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Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 

maahanmuutto- ja kotoutumisasioissa 

Valtakunnallisia koulutuksia ja seminaareja  

Suomalaisten tutkijoiden näkemyksiä alan tutkimustarpeista ja -yhteistyöstä 

18.12.2020 klo 13:00-14:15 – ilmastonmuutos ja muuttoliikkeet 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen webinaariin Huom! Tänään ehtii ilmoittautua! 

Koulutus nuorten kanssa toimiville ammattilaisille  
Loisto Setlementin Sopu-työ järjestää TEM- rahoituksella nuorten kanssa toimiville ammattilaisille suun-
natun kouluttajakoulutuksen. Kouluttajakoulutus antaa perustietoa kunniakäsityksistä ja kunniaan liit-
tyvästä väkivallasta erityisesti nuorten näkökulmasta sekä välineitä ja varmuutta käsitellä asiaa nuorten 
kanssa ja nuorten ryhmissä. Koulutuksen intersektionaalinen, reflektiivinen ja yhteistoiminnallinen 
lähestymistapa lisää tietoisuutta kunniaan liittyvistä monisyisistä ilmiöistä ja omasta suhtautumisesta 
teemaan.  
Koulutukseen osallistujalta edellytetään koulutusta sosiaali-, terveys-, opetus- tai nuorisoalalta sekä 
kokemusta monikulttuuristen nuorten kanssa työskentelystä. Koulutukseen osallistujalla tulee olla mah-
dollisuus kokeilla oppimiaan harjoitteita nuorten ryhmässä opintopäivien välillä. 
 
Koulutuspäivät: 12.1.21 ja 23.3.21 etänä klo 9-16. Linkki lähetetään ilmoittautuneille. 
Sitovat ilmoittautumiset 18.12.20 mennessä. 
Koulutus sisältää ennakkotehtävän, kaksi opetuspäivää, itsenäistä työskentelyä ja käytännön harjoittelun. 
Opintojen laajuus on kaksi opintopistettä (2 op).  Koulutus on maksuton.   
Kouluttajana toimii Johanna Aapakallio (FM, seksuaaliterapeutti, vastaava Sopu-työntekijä).   
Opetusryhmään mahtuu 20 osallistujaa.  
Ilmoittautumiset ja lisätietoa: johanna.aapakallio@loistosetlementti.fi  

Webinaarisarja: Monikielinen viestintä ja selkokieli maahanmuuttaneille – koro-

nakriisin opit 
Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus ja Helsingin kaupungin InfoFinland.fi jär-
jestävät yhteistyössä kolmen webinaarin sarjan teemasta monikielinen viestintä ja selkokieli maa-
hanmuuttaneille – koronakriisin opit. Tietoiskumaiset webinaarit on suunnattu erityisesti kuntien, jär-
jestöjen ja julkisen alan viestijöille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Tavoitteena on tarjota ajankoh-
taisen esimerkin avulla konkreettisia työkaluja moni- ja selkokieliseen viestintään silloin, kun viestinnän 
kohderyhmänä ovat maahanmuuttaneet ja vieraskieliset Suomessa asuvat. 
 
Torstaina 14.1.2020 klo 10.00–11.30 

• Selkokieltä poikkeustilanteessa, Henna Kara, suunnittelija, Selkokeskus 

• Selkokielityö Satasairaalassa, Riikka Törnroos, selkokielikoordinaattori, Satasairaala 

• Kysymyksiä ja keskustelua 
Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 8.1.2021. 
 
Ilmoittaudu 14.1.2021 tilaisuuteen Questback-lomakkeella. 

https://siirtolaisuusinstituutti.fi/events/ilmastonmuutoksen-ja-muuttoliikkeiden-tutkimus/
mailto:johanna.aapakallio@loistosetlementti.fi
https://response.questback.com/helsinginkaupunki/moni-ja-selkokielinen-koronaviestinta
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Save the date: Diakonissalaitoksen Sotatraumatisoituneiden kuntoutushankkeen 

loppuwebinaari 16.2.2021  

Webinaari järjestetään 16.2.2021 klo 9.00 – 15.30. Lisätietoja ohjelmasta ilmestyy lähiaikoina, mutta 
laita tilaisuus jo kalenteriin. 
 

Koulutuksia ja seminaareja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 

Jouluiset kotokahvit 17.12.2020 klo 8.15-9.00 Teams 
ELYn maahanmuuttotiimi järjestää Teamsissa jouluiset aamukahvit. Summataan yhdessä kulunutta 
vuotta ja kurkistellaan ensi vuoden alun ajankohtaisiin asioihin.  
Ilmoittaudu kahveille, niin saat Teams-linkin. 
 
Luonnon hyödyntäminen kotoutumisessa -seminaarin tallenne  
on katsottavissa Kotona Suomessa -hankkeen Youtube-kanavalla 18.12.2020 asti.  
Linkki webinaarin osaan 1 
Linkki webinaarin osaan 2 
 

 

Toimijat tiedottavat 

Muistutus: Vastaa työ- ja elinkeinoministeriön kumppanuuskyselyyn 
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee kotoutumisen edistämistä ja yhteiskunnan vastaanottavuutta 
koskevaa kumppanuusohjelmaa. Vastaamalla tähän kyselyyn voit vaikuttaa kumppanuusohjelman laa-
dintaan ja sisältöihin sekä kumppanuusohjelman konkreettiseen kehittämistyöhön. 
Kumppanuusohjelman tavoitteena on rakentaa kaikkien kotoutumista edistävien toimijoiden kanssa 
yhteistä toimintakulttuuria sekä luoda foorumeita ja välineitä eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Kes-
keisiä toimijoita ovat esimerkiksi järjestöt, kunnat, oppilaitokset sekä ja virastot. Voit tutustua tarkem-
min kumppanuusohjelmaan osoitteessa www.kotouttaminen.fi/kumppanuusohjelma  
  
Kyselyyn vastaaminen vie noin 15–20 minuuttia. Kyselyyn voi vastata 31.12.2020 asti. Tulokset rapor-
toidaan siten, ettei yksittäistä vastaajaa voi tunnistaa. Kyselyn toteuttaa Owal Group Oy. 
Linkki: https://fi.research.net/r/kumppanuusbaro_2  
  
Lisätietoja kyselystä antavat: 
Varpu Taarna, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö, varpu.taarna@tem.fi  
Jeremias Kortelainen, seniorikonsultti, Owal Group Oy, jeremias@owalgroup.com 

Koulutus- ja työperäisen maahanmuuton tiekartta 

Hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta kansainvälisesti houkutteleva paikka työskennellä, opiskella, 
tutkia ja yrittää. Tavoitetta toteuttaa poikkihallinnollinen Talent Boost –toimenpideohjelma, johon sisäl-
tyy koulutus- ja työperäisen maahanmuuton tiekartan laadinta. Tämä työ on nyt käynnistynyt työ- ja 
elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä. Tiekarttaprosessissa määritellään ta-
voitteet, painopisteet, puitteet sekä tavoitetta kohti vievät toimenpiteet vuoteen 2035 asti. 
Mukaan keskusteluun suomalaisen osaamisen ja maahanmuuton tulevaisuudesta halutaan yritykset, työ-
markkinajärjestöt, julkisen ja kolmannen sektorin toimijat sekä korkeakoulut ja koulutuksenjärjestäjät. 
Lisätietoja tiekarttaprosessista ja siihen osallistumisesta.  

https://link.webropolsurveys.com/EP/9A21F607097CCE9C
https://www.youtube.com/watch?v=hMfaoUM3bro&list=PLOsNIo1WyAXNNKgtBEa8yhqe7TPMcmJc6&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=6DmG5SP2L5M&list=PLOsNIo1WyAXNNKgtBEa8yhqe7TPMcmJc6&index=7&t=1s
http://www.kotouttaminen.fi/kumppanuusohjelma
https://fi.research.net/r/kumppanuusbaro_2
mailto:varpu.taarna@tem.fi
mailto:jeremias@owalgroup.com
https://www.strategydialog.com/9283140b-c3a5-4e60-94c2-10e5f3840ea2
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Oulun yliopiston työelämälähtöisen suomen kielen koulutuksen hakuaikaa jatkettu 

ja kohderyhmää laajennettu 

Oulun yliopistossa toteutetaan työelämälähtöinen suomen kielen koulutuskokonaisuus. Kielikoulutus on 
kohdennettu ensisijaisesti ICT-alan ammattilaisille, mutta koulutukseen voidaan ottaa mukaan myös 
muita korkeasti koulutettuja hakijoita. Koulutukseen osallistujilta vaaditaan suomen kielen taitotaso 
A2.2 -B1. Koulutus alkaa tammikuussa 2021 ja päättyy toukokuussa 2021. 
Hakuaikaa on jatkettu 22.12.2020 saakka 
Lisätietoja Työelämän suomea -koulutuskokonaisuudesta Oulun yliopiston sivuilla  
 

Vuolteen Ystävyyskeskuksessa suomen kielen ja työelämätaitojen opetusta 

Vuolteen Ystävyyskeskuksessa on käynnissä kaksi OPH:n rahoittamaa koulutusta/valmennusta, joiden 
tavoite on parantaa maahanmuuttajien työllistymistä suomen kieltä ja työelämätaitoja lisäämällä. Kou-
lutus järjestetään seuraavasti: 
 
ma ja ti (11.1.-25.5.2021 ) klo 9-14 suomea osaaville (A2-)    
to ja pe (14.1.-28.5.2021) klo 9-14 suomen alkeet (A1)   
 
Koulutuksessa on mahdollista osallistua vain toiseen tai molempiin suomen kielen ryhmiin. Opiskelijan 
tilanne huomioidaan kokonaisuutena, ja hänen on mahdollista saada suomen kielen opetuksen lisäksi 
henkilökohtaista työllistymisvalmennusta. 
Lisätietoja: Hanna-Leena Leinonen hanna-leena.leinonen(at)vuolleoulu.fi /p. 050 35764890 ja Minna 
Ylilehto minna.ylilehto(at)vuolleoulu.fi/ p. 044 7261267. 
 

Rahoitus- tuki- ja hankemahdollisuudet 

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

Muistutus: TEM:n järjestöavustuksen haku päättyy tällä viikolla 

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 
 

https://www.oulu.fi/joy/node/208089
mailto:hanna-leena.leinonen@vuolleoulu.fi
mailto:minna.ylilehto@vuolleoulu.fi
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
https://kotouttaminen.fi/-/hae-tem-n-jarjestoavustusta-18.12.2020-mennessa
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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Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus avasi rahoitushaun Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin 

ja Kainuuseen kohdistuville ESR-hankkeille 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Kainuuseen kohdistuvia 
yleishyödyllisiä ESR-kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -ra-
kennerahasto-ohjelmasta. Hakemuksia otetaan vastaan ESR:n toimintalinjoille 3 ja 5 erityistavoitteisiin 
6.1, 7.1, 8.1 ja 10.1.  Lisäksi Kainuussa hakemuksia otetaan vastaan myös toimintalinjalla 4 er-
ityistavoitteissa  9.1 ja 9.2. Lisätietoja hausta rakennerahastojen sivuilla. 
 

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 

Kotona Suomessa -hanke päättyy – ota hankkeessa tehdyt materiaalit ja sel-

vitykset käyttöön! 

Kaikki hankkeessa tuotettu materiaali löytyy jatkossa kotouttaminen.fi -sivujen kautta. Kotona Suomessa 
-hankkeen sivuille on koottu lyhyesti sekä Hyvä alku että Hyvä polku -hankeosioiden tuotteet.  

Osaava edustaja -hankkeessa tuotettiin koulutus alaikäisten edustajille  

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) rahoittamassa Osaava edustaja -hankkeessa 
2020 tuotettiin koulutus ilman huoltajaa Suomeen saapuneiden alaikäisten edustajille ja edustajan 
tehtävistä kiinnostuneille. Hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Koulutuksen sisällöt on 
kerätty yhteistyössä ELY-keskusten, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Maahanmuuttoviraston asiantunti-
joiden kanssa. Edustajat turvapaikanhakijoille (ETU) ry sekä edustajat muutoinkin ovat kommenteillaan 
ja sisältöideoillaan tuoneet käytännön asiantuntemustaan koulutukseen. Ilman huoltajaa Suomeen saa-
puneiden nuorten toiveita on kuultu edustajien toimintaan ja edustajien koulutuksen sisältöihin liittyen.  
Koulutus ja lisätietoja kotouttaminen.fi -sivuilla.  

Koronaan liittyvän monikielisen ohjeistuksen koontia vielä kerran 

Oulussa kootaan monikielistä ohjeistusta www.ouka.fi/korona -sivuille. Kielinä ovat englanti, arabia, ve-
näjä, somali, kurdi, kiina, vietnam, thai ja tigrinja.  
 
Neuvontaa saa monikielisesti Villa Victorista ja Vuolteen Ystävyyskeskuksen hyvinvointineuvonnasta: 
Villa Victor: 

• arkipäivisin vähintään yhdeksällä kielellä 
• poikkeusaikana klo 9–20. 
• saat neuvontaa myös korona-asioissa 
• neuvoja auttaa esimerkiksi soittamaan koronanumeroon, mikäli asiakas ei osaa englantia tai suo-

mea riittävän hyvin. 
www.ouka.fi/oulu/villavictor/ohjaus-ja-neuvonta 
 
Ystävyyskeskus: 

• Omakielinen korona-neuvontapuhelin 
• Korona-infot Zoomissa  

www.vuolleoulu.fi/ystävyyskeskus 
 
Kulttuurivoimalassa on tuotettu animaatiot koronaohjeista suomeksi ja englanniksi ja somalinkielinen 
animaatio on myös tulossa. 
Selko-ohjeita mahdolliseen korona-altistumiseen ja -tartuntaan 

https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/43217/Ohjelma-asiakirja+valmis.pdf/
https://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/43217/Ohjelma-asiakirja+valmis.pdf/
http://www.rakennerahastot.fi/web/pohjois-suomen-suuralue/hakuajat/-/asset_publisher/rrAy3F3cY2Qd/content/pohjois-pohjanmaan-ely-keskuksessa-esr-rahoitusta-haettavana-rakennerahasto-ohjelmasta-%E2%80%9Dkestavaa-kasvua-ja-tyota-2014%E2%80%932020%E2%80%9D/maximized?redirect=http%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
https://kotouttaminen.fi/kotona-suomessa
https://kotouttaminen.fi/osaavaedustaja
http://www.ouka.fi/korona
http://www.ouka.fi/oulu/villavictor/ohjaus-ja-neuvonta
http://www.vuolleoulu.fi/ystävyyskeskus
https://youtu.be/nNq3N2Kl1I0


 

 

   
16.12.2020   

 

Instructions for Possible Coronavirus Exposure and Coronavirus Infection 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen sivujen uutiseen on myös koottu viran-
omaisten ja muiden monikielistä viestintää 
Linkki kotouttaminen.fi -sivujen uutiseen 

Kotoutumisentukena.fi julkaisi markkinointivideon 

Kotoutumisentukena.fi on kotoutumisen parissa toimivien yhteinen työväline. Palvelu toimii tukena 
asiakasohjauksessa, toiminnan markkinoinnissa sekä suunnittelu- ja koordinaatiotyössä.  
 
Kotoutumisentukena.fi vahvistaa kotoutumisen toimijoiden tiedonvaihtoa ja yhteistyötä. Videolla ko-
toutumisentukena.fi:n käyttäjät kertovat verkkopalvelusta. Kotoutumisentukena.fi:ssä voi hakea ja 
ilmoittaa matalan kynnyksen kotoutumista tukevaa toimintaa kuten kielikerhoja, vertaistoimintaa ja 
omakielistä tukea. Lisäksi palvelu kokoaa työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnattuja tapahtumia ja 
koulutuksia sekä kentän ajankohtaisia uutisia. Kotoutumisentukena.fi:n voi ottaa käyttöön missä päin Su-
omea tahansa. Palvelun kielet ovat suomi ja ruotsi. Palvelua ylläpidetään Uudenmaan ELY-keskuksessa. 
Katso video Youbessa 
Tutustu ja ota palvelu käyttöön: https://kotoutumisentukena.fi 

Seksuaalisuuden puheeksiottamisen välineeksi tarinakortit 

Tietoiseksi-hankkeen työntekijä Luz Peltoniemi on kehittänyt menetelmän: Rajojen tunnistaminen 
tarinakorttien avulla. Korteissa on kuvattu erilaisia tarinoita aiheesta (30kpl). Korttien idea on herättää 
keskustelua erilaisissa tilanteissa.  
Linkki tarinakortteihin ja tulostusohje niihin 

Oulun ammattikorkeakoulun MAIKO-hankkeen tuloksia artikkelikokoelmassa 

Oamkin MAIKO (Maahanmuuttajien integrointimalli korkeakouluun) -hankkeen tuloksia esitellään artikkel-
ikokoelmassa Oulun ammattikorkeakoulun mallilla maahanmuuttajat kohti sairaanhoitajan, sosionomin 
ja tradenomin tutkintoja. Kokoelman on toimittanut Katri Kosonen.  
Linkki artikkelikokoelmaan Oulun ammattikorkeakoulun mallilla maahanmuuttajat kohti sairaanhoitaja, 
sosionomin ja tradenomin tutkintoja 

Väitös Helsingin yliopistossa: FM Minna Intke-Hernandez väitteli 10.12.2020 ai-

heesta Maahanmuuttajaäitien arjen kielitarinat - Etnografinen tutkimus kieli-

yhteisöön sosiaalistumisesta 

Minna Intke-Hernandez tutki maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja osallisuutta suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Onnistuneen kieleen sosiaalistumisen lähtökohtana on ensin oltava osallisuuden kokemus, 
toteaa tuore väitös. 
Linkki väitöstiedotteeseen Helsingin yliopiston sivuilla 

Mieli ry:n materiaalit jakoon 

Linkit Voimavaravihkoon englanniksi, suomeksi ja arabiaksi:  
Eng 
https://mieli.fi/sites/default/files/inline/materiaalit/Mios/omamieli_voimavaravihko_englanti.pdf 
AR 
https://mieli.fi/sites/default/files/inline/materiaalit/Mios/omamieli_voimavaravihko_arabia.pdf 
FIN 
https://mieli.fi/sites/default/files/inline/materiaalit/Mios/omamieli_voimavaravihko_suomi.pdf 

https://youtu.be/SFlb9CzYtEU
https://kotouttaminen.fi/-/ota-kayttoosi-monikieliset-materiaalit-koronaviruksesta
https://www.youtube.com/watch?v=I1zlAHfwSv8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?v=I1zlAHfwSv8&redir_token=QUFFLUhqbTBKMHUwTmUteFFvZ1BYaEJnU1VTMDFaaVpOQXxBQ3Jtc0trMHpSOTVhN3haNTVLU05UazVSOXE5OFZvM0QtanBtTmpua2hJa19xLVBoVDhwVlBFME4tYk9GOE02dFNUTHVINXg1VjR2dER1UFlpS3ZVMDRhU0ZZTXVmODl1bkN3dEcyQXcwR0liWXl2V2dJS3E0WQ%3D%3D&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fkotoutumisentukena.fi
http://www.tietoiseksihanke.fi/materiaalit/
http://www.oamk.fi/epooki/2020/oamkin-mallilla-maahanmuuttajat-kohti-sairaanhoitajan-sosionomin-ja-tradenomin-tutkintoja/
http://www.oamk.fi/epooki/2020/oamkin-mallilla-maahanmuuttajat-kohti-sairaanhoitajan-sosionomin-ja-tradenomin-tutkintoja/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6838-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6838-2
https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/koulutus-kasvatus-ja-oppiminen/kielenoppiminen-ei-aina-ole-avain-kotoutumiseen
https://mieli.fi/sites/default/files/inline/materiaalit/Mios/omamieli_voimavaravihko_englanti.pdf
https://mieli.fi/sites/default/files/inline/materiaalit/Mios/omamieli_voimavaravihko_arabia.pdf
https://mieli.fi/sites/default/files/inline/materiaalit/Mios/omamieli_voimavaravihko_suomi.pdf
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Lisäksi tiedoksi Omamieli-sivut eri kielillä:  
www.omamieli.fi 

Suomen kieli sanoo tervetuloa 2 -hankkeen video yhteiskunnallisesta osallistum-

isesta on julkaistu 

Suomen kieli sanoo tervetuloa 2: Osallisuuden kieltä oppimassa (2018-2021) -hankkeessa valmistunut 
Demokratia on osallisuutta -video on julkaistu. 
 
Videon tavoitteena on kannustaa kotoutujia yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja omiin vaikuttamismah-
dollisuuksiin Suomessa esikuvien kautta. Toiveena herättää innostus siitä, että minäkin voin ja minulla 
on oikeus vaikuttaa. Video toimii samalla osana hankkeen kirjallista oppimateriaalia, joka tähtää sekä 
osallisuuden että kielitaidon vahvistamiseen. 
Linkki Demokratia on osallisuutta -videoon 

CAGE-raportti julkaistu 

Pohjoismaisen Coming of Age in Exile (CAGE) -tutkimushankkeen loppuraportti on julkaistu. 
Monitieteisessä hankkeessa tutkittiin nuorten pakolaisten terveyttä, koulutusta ja kytkeytymistä 
työmarkkinoille. Tutkimuksen tavoitteena on ollut myös selvittää, kuinka Pohjoismaiden tarjoama tuki 
sekä olosuhteet eroavat toisistaan, ja miten tämä vaikuttaa pakolaisnuorten elämään. Hankkeen on 
rahoittanut NordForsk (2015-2020). 
Coming of Age in Exile - Health and Socio-Economic inequalities in Young Refugees in the Nordic Welfare 
Societies 
 

Muuta 

Kotona Suomessa -hanke päättyy 31.12.2020 ja samalla tämän uutiskirjeen toimittaminen lakkaa. Kulu-
van vuoden uutiskirjeet ovat luettavissa edelleen kotouttaminen.fi-portaalin alueosiossa. Pohjois-Pohjan-
maan ja Kainuun alueilla julkaistaan jatkossakin yhteistä Maahanmuuton alueellista uutiskirjettä. Tilaa 
Maahanmuuton alueellinen uutiskirje tästä linkistä! Jos haluat tiedottaa toiminnasta tai materiaaleista 
uutiskirjeessä, yhteyshenkilönä toimii Paula Saarela (paula.saarela(at)ely-keskus.fi). 
 

Lämmin kiitos kaikille yhteistyöstä sekä turvallista ja rauhallista joulunaikaa 

ja parempaa uutta vuotta 2021! 
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