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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. 
Ilmoittautumisaika on päättynyt, mutta aluekoordinaattorilta voi vielä kysyä seurantalinkkiä, jos ilmoit-
tautuminen on unohtunut tai et ole vielä saanut seurantalinkkiä. 

Webinaari: Asioimistulkkauksen nykytila 29.10.2020, klo 11.30-13.30 

Erilaiset käytännöt asioimistulkkauksen hankinnassa ja käytössä voivat asettaa maahanmuuttaneet eriar-
voisiin asemiin. Yhteiset laatukriteerit yhdenmukaistaisivat asioimistulkkausta ja helpottaisivat kilpailu-
tuksia. Asioimistulkkauksen laadun määrittäminen liittyy oleellisesti myös kilpailutusten järjestämiseen. 
Uudessa selvityksessä asioimistulkkauksen nykytilasta esitetään, että ministeriöiden täytyy luoda yhdessä 
tulkkausalan toimijoiden kanssa kansallinen ohjeistus tai suositus laadukkaasta asioimistulkkauksesta. 
Selvityksessä tarkastellaan erityisesti kotoutumiseen liittyvää asioimistulkkausta. Selvityksen on toteut-
tanut Owal Group Oy työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. 
Raportin sisältöjä avataan tarkemmin ja asioimistulkkausta tarkastellaan laatukysymysten kautta verkko-
yhteydellä torstaina 29.10.2020 järjestettävässä tilaisuudessa. Tilaisuudessa puhuvat työ- ja elinkeinomi-
nisteriön edustajat, selvityksen tekijät sekä muut aiheen kannalta olennaiset tahot. Tilaisuuden loppuun 
varataan aikaa kysymyksille ja keskustelulle. 
Tilaisuus on avoin kaikille aihealueesta kiinnostuneille. 
Lisätietoja Asioimistulkkauksen nykytila -webinaarista kotouttaminen.fi-kalenterista 

Kotoutumisentukena.fi-koulutus: Ilmoita toiminnastasi verkkopalvelussa  

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 lisää.  

Koulutukset järjestetään verkossa ja ovat sisällöltään samanlaiset. Koulutus sisältää myös ryhmä- ja yksi-
lötehtäviä, joten osallistuthan koulutukseen sellaisesta tilasta, jossa voit osallistua keskusteluun. Lisäksi 
tarvitset tekstinkäsittelyohjelman.  

11.11.2020 klo 9-12:30, ilmoittaudu täältä.   

Webinaari "Kaikki toimi kohdallani" -selvityksen tuloksista  

Uudenmaan ELY-keskuksen Kotona Suomessa -hanke (ESR) teetti vuoden 2020 alussa valtakunnallisen sel-
vityksen kotoutumisen alkuvaiheessa olevien maahanmuuttajien näkemyksistä koskien kotoutumispalve-
luita. Selvitystä varten laadittuun sähköiseen kyselyyn vastasi vajaa 900 kotoutumiskoulutuksen päättö-
vaiheen moduuleissa opiskelemassa ollutta henkilöä. Kyselyyn pystyi vastaamaan suomen lisäksi seitse-
mällä muulla kielellä. ”Kaikki toimi kohdallani” -selvitys on luettavissa täällä. 

https://kotouttaminen.fi/tapahtumat/2020-10-29/webinaari-asioimistulkkauksen-nykytila
https://kotoutumisentukena.fi/etusivu
https://kotoutumisentukena.fi/tapahtumailmoitus/-/event/verkkokoulutus-tehoa-viranomaisyhteistyohon-kotoutumisentukena-fi-verkkopalvelun-avulla-koulutus-toiminnan-jarjestajil-5
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/178050/Raportteja_24%202020_s.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Webinaarissa kuullaan selvityksen tuloksista ja käydään keskustelua niistä. Tulokset esittelee Risto Kari-
nen Owal Groupista ja keskustelemassa ovat Paula Karjalainen työ- ja elinkeinoministeriöstä, Kirsi Heini-
virta opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Saila Ahonen Uudenmaan TE-toimistosta, Saara Laakso Valmen-
nuskeskus Publicista, Atul Kumar Riihimäen kaupungilta ja Anu Castaneda Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksesta. Webinaarin juontajana toimii Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattori Nexhat Beqiri. 
Ilmoittautuminen webinaariin viimeistään 9.11.2020 klo 16 mennessä. Ilmoittautumislinkki. 
Webinaarin ohjelma 

Immigrant Women and Working Life (Maahanmuuttajanaiset ja työelämä)16.11.2020, 

klo 12.00-14.00 

A Virtual seminar organized at Microsoft Teams about immigrant women and working life. The language 
of the seminar is mainly English. Seminaarin ohjelma ja lisätietoja Ilmoittautuminen 11.11.2020 men-
nessä. 

Globaaleista ilmiöistä paikallisiin – näkymiä radikalisoitumiseen ja paperitto-

muuteen, 18.11.2020 klo 13-15.15, verkossa 

Millainen suhde suomalaisessa yhteiskunnassa ja asenteissa näyttäytyvällä islamilla on nuorten muslimien 
identiteetin rakentumiseen? Mitkä ovat radikalisoitumiseen vaikuttavia tekijöitä ja miten yleisestä ilmi-
östä todellisuudessa onkaan kyse? Entä, millaisia kokemuksia pitkäaikaispaperittomilla lapsiperheillä on 
koulunkäynnin järjestymisessä ja miten toimijuuden ja valtiovallan välinen dynamiikka näyttäytyy näissä 
kokemuksissa.  
Seminaarissa pääset kuulemaan musliminuorten identiteetin rakentumisesta, radikalisoitumisilmiöstä ja 
paperittomuudesta. Pääset myös kuulemaan, miten ilmiöt näyttäytyvät suomalaisessa yhteiskunnassa ja 
asenteissa, globaalia kontekstia unohtamatta.  
OHJELMA: 
13.00             Tervetulosanat 
13.10              Venla Ritola & Teemu Pauha: Musliminuoret, islamofobia ja radikalisoituminen 
14.05              Tauko 
14.20              Maija Kalm-Akubardia: Paperittomuusilmiön kehityssuuntia lapsiperheen toimijuuden nä-
kökulmasta  
Seminaari on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille. Seminaariin on vapaa pääsy, mutta osallistumi-
nen vaatii ilmoittautumisen. Lisätietoja seminaarista ja ilmoittautumislinkin löydät DivED-hankkeen net-
tisivuilta osoitteesta www.dived.fi. Ilmoittauduthan viimeistään ma 17.11. 

Integration 2020, 25.–26.11.2020 

Kotoutumisen valtakunnallisen virtuaalitapahtuman ilmoittautuminen on alkanut. Ilmoittaudu viimeis-
tään 16.11.2020. Ohjelma julkaistaan vähitellen verkkosivuilla ja siellä on myös ilmoittautumislinkki: 
www.integration2020.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://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7e80ef92-b6b2-440f-b002-e25d940c757a?displayId=Fin2109274
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4335039/Kutsu+Kaikki+toimi+kohdallani+webinaari_121120.pdf/71b6cded-264f-6d76-3faf-cd6e60ccc928/Kutsu+Kaikki+toimi+kohdallani+webinaari_121120.pdf?t=1603113271182
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/20465195/Maahanmuuttajanaiset-tyoelamassa-kutsu.pdf/ff69abbf-c041-04fc-4303-49c11d6e0c09/Maahanmuuttajanaiset-tyoelamassa-kutsu.pdf?t=1603717631245
http://www.dived.fi/
http://www.integration2020.fi/
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/35163a15-7327-4bb1-ac8b-2950a51ee399?displayId=Fin2110007
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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/ 

Koulutuksia ja seminaareja Pohjois-Pohjanmaalla 

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. Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy aluekoordinaattorilta, vieläkö on 
mahdollista päästä mukaan! 

Pohjois-Pohjanmaan maahanmuuton ja kotoutumisen ajankohtaispäivä 10.11.2020, 

klo 9-15.15, livestream 

Tilaisuus on siirretty livestreamiin. Ajankohtaispäivän ohjelmassa käsitellään luonnollisesti ajankoh-
taiset asiat valtakunnallisesti ja alueellisesti, esillä on Talent Boost -kokonaisuus, ulkomaisen työvoiman 
hyväksikäytön ehkäisyn toimenpiteet sekä Oulun kaupungin kehittämishankkeet ja niiden merkitys 
alueelisesti. Lisäksi tutkimuspäällikkö Jussi Ruotsala THL:stä esittelee tutkimusta, jossa vertaillaan pako-
laisten muuttoväylien vaikutusta työllisyyteen. Ilmoittautuneille lähetetään lopullinen ohjelma ja linkki 
tilaisuuteen. 
Ilmoittautuminen ajankohtaispäivään 

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 

Maahanmuuttaneiden 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 

https://helao.fi/fi/arviointi-aikuisten-s2-opetuksen-tukena/
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
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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 

Koulutuksia Kainuussa 

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. Ilmoittautuminen on päättynyt. Kysy aluekoordinaattorilta, vieläkö on 
mahdollista päästä mukaan! 

Kainuun maahanmuuton ja kotoutumisen ajankohtaispäivä 12.11.2020, Kajaani, 

Wanha kerho, klo 8.30-14.45 

Pyrimme järjestämään tilaisuuden paikan päällä turvavälit huomioiden. Osallistujamäärää myös ra-
joitetaan tarvittaessa. Osallistujat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Seuraamme kuitenkin 
tilannetta ja tiedotamme mahdollisista muutoksista. Ohjelmassa ovat luonnollisesti ajankohtaiset asiat 
valtakunnallisesti ja alueellisesti, Kajaanin kaupungin uudet tuulet, hyviä käytäntöjä hankkeista ja lisäksi 
tutkimuspäällikkö Jussi Ruotsala THL:stä esittelee tutkimusta, jossa vertaillaan pakolaisten muuttoväy-
lien vaikutusta työllisyyteen. Lopullinen ohjelma lähetetään ilmoittautuneille. 
Ilmoittautuminen ajankohtaispäivään 
 

Toimijat tiedottavat 
 

Kansainvälinen kahvila BusinessAseman kahviossa 

Meillä starttaa 30.10. Kansainvälinen kahvila BusinessAseman kahviossa (Antel Asema). Kansainvälinen 
kahvila on kaikille avoin monikulttuurinen kohtaamispaikka. Keskustella saa vapaasti erilaisista aiheista 
ja joka viikko paikalla on myös kutsuvieras kertomassa omasta työstään/palvelustaan. Me tarjoamme 
kahvilaan osallistuville kahvin tai teen.  
 
Kansainvälinen kahvila kokoontuu 30.10.-18.12.2020 aina perjantaisin kello 14-16. Liitteenä on kahvilan 
mainokset suomeksi ja englanniksi, sekä tästä pääsette katsomaan meidän Facebook-sivua. Kahvilaa jär-
jestää Turvallinen Oulu -hankkeen kototiimin ohjaajat Laura Järvelä ja Kamal Singh.  
 

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://link.webropolsurveys.com/EP/5C205C7D73FD1B37
https://www.facebook.com/Kansainv%C3%A4linen-kahvila-International-cafe-103984841472886
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InfoFinland etsii uusia kumppaneita 

Tervetuloa mukaan kehittämään monikielistä tiedotusta ja liittymään InfoFinland-yhteistyöhön! Valm-
istelemme parhaillaan uutta yhteistyösopimusta vuosille 2021-24, johon haemme uusia kumppaneita. 
Yhteistyön tavoitteena on ylläpitää ja kehittää asiakaslähtöistä InfoFinland-verkkosivustoa, joka palvelee 
monipuolisesti ja luotettavasti eri maahanmuuttajaryhmiä lupa-asioissa, asettautumisessa ja kotoutumis-
essa. Sivusto uudistetaan sopimuskaudella.  
  
InfoFinlandin kautta Suomeen muuttoa suunnitteleva löytää helposti tietoa elämisestä, asumisesta, 
työskentelystä ja opiskelusta sekä paikallisista palveluista. Tavoitteenamme on, että jokainen Suomeen 
muuttava tietää palvelun ja että se on laajasti viranomaisten ja neuvontapalvelujen käytössä. 
  
InfoFinland on avattu vuonna 2003 ja yhteistyötä koordinoi Helsingin kaupunki. Sivustolle tehtiin vuonna 
2019 yli 3 miljoonaa käyntiä. 
  
InfoFinlandin sivut 12 kielellä: https://www.infofinland.fi/ 
Tietoa palvelusta: https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-palvelusta 
Sisältöyhteistyö: https://tem.fi/tervetuloa-suomeen 

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). 
 
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  

https://www.infofinland.fi/
https://www.infofinland.fi/fi/tietoa-palvelusta
https://tem.fi/tervetuloa-suomeen
http://thl.fi/migcovid/info
http://thl.fi/migcovid/info
mailto:natalia.skogberg@thlfi
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• 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.  
 
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/ 
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Rahoitus- tuki- ja hankemahdollisuudet 

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

AMIF-haku auki 30.10.2020 asti 

Haussa rahoitetaan erityistavoitteen 3 (Paluu), erityistavoitteen 5 (Suomen uudelleensijoittamisohjelman 
jatkuvuuden ja toimivuudenturvaaminen) ja erityistavoitteen 6 (Kiintiöpakolaisten kuntaan sijoittamisen 
toimivuuden varmistaminen) mukaisia hankkeita. Erityistavoitteen 6 alla rahoitetaan kansallisia tavoit-
teita 6.1: Kuntasijoituksen tehostaminen ja kuntapaikkojen saatavuuden varmistaminen ja 6.2: Kiintiöpa-
kolaisten kotoutumisen edistäminen. Lisätietoa EUSA-rahastojen sivuilta. 
 

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 

Yle on julkaissut uuden kielenoppimispalvelun, Yle Kielikoulu - Yle Språkskola-

nin 

Palvelu mahdollistaa suomen ja ruotsin kielen opiskelun aitoa mediasisältöä seuraamalla, ja se on suun-
nattu erityisesti maahanmuuttajille ja muille kielenoppijoille, jotka osaavat kansalliskieliämme 
vähintään vähän. Suomenkielisiin tekstityksiin saa tukikäännöksiä kuudella eri kielellä: arabia, englanti, 
ruotsi, somali, venäjä ja viro. Ruotsinkielisiin tekstityksiin saa tukikäännöksiä 25 eri kielellä: albania, 
amhara, arabia, azeri, bosnia, bulgaria, englanti, espanja, kreikka, kroatia, kurdi (arabialainen ja lati-
nalainen kirjoitusasu), mandariinikiina, paštu, persia, puola, ranska, romania, saksa, serbia (kyrillinen ja 
latinalainen kirjoitusasu), somali, suomi, thai, tigrinja, turkki ja venäjä.  
 
Tätä ilmaista palvelua voi käyttää sovelluskaupoista ladattavina Android- ja iOS -mobiilisovelluksina sekä 

selainversiona (Chrome, Edge ja Firefox) osoitteissa kielikoulu.yle.fi/ ja sprakskolan.yle.fi/. 
 

Ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät osoitteesta yle.fi/kielikoulu.  

RIKU:n monikieliset animaatiovideot työntekijän oikeuksista  

Rikosuhripäivystys on tuottanut työntekijän oikeuksista kertovat animaatiot yhdeksällä eri kielellä. Vi-
deot on tuotettu erityisesti työperäiseen hyväksikäyttöön (ihmiskauppaan) liittyen, mutta tarjoavat myös 
muuta hyödyllistä tietoa. Lisäksi RIKU:n sivuilta löytyy tietoa työntekijän oikeuksista koronatilanteessa 
11 eri kielellä.  
Ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäyttö ja työsyrjintä  
RIKU:n ohjeita työntekijän oikeuksista koronatilanteessa  

Uusi maahanmuuttohallinnon henkilötietolaki korvaa ulkomaalaisrekisterilain  

Maahanmuuttohallinnon henkilötietolaki astui voimaan 1.9.2020 korvaten yli 20 vuotta vanhan ulkomaa-
laisrekisterilain. Lue lisää.  

Ilman huoltajaa Suomeen tulleiden nuorten jälkihuollon yläikäraja on noussut  

Oleskeluluvan saanut alaikäisenä ilman huoltajaa Suomeen tullut nuori voi saada jatkossa jälkihuollon 
palveluita siihen asti kunnes hän täyttää 25 vuotta. Jälkihuollon palveluiden järjestämisestä vastaavat 
kunnat. Lisätietoja: TEM:n tiedote sekä Jälkihuolto kotouttaminen.fi:ssä  

http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
https://eusa-rahastot.fi/tuen-hakijalle/haut-ja-hakumateriaalit
http://kielikoulu.yle.fi/
http://sprakskolan.yle.fi/
http://yle.fi/kielikoulu
http://international.tampere.fi/go/4720230-388524-37708757
http://international.tampere.fi/go/4720227-84304-37708757
https://kotouttaminen.fi/-/uusi-maahanmuuttohallinnon-henkilotietolaki-korvaa-ulkomaalaisrekisterilain
https://tem.fi/-/kotolain_muutos_jalkihuolto
https://kotouttaminen.fi/jalkihuolto
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FM Päivi Iikkanen väitteli Jyväskylän yliopistossa 10.10.2020 aiheesta The Role 

of Language in Integration: A Longitudinal Study of Migrant Parents’ Trajecto-

ries 

 Väitöstiedotteessa todetaan, että englannin osaaminen auttaa Suomeen kotoutumisessa, muttei takaa 
työpaikkaa. Tuore väitöstutkimus käsittelee englannin osaamisen roolia kotoutumisessa Suomeen. 
Tutkimuksesta käy ilmi, että erityisesti Suomeen muuton alkuvaiheessa englannin osaamisesta on paljon 
etua. Väitöstiedote Jyväskylän yliopiston sivuilla 

Muuta 

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. 

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/05/10-10-2020-fm-paivi-iikkanen-humanistis-yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta-englannin-kieli/tiedote
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

