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Laaja infopankki maahanmuuttajille Suomesta eri kielillä:
http://www.infopankki.fi
Kotouttaminen.fi-sivusto on suunnattu työssään maahanmuuttajia kohtaaville, kotouttamisen ja
pakolaisten vastaanoton toimijoille: http://kotouttaminen.fi/etusivu
Jyväskylän maahanmuuttajapalvelut (esimerkki kunnallisista palveluista):
https://www.jyvaskyla.fi/maahanmuuttajat

Sisäasiainministeriön maahanmuuttoa käsittelevä sivukokonaisuus:
https://intermin.fi/maahanmuutto

Sosiaali- ja terveysministeriö (etsi sanahaulla): http://www.stm.fi
Työ- ja elinkeinoministeriö (etsi sanahaulla): http://www.tem.fi
Suomen maahanmuuttovirasto: http://www.migri.fi
Valtion säädöstietopankki: http://www.finlex.fi/fi
Kulttuurikeskus Caisa - Helsinki: http://www.caisa.fi
Siirtolaisuusinstituutin sivusto: http://www.migrationinstitute.fi/fi
Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen edistäminen: https://www.toissataalla.fi/

Suvaitsevaisuutta ja rasismia käsittelevä lukiolaisten projektina syntynyt sivusto:
http://www.lyseo.edu.ouka.fi/suvaitsevaisuus
The Sociodynamic Counselling Website: (sisältää englannin kielisenä tietoa Vance Peavyn
kehittämästä sosiodynaamisesta ohjauksesta, joka soveltuu hyvin myös monikulttuuriseen
ohjaukseen): http://www.sociodynamic-constructivist-counselling.com
Suomen Pakolaisapu: http://pakolaisapu.fi/

Monikanaiset –kotoutumisen tukitoimintaa: http://monikanaiset.fi/tag/kotoutuminen/
ETMU ry Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura: https://etmu.fi/

Useita julkaisuja sisältäviä sivustoja ja suoria linkkejä yksittäisiin julkaisuihin
Helsingin kaupungin tutkimuksia: https://ulkomaalaistaustaisethelsingissa.fi/fi/tutkimukset

Moni osaa! –tutkimusraportti - Maahanmuuttajien on usein vaikea edetä koulutustaan ja kykyjään
vastaavaan työhön, minkä vuoksi osaamista jää hyödyntämättä suomalaisilla työpaikoilla. Toisaalta monien
maahanmuuttajien osaaminen voi olla erilaista, kuin mitä työpaikoilla tarvitaan. Keiden osaamista jää
hyödyntämättä? Miten osaaminen jäsentyy ja mitä ovat todelliset kehittämistarpeet monikulttuurisilla
työpaikoilla Suomessa? Tutkimusraportti: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-261-803-0
Väitöskirja: Maahanmuuttajien ohjaus työvoimahallinnossa ja aikuiskoulutuksessa. kohti interkulttuurista
ohjausta http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2717-0/urn_isbn_978-952-61-2717-0.pdf

Launikari, M. & Puukari, S. (Eds.) 2005. Multicultural Guidance and Counselling. Theoretical
Foundations and Best Practices in Europe. Helsinki: CIMO; Jyväskylä: University of Jyväskylä,
Institute for Educational Research. http://urn.fi/URN:ISBN:951-39-2121-2
Maahanmuuttajanaiset: Kotoutuminen, perhe ja työ
http://vaestoliitto-fibin.directo.fi/@Bin/17e247adb448a55cca811188ba2ca1c5/1537350787/application/pdf/386433/Ma
ahanmuuttajanaiset_e.pdf
Perheen sukupolvisuhteet ja kotoutuminen nuorten näkökulmasta
http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/13_11_29_Tutkimuksia_3_13_Leinonen.pdf
Taajamo, M. & Puukari, S. (toim.) 2007. Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja
neuvontatyössä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusselosteita
36. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-2861-2
Family Migration and Integration - A Literature Review. In this report, we review existing research
about family migration and integration, with a focus on how immigration regulations affect integration.
http://www.nordlandsforskning.no/publikasjoner/family-migration-and-integration-a-literaturereviewarticle5504-152.html

Webinar - Data in Europe: Migration:
https://www.cessda.eu/Consortium/Communication/Events/Webinar-Data-in-Europe-Migration
(huom! Materiaaleihin sisältyvä CESSDAn jäsenkartta ei ole ajantasainen. Suomi on täysjäsen.)

Blogisivustoja:
https://liikkeessaylirajojen.fi
https://pasisaukkonen.wordpress.com/

Online aikakausjulkaisuja
Scripta Instituti Donneriani Aboensis is a publication series published by the Donner Institute for research in
Religious and Cultural History in Åbo, Finland: https://journal.fi/scripta/index

Spesifejä näkökulmia:
PALOMA kehittää pakolaisten mielenterveys-palveluita:
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/paloma-kehittaa-pakolaistenmielenterveyspalveluita (sivustolta löytyy myös pdf-muotoinen julkaisu pakolaisten mielenterveyden
tukemisesta)

Ebrary-kokoelmasta, joka on saatavilla mm. Jyväskylän yliopiston kirjaston kautta löytyy myös
varsin hyvin monikulttuuriseen ohjaukseen ja monikulttuurisuuteen liittyviä elektronisia kirjoja

