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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa 

Kotoutumisen indikaattorit ja hyvät käytännöt valtakunnallisesti ja 

alueellisesti esillä toukokuussa - kaikki mukaan! 

Kotoutumisen indikaattorit ja keinot työllisyyden ja osallisuuden edistämiseen 

7.5.2020, klo 9-11 

Webinaarissa esitellään kotoutumisen indikaattoritietokantaa sekä keinoja maahanmuuttajien työllisyy-
den ja osallisuuden edistämiseen. Tilaisuuden järjestävät yhdessä Kotona Suomessa -hanke, ko-
toutumisentukena.fi sekä TEM:n Kotouttamisen osaamiskeskus. 
Webinaarin tallenne on katsottavissa Kotona Suomessa -Youtube-kanavalla. 
 

Kotoutumisen ja kielenopetuksen tila Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa -verkko-

seminaari 25.5.2020 ja keskustelutilaisuus 29.5.2020 

Kotona Suomessa -hanke, Kielen avulla osalliseksi -hanke ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskuk-
set järjestävät verkkoseminaarin, jossa perehdytään kotoutumisen indikaattoritietokannan ja THL:n Fin-
Monik-tutkimuksen alueellisten tulosten kautta kotoutumisen tilaan alueellisesti. Samalla luodaan 
katsaus kotoutumisen uusiin rakenteisiin ja työstetään myös alueellista viestiä valtakunnan kehit-
tämistyöhön. 
Verkkoseminaarin ohjelma julkaistaan perjantaina 17.4.2020 Kielen avulla osalliseksi -hankkeen verkkosi-
vuilla.  
Ilmoittautuminen seminaariin ja keskustelutilaisuuteen webropol-linkistä 22.5.2020 mennessä. 
 

Muita koulutusmahdollisuuksia verkossa   

Kotoutumisen tukena -koulutus webinaarina 16.5.2020 klo 11-14 

SPR Oulun piiri ja SPR Oulun osasto järjestävät Kotoutumisen tukena -koulutuksen. Koulutuksessa käsitel-
lään pakolaisuutta, kotoutumista ja rasismia sekä esitellään kotoutumista tukevaa vapaaehtoistoimintaa. 
Koulutus antaa valmiudet toimia kotoutumista tukevassa vapaaehtoistoiminnassa. 
Lisätietoja ja ilmoittautuminen Kotoutumisen tukena -koulutukseen. 

Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen 19.5.2020 klo 9.00-

16.00 

Kielellinen ja kulttuurinen vastuullisuus on sitä, että ymmärtää kulttuurin ja kielen merkityksen kohtaa-
misissa ja niiden merkityksen identiteetille, huomaa kielihierarkiat ja pyrkii sosiaaliseen oikeudenmukai-
suuteen. Koulutus on suunnattu erityisesti asiakastyötä tekeville maahan muuttaneita työssään kohtaa-
ville, eri alojen ammattilaisille. Kouluttajina toimivat KT, Jenni Alisaari ja tohtorikoulutettava Heli Vi-
gren Turun Yliopistosta. Kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen kohtaaminen -koulutuksen ohjelma ja 
ilmoittautumislinkki. Ilmoittautuminen 29.4.2020 mennessä. 
 

https://youtu.be/zLadBfakWf4
https://www.oulu.fi/suomitoisenakielena/node/200668
https://www.oulu.fi/suomitoisenakielena/node/200668
https://link.webropolsurveys.com/EP/DFAE8794B6CB530C
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/7399
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57751/Kielellisesti+ja+kulttuurisesti+vastuullinen+kohtaaminen.pdf/47a6b292-4f65-4351-a26b-dc125d664c5b
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/57751/Kielellisesti+ja+kulttuurisesti+vastuullinen+kohtaaminen.pdf/47a6b292-4f65-4351-a26b-dc125d664c5b
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Työskentely asioimistulkin kanssa 20.5.2020 klo 12.00–15.00  

Mitä tulkkauksen tilaamisessa on huomioitava? Mitä itse tulkkaustilanne edellyttää? Millainen on tulkin 
rooli? Koulutuksessa alustaa lehtori Annukka Saarenmaa Diakonia-ammattikorkeakoulusta.  
Tämän jälkeen kuullaan käytännön kokemuksista erityisesti tulkin käyttäjän, mutta myös tulkin näkökul-
masta. Millaisissa tilanteissa erilaiset tulkkauspalvelut toimivat parhaiten? Entä millaisia haasteita har-
vaan asuttu maaseutu tulkkaukselle asettaa?  
Ohjelma ja ilmoittautuminen 15.5.2020 mennessä tästä linkistä. Saat Teams -linkin koulutukseen ilmoit-
tautumisajan päätyttyä.    

Saavutettavat digipalvelut & selkeä kieli -koulutukset 13.5. ja 27.5.2020 

Koulutukset tallennetaan ja siitä tehdään kaikille avoin materiaali. Koulutukset järjestää Karelia- ja Sa-
vonia-ammattikorkeakoulujen yhteinen hanke nimeltään SIMHEmalli. Kouluttajana on selkoviestinnän 
opettaja Soilimaria Korhonen Savonia-ammattikorkeakoulusta.  
Kohderyhmä: Työskenteletkö asiakaspalvelussa, maahanmuuttajien tai erityisryhmien kanssa, varhaiskas-
vatuksessa, koulussa tai terveydenhuollossa? Tule oppimaan, mitä on selkokieli ja miksi sen pitäisi olla 
kansalaistaito.  
Saavutettava digi - muutakin kuin tekniikkaa? Tallenne tulossa 
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta koskee kaikkia julkisia toimijoita ja myös osaa järjestöistä ja 
yksityistä sektoria. Mikä muuttuu ja miksi huomiota pitää kiinnittää myös kieleen? Tule seuraamaan verk-
kokoulutusta ja ravistele samalla virkajargon hartioiltasi! 
Lisätietoa ja ilmoittautuminen Saavutettava digi-koulutukseen  
Selkokieli: Mitä on selkokieli ja miksi sen pitäisi olla kansalaistaito? 27.5.2020 klo 12–16 verkossa 
Selkokielestä on hyötyä aina, kun ollaan tekemisissä ihmisten kanssa – kaikilla aloilla ja kaikissa amma-
teissa. Selkokieltä ymmärtävät kaikki. Mitä selkokieli on ja miten se rakentuu? Miksi selkokielen taito on 
oleellinen osa ammattitaitoa ja miksi se kannattaa ottaa haltuun?  
Lisätietoa ja ilmoittautuminen Selkokieli-koulutukseen 
 

Syksyn ennakkotietoja 

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. Ohjelma julka-
istaan pian! 
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 
• 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 

https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/20550212/Ohjelma+Webinaari+tulkkauksesta.pdf/afe3864b-c7e2-f2ab-9902-2c0b85ce4f2b/Ohjelma+Webinaari+tulkkauksesta.pdf
https://www.jelli.fi/tapahtuma/saavutettavat-digipalvelut-ja-selkea-kieli/
https://www.jelli.fi/tapahtuma/selkokieli/
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
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Save the date:   

Pakolaistaustaisten ohjaus – hankkeen loppuseminaari 30.9.2020, Helsinki  

Minulla on nimi, historia ja tulevaisuus nimisen seminaarin ohjelmajulkistuksia voit seurata seminaarin 
facebook tapahtumassa.   

Save the date:   

Kotona suomessa hankkeen loppuseminaari 28.10.2020, Helsinki ja verkkolähetys.  

Ohjelma julkaistaan pian! 

 

 

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 toukokuussa ja kesäkuussa 5.6.2020 asti sekä lomien jälkeen syksyllä 
10.8.2020 alkaen. Maanantaina 17.8.2020 klo 12-14 on täydennyskoulutuksen infotilaisuus, johon on en-
nakkoilmoittautuminen. Opinnot alkavat viikolla 35. Lokakuussa alkaa toinen koulutusjakso. Opinnot su-
oritetaan 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. 

Osallistu selvitykseen maahanmuuttajien palvelupoluista 

Kuntoutussäätiö, Demos Helsinki, Helsingin yliopisto, Oxford Research ja Siirtolaisinstituutti tekevät 
osana valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoimintaa toteutettavaa selvitystä maahanmuuttajien palvelu-
poluista heidän pyrkiessään kohti työelämää. Hankkeen osana toteutetaan avoin arviointi, johon toivo-
taan kaikkien aiheesta asiantuntemusta omaavien osallistumista. Avoin arviointi on toimintamalli, jossa 
annetaan perusteltu vastaus tutkimuskysymykseen ja näin löydetään päätöksenteon kannalta oleelliset 
näkökulmat aiheeseen yhteisen prosessin kautta. Arvioinnissa tunnistetaan henkilöiden palvelupoluilla 
kohtaamia haasteita, niihin olemassa olevia ratkaisuja ja kehittämistarpeita. 
  
Avoimeen arviointiin osallistutaan seuraavasti: 
Tutustu MAKO-hankkeen avoimen arvioinnin tietosivuun Opasnet-palvelussa osoitteessa: http://fi.opas-
net.org/fi/Maahanmuuttajien_palvelupolut 
Osallistu tämän jälkeen 11.5.-25.5.2020 keskusteluun Otakantaa.fi-palvelussa osoitteessa: 
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/462/ 
  
Opasnet on terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä palvelu. MAKO-hankkeen avoimen arvioinnin 
tietosivulle koostetaan ohjeet osallistumiseen, avoimen arvioinnin periaatteet, tutkimuksen tausta sekä 
hankkeessa tuotettu materiaali. Otakantaa.fi-palvelun keskustelutila on avoinna maanantaihin 

https://www.facebook.com/events/494656401469373/
http://www.oamk.fi/simhepolku
mailto:pirkko.kukkohovi@oamk.fi
http://fi.opasnet.org/fi/Maahanmuuttajien_palvelupolut
http://fi.opasnet.org/fi/Maahanmuuttajien_palvelupolut
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/462/
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25.5.2020. asti. Keskustelun pohjalta tuotetaan Opasnet-sivustolle synteesi. Avoin arviointi ja sen tuot-
tama materiaali tulee olemaan osa valtioneuvostolle luovutettavaa loppuraporttia, joka julkaistaan syk-
syllä 2020.  

 

Rahoitus- tuki- ja hankemahdollisuudet 

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

Sosiaali- ja terveysministeriön ESR-hankehaku avautui 

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Euroopan sosiaalirahaston hankehaun, joka liittyy sosiaali-
seen osallisuuteen ja köyhyyden torjuntaan (toimintalinja 5). 
Hankehaku on 22.4.2020 – 15.6.2020. 
Haussa etsitään hankkeita tai hankekokonaisuuksia, jotka voivat parantaa haavoittuvien ryhmien tilan-
netta covid19-kriisin aikana ja sen päätyttyä. 
Hankkeita tai hankekokonaisuuksia etsitään seuraaviin toimenpidekokonaisuuksiin: 

• Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden tukeminen 
• Nuorten hyvinvoinnin ja aktiivisen osallisuuden tuki 
• Syrjintää ja huono-osaisuutta kokevien väestöryhmien sosiaalisen osallisuuden tukeminen. 

Lisätietoja ESR-hankehausta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.  
 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa EU-rahoitusta haettavana  

Hankehaku on 23.4.2020 - 30.6.2020. 
Hakemuksia toivotaan erityisesti alueen ajankohtaisiin työllisyyshaasteisiin sekä työmarkkinoiden ra-
kennemuutokseen, yritysten ja työorganisaatioiden työhyvinvoinnin ja toimintakyvyn turvaamiseen, 
uudistumisen ja kilpailukyvyn tukemiseen sekä muutostilanteisiin sopeutumiseen liittyviin 
hankkeisiin. Lisäksi haetaan tasa-arvohankkeita erityisesti miesten syrjäytymisen ehkäisemiseen. 
Lisätietoja rahoitushausta Rakennerahastot-sivuilla. 

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 

Kotona Suomessa -hanke on julkaissut ensimmäisen jakson podcast-sarjasta 

Ensimmäisessä jaksossa käsitellään maahanmuuttajien toimijuutta kotoutumisen näkökulmasta. Asiantun-
tijavieraana keskustelemassa on professori Sari Pöyhönen Jyväskylän yliopistosta. Toimittajana toimii 
aluekoordinaattori Nexhat Beqiri Kotona Suomessa -hankkeesta. Toinen osa julkaistaan jo ensi viikolla.  
Podcastin voi kuunnella Soundcloudissa tästä linkistä. 

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän Maahanmuuttajien matalan kynnyksen 

ohjaus- ja neuvontapalvelut -selvityksen loppuraportti julkaistu 

Selvityksen mukaan palvelut eivät ole sisällöllisesti yhtenäisiä, vaikka käytännön toiminnassa on 
yhtäläisyyksiä. Palveluita järjestävien kuntien ohella monet järjestöt tuottavat ohjaus- ja neu-
vontapalveluja, joilla on monille maahan muuttaneille tärkeä merkitys. Selvityksessä todetaan, että 
tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita ei ole kunnissa tarkasteltu ja kehitetty riittävästi kokonaisuutena, 
minkä vuoksi yhteydet eri palveluiden välillä ovat puutteellisia. Tämä vaikeuttaa esimerkiksi sitä, että 

http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sosiaali-ja-terveysministerion-esr-hankehaku-avautuu
https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat/-/asset_publisher/lG1OUdZYfBjj/content/pohjois-pohjanmaan-ely-keskuksessa-eu-rahoitusta-haettavana-rakennerahasto-ohjelmasta-%E2%80%9Dkestavaa-kasvua-ja-tyota-2014%E2%80%93202-1/12248/maximized?redirect=https%3A%2F%2Fwww.rakennerahastot.fi%2Fhakuajat%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lG1OUdZYfBjj%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D7
https://soundcloud.com/kotonasuomessa/maahanmuuttajien-toimijuus-kotoutumisen-nakokulmasta
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olemassa olevia maahan muuttaneille suunnattuja matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluja 
voitaisiin käyttää systemaattisesti asiakkaiden suuntaamiseen kohti työelämää tai koulutusta. 
Uutinen selvityksestä kotouttaminen.fi-sivustolla ja linkki selvityksen loppuraporttiin 

Väitöskirja: Kunniaan liittyvän väkivallan uhrin oikeudellinen asema 

Tuuli Hong väitteli tammikuussa Turun yliopistossa aiheenaan kunniaan liittyvä väkivalta. Hongin 
väitöskirjassa todetaan, että siitä huolimatta, että kunniaan liittyvää väkivaltaa koskevaa keskustelua on 
käyty Suomessa jo 2000-luvun alusta asti, on väkivaltaan puuttumisessa ja etenkin sen rikosoikeudellis-
essa käsittelyssä edelleen huomattavia aukkokohtia. Hongin väitöskirjassa ongelmat paikallistetaan hu-
omattavissa määrin tapaan, jolla kunniaan liittyvä väkivalta on Suomessa ymmärretty ja käsitteel-
listetty.  
Linkki Tuuli Hongin väitöskirjaan Kunniaan liittyvän väkivallan uhrin oikeudellinen asema 

VIGOR-hanke julkaisi case-esimerkkejä ammattilaisten ja opettajien tueksi 

Case-esimerkeissä käsitellään seksuaaliterveyden edistämistä pääasiassa arabian, darin, kurdin, persian 
ja somalin kieliryhmissä. VIGOR-hankkeen kouluttamat ammattilaiset ovat pitäneet esimerkkitapauksiin 
pohjautuvaa työskentelyä lähes poikkeuksetta parhaana oppimisen keinona. Nyt nämä case-esimerkit 
ovat kaikkien saatavilla!  
Lisätietoa Case-esimerkeistä VIGOR-hankkeen sivuilla 

Muistisairaan maahanmuuttajan hoito -käsikirja 

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen koordinoiman dementiaverkoston tuottama käsikirja tarjoaa muis-
tisairaan maahanmuuttajan hoidosta ajantasaista tietoa, joka on mukautettu pohjoismaisiin olosu-
hteisiin. Muistisairaan maahanmuuttajan hoito -käsikirja on suunnattu niille, jotka työskentelevät de-
mentiahoidon parissa Pohjoismaissa ja tapaavat päivittäin maahanmuuttajataustaisia ihmisiä. 
Lisätietoja Muistisairaan maahanmuuttajan hoito -käsikirjasta 
 

Toiminnallisia menetelmiä kielenoppimisen tueksi 

Tiesithän, että kieltä voi oppia pänttäämisen lisäksi myös yhdessä tekemällä ja kokemalla, sirkusta oppi-
malla ja leikkimällä!? Sirkuksesta siivet elämään ja Kepeli -hankkeiden materiaalipankkien avulla kuka 
tahansa voi ottaa uudet menetelmät käyttöön maahanmuuttajien kielen oppimisen ja kotoutumisen tu-
eksi. Lasten ja nuorten säätiön Sirkuksesta siivet elämään -hankkeessa yli 880 maahanmuuttajataustaista 
nuorta opetteli sirkusta Tampereella, Lappeenrannassa ja Vantaalla. Samalla he saivat osallisuuden koke-
muksia ja oppivat suomen kieltä. 2,5-vuotisen Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman hankkeen koke-
muksista kerätyn materiaalin pohjalta kuka tahansa voi ottaa matalan kynnyksen sirkusharjoitteita käyt-
töön.  
Hankkeen aikana on kerätty yhteen yli 120 sirkusharjoitetta, jotka soveltuvat erityisesti kielenoppimisen 
ja kototutumisen tueksi. Materiaalit ovat vapaasti käytettävissä, ja ne löytyvät Lasten ja nuorten säätiön 
verkkosivuilta. 
Myös Metropolia Ammattikorkeakoulun Kepeli - Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä -
hankkeessa koottiin ja kehitettiin yli 100 helposti käyttöön otettavaa harjoitetta tukemaan nuorten ja 
aikuisten suomen kielen oppimista toiminnallisesti. Ne hyödyntävät esimerkiksi psykomotoriikkaa, draa-
maa ja tarinallisuutta.  
  
Lisätietoja/ Sirkuksesta siivet elämään: 
Sofia-Charlotta Kakko, asiantuntija 
p. 041 434 2829 

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ohjaus-ja-neuvontapalvelut-eivat-tavoita-kaikkia-apua-tarvitsevia
https://www.utupub.fi/bitstream/handle/10024/148676/AnnalesC486Hong.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://vigorhanke.fi/toiminta/ammattilaisille/case-pankki/
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kasikirja-tarjoaa-tukea-muistisairaiden-maahan-muuttaneiden-kohtaamiseen
https://www.nuori.fi/toiminta/sirkuksesta-siivet-elamaan/
http://www.nuori.fi/toiminta/hyvat-kaytannot/sirkusharjoitteita-kielenoppimisen-ja-kotoutumisen-tueksi/
http://www.nuori.fi/toiminta/hyvat-kaytannot/sirkusharjoitteita-kielenoppimisen-ja-kotoutumisen-tueksi/
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sofia.kakko(at)nuori.fi 
www.nuori.fi/toiminta/sirkuksesta-siivet-elamaan 
  
Lisätietoja/ Kepeli - Kotoutumista kehollisilla ja pelillisillä menetelmillä: 
Mai Salmenkangas, lehtori 
p. 040 334 6927 
mai.salmenkangas(at)metropolia.fi 
http://kepeli.metropolia.fi 

Monik ry julkaisee videosarjan liittyen lomautukseen ja työttömyysturvaan koro-

nan aikana Videosarja julkaistaan arabian, somalin ja kurdin (sorani) kielillä. Perjantaina julkaistussa 

sarjan ensimmäisessä osassa kerroimme, mitä lomautus tarkoittaa ja miten tulee toimia, jos joutuu lo-
mautetuksi (linkit alla). Sarjan seuraavat osat julkaisemme tulevien viikkojen aikana ja niissä käsit-
telemme työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista sekä tuen hakemista KELA:sta ja työttömyyskas-
sasta. 

Arabiankielinen video: https://www.loom.com/share/122a7a08833b4b3c8ac3307f5444dcda  
Somalinkielinen video: https://www.loom.com/share/edb4f7b620964030b5b74c17862431ed 
Kurdinkielinen video: https://www.loom.com/share/4ff14de582fa4d428e9924e8d894775c 

Suomen yrittäjät on julkaissut monikielisen tietopaketin koronasta  

Tietopaketissa on monipuolisesti erilaista materiaalia maahan muuttaneille yrittäjille. Sivustolla on tie-
toa englanniksi, mutta myös videoita ja webinaareja useilla kielillä. 
Linkki Suomen yrittäjien koronatietopakettiin 

Kotouttaminen.fi sivulle koottu koronavirukseen liittyvää monikielistä tietoa,  

Päätoimittaja Helena Torkko on koonnut koronanvirukseen liittyvää tietoa, jota on tuotettu vähintään 
suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tietoja päivitetään koko ajan. 
Monikielisten materiaalien koonti kotouttaminen.fi -sivustolla. 
 

Muuta 

 
Mieli ry:n (Mielenterveysseuran) MIOS-hanke on luonut kyselyn kartoittaakseen COVID-19 epidemian vai-
kutukset maahan muuttaneiden mielenterveyteen. Kysely löytyy tällä hetkellä suomeksi, englanniksi, 
arabiaksi, turkiksi ja venäjäksi. Muita kieliä lisätään sitä mukaa, kun saadaan (somaliksi julkaistaan ensi 
viikolla). Kyselyä olisi tärkeä jakaa mahdollisimman laajasti.   
  
Webropol-linkki vie kyselyyn 
  
MIOS-hanke on MIELI ry:n koordinoima ja ESR:n rahoittama kolme vuotinen hanke. Hankkeen tavoitteena 
on edistää maahan muuttaneiden mielenterveyttä ja osallisuutta.  

http://www.nuori.fi/toiminta/sirkuksesta-siivet-elamaan
http://kepeli.metropolia.fi/
https://www.loom.com/share/122a7a08833b4b3c8ac3307f5444dcda
https://www.loom.com/share/edb4f7b620964030b5b74c17862431ed
https://www.loom.com/share/4ff14de582fa4d428e9924e8d894775c
https://www.yrittajat.fi/en/corona-information-entrepreneurs
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ota-kayttoosi-monikieliset-materiaalit-koronaviruksesta
https://link.webropolsurveys.com/s/koronajakotona
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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. 

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

