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Monikielinen viestintä ja 
selkokieli maahanmuuttaneille - 

koronakriisin opit 
Webinaarit järjestetään Microsoft Teams -yhteydellä verkossa

Webinaarisarja



Monikielinen viestintä ja selkokieli 
maahanmuuttaneille – koronakriisin opit

Kevään 2020 koronatilanne heitti monen viestijän eteen uuden haasteen 
tuottaa nopeasti ajankohtaista moni- ja selkokielistä materiaalia, jolla voitiin 
varmistaa kriisiviestinnän tavoittavuus. Miten keskeiset viestintätahot 
selviytyivät tilanteesta ja millaisia oppeja moni- ja selkokielisyydestä 
on noussut esiin muille jaettavaksi? Tule kuuntelemaan maksutonta 
webinaarisarjaa monikielisestä viestinnästä ja selkokielestä ja keräämään 
parhaat vinkit tilanteeseen, jossa viestinnän kohderyhmänä ovat 
maahanmuuttaneet ja vieraskieliset Suomessa asuvat!

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus ja Helsingin 
kaupungin InfoFinland.fi järjestävät yhteistyössä kolmen webinaarin sarjan 
teemasta monikielinen viestintä ja selkokieli maahanmuuttaneille – 
koronakriisin opit.

Tietoiskumaiset webinaarit on suunnattu erityisesti kuntien, järjestöjen ja 
julkisen alan viestijöille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Tavoitteena 
on tarjota ajankohtaisen esimerkin avulla konkreettisia työkaluja moni- ja 
selkokieliseen viestintään silloin, kun viestinnän kohderyhmänä ovat 
maahanmuuttaneet ja vieraskieliset Suomessa asuvat. 

Webinaarit järjestetään Microsoft Teams -yhteydellä verkossa.

Ilmoittautuminen avataan kerralla kaikkiin kolmeen webinaariin.

Lisätietoja:
Helena Torkko, erityisasiantuntija, kotouttamisen osaamiskeskus,  
työ- ja elinkeinoministeriö, etunimi.sukunimi@tem.fi
Jaana Rytkönen, viestintäasiantuntija, InfoFinland.fi, Helsingin kaupunki,  
etunimi.sukunimi@hel.fi



Tiistaina 17.11.2020 klo 10.00–11.30

• InfoFinlandin monikielisen viestinnän malli koronakriisissä 
InfoFinland.fi/Helsingin kaupunki

• Kommenttipuheenvuoro  
Kansaneläkelaitos (Kela)

• Kysymyksiä ja keskustelua

Keskiviikkona 9.12.2020 klo 12.00–13.30

• Monikielisen viestinnän ongelmat kriisitilanteessa, ja miten niitä ratkais-
taan – osallistaminen ja monialainen yhteistyö koronan aikana 
Saida Mäki-Penttilä, erikoissuunnittelija & Saana Ihamäki, markkinointivies-
tinnän suunnittelija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

• Kommenttipuheenvuoro, TBC

• Kysymyksiä ja keskustelua

Torstaina 14.1.2020 klo 10.00–11.30

• Selkokieltä poikkeustilanteessa 
Henna Kara, suunnittelija, Selkokeskus

• Selkokielityö Satasairaalassa 
Riikka Törnroos, selkokielikoordinaattori, Satasairaala

• Kysymyksiä ja keskustelua

Jokaiseen webinaariin mahtuu enintään 300 osallistujaa. Varaa paikkasi ja 
ilmoittaudu vaikka kerralla kaikkiin.

Ilmoittautuminen päättyy torstaina 12.11.2020. 
Ilmoittaudu 17.11.2020 tilaisuuteen Questback-lomakkeella.

Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 4.12.2020. 
Ilmoittaudu 9.12.2020 tilaisuuteen Questback-lomakkeella.

Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 8.1.2021. 
Ilmoittaudu 14.1.2021 tilaisuuteen Questback-lomakkeella.
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