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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa 

Valtakunnallisia koulutuksia ja seminaareja  

”Tulvasta talentteihin” – Kotona Suomessa -hankkeen päätöstilaisuus 28.10.2020 

Kotona Suomessa -hanke (2015–2020) summaa kuusivuotisen toimintansa tuloksia ja tuotteita 28.10.2020 
klo 9 alkaen studiolähetyksessä. 
Päätöstilaisuudessa käsitellään lisäksi laajemmin maahanmuuton ja kotoutumisen ilmiöitä. Hankkeen 
henkilöstön lisäksi mukana ovat myös neuvotteleva virkamies Paula Karjalainen työ- ja elinkeinoministe-
riöstä, yrittäjä Muhammed Ali, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman, erikoistutkija Pasi Sauk-
konen ja ylijohtaja Petri Knaapinen. Luvassa myös yllätysohjelmaa! 
Kotona Suomessa -hankkeen päätöstilaisuuden ohjelma ja linkki ilmoittautumiseen. Ilmoittaudu 23.10. 
klo 16 mennessä. 
 
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  

Webinaari: Pelaamallako ymmärrystä moninaisuudesta 1.10.2020 

Pelimo-hankkeessa järjestämme 1.10. klo 14-16 Pelaamallako ymmärrystä moninaisuudesta -webinaarin. 
Ilmoittautumislinkki webinaariin ja lisätietoa tapahtumasta löytyy https://www.turkuamk.fi/fi/tapahtu-
mat/928/pelaamallako-ymmarrysta-moninaisuudesta/.  

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä järjestetään 7.10.2020 

Verkostopäivän aiheita ovat pakolaisten kuntiin ohjaamisen ajankohtainen tilanne, monialaiset palvelut 
ja osallisuuden edistäminen. 
 
Aamupäivässä kuulemme viranomaispuheenvuoroja pakolaisten kuntiin ohjaamisen ajankohtaisesta tilan-
teesta ja koronaviruspandemian vaikutuksista. Iltapäivän toisessa rinnakkaisohjelmassa aiheena on mo-
nialainen yhteistyö pakolaisten palvelujen järjestämisessä. Toisessa rinnakkaisohjelmassa käsitellään pal-
velujen asiakaslähtöistä kehittämistä ja pakolaistaustaisten kuntalaisten osallisuutta. Iltapäivän puheen-
vuorot tallennetaan, joten aiheisiin pääsee tutustumaan myös jälkikäteen. 
Tutustu ohjelmaan täältä (ohjelmaa päivitetään) ja ilmoittaudu 5.10. mennessä. Tarkemmat tiedot ja 
verkostopäivän tallenteet ilmestyvät kotouttaminen.fi-sivustolle. 

Integration 2020, 25.–26.11.2020 

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

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4335039/KotonaSuomessa_Ohjelma_28102020.pdf/c44d01b8-e5e8-3a90-ad8f-aacfe15be64b/KotonaSuomessa_Ohjelma_28102020.pdf?t=1599464899808
https://link.webropolsurveys.com/S/E6ED1F8080911DF3
http://www.ely-keskus.fi/documents/36462435/0/loppuseminaariohjelma/7d73fb45-aaec-490d-a8f9-9118c152d78c?version=1.0
https://www.turkuamk.fi/fi/tapahtumat/928/pelaamallako-ymmarrysta-moninaisuudesta/
https://www.turkuamk.fi/fi/tapahtumat/928/pelaamallako-ymmarrysta-moninaisuudesta/
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/20552175/Ohjelma_Verkostop%C3%A4iv%C3%A4+25.4.2019.pdf/215f70f2-dd1e-1510-39d6-d2fb322144e3/Ohjelma_Verkostop%C3%A4iv%C3%A4+25.4.2019.pdf?t=1599568509044
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/0a7559e9-a21f-44d5-82da-24e94bacf9fe?displayId=Fin2073830
http://kotouttaminen.fi/
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Koulutuksia ja seminaareja Pohjois-Pohjanmaalla 

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 
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, Teams 

Kotona Suomessa -hanke ja Oulun kaupunki järjestävät yhdessä Teams-seminaarin, jossa käsitellään anti-
rasistista viitekehystä, etnistä profilointia ja rasisminvastaista toimintaa. Ohjelmassa mukana Markus 
Himanen, Michaela Moua ja muita asiantuntijoita. Ilmoittaudu mukaan 4.10.2020 mennessä webropol-
linkistä. 

Hankemylly 16.10.2020 klo 12.00–15.00, Teams 

Kotona Suomessa -hanke on yhdessä Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke -Sokran  
kanssa valmistelemassa 16.10. pidettäväksi hanketoimijoille maahanmuuttajien kotoutumista, työlli-
syyttä ja osallisuutta edistävien hankkeiden tulosten esittelyyn etätilaisuutta Teamsin kautta. Hanketoi-
mija - varaa jo kalenteriisi tuo päivämäärä ja ilmoittaudu mukaan! 

Haastavien teemojen puheeksiotto kotouttavassa työssä – mallina seksuaalioikeu-

det 5.11.2020, klo 13-16, verkko 

Monelle maahan muuttaneelle kotoutumisen haasteena on tutkitusti tiedon puute ja saavutettavuus. 
Työ- ja elinkeinoministeriö on tilannut Väestöliitto ry:tä seitsemän alueellista koulutusta teemalla 
”Haastavien teemojen puheeksiotto kotouttavassa työssä – mallina seksuaalioikeudet” sekä temaattisen 
aineistopankin kokoamisen.  
 
Koulutus antaa eväitä yhteisen ymmärryksen saavuttamiselle ja varmuutta sopivan työtavan löytämiselle 
silloin, kun työskennellään kotoutujalle ja palvelua tarjoavalle sensitiivisellä alueella, seksuaalioikeuk-
sien parissa. Koulutuksessa saa tietoa menetelmällisistä keinoista puheeksiottamisen tueksi, esitellään 
uusi sivusto sekä aineistopankki. 
Ilmoittaudu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun koulutukseen (max 50 osallistujaa) 22.10.2020 mennessä 

https://webropol.com/s/MAIKO-seminaari
mailto:etunimi.sukunimi@oamk.fi
https://kotoutumisentukena.fi/tapahtumailmoitus/-/event/nakokulmia-rasisminvastaiseen-toimintaan
https://link.webropolsurveys.com/EP/E875B806E7A99568
https://link.webropolsurveys.com/EP/E875B806E7A99568
https://link.webropolsurveys.com/EP/759A9F6BBE3201B7
https://link.webropolsurveys.com/S/E6DD5C5A8BE636A3
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Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuton ja kotoutumisen ajankohtaispäivä 10.11.2020, 

Oulu, Ravintola Nallikari 

Pyrimme järjestämään tilaisuuden paikan päällä turvavälit huomioiden. Osallistujamäärää myös ra-
joitetaan tarvittaessa. Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Seuraamme kuitenkin 
tilannetta ja tiedotamme mahdollisista muutoksista. Ohjelma julkaistaan myöhemmin.  
Ilmoittautuminen ajankohtaispäivään 

Ilmoittautuminen on avattu, siis ilmoittaudu pikaisesti, jotta varaat paikkasi: 

Tietoiseksi-hankkeen ja Seritatyön seminaari: Seksuaalisuus ja rajat 24.11.2020 

Paikka: Lasaretti, Oulu  
Ohjelma ja tietoa puhujista Facebookissa 
Ohjelma Tietoiseksi-hankkeen verkkosivuilla   
Ilmoittautuminen 6.11.2020 mennessä 

Koulutuksia Kainuussa 

Näkökulmia rasisminvastaiseen toimintaan 6.10.2020, klo 9-15.30, Teams 

Kotona Suomessa -hanke ja Oulun kaupunki järjestävät yhdessä Teams-seminaarin, jossa käsitellään anti-
rasistista viitekehystä, etnistä profilointia ja rasisminvastaista toimintaa. Ohjelmassa mukana Markus 
Himanen, Michaela Moua ja muita asiantuntijoita. Ilmoittaudu mukaan 4.10.2020 mennessä webropol-
linkistä. 

Hankemylly 16.10.2020 klo 12.00–15.00  

Kotona Suomessa -hanke on yhdessä Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke -Sokran  
kanssa valmistelemassa 16.10. pidettäväksi hanketoimijoille maahanmuuttajien kotoutumista ja osalli-
suutta edistävien hankkeiden tulosten esittelyyn etätilaisuutta Teamsin kautta. Hanketoimija - varaa 
jo kalenteriisi tuo päivämäärä ja ilmoittaudu mukaan! 

Haastavien teemojen puheeksiotto kotouttavassa työssä – mallina seksuaalioikeu-

det 5.11.2020, klo 13-16, verkko 

Monelle maahan muuttaneelle kotoutumisen haasteena on tutkitusti tiedon puute ja saavutettavuus. 
Työ- ja elinkeinoministeriö on tilannut Väestöliitto ry:tä seitsemän alueellista koulutusta teemalla 
”Haastavien teemojen puheeksiotto kotouttavassa työssä – mallina seksuaalioikeudet” sekä temaattisen 
aineistopankin kokoamisen.  
 
Koulutus antaa eväitä yhteisen ymmärryksen saavuttamiselle ja varmuutta sopivan työtavan löytämiselle 
silloin, kun työskennellään kotoutujalle ja palvelua tarjoavalle sensitiivisellä alueella, seksuaalioikeuk-
sien parissa. Koulutuksessa saa tietoa menetelmällisistä keinoista puheeksiottamisen tueksi, esitellään 
uusi sivusto sekä aineistopankki. 
Ilmoittaudu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun koulutukseen (max 50 osallistujaa) 22.10.2020 mennessä 

Kainuun maahanmuuton ja kotoutumisen ajankohtaispäivä 12.11.2020, Kajaani, 

Wanha kerho 

Pyrimme järjestämään tilaisuuden paikan päällä turvavälit huomioiden. Osallistujamäärää myös ra-
joitetaan tarvittaessa. Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Seuraamme kuitenkin 
tilannetta ja tiedotamme mahdollisista muutoksista. Ohjelma julkaistaan myöhemmin. 
Ilmoittautuminen ajankohtaispäivään 
 

https://link.webropolsurveys.com/EP/44D2241E4B09F13E
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://kotoutumisentukena.fi/tapahtumailmoitus/-/event/nakokulmia-rasisminvastaiseen-toimintaan
https://link.webropolsurveys.com/EP/E875B806E7A99568
https://link.webropolsurveys.com/EP/E875B806E7A99568
https://link.webropolsurveys.com/EP/759A9F6BBE3201B7
https://link.webropolsurveys.com/S/E6DD5C5A8BE636A3
https://link.webropolsurveys.com/EP/5C205C7D73FD1B37
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Toimijat tiedottavat 
 

Oulun maahanmuuttajapalvelut muuttaa 

Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelut muuttaa osoitteeseen Asemakatu 37A, 2. ja 3.krs, 90100 Oulu. 
Postiosoite säilyy samana, PL 61, 90015 Oulun kaupunki. Maahanmuuttajapalvelut on suljettu muuton ta-
kia 30.9. – 2.10., ja toiminta jatkuu 5.10. uudessa osoitteessa. 
 

Jälkihuollon verkostopäivät siirtyvät 

Tampereelle 24.-25.9.2020 suunnitellut kotoutumislain mukaisen jälkihuollon verkostopäivät siirretään.  
Huomioiden tilaisuuden osallistujamäärä ja käytettävissä olevat tilat emme halua ottaa riskiä ihmisten 
altistumisesta, koska riittäviä turvavälejä ei saada toteutettua. Tilaisuudessa tärkeää on päästä keskus-
telemaan ja verkostoitumaan toisten kanssa, joten emme järjestä striimattuja luentoja nyt, vaan py-
rimme toteuttamaan saman ohjelman keväällä tilanteen toivottavasti niin salliessa. Kun uusi päivä on 
varmistettu, laitetaan siitä tietoa. 
 

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.  
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  

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
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=603&furtherCalls=yes
mailto:EMPL-VP-2020-003@ec.europa.eu
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EU-rahoitusta haettavana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, 
Lappiin ja Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita ja ympäristö-EAKR -kehittä-
mishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta. ESR-
haku päättyy 27.10.2020 
Hakemuksia otetaan vastaan kaikille ESR:n toimintalinjoille (3,4,5) ja erityistavoitteille. 
ESR -hakemuksia toivotaan erityisesti:   

• Työllisyyttä, työmarkkinoiden kohtaantoa ja alueiden elinvoimaa edistäviin hankkeisiin,  joissa 
huomioidaan koronan aiheuttamat ajankohtaiset työllisyyshaasteet sekä nuoret, osatyökyiset, ul-
komaalaistaustaiset ja muut haastavassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt (Et 6.1). 
  

• Yritysten työhyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaamiseen, uudistumisen ja kilpailukyvyn tukemi-
seen sekä muutostilanteisiin sopeutumiseen liittyviin hankkeisiin. (Et 7.1) 
  

•  Naisten johtajuutta ja yrittäjyyttä tukevaa osaamista kehittäviin hankkeisiin (Et 8.1) 
  

• Jatkuvaa oppimista edistäviin hankkeisiin, joilla kehitetään ja uudistetaan osaamista elämän ja 
työuran eri vaiheissa ja eri tavoin (sis. monimuoto-opetuksen, digitaaliset oppimisympäristöt, 
jne). Painotuksena on työelämälähtöisen ja -läheisen koulutuksen kehittäminen, yritysyhteistyön 
kehittäminen sekä etenkin nuorten koulutukseen osallistumisen tukeminen. (Et 9.1 ja 9.2)  
  

• Järjestöjen ja kuntien toteuttamiin sosiaalista osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia edistä-
viin hankkeisiin sekä päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisyyn ja kuntoutumiseen liittyviin 
hankkeisiin. Painotuksena on etenkin nuorten ongelmien ehkäiseminen ja ongelmatilanteista sel-
viytymisen edistäminen (Et 10.1) 

 
Lisätietoa Rakennerahastojen sivuilta 
 
 

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 

Tienoo.fi-sivusto ja perhekotoutumismalli valmiina otettaviksi käyttöön 

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, löy-
tävät lähialueen palvelut ja voivat kehittää digitaitojaan tutoriaalivideoiden avulla. Sivuston kehityk-
sessä on huomioitu luku –ja kirjoitustaidottomat maahanmuuttajat. 
Tienoo.fi-sivusto ja perhekotoutumismalli julkistettiin 27.8.2020 pidetyssä webinaarissa ja ne ovat nyt 
valmiina otettaviksi käyttöön. 
Hankkeen käsikirja on ladattavissa tästä: Perhekotoutumismalli ja Tienoo.fi-sivusto kotoutumisen tukena 
Katso Tienoo.fi-sivuston esittelyvideo: Tienoo.fi – Kotoutumisen tueksi 

Kohti tarvelähtöistä kotoutumista -julkaisu 

Target – tavoitteellista kotoutumista ja osallisuutta -hankkeessa (2018–2020) on pilotoitu ja kehitetty 
useita erilaisia toiminta- ja palvelumuotoja kotoutumisen ja osallisuuden lisäämiseksi. Julkaisuun on 
koottu hankkeen aikana kertyneitä kokemuksia ja ajatuksia. Kohti tarvelähtöistä kotoutumista -julkaisu. 

https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/43217/Ohjelma-asiakirja+valmis.pdf/
https://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/rrAy3F3cY2Qd/content/pohjois-pohjanmaan-ely-keskuksessa-eu-rahoitusta-haettavana-rakennerahasto-ohjelmasta-%E2%80%9Dkestavaa-kasvua-ja-tyota-2014%E2%80%93202-2/maximized?redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fweb%2Fpohjois-suomen-suuralue%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_rrAy3F3cY2Qd%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%3D3
http://www.yhteisetlapsemme.fi/lapsi-ja-perhepalvelut/kohdataan-kotona-hanke/
https://drive.google.com/file/d/1RRHmTNvzna4p5ozHU4Dc0Y2kxIvtTSKT/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/YLapsemme/videos/726177324595933
http://www.e-julkaisu.fi/target/mobile.html#pid=1
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Selkokielinen opas koulukiusaamisesta 

Etelä-Suomen alueellinen etnisten suhteiden neuvottelukunta 2016-2020 (ETNO) on tehnyt erityisesti 
vieraskielisille vanhemmille suunnatun selkokielisen oppaan koulukiusaamisesta. Tietoa koulukiusaamis-
esta vieraskielisille vanhemmille -oppaassa annetaan tietoa kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä. 
Lisäksi kerrotaan miten näihin ongelmiin on mahdollista puuttua.  
  
Opas on rakennettu keräämällä tutkittua tietoa aiheesta ja kuuntelemalla vanhempien näkemyksiä. Op-
paasta ja videoista vanhemmat saavat selkokielellä tietoa kiusaamistilanteiden tunnistamisesta sekä 
toimintatapoja puuttua kiusaamiseen.  
  
selkosuomi 
lättläst svenska   (selkoruotsi) 
ру́сский (venäjä) 
eesti (viro) 
af soomaali  ja video (somali) 
 ja video (arabia) عربية 
kurdî ja video (kurmandzi) 
englanti  
 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI) julkaisi arviointiraportin maa-

hanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttamiseen tähdänneiden uudistusten 

vaikutuksista 

Uutinen arviointiraportin julkaisusta Kotouttaminen.fi -sivustolla 
Linkki Maahanmuuttajien koulutuspolut – Arviointi vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksesta, aikuisten 
perusopetuksesta ja ammatillisen koulutuksen kielitaitovaatimusten joustavoittamisesta -raporttiin 
 

Tunteilla on merkitystä suomen kielen oppimisessa -väitös 

Mia Scotson väitteli syyskuussa Jyväskylän yliopistossa aiheenaan korkeakoulutettuna Suomeen saapunei-
den henkilöiden suomen kielen käyttäminen kotoutumiskoulutuksen lopussa ja vuosi koulutuksen jälkeen 
pääkaupunkiseudulla. Väitöstiedote Jyväskylän yliopiston sivuilla ja linkki väitöskirjaan. 
 

 

 

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://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/175388/ETNO_fi.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/175387/ETNO_ru.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/175385/ETNO_so.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=2FcDutpipw0&feature=youtu.be
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/176943/ETNO%20kasikirja_arabia.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=Zy1u9EXQgZU&feature=youtu.be
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/176942/ETNO%20k%c3%a4sikirja_kurmandzi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=MYGSd0gUBuU
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/177854/Information%20on%20bullying%20at%20school.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://kotouttaminen.fi/-/maahanmuuttajien-koulutuksissa-huomioitava-perusosaamisen-vahvistaminen
https://karvi.fi/publication/maahanmuuttajien-koulutuspolut-arviointi-vapaan-sivistystyon-lukutaitokoulutuksesta-aikuisten-perusopetuksesta-ja-ammatillisen-koulutuksen-kielitaitovaatimusten-joustavoittamisesta/
https://karvi.fi/publication/maahanmuuttajien-koulutuspolut-arviointi-vapaan-sivistystyon-lukutaitokoulutuksesta-aikuisten-perusopetuksesta-ja-ammatillisen-koulutuksen-kielitaitovaatimusten-joustavoittamisesta/
https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/05/12-9-2020-fm-mia-scotson-humanistis-yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta-soveltava-kielitiede-soveltavan-kielentutkimuksen-keskus
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

