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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa 

Koulutusmahdollisuuksia verkossa   

Opi kotoutumisesta -julkaisuwebinaari 19.8.2020 klo 13.00 

Kotona Suomessa -hanke julkaisee keskiviikkona 19.8. kello 13 pidettävässä webinaarissa Opi kotoutumis-
esta -verkkokoulutuksen. Uudenlainen koulutus antaa yleiskuvan maahanmuutosta ja kotoutumisesta Su-
omessa. Kyseessä on organisaatiosta riippumaton perehdytyskoulutus kaikille näiden aihepiirien pariin 
uusina työntekijöinä tuleville henkilöille esimerkiksi TE-toimistoissa, kunnissa, järjestöissä tai oppilaitok-
sissa. Ilmoittaudu mukaan kuulemaan lisää! 

Tienoo.fi-sivuston ja perhekotoutumismallin julkistaminen -webinaari 27.8.2020 

klo 10-12 

Yhteiset Lapsemme ry:n Kohdataan kotona -hankkeessa (STEA 2018-2020) on kehitetty uudenlainen per-
hekotoutumisen asiakastyömalli kotoutumisen tueksi maahanmuuton alkuvaiheessa sekä kotoutumista 
tukeva Tienoo.fi-mobiilisivusto. Suomeen muuttaneet saavat sivuston kautta tietoa yhteiskunnasta, lö-
ytävät lähialueen palvelut ja voivat kehittää digitaitojaan tutoriaalivideoiden avulla. Sivuston ke-
hityksessä on huomioitu luku- ja kirjoitustaidottomat maahanmuuttajat. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Tienoo.fi-sivuston ja perhekotoutumismallin julkistamiswebinaariin 
 

Verkkokoulutukset: Tehoa viranomaisyhteistyöhön kotoutumisentukena.fi -verkko-
palvelun avulla - koulutus toiminnan järjestäjille   

Kotoutumisentukena-verkkopalvelu järjestää palvelun käyttäjille verkkovälitteisesti koulutuksia syksyn 
aikana. Koulutuspäivät elo-syyskuussa ovat 19.8., 26.8. ja 16.9. Koulutuksissa paneudutaan viestintään ja 
yhteistyöhön asiakasohjauksessa sekä kotoutumisentukena.fi –verkkopalvelun käyttöön monipuolisesti. 
Koulutuksessa saa ohjausta oman toiminnan paketoimiseen ja viestinnän muotoilemiseen viranomaisia 
puhuttelevaksi sekä kotoutumisentukena.fi -palvelussa julkaistavien toimintailmoitusten kirjoittamiseen. 
Lisäksi perehdytään verkkopalvelun käyttöliittymän hallintaan, pääkäyttäjän tehtäviin sekä rekisteröi-
dään uudet organisaatiot palveluun.  
Lue lisätietoa palvelusta ja koulutuksista kotoutumisentukena-sivustolta. 

Maahanmuuttajat ja yrittäjyys -seminaari 1.9.2020 klo 12.00-15.00 

KOKOMA-hankkeen päätösseminaari järjestetään Zoomissa tiistaina 1.9.2020 kello 12-15.  Linkki tulee 
ilmoittautuneille lähellä seminaarin ajankohtaa. Ilmoittautuminen 1.9. klo 11 mennessä ilmoittautumis-
linkistä. 
 
Seminaari on suunnattu yrittäjyydestä kiinnostuneille maahanmuuttajille sekä teemojen parissa työsken-
televälle opetus-, ohjaus- ja asiantuntijahenkilöstölle. 
 
Voit lukea tuoreen Turun ammattikorkeakoulun uutisen seminaarista ja blogikirjoituksen KOKOMAssa ke-
hitetystä verkkokoulutuksesta, jonka tavoitteena on vahvistaa yrittäjyysvalmiuksia ja suomen kielen tai-
toa. 
 

 

https://kotouttaminen.fi/opi-kotoutumisesta
http://www.yhteisetlapsemme.fi/blog/tienoo-fi-sivuston-ja-perhekotoutumis-mallin-julkistaminen-27-8-2020/
https://kotoutumisentukena.fi/etusivu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccmp8R7WdXznMsEC3GPzlRCNO6hGiDqL7YDymbwQnFGdL5cw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccmp8R7WdXznMsEC3GPzlRCNO6hGiDqL7YDymbwQnFGdL5cw/viewform
https://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/2477/syksyn-webinaarissa-julkaistaan-selkokielista-opiskelumateriaalia-yrittajyydesta/
https://blogit.lab.fi/health/2020/03/12/yrittajyysvalmiuksien-ja-suomen-kielen-vahvistamista-verkkokurssilla/
https://blogit.lab.fi/health/2020/03/12/yrittajyysvalmiuksien-ja-suomen-kielen-vahvistamista-verkkokurssilla/
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Webinaari: Työkaluja kotouttavaan työhön: Sotakokemusten yhteys lasten kehityk-

seen? Mitä on huomioitava opetuksessa, 3.9.2020 klo 12.15-15.15.  

Tilaisuuden tavoitteena on antaa tietoa siitä, millaisia vaikutuksia aiemmilla sotakokemuksilla on lasten 
kehitykseen ja elämään uudessa kotimaassa ja miten näitä tulisi huomioida esimerkiksi koulussa. Koulu-
tus on tarkoitettu opetustyössä sekä lasten ja perheiden kanssa työskenteleville, maahanmuuttajia työs-
sään eri organisaatioissa kohtaaville. Kouluttajana toimiin psykologian professori Raija-Leena Punamäki-
Gitai Tampereen yliopistosta. Koulutuksen järjestävät Kotona Suomessa -hanke ja Turun kaupunki. Kou-
lutus toteutetaan Teams-etäyhteyksin.  
Ilmoittautuminen viimeistään 31.8.2020. Mukaan mahtuu 250 osallistujaa. Tervetuloa!  
Lisätietoja: Päivi Ruotsala, s-posti etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi    

Keskustelutilaisuus järjestöille kotouttamisen selonteosta ja kumppanuusohjel-

masta 11.9.2020 

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää syyskuussa järjestöille keskustelutilaisuuden. Tilaisuuden aiheena 
kotouttamisen selonteon sekä kumppanuusohjelman valmistelu. 
Tapahtuma järjestetään virtuaalisesti. 
Lisätietoja tilaisuuden ohjelmasta ja aikataulusta julkaistaan elokuun aikana. Samalla avataan tilaisuu-
den ilmoittautuminen. 
Lisätietoja: Erityisasiantuntija Varpu Taarna, etunimi.sukunimi@tem.fi 
 
Webinaari: Pakolaistaustaisten ohjaus – hankkeen loppuseminaari 30.9.2020  

Seminaarissa esitellään ajankohtaista tutkimustietoa mm. kotoutumispoliittisten toimenpiteiden vaiku-
tuksesta pakolaistaustaisten kokemuksiin kotoutumisesta, myötätunnon merkityksestä kulttuurisesti mo-
ninaisessa toimintaympäristössä sekä keskustellaan rakenteellisen rasismin vaikutuksista maahan muutta-
neiden kotoutumiseen ja koko elämiin. Päivän aikana esitellään laajasti hankeen tuloksia ja ohjelmassa 
myös hankkeen loppuraportin julkaiseminen. Tiedossa lisäksi musiikkia, taidetta ja paljon muuta. Ilmoit-
tautuminen alkaa 11.8.2020, jolloin julkaistaan myös ilmoittautumislinkki.  
Lisätietoja ja seminaarin ohjelma  

Integration 2020, 25.–26.11.2020 

Tapahtuma järjestetään kokonaan verkossa. Ilmoittautuminen ja tapahtumasivut avataan aikaisintaan 
syyskuussa. 
 

Koulutuksia Pohjois-Pohjanmaalla 

Väkivallan monet muodot - työkaluja tunnistamiseen 18.9.2020 

Koulutus pidetään Oulussa Lasaretissa, jos mahdollista, mutta se myös striimataan joka tapauksessa. 
Koulutuksen järjestävät Pohjois-Suomen AVI, Oulun kaupunki ja Kotona Suomessa -hanke. 
Koulutuksen sisältöjä: 

• Lähisuhdeväkivallasta ja sen eri muodoista, esimerkkinä nk. kunniaan liittyvä väkivalta (KLV)  
o Lähisuhde- ja perheväkivalta ilmiönä 
o Mitä KLV on ja miten se eroaa muusta lähisuhdeväkivallasta (muodot, syyt ja erityispiir-

teet; tunnistaminen) 
o Lähisuhdeväkivalta ja KLV Suomessa 
o  Kansalliset toimenpiteet lähisuhdeväkivallan (ml. KLV) torjumiseksi 

• Ajankohtaista kunnissa 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/1cd734f6-4ef8-49a6-a618-dfb08a07d786?displayId=Fin2021374
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/documents/36462435/0/loppuseminaariohjelma/7d73fb45-aaec-490d-a8f9-9118c152d78c?version=1.0
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• Kunniaväkivalta islamilaisessa yhteisössä 
• Väkivallan vaikutukset, tunnistaminen ja puheeksi ottaminen, 
• Miten ilmiöistä viestitään? Miten pitää asioita esillä? Miten tavoitetaan uhreja? 
• Väkivallasta mielenterveyden näkökulmasta 

Seuraa tarkempia tietoja Pohjois-Suomen AVIn tapahtumakalenterista ja ilmoittaudu mukaan! 

Maahanmuuttajat ja korkeakoulutus –näkemyksiä tulevaisuuteen, 2.10.2020 klo 

11.15–16.00 

Paikka: Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Lou_D1191, Kiviharjuntie 4, Oulu 
 
Tilaisuuden järjestää ESR-rahoitteinen MAIKO – Maahanmuuttajien integrointimalli korkeakouluun 
(1.8.2018 – 31.12.2020), jossa suunnitellaan ja rakennetaan integrointimalli edistämään 
maahanmuuttajien siirtymistä ammattikorkeakouluopintoihin ja työelämään. 

 
Ohjelma: 
11.15–11.45 Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu kera suolaisen ja makean 
11.45–12.15 Tervetulosanat 
12.15–13.00 Pipa Turvanen TEM: Korkeakoulut osana TalentBoost–ohjelmaa 
13.00–13.45 Hanna Määttä ELY-keskus: Korkeakoulutetut maahanmuuttajat Pohjois-Pohjanmaan 
alueella 
Kahvitauko 
14.15–15.00 Shadia Rask THL: Moninaisesti parempi työelämä: näkökulmia kansainvälisten 
osaajien koulutukseen ja työllistymiseen 
15.00–15.45 Teemapajat ja verkostoituminen 
15.45–16.00 Loppusanat 
 
Seminaari on maksuton. 
Sitovat ilmoittautumiset 30.9.2020 mennessä Webropol-linkistä. 
(mahdolliset peruutukset Katri Kososelle sähköpostilla etunimi.sukunimi@oamk.fi 30.9.2020 mennessä) 

Näkökulmia rasisminvastaiseen toimintaan 6.10.2020, klo 9-15.30, Oulu 

Keväällä peruuntuneen seminaarin uusi ajankohta, ilmoittautuminen avautuu elokuussa. 

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuton ja kotoutumisen ajankohtaispäivä 10.11.2020 

Lisätietoja ajankohtaispäivästä myöhemmin. Lisää päivä jo kalenteriin! 

Tietoiseksi-hankkeen ja Seritatyön seminaari: Seksuaalisuus ja rajat 24.11.2020 

Paikka: Lasaretti, Oulu  
Seminaarissa ovat puhumassa mm. Sanna Aavaluoma ja Ujuni Ahmed.  
   
Sanna Aavaluoma on vaativan erityistason perhepsykoterapeutti, integratiivinen paripsykoterapeutti, 
psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti ja psykoanalyyttisen paripsykoterapian kouluttajapsykoterapeutti. 
Tällä hetkellä hän opiskelee myös psykoseksuaaliterapiaa. Sanna puhuu seminaarista teemasta alistami-
sen ja alistumisen dynamiikka seksuaalisuudessa. 
   
Ujuni Ahmed puhuu seminaarista tyttöjen sukuelinten silpomisesta. Ujuni Ahmed on vuoden 2020 sanan-
vapauspalkinnolla palkittu ihmisoikeusaktivisti ja Fenix Helsingin toiminnanjohtaja. Puheenvuorossaan 

https://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset?p_p_auth=Ce15HyUQ&p_p_id=8&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_8_struts_action=/calendar/view_event&_8_redirect=https://www.avi.fi/web/avi/tapahtumat-ja-koulutukset%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FNL73XygoPSz%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-9%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_FNL73XygoPSz_currentURL%3D%252Fweb%252Favi%252Ftapahtumat-ja-koulutukset%26_101_INSTANCE_FNL73XygoPSz_portletAjaxable%3D1&_8_eventId=16422626
https://webropol.com/s/MAIKO-seminaari
mailto:etunimi.sukunimi@oamk.fi
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Ujuni keskittyy muun muassa avaamaan kuinka silpominen vaikuttaa tyttöön tai naiseen, sekä hänen ase-
maansa yhteisöissä. Ujuni avaa myös kuinka auttaa silpomisen kokeneita ja ennaltaehkäistä silpomista.  
 
Osallistujille tarjotaan aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounaan voi halutessaan ostaa Lasaretin ravintolasta. 
Lisää tietoa kellonajoista ja ilmoittautumisesta tulee myöhemmin. 
 

Koulutuksia Kainuussa 

Kainuun maahanmuuton ja kotoutumisen ajankohtaispäivä 12.11.2020 

Lisätietoja ajankohtaispäivästä myöhemmin. Lisää päivä jo kalenteriin! 
 

Koulutuksia muualla Suomessa 

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä on siirretty syksyyn ja se järjest-

etään 7.10.2020  

Kotona Suomessa -hankkeen loppuseminaari 28.10.2020, Helsinki ja verkkolähe-

tys.  

Seuraamme edelleen koronatilannetta ja ilmoittautuminen avataan heti, kun mahdollista. Laita päivä 
kalenteriin jo kuitenkin! 

 

 

Toimijat tiedottavat 
 

Haku auki Oulun ammattikorkeakoulussa syksyn 2020 SIMHE polku -koulutuksiin:  

Liiketalouden ja tekniikan joustava täydennyskoulutus (3-20 op) korkeasti kou-

lutetuille maahanmuuttajille 

SIMHE polkuun voi hakea, jos kotimaasta on korkeakoulutusta sekä liiketalouden tai tekniikan osaamista 
ja halu työllistyä omalle alalle. Opiskelukieli suomi tai englanti. Opintoja voi suorittaa myös etänä. 
SIMHE polku tarjoaa opintojen tueksi suomen kielen ohjausta sekä työnhaun työpajoja, joihin voi osal-
listua, vaikka ei osallistuisi täydennyskoulukseen. Työnhakuun saa myös henkilökohtaista ohjausta. 
 
Syksyn koulutuksiin voi hakea 10.8.2020 alkaen. Opinnot alkavat viikolla 35. Lokakuussa alkaa toinen kou-
lutusjakso. Opinnot suoritetaan vuoden 2020 loppuun mennessä.  
SIMHE polun verkkosivu: www.oamk.fi/simhepolku  
Kysy lisää ja ilmoittautumiset:  
Pirkko Kukkohovi, projektipäällikkö, pirkko.kukkohovi(at)oamk.fi, puh. 040 6613120. 

 

Omakielistä hyvinvointineuvontaa ja palveluohjausta maahanmuuttajaperheille ko-

rona-aikana Vuolteen Ystävyyskeskuksessa  

Hankkeen tavoitteena on auttaa maahanmuuttajaperheitä koronatilanteeseen liittyvän oikean tiedon ja 
toimintaohjeiden omaksumisessa sekä muuttuneissa olosuhteissa esille tulleiden tarpeiden kartoittamis-
essa.  

http://www.oamk.fi/simhepolku
mailto:pirkko.kukkohovi@oamk.fi
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Hanke tarjoaa ensitukea, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää neuvontaa sekä palveluohjausta omalla 
äidinkielellä eri viestintäkanavia hyödyntäen. 
Kohderyhmä: Oulun seudulla asuvat maahanmuuttajaperheet ja yksittäiset henkilöt 
Omakielinen ohjaus: 
Maanantaisin klo 10–15 (arabia, englanti, suomi) p. 050 306 2201 
Tiistaisin klo 10–15 (turkki, persia, dari, suomi) p. 050 306 2201 
Keskiviikkoisin klo 10–15 (somali, englanti, suomi) p. 050 306 2201  
Torstaisin klo 10–15 (tigrinja, amhara, suomi) p. 050 306 2201 
Lisätietoja: 
Kristiina Haapakoski, projektikoordinaattori p. 050 304 7335, etunimi.sukunimi@vuolleoulu.fi 

Suomea etänä Raudaskylän kristillisellä opistolla 

Raudaskylän kristillinen opisto on saanut Opetushallitukselta rahoitusta hankkeeseen, jossa opetetaan 
reaaliaikaisena etäopetuksena maahanmuuttajanuorille suomen kieltä sekä suomalaista yhteiskunta- ja 
työelämätietoutta. 
  
Suomea etänä -hankkeen kohderyhmään kuuluvat: 
1) alle 20-vuotiaat peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneet, päättämisvaiheessa olevat 
tai oppivelvollisuusiän ylittäneet, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa 
2) 20–29-vuotiaat, joilla ei ole toisen asteen koulutusta (nuorten aikuisten osaamisohjelman kohderyhmä) 
3) muut nuorisotakuun piiriin kuuluvat 
 
Koulutukseen voidaan ottaa myös muita. Kurssille voi siis hakea kuka vain, joka osaa jo kirjoittaa ja lu-
kea omalla äidinkielellään. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone, internetyhteys, mikrofoni ja 
webkamera. Jos opiskelijalla ei ole näitä, pyritään löytämään opiskelijan kotipaikkakunnalta yhteistyö-
taho, jonka tiloissa voisi opiskella. Opetus lähtee aikuisten perusopetuksen alkuvaiheesta. Kurssin tee-
moina on suomen kielen opiskelun lisäksi yhteiskuntaan ja työelämään liittyvän sanaston ja käytänteiden 
opiskelu. 
 
Kurssille haetaan hakemuksella, joka löytyy hankkeen sivuilta. Verkkosivuilla on lisätietoa opiskelusta, 
opiskelijavalinnasta ja vastuuopettaja Leevi Laurin sekä projektityöntekijä Jenna Vikmanin yhteystie-
dot.  

Rahoitus- tuki- ja hankemahdollisuudet 

 
Kotouttaminen.fi-portaalissa on koottuna yhteen keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät 
hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia hakuaikoja. 
 

Kokka kohti Suomea -hankkeen toinen alueellinen rahoitushaku on käynnistynyt 

Hakuaika päättyy 16.10.2020. Lisätietoja Kokka kohti Suomea -rahoitushausta Rakennerahastojen 
sivuilla.  
 
Rahoitusta EU:n kommissiolta sosiaalisiin innovaatioihin  

A call for proposals under the Programme EaSI (Employment, Social Affairs and Inclusion DG) has been 
published by the Commission.  

https://rko.fi/kehitamme-yhdessa/kaynnissaolevathankkeet/suomea-etana
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat/-/asset_publisher/OpT0SRw4fNqw/content/kokka-kohti-suomea-%E2%80%93-kansainvalisista-osaajista-kasvua-ja-kilpailukykya-kasvukeskuksiin-kohdennettu-valtakunnallinen-haku-10-8-16-10-2020/605562/maximized?redirect=http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OpT0SRw4fNqw%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D7
http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat/-/asset_publisher/OpT0SRw4fNqw/content/kokka-kohti-suomea-%E2%80%93-kansainvalisista-osaajista-kasvua-ja-kilpailukykya-kasvukeskuksiin-kohdennettu-valtakunnallinen-haku-10-8-16-10-2020/605562/maximized?redirect=http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_OpT0SRw4fNqw%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D7
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1) Title of the call for proposals together with the VP reference number:   
Call for proposals on social innovation - Establishing and testing integrated interventions aimed at sup-
porting people in (the most) vulnerable situations (VP/2020/003).  
2) Link to the Internet page where the documents of the call can be consulted.  
3) Priorities of the call for proposals:   
The call will support innovative and experimental local/regional-level projects aimed at putting in place 
comprehensive systems to support people in (the most) vulnerable situations. The selected projects will 
test innovative approaches to deliver upon the principle 14 of the European Pillar of Social Rights on 
minimum income. It will provide for integrated delivery of the three strands of active inclusion: ade-
quate income support with labour market activation and effective access to enabling goods and services. 
(Note that minimum income cash benefits are not to be co-funded.)  
4) Deadline for submitting applications: 15 October 2020  
5) Functional mailbox where additional information can be requested:   
EMPL-VP-2020-003(a)ec.europa.eu  
 

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 
 

”Kaikki toimi kohdallani” -selvitys maahanmuuttajien kotoutumispalveluista kos-

kevista näkemyksistä julkaistu   

Kotona Suomessa -hanke on julkaissut selvityksen maahanmuuttajien kotoutumispalveluita koskevista nä-
kemyksistä. Se perustuu monikieliseen sähköiseen kyselyyn, johon vastasi 896 työvoimakoulutuksena jär-

jestettävien kotoutumiskoulutusten loppuvaiheessa olevaa opiskelijaa eri puolilta maata. Selvityksestä 
käy ilmi, että kotoutujat ovat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä kotoutumiskoulutukseen: 72 % kokee saa-
neensa koulutuksesta riittävän kielitaidon ja ymmärryksen Suomessa elämisestä. Myös TE-toimiston alku-
kartoitusta ja kotoutumissuunnitelman laatimista arvioitiin positiivisesti: erityisen tyytyväisiä vastaajat 
olivat TE-toimiston virkailijan ystävällisyyteen ja siihen, että virkailija kuunteli ja ymmärsi tilanteen sekä 
siihen, että kotoutumissuunnitelma sisälsi oikeat asiat. 95 % vastaajista ilmoitti viihtyvänsä Suomessa hy-
vin tai jokseenkin hyvin. 87 % oli sitä mieltä, että Suomi voisi olla heidän uusi kotimaansa. Selvityksen 
toteutti Owal Group Oy Kotona Suomessa -hankkeen toimeksiannosta. Lue koko selvitys maahanmuutta-
jien kotoutumispalveluita koskevista näkemyksistä.   

Kotona Suomessa -hanke on julkaissut kevään ja kesän aikana podcast-sarjaa 

Aiheina ovat maahanmuuttajien toimijuus ja osallisuus, suomen kielen oppiminen, kotoutumiskoulutus, 
maahanmuuttajanaisten työllisuus ja Aurora-elokuva. Podcastit voi käydä kuuntelemassa Kotona Suo-
messa Soundcloud-kanavalta. 

Kotona Suomessa -hankkeen Hyvä alku -osiossa koottu materiaalilistaus on jäl-

leen päivitetty 

Maahanmuuttajille suunnattujen, suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvien monikielisten ma-
teriaalien listaus hankkeen verkkosivuilla.  

OSAOn Valmiuksilla vauhtia kotoutumiseen (VAVA) -hankkeessa on tehty hyvää ma-

teriaalia kaupan alan opetukseen  

Oppimateriaalin avulla voi opiskella joko itsenäisesti tai opettajan johdolla kaupan työn perusasioita. 
Kassatyöskentelystä, hyllyttämisestä sekä palvelutistilla työskentelystä on kerrottu selkokielellä.  
Linkki Oppipuoti-materiaaliin  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=603&furtherCalls=yes
mailto:EMPL-VP-2020-003@ec.europa.eu
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40158036/Selvitys+kotoutumispalveluita+koskevista+n%C3%A4kemyksist%C3%A4/db7322c5-9230-4449-81fd-0334a747dc62
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40158036/Selvitys+kotoutumispalveluita+koskevista+n%C3%A4kemyksist%C3%A4/db7322c5-9230-4449-81fd-0334a747dc62
https://soundcloud.com/kotonasuomessa
https://soundcloud.com/kotonasuomessa
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Monikieliset+materiaalit/be3a5097-f94b-419f-aa8c-e6166d8335d1
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Monikieliset+materiaalit/be3a5097-f94b-419f-aa8c-e6166d8335d1
http://bit.ly/oppipuoti
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Työ- ja elinkeinoministeriön raportti työvoiman ulkopuolella olevien maahan-

muuttaja-asiakkaiden ohjauksesta ja palveluista kunnissa  

Kuntien palvelut tavoittavat osan maahanmuuttajaväestöstä, mutta työvoiman ulkopuolella olevien ta-
voittaminen ei monissa kunnissa ole järjestelmällistä. Lisäksi työvoiman ulkopuolella olevalle palveluja 
on saatavilla vaihtelevasti eri puolella Suomea. Selvityksen mukaan kunnissa ja kuntayhtymissä tarvitaan 
jatkossa nykyistä yhtenäisempi, tarkempi ja luotettavampi tilannekuva maahan muuttaneesta väestöstä, 
jotta työelämää kohti vieviä palveluja voidaan järjestää nykyistä systemaattisemmin ja vaikuttavammin. 
Palveluilla ei kuitenkaan voi ratkaista kaikkea, vaan ihmisillä on oltava yksilötason kannustimet tarkoi-
tuksenmukaisten päätösten tekoon. Selvityksen laati Owal Group Oy työ- ja elinkeinoministeriön toimek-
siannosta.  
Kotouttaminen.fi-sivun uutinen raportista.  
Lue työ- ja elinkeinoministeriön raportti työvoiman ulkopuolella olevin maahanmuuttaja-asiakkaiden oh-
jauseksta ja palveluista kunnissa. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys kotoutuja-asiakkaiden ohjauksesta ja pal-

veluista TE-toimistoissa  

TE-toimiston toimiva asiakasprosessi ja asiantuntijan osaaminen ovat ratkaisevia kotoutuja-asiakkaiden 
ohjauksen ja neuvonnan onnistumisessa. TE-toimistoissa tarvitaan palvelujen ja prosessien kehittämistä 
ja lisää resursseja asiakastyöhön. Tarkoituksenmukaisten palvelupolkujen luominen edellyttää, että asi-
akkaiden kannustimet ja etuudet tukevat asiakkaan etenemistä työelämää kohti. Asiakkaiden yksilöllisiin 
tarpeisiin on kyettävä vastaamaan myös kotoutumisajan jälkeen. Nämä käyvät ilmi 15.6.2020 julkaistusta 
raportista Kotoutuja-asiakkaiden ohjaus ja palvelut TE-toimistoissa. Selvitys perustuu TE-toimistojen 
henkilöstölle toteutettuun sähköiseen kyselyyn ja haastatteluihin ja sen on laatinut Owal Group Oy työ- 
ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.  
Kotouttaminen.fi-sivun uutinen selvityksestä.  
Koko selvitys Kotoutuja-asiakkaiden ohjaus ja palvelut TE-toimistoissa.  
 
Raportti: Miten meillä menee? Hyvinvointivaltion lupaus huolehtia kaikista iäk-

käistä – myös vähemmistöistä? Poikkeustilanteen vaikutukset vieraskielisten 

ikääntyvien arkeen  

Ovatko vieraskieliset ikääntyneet saaneet tarpeeksi tietoa koronatilanteesta ja onko viranomaistieto saa-
vuttanut vieraskieliset iäkkäät? Miten he pärjäävät uudessa rajoitusten mullistamassa arjessa? Viisi ikään-
tyvien vieraskielisten parissa toimivan järjestöä toteutti aiheesta kyselyn. Sen perusteella ilmeni muun 

muassa, että viranomaisten rooli kontaktin ottajana tai avun antajana näyttäytyi pienenä. Suurimpana 
auttajaryhmänä arjen toimissa olivat iäkkäiden läheiset ja sukulaiset sekä järjestötoimijat. Tietoa ko-
ronaviruksesta ja poikkeusolojen ohjeistuksesta oli saatu eniten internetin kautta Suomesta ja ulkomailta 
sekä omankielisiltä ryhmänohjaajilta. Raportin ovat toteuttaneet em. viisi järjestöä ja asiantuntijana on 

toiminut Helsingin yliopiston Ikääntymisen ja hoivan huippuyksikön tutkijatohtori Ulla Buchert. Raportti 
Miten meillä menee? luettavissa.   
 
Uusi julkaisu: Kuntien maahanmuuttopalvelut: haasteita ja hyviä käytäntöjä.   

Siirtolaisuusinstituutin erikoistutkija Pekka Kettunen on tutkimuksessaan tarkastellut neljän suuren kau-
pungin (Helsinki, Oulu, Tampere ja Turku) toimenpiteitä maahan muuttaneiden kotoutumisen edistä-
miseksi. Tutkimuksessa katsotaan eri toimialojen erityiskysymyksiä ja hyviä käytäntöjä sekä toiminnan 
organisointia ja johtamista. Toiminnan vaikuttavuutta edistää seuranta, jossa katsotaan eri väestöryh-
mien asemaa tiedon ja palveluiden saannissa sekä pärjäämistä koulutuksessa ja työelämässä.  Tutkimus 
Kuntien maahanmuuttopalvelut: haasteita ja hyviä käytäntöjä kokonaisuudessaan.  

https://kotouttaminen.fi/-/palvelut-kunnissa-tavoittavat-vain-osan-maahan-muuttaneista-asiakkaista
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162306
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162306
https://kotouttaminen.fi/-/te-toimistoissa-on-kyettava-vastaamaan-yksilollisiin-asiakastarpeisiin-maassaoloajasta-riippumatta
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162302
https://elakelaiset.fi/wp-content/uploads/Miten-meill%C3%A4-menee_raportti_final.pdf
https://elakelaiset.fi/wp-content/uploads/Miten-meill%C3%A4-menee_raportti_final.pdf
https://kaks.fi/wp-content/uploads/2020/06/kuntien-maahanmuuttopalvelut_web-1.pdf
https://kaks.fi/wp-content/uploads/2020/06/kuntien-maahanmuuttopalvelut_web-1.pdf
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Artikkeli Politiikasta-lehdessä: Tavoitteena hyvä maahanmuuttajuus  

Kunnon maahanmuuttaja käy töissä, on kiitollinen mahdollisuudesta asua Suomessa eikä hetkahda rasis-
mia kohdatessaan. Viron- ja venäjänkielisten sosiaalisen median ryhmien keskustelua koskeva analyysin 
mukaan maahanmuuttajat pohtivat keskenään paljon sitä, ketkä ovat oikeutettuja asumaan Suomessa. 
Keskustelut heijastelevat yhteiskunnassa yleisesti käytävän keskustelun äänenpainoja. Artikkelin ovat 
kirjoittaneet tutkijat Jaanika Kingumets, Liisa Tuhkanen ja Markku Sippola. Lue koko artikkeli.  
 
Kelan infolehtinen: Toimeentulotuesta lyhyesti 11 kielellä  

Kela on julkaisut infolehtiset toimeentulotuesta 11 kielellä: suomi, ruotsi, englanti, viro, venäjä, somali, 
arabia, kurdi, pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame  
Kelan etuusesitteet.  

VIGOR-hankkeessa on julkaistu uusia materiaaleja ja hanke toteuttaa myös kyse-

lyn osaamistarpeista vuodelle 2021. 

 
Opas seksuaalisen halun puutteesta ja eriparisuudesta 
Sinun seksuaalisella nautinnollasi on väliä! Musliminaisten ajatuksia seksuaalisen halun puutteesta ja er-
iparisuudesta -opas suomeksi ja arabiaksi. 

 
Neitsyys- ja immenkalvomyytit 
Neitsyys- ja immenkalvomyyttejä käsittelevät julisteet. Julisteet tehtiin mentorien kanssa työryhmässä, 
josta kirjoitettiin myös blogteksti. 

 
Tilaa VIGOR-mentori! 
Nyt on hyvä hetki tilata VIGOR-mentoreita omaa tilaisuuteen avaamaan keskusteluja, kertomaan omista 
kokemuksista, kouluttamaan ammattilaisia ja niin edelleen! Mentorien tilaamisesta on mainos liitteenä.  

 
Slideshare ja case-pankki 
Otathan myös VIGOR-hankkeen Slideshareen kootut esitykset seksuaalioikeuksista ja suojaikärajoista eri 
kielillä ja case-pankin esimerkiksi osaksi ammatillisen osaamisesi kehittämistä.  

 
Millaista seksuaaliterveyden osaamista sinä tarvitset / sinun organisaatiosi tarvitsee vuonna 2021? 
VIGOR-hankkeessa on tehty hurjasti töitä seksuaaliterveyden edistämiseksi arabian, darin, kurdin, per-
sian ja somalin kieliryhmissä vuodesta 2018 lähtien. Kiitos tästä kuuluu VIGOR-tiimin lisäksi 49 
mahtavalle VIGOR-mentorille!  
 
Nyt meidän on aika kirjoittaa STEAlle loistava kohderymämme (kieliryhmät + ammattilaiset) tarpeita ja 
toiveita huomioiva hankehakemus. Tämän vuoksi haluamme kuulla, millaista seksuaaliterveyden 
osaamista sinä tarvitset / sinun organisaatiosi tarvitsee vuonna 2021. Samalla kysymme palautetta ku-
luneista yhteistyövuosista. 
 
Olemme äärettömän kiitollisia ajastasi. TÄMÄN VUOKSI ARVOMME VASTAAJIEN KESKEN LAHJAKORTTEJA 
(á 35e) VERKKOKAUPPOIHIN. Saat itse valita, mihin lahjakorttisi haluat: Nearby.fi (pienyrittäjiä auttava 
valtakunnallinen verkkokauppa), Timma.fi (kauneus- ja hyvinvointialojen yritykset) tai Nudge.fi 
(ekologinen ja eettinen lifestyle myymälä). 
Kyselyyn pääset tästä. 

https://politiikasta.fi/tavoitteena-hyva-maahanmuuttajuus/
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulo_lyhyesti.pdf/da113a8d-c8fb-41f8-95be-d589dafd10ef
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Kort%20om%20utkomstst%C3%B6det/1726069d-08fb-44d3-aa69-d9c06a6d1672
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulo_lyhyesti_englanti.pdf/54576a70-52b9-4bca-9737-121f169865e4
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulo_lyhyesti_viro.pdf/d020b7c8-e10c-419c-8559-071e479d9a29
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulotuki%20lyhyesti_ven%C3%A4j%C3%A4.pdf/21851751-cb38-43eb-a007-05c4bf47ca62
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulo_lyhyesti_somali.pdf/9b705550-2f97-44ca-8a90-0bd896d15aef
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulo_lyhyesti_arabia.pdf/4bc323c3-1378-4117-8c60-3aaf5a80634c
https://www.kela.fi/documents/10180/0/Toimeentulotuki%20lyhyesti_kurdi.pdf/4a94ba58-c58c-4c46-a1eb-25cabb2f4d2c
https://www.kela.fi/documents/10180/24087138/Aigaiboahtidoarjaga_birra_oanehaccat_Kela_sme.pdf/a261d72b-2b84-4d67-b408-861f00cbae18
https://www.kela.fi/documents/10180/24087143/Aigapuatutoorja_unaihavt_Kela_smn.pdf/e53c59ac-89d4-41d7-9653-c67af8ac9a86
https://www.kela.fi/documents/10180/24087161/Pirggeemturajjos_vuankanji_Kela_sms.pdf/d0cead2b-161f-4f05-bdf8-4e22a553194f
https://www.kela.fi/esitteet_kelan-etuusesitteet?inheritRedirect=true
https://vigorhanke.fi/wp-content/uploads/sites/9/2020/03/Sinun-seksuaalisella-nautinnollasi-on-valia.pdf
https://vigorhanke.fi/wp-content/uploads/sites/9/2020/08/Sinun-seksuaalisella-nautinnollasi-on-valia-arabiaksi.pdf
https://vigorhanke.fi/julisteet/
https://vigorhanke.fi/vigor-mentorit-purkamassa-neitsyysmyyttia/
https://vigorhanke.fi/tilaa-vigor-mentori/
https://www.slideshare.net/Sosped?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
https://vigorhanke.fi/toiminta/ammattilaisille/case-pankki/
https://forms.gle/xkKbPbVCJuaryiM69
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Monialainen yhteistyö kotouttamisessa – näkökulmana poliisin työ -väitös 
Sosiologian artikkeliväitöskirja käsittelee työelämän muutosta ja ammatillista asiantuntijuutta etnisesti, 
kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoisessa yhteiskunnassa. 
Lisätietoja ja Monialainen yhteistyö kotouttamisessa – näkökulmana poliisin työ -väitöskirjan latauslinkki 
 
Uusi hyötypelisovellus auttaa työelämätaitojen harjoittelemisessa  

WORKEEN on hyötypelisovellus, joka tarjoaa käytännön oppeja ja pehmeiden työelämätaitojen harjaan-
nuttamistilaisuuksia työmarkkinoille ensimmäistä kertaa tuleville. Se on vuorovaikutuksellisia harjoituk-
sia tarjoava sovellus, joka auttaa hiljattain maahan muuttaneita työnhakijoita ja työmarkkinoille tulok-
kaina astuvia EU-kansalaisia löytämään tehokkaasti paikkansa työelämässä. Sovellus on saatavilla seuraa-
villa kielillä: englanti, arabia, persia, tšekki, tanska, suomi, ranska, kreikka ja italia. WORKEEN-sovellus 
on saatavilla Android-laitteille Google Play -sovelluskaupasta veloituksetta. Lue lisää WORKEEN-sovelluk-
sesta. 
 

Muuta 

Kuluvan vuoden uutiskirjeet ovat luettavissa myös kotouttaminen.fi-portaalin alueosiossa.  

Jos haluat tiedottaa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista, lähetä aiheesta 
sähköpostia Tanja Tammimiehelle (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi). 

Uutiskirje lähetetään sen Webropol-linkin kautta tilanneille. Jos olet jo tilannut uutiskirjeen aikaisemmin 
webropolin kautta, sinun ei tarvitse tehdä sitä uudelleen. Kyselyllä kerättyjä henkilötietoja käytetään 
tämän uutiskirjeen lähettämiseen ja alueellisen kotouttamistiedon levittämiseen.  
Tietosuojaseloste Kotona Suomessa –uutiskirjeille. 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/70415
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/06/uusi-hyotypelisovellus-helpottaa-maahanmuuttajien-tyollistymista
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/06/uusi-hyotypelisovellus-helpottaa-maahanmuuttajien-tyollistymista
http://kotouttaminen.fi/pohjois-pohjanmaan-uutiskirjeet
mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
https://link.webropolsurveys.com/S/AFD989AA2B1C1456
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a

