
 

 

   
20.11.2020   

 

Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa 

Valtakunnallisia koulutuksia ja seminaareja  

Monimuotoinen työelämä: Työkyky, työkyvyttömyys ja työelämä 24.11.2020, klo 

8.15–9.15 

Millaisia keinoja yrityksillä on työkyvyn tukemiseksi? Spring Housen ja Paralympiakomitean yhteistyössä 
järjestämille aamukahveille kokoontuu Sanna Salmisen ja Timo Mäkysen kanssa joukko vieraita 
keskustelemaan monimuotoisesta työelämästä. Lisätietoja Monimuotoinen työelämä -tilaisuudesta ja 
ilmoittautuminen. 

Webinaari: Ihmisen näköiset tulevaisuuden sote-palvelut – ovatko kaikki mukana? 

24.11.2020 klo 09:00 – 12:00  

Miten sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) uudistuksessa otetaan huomioon ihmiset, joiden elämää hanka-
loittavat ja leimaavat köyhyys, erilaiset päihde- ja mielenterveysongelmat, riippuvuudet ja osattomuus? 
Pystytäänkö palveluja uudistamalla estämään huono-osaisuuden periytyminen vanhemmilta lapsille? 
Hyödyttävätkö uudistukset kaikkein heikoimmassa asemassa olevia?   
Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan 24.11.2020 järjestettävässä kahdessa eri tilaisuudessa. Osal-
listu toiseen tai molempiin: 
Lisätietoja: 
https://www.sininauhaliitto.fi/tapahtumat/webinaari-ihmisen-nakoiset-tulevaisuuden-sote-palvelut-
ovatko-kaikki-mukana/  

Voimaantuminen väylänä työhön – kolmen maan hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien 

työllistymiseen 24.11.2020 klo 10-13.40 

Kansainvälisen EME-hankkeen päätösseminaarissa kuullaan puheenvuoroja Belgiasta, Ruotsista ja Suo-
mesta: millaisilla hyvillä käytännöillä voimme tukea maahanmuuttajien voimaantumista ja työllistymistä. 
Arvioimme ja kokosimme hankkeesta parhaat käytännöt menetelmäoppaaksi verkkoon. Opas sisältää 
myös toimenpidesuosituksia päätöksentekijöille ja maahanmuuttotyön asiantuntijoille. EME Methods -
opas julkaistaan päätösseminaarissa. 
Ilmoittautuminen 

Integration 2020, 25.–26.11.2020 

Kotoutumisen valtakunnallisen virtuaalitapahtuman ohjelma on julkaistu verkkosivuilla: www.integra-
tion2020.fi  

Kolme vuotta MIOSin matkassa -tapahtuma 2.12.2020 klo 13-16.15 

Tunnetko jo TOIVO-ryhmät ja OmaMieli-ohjelman? Missä ikinä asutkin, voit olla mukana!    
Tule mukaan kuulemaan, miten mielen hyvinvointia ja osallisuutta on edistetty maahan muuttaneiden 
parissa ja keskustelemaan miten opitut asiat voidaan viedä käytäntöihin ja rakenteisiin. Tapahtuma to-
teutetaan verkossa vuorovaikutteisena ja inspiroivana. Tarkemmat tiedot ja ohjelma julkaistaan loka-
kuun lopulla.  
MIOS (Mielen hyvinvointia ja osallisuutta monikulttuurisessa Suomessa) on MIELI ry:n koordinoima ja Eu-
roopan sosiaalirahaston rahoittama hanke vuosina 2018-2020. Ilmoittautuminen 

http://kampanja.staffpoint.fi/tervetuloa-webinaariin?utm_campaign=Kaikki%20webinaarit&utm_medium=email&_hsmi=99954844&_hsenc=p2ANqtz--TBqhOQ1oCtrsxDUeBmvLbB-DOOjEWfIu5DN9AS53fmeupG1gcezFEN7TZrcHB4eWz8PoI8cMZxrwW3csSX33v4hiOMYs4QylR66MmesqwQvoTbcQ&utm_content=99954844&utm_source=hs_email
http://kampanja.staffpoint.fi/tervetuloa-webinaariin?utm_campaign=Kaikki%20webinaarit&utm_medium=email&_hsmi=99954844&_hsenc=p2ANqtz--TBqhOQ1oCtrsxDUeBmvLbB-DOOjEWfIu5DN9AS53fmeupG1gcezFEN7TZrcHB4eWz8PoI8cMZxrwW3csSX33v4hiOMYs4QylR66MmesqwQvoTbcQ&utm_content=99954844&utm_source=hs_email
https://www.sininauhaliitto.fi/tapahtumat/webinaari-ihmisen-nakoiset-tulevaisuuden-sote-palvelut-ovatko-kaikki-mukana/
https://www.sininauhaliitto.fi/tapahtumat/webinaari-ihmisen-nakoiset-tulevaisuuden-sote-palvelut-ovatko-kaikki-mukana/
https://www.lyyti.fi/reg/EME_paatosseminaari_9385
http://www.integration2020.fi/
http://www.integration2020.fi/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/35163a15-7327-4bb1-ac8b-2950a51ee399?displayId=Fin2110007
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Mikä ihmeen B1? Tietoa suomen kielen oppimisesta, monikielisyydestä ja 

kielitaidosta 3.12., 10.12. ja 17.12. klo 14.30 – 16.00 

Miksi suomen kielen opettaja väittää, että työharjoittelijan kielitaito on ihan hyvä, mutta hän ei 
kuitenkaan ymmärrä työohjeita? Pitäisikö puhua englantia? Mitä tarkoittaa monikielinen? Mitä se 
tarkoittaa, jos työhakemuksessa sanotaan, että hakija on läpäissyt YKI-testin? 
 
Jos olet joskus pohtinut näitä tai joitakin muita kysymyksiä suomen kielen oppimisesta, kielitaidosta ja 
sen arvioinnista tai monikielisyydestä, tule mukaan webinaareihin, joissa saat vastauksia! Kotona 
Suomessa -hanke järjestää yhteistyössä Oulun yliopiston Kielen avulla osalliseksi ja Kielellinen ja ei-
kielellinen vuorovaikutus monikulttuurisessa arjessa -hankkeiden kanssa kolmen lyhyen webinaarin sarjan 
kaikille: 
3.12.2020 klo 14.30 – 16.00: Suomen kieli ja kielitaito, asiantuntijana yliopisto-opettaja Sisko Brunni 
Ilmoittautuminen 
10.12.2020 klo 14.30 – 16.00: Monikielisyys, asiantuntijana yliopistonlehtori Maria Frick 
Ilmoittautuminen 
17.12.2020 klo 14.30 – 16.00: Kielitaidon arviointi: asiantuntijana kielitaidon arvioija ja suomen kielen  
opettaja Tuomo Polo 
Ilmoittautuminen 

Tutkimuswebinaari: Syrjivät rakenteet ja syrjivä puhe 11.12.2020 klo 9.00–11.30 

Rasismi on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Keskustelua rasismista vaivaa kuitenkin se, että ra-
sismi ymmärretään usein kapeasti yksittäisten ihmisten asenteina tai äärioikeiston toimintana, vaikka ra-
sismia esiintyy laajasti yhteiskunnan eri alueilla. Laki kotoutumisen edistämisestä määrittelee kotoutumi-
sen maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vastavuoroiseksi kehitykseksi, jonka tavoitteena on edistää muun 
muassa yhdenvertaisuutta. Vastaanottavan yhteiskunnan käytänteillä on suuri rooli siinä, miten maahan-
muuttajat kotoutuvat yhteiskuntaamme. 
 
Syrjivät rakenteet ja syrjivä puhe -webinaarissa kuullaan neljää tutkijaa, jotka puhuvat siitä, miten ra-
sismi ilmenee esim. kouluissa ja viranomaistoiminnassa, sekä siitä, miten suomalainen yhteiskunta on ha-
luton puuttumaan rasismiin. Puheenvuorot käsittelevät myös siitä, millaisia merkityksiä yleisessä pu-
heessa kotoutumiselle jaa maahanmuutolle annetaan ja millaisia seurauksia näillä merkityksenannoilla 
voi olla maahanmuuttajille ja maahanmuuttajien ja valtaväestön välisille suhteille. 
 
Tilaisuuden järjestää työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus ja se on avoin kaikille. 
Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään tiistaina 8.12. Lisätietoja ja ilmoittautuminen webinaariin. 

Arviointi aikuisten S2-opetuksen tukena, Henkilöstökoulutus suomen kielen opet-

tajille ja kouluttajille, 3 op 

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa suomen kielen opettajien jatkuvan arvioinnin taitoja, jotka 
nähdään koulutuksessa erityisesti opiskelijoita ohjaavana ja oppimista tukevana toimintana. Kevään ai-
kana syvennytään opetus- ja arviointimateriaalien laadintaan ja perehdytään niin ymmärtämisen 
(kuunteleminen ja lukeminen) kuin tuottamisenkin (puhuminen ja kirjoittaminen) taitoihin. Lisäksi käsi-
tellään mm. selkokielen merkitystä opetuksessa sekä luku- ja kirjoitustaidon kehittymistä. Koulutus on 
tarkoitettu vapaan sivistystyön suomen kielen opettajille ja kouluttajille. 
Lisätietoja: https://helao.fi/fi/arviointi-aikuisten-s2-opetuksen-tukena/ 

https://link.webropolsurveys.com/EP/C4D0C774F7A6A0BE
https://link.webropolsurveys.com/EP/6196956678CD5D18
https://link.webropolsurveys.com/EP/CC3181A3C2A07CD6
https://kotouttaminen.fi/tapahtumat/2020-12-11/tutkimuswebinaari-syrjivat-rakenteet-ja-syrjiva-puhe
https://helao.fi/fi/arviointi-aikuisten-s2-opetuksen-tukena/
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Koulutuksia ja seminaareja Pohjois-Pohjanmaalla 

Tietoiseksi-hankkeen ja Seritatyön seminaari: Seksuaalisuus ja rajat 24.11.2020 

Tilaisuus on siirretty pidettäväksi etäyhteydellä. 
Ohjelma ja tietoa puhujista Facebookissa 
Ohjelma Tietoiseksi-hankkeen verkkosivuilla   
Ilmoittautuminen 6.11.2020 mennessä 
 
Oletko kiinnostunut lastenkulttuurista ja kulttuurin moninaisuudesta? 

28.11.2020 klo 10-13 Oulussa 

Kolibrin tiimi järjestää oululaisille toimijoille lauantaina 28.11.2020 lastenkulttuuriin liittyvän työpajan, 
jonka tarkoituksena on pohtia lastenkulttuuria kulttuurin moninaisuuden näkökulmasta. Ilmoittautuminen 
tähän online tapahtumaan on 24.11.  
Työpajasta on tehty Facebook tapahtuma: 
https://m.facebook.com/events/350737679356136  

Ilmoittautuminen: https://www.eventbrite.fi/e/building-intercultural-encounters-festivals-tickets-
125885937227  

Maahanmuuttaneiden mielenterveystyön yhteistyöpäivä 1.12.2020 klo 8.30-16.00.  

ODL Säätiö sr:n, sosiaalisen kuntoutuksen, kidutettujen kuntoutuspalveluiden, PALOMA 2 -hankkeen, Tur-
vallinen Oulu -hankkeen ja Ouka Maahanmuuttajapalveluiden yhteinen seminaaripäivä maahanmuutta-
neiden mielenterveystyön parissa työskenteleville ammattilaisille järjestetään verkossa 1.12.2020. Semi-
naari on suunnattu maahanmuuttajien mielenterveystyön ammattilaisille ja verkostoille. Päivän aikana 
paneudutaan asiakkaiden kuntoutustarpeisiin, yhdenvertaisuuteen palveluissa sekä ajankohtaisiin mene-
telmiin kuntoutuspalveluissa. Seminaarissa oman alansa ammattilaiset kertovat mm. pakolaisten mielen-
terveystyön tukemisesta Suomessa, osallisuuden ja mielenterveyden edistämisestä ja Vakautumisryhmä-
pilotin kokemuksista.  
Tarkempi ohjelma ja verkkokoulutukseen ilmoittautumislinkki löytyvät nettisivuilta: 
https://www.odl.fi/tiedostot/kitu/Maahanmuuttaneiden_mielenterveystyon_yhteistyo-
paiva_1_12_2020_III_versio.pdf 
 
Kielen avulla osalliseksi -hankkeen loppuseminaari 11.12.2020, klo 9-14 
Seminaarin aiheena on Pitovoimaa – Mikä saa pysymään Oulussa. Alustajina on henkilöitä Nokialta, Oulun 
yliopistolta, Oulun kaupungista, TE-toimistosta ja Oamkista. Seminaarissa on mukana myös kokemu-
sasiantuntijoita, jotka tuovat omat näkökantansa siihen, miksi ovat jääneet Ouluun tai lähteneet Ou-
lusta. Seminaarin ohjelma tarkentuu osin vielä lähempänä tapahtumaa ja siihen voi tulla muutoksia. 
Ohjelma ja tiedot seminaarista päivitetään Kielen avulla osalliseksi -hankkeen kotisivuille. 
 
Seminaarin keskusteluosiossa keskustellaan siitä, mikä saa ihmiset pysymään Oulussa, ja siitä, mitkä syyt 
saavat ihmiset lähtemään Oulusta.  
Ilmoittautuminen tapahtuu Webropolin kautta tästä linkistä.  
Ilmoittautuminen päättyy 9.12. Linkki Zoomiin lähetetään sähköpostitse 10.12. 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/tietoiseksihanke/photos/pb.474604233285183.-2207520000../815466515865618/?type=3&theater
http://www.tietoiseksihanke.fi/seksuaalineuvonta/seksuaalisuus-ja-rajat-seminaari-ammattilaisille-24-11-2020/
https://webropol.com/s/seksuaalisuusjarajatseminaari
https://m.facebook.com/events/350737679356136
https://www.eventbrite.fi/e/building-intercultural-encounters-festivals-tickets-125885937227
https://www.eventbrite.fi/e/building-intercultural-encounters-festivals-tickets-125885937227
https://www.odl.fi/tiedostot/kitu/Maahanmuuttaneiden_mielenterveystyon_yhteistyopaiva_1_12_2020_III_versio.pdf
https://www.odl.fi/tiedostot/kitu/Maahanmuuttaneiden_mielenterveystyon_yhteistyopaiva_1_12_2020_III_versio.pdf
https://www.oulu.fi/suomitoisenakielena/node/54997
https://link.webropolsurveys.com/S/FF66841B1C7B24AB
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Toimijat tiedottavat 

Koulutustarvekysely 

Kotona Suomessa -hanke päättyy kuluvan vuoden lopussa, mutta työ- ja elinkeinoministeriön kotouttami-
sen osaamiskeskus järjestää jatkossakin kotoutumiseen ja maahanmuuttoon liittyviä koulutuksia. Siksi 
pyydämmekin sinua vastaamaan koulutustarvekyselyyn. Kotouttamisen osaamiskeskus hyödyntää kyselyn 
tuloksia suunnitellessaan koulutustarjontaansa, minkä lisäksi Aluehallintovirasto ja alueelliset ELY-kes-
kukset saavat vastaukset käyttöönsä tulevien koulutustensa suunnittelua varten. Kyselyn viimeinen vas-
tauspäivä on 27.11 ja siihen vastataan anonyymisti. 

Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kuukausittaisen katsauksen ulkomaan kan-

salaisten ja vieraskielisten työttömyydestä ja palveluihin osallistumisesta 

Alla lokakuun katsauksen tiivistelmä. 
 

• Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä väheni noin 1 700 henkilöllä elokuuhun 2020 
verrattuna. 

• Ulkomaan kansalaisia oli kuitenkin syyskuussa 2020 työttöminä työnhakijoina 40 % ja vieraskielisiä 
41 % enemmän edellisvuoteen verrattuna.  

• Ensimmäistä kertaa koronakriisin aikana ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 
hieman nopeammin kuin suomalaisten työttömien työnhakijoiden määrä. Todellisuudessa ulko-
maalaisten työttömyys on todennäköisesti kasvanut vieläkin enemmän, sillä kaikki työttömäksi 
jääneet eivät ole osanneet tai voineet ilmoittautua työttömiksi työnhakijoiksi. 

• Yhteensä työttömistä työnhakijoista oli ulkomaan kansalaisia noin 10 % ja vieraskielisiä noin 14 % 
syyskuussa 2020. 

• Ulkomaalaisista työttömistä työnhakijoista kolme suurinta kansalaisuutta olivat syyskuussa 2020 
virolaiset, venäläiset ja irakilaiset. Suurimmista ulkomaan kansalaisuuksista työttömyys on 
kasvanut eniten kiinalaisten, virolaisten ja vietnamilaisten joukossa edellisvuoteen nähden. 

• Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut erityisesti miesten joukossa (54 %) 
edellisvuoteen nähden. Naisten joukossa kasvu on ollut selvästi maltillisempaa (28 %). 

Katsaukset löytyvät jatkossa kotouttaminen.fi -sivustolta. 

THL:ssä on käynnistynyt Koronaepidemian vaikutukset ulkomailla syntyneiden hy-

vinvointiin (MigCOVID) tutkimus 

MigCOVID -tutkimuksen tavoitteena on selvittää koronaepidemian vaikutukset ulkomailla syntyneiden ar-
keen, terveyteen, hyvinvointiin, kokemukset palveluiden käytöstä sekä koronaepidemiaan liittyvää tie-
don saantia. Tutkimukseen kutsutaan vuosina 2018-2019 Ulkomailla syntyneiden hyvinvointitutkimukseen 
(FinMonik) osallistuneita sekä satunnaisesti valitun somalialaistaustaisten lisäotoksen. Tutkimustiedon 
avulla voidaan suunnitella ulkomailla syntyneiden hyvinvointia tukevia palveluita koronaepidemian ai-
kana ja sen jälkeen. Lähestymme teitä pyynnöllä levittää tietoa tutkimuksesta verkostoissanne. Mah-
dollisimman laaja-alainen tiedottaminen lisää luottamusta tutkimusta kohtaan ja sitä kautta parantaa 
osallistumisaktiivisuutta. Kutsut kyselyyn osallistujille ovat lähteneet postitse viikolla 41. 
 
Lisää tietoa tutkimuksen verkkosivulta: thl.fi/migcovid  
Lisätietoa tutkimukseen osallistujille löytyy 18 kielellä verkkosivuilta: thl.fi/migcovid/info  
 
Tutkimuksen yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Natalia Skogberg (natalia.skogberg@thl.fi). 
 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/f07a0ce3-56a4-4090-9947-b370c9d342e0?displayId=Fin2138836
https://kotouttaminen.fi/tyollisyyskatsaus
http://thl.fi/migcovid/info
http://thl.fi/migcovid/info
mailto:natalia.skogberg@thlfi
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Tutkimus pakolaisuudesta – kirjoittajakutsu 

Mitä pakolaisuus merkitsee sen omakohtaisesti kokeneille ihmisille? Kerro kokemuksistasi ja muistoistasi 
pakkomuutosta. Kirjoituskutsu on avoin kaikille pakkomuuttajille, eli entisille ja nykyisille pakolaisille ja 
turvapaikanhakijoille. Kertomuksia kerätään väitöskirjatutkimukseen.  
Kerro vapaasti omin sanoin kokemuksistasi ja muistoistasi pakolaisuudesta sekä elämästäsi uudessa pai-
kassa ja yhteisössä. Kerro menneisyydestäsi, nykyisyydestäsi ja tulevaisuuden näkymistäsi; kuvaile aikaa 
ennen pakomatkaa, sen aikana ja paon jälkeen. Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita nimenomaan 
sinun kokemuksistasi, ajatuksistasi ja tuntemuksistasi. Kerro niistä asioista, jotka sinun mielestäsi ovat 
merkityksellisiä ja mieleen painuneita.  
Kirjoittamisen apuna voit käyttää seuraavia teemoja valintasi mukaan:  

• Tausta ja elämänvaihe  

• Elämä ja arki ennen pakolaisuutta  

• Lähtö ja vaiheet, joiden kautta päädyit Suomeen  

• Suomeen saapuminen ja vastaanotto  

• Ensivaikutelmat, tutustuminen uuteen maahan ja paikkakuntaan, siellä asuviin ihmisiin ja 
paikalliseen elämänmenoon. Käsitysten pysyminen tai muuttuminen ajan myötä  

• Elämä Suomessa: muutot Suomessa, asettuminen ja arki nykyisessä asuinpaikassa  

• Kohtaamiset ja kanssakäyminen paikallisten, toisten pakolaisten ja muiden ihmisten kanssa. 
Yhteydet perheen, vanhojen ystävien ja muualla asuvien tuttavien kanssa  

• Tulevaisuudensuunnitelmat, odotukset ja haaveet  
 
Kirjoitusten käyttö  
Kirjoituksia käytetään aineistona väitöstutkimuksessa, joka käsittelee Suomeen saapuneiden nykypako-
laisten ja Lapin sodan (1944–1945) evakkojen pakolaiskokemuksia. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä 
ymmärrystä pakolaisuudesta elettynä kokemuksena. Tutkimus toteutetaan Oulun yliopistossa histori-
atieteissä, tutkimusryhmässä Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit 
(Suomen Akatemia 2017–2021). Väitöstutkimusta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto (2020–2023).  
Kirjoituksia käsitellään luottamuksellisesti. Kaikkien kirjoittajien ja kirjoituksissa mainittujen hen-
kilöiden yksityisyys ja henkilötiedot suojataan (nimet, yhteystiedot, muut tunnistetiedot). Kirjoituksia 
säilytetään suojatussa tilassa ja ne ovat ainoastaan tutkimuskäytössä. Kirjoituksia voidaan siteerata 
tutkimusjulkaisuissa, mutta niin ettei henkilöitä voi tunnistaa. Tämän tutkimuksen jälkeen kirjoitukset 
arkistoidaan nimettöminä myöhempää tutkimuskäyttöä varten.  
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Lähettämällä kirjoituksesi annat luvan sen käyttöön tässä 
väitöstutkimuksessa, Tunnustuksia-tutkimusryhmän tutkimuksessa, ja arkistointiin myöhempää tutki-
muskäyttöä varten. Henkilötietojen käsittelyperusteena on tieteellinen tutkimus (Tietosuojalaki 
1050/2018, 4§).  
 
Vastausohjeet  
Kirjoita suomeksi tai englanniksi. Voit käyttää toisen henkilön apua kertomuksesi kääntämiseen ja/tai 
kirjoittamiseen, mutta kerrothan tästä kirjoituksesi yhteydessä. Voit kirjoittaa käsin tai koneella ja 
valita itse kirjoituksesi pituuden ja tyylin. Voit liittää mukaan myös valokuvia, piirustuksia tai muuta 
kuvamateriaalia. Kirjoituksia ei palauteta, mutta kuvat palautetaan pyynnöstä.  
Kerro kirjoitusten yhteydessä taustatietosi: ikä, sukupuoli, lähtömaa ja milloin saavuit Suomeen. Voit 
toimittaa kirjoituksesi nimelläsi, nimimerkillä tai nimettömänä.  
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Lähetä kirjoituksesi 31.01.2021 mennessä  
• postitse osoitteeseen: Saara Intonen, Historiatieteet PL 1000, 90014 Oulun yliopisto  
• sähköpostilla: saara.intonen@oulu.fi  
 
Vastaan mielelläni kirjoituskutsua ja tutkimusta koskeviin kysymyksiin:  
Saara Intonen, saara.intonen@oulu.fi  
Väitöstutkija  
Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikkö  
Humanistinen tiedekunta  
Oulun yliopisto  
https://www.oulu.fi/yliopisto/tutkija/saara-intonen  
www.oulu.fi  
Tutkimushanke Tunnustuksia: Pakolaisuuden hankalat historiat ja muistamisen kulttuurit https://recognition-
andbelonging.com/ 
 

Rahoitus- tuki- ja hankemahdollisuudet 

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

TEM:n järjestöavustuksen haku on avattu 

Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa vuodelle 2021 valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, 
jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää työtä kotoutumisen edistämiseksi. Vuoden 
2021 haussa etsitään pienten yhdistysten maahanmuuttaneiden kotoutumista ja yhteiskunnallista osallis-
tumista edistäviä hankkeita. Haussa painotetaan pieniä yhdistyksiä, joiden toiminta kaipaa vielä kehittä-
mistä paremman tuloksellisuuden aikaansaamiseksi. Haku on avoinna 16.11. - 18.12.2020. 
 
Suomeksi: https://kotouttaminen.fi/-/hae-tem-n-jarjestoavustusta-18.12.2020-mennessa 
 
Ruotsiksi: https://kotouttaminen.fi/sv/-/ansok-om-organisationsstod-fran-arbets-och-naringsministeriet-
senast-18.12.2020 
 
Hakulomakkeet ja -ohjeet:  
https://kotouttaminen.fi/jarjestoavustus 
https://kotouttaminen.fi/sv/organisationsstod 
 

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 

Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen raportti ”Sivuääniä. Asiakkaiden, asiakas-

työtä tekevien ja verkostotoimijoiden näkemyksiä pakolaistaustaisten ohjauk-

sesta” ja sitä täydentävä video kohtaavasta asiakastyöstä on julkaistu 

Pakolaistaustaisten ohjaus -hanke pyrkii julkaisussaan kurkistamaan keskiarvojen taakse kuuntelemaan 
”sivuääniä”: asiakkaiden, asiakastyötä tekevien sekä verkostotoimijoiden kokemuksia ja näkemyksiä pa-

https://recognitionandbelonging.com/
https://recognitionandbelonging.com/
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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https://kotouttaminen.fi/sv/-/ansok-om-organisationsstod-fran-arbets-och-naringsministeriet-senast-18.12.2020
https://kotouttaminen.fi/sv/-/ansok-om-organisationsstod-fran-arbets-och-naringsministeriet-senast-18.12.2020
https://kotouttaminen.fi/jarjestoavustus
https://kotouttaminen.fi/sv/organisationsstod
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kolaistaustaisten ohjauksesta ja kotoutumisesta. Julkaisussaan hanke tuo esiin TE-toimistojen ja ELY-kes-
kusten ratkaisevan roolin onnistuneen kotoutumisen tukemisessa, mutta myös TE-toimiston asiantuntijoi-
den kokemuksen resurssien ja koulutuksen riittämättömyydestä kohtaavaan ja sitä kautta tulokselliseen 
asiakastyöhön. Julkaisussa tuodaan keskusteluun niin ikään maahan muuttaneiden, erityisesti pakolais-
taustaisten näkökulmaa tarkoituksenmukaisista palveluista, jotka parhaiten tukisivat onnistunutta kotou-
tumista ja työllistymistä. Lisäksi raportissa esitellään muun muassa hankkeen aikana toteutettuja koh-
taavan asiakastyön ja verkostotyön kehittämisen toimintamalleja.  
 
Raporttia voi hyödyntää päätöksenteossa, kotoutumista tukevan työn suunnittelussa ja kehittämisessä 
sekä ammattilaisten työn tukena.  
 
Voit tutustua raporttiin ja ladata sen täällä: 
Sivuääniä : Asiakkaiden, asiakastyötä tekevien ja verkostotoimijoiden näkemyksiä pakolaistaustaisten oh-
jauksesta. 

Väitöskirja antirasismista: Different antiracisms : Critical race and whiteness 

studies perspectives on activist and NGO discussions in Finland 

Minna Seikkula väitteli Helsingin yliopistossa aktivistien ja kansalaisjärjestöjen ajamasta antirasismista/ 
rasisminvastaisuudesta 2010-luvun puolivälin kansalaisyhteiskunnassa Suomessa. Väitöskirjan tiivistelmä 
ja linkki väitöskirjaan Helsingin yliopiston sivuilla. 

Kieliverkoston artikkeli: Maahanmuuttotaustaisten opiskelijoiden tasa-arvoisen 

osallisuuden tukeminen ammatillisessa koulutuksessa 

Sanna Mustonen, Pauliina Puranen ja Minna Suni kirjoittavat käytänteistä, jotka tukevat opiskelijoiden 
tasa-arvoista pääsyä vuorovaikutustilanteisiin ja samalla heidän ammatillisen kielitaitonsa ja identi-
teettinsä kehittymistä. Artikkeli Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkojulkaisussa 
 

Muuta 

Kotona Suomessa -hanke päättyy 31.12.2020 ja samalla tämän uutiskirjeen toimittaminen lakkaa. Uutis-
kirje ei kuitenkaan lopu, vaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla julkaistaan jatkossakin yhteistä 
uutiskirjettä. Tilaajien osoitteet eivät kuitenkaan siirry suoraan, eli jos haluat tilata uuden uutiskirjeen, 
voit tehdä sen tästä linkistä. 
 
 
 
Kuluvan vuoden uutiskirjeet ovat luettavissa myös kotouttaminen.fi-portaalin alueosiossa.  
 
Jos haluat tiedottaa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista, lähetä ai-
heesta 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. 
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