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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa  

Elokuu 2019  
 

Kotona koko Suomessa - kotoutuminen pienillä paikkakunnilla seminaari järjestetään 1.10.2019 Rova-
niemellä. Seminaari on valtakunnallinen ja se streemataan nettiin. Seminaarin ohjelma on julkaistu ja 
ilmoittautuminen avattu. Ohjelmaan pääset tutustumaan kotouttaminen.fi sivustolla. 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia 
 

Sirius-verkoston pyöreän pöydän keskustelu sosiaalisen median vaikutuksista 

maahanmuuttajanuoriin 2.9.2019, klo 9-16, Nuorisokeskus monde, Rovaniemi 

Lapin yliopisto, Arktinen Keskus ja eurooppalainen Sirius- verkosto järjestävät kansallisen pyöreän pöy-
dän keskustelun sosiaalisen median vaikutuksesta nuoriin ja etenkin maahanmuuttajalasten ja –nuorten 
integraatioon. Keskustelusta koostetaan raportti yhdessä 24 muun Sirius-verkostoon kuuluvan maan 
kanssa. Päivän aikana tuodaan esiin nuorten itsensä ja asiantuntijoiden näkemyksiä. Pääpaino on selvit-
tää, mitä hyviä ja huonoja puolia sosiaalinen media tuo lasten ja nuorten, erityisesti Suomeen muutta-
neiden lasten ja nuorten, koulumenestykseen, työelämään kiinnittymiseen ja yleiseen hyvinvointiin. Lisä-
tietoja tapahtumasta löytyy arktisen keskuksen nettisivuilta. Ilmoittaudu mukaan 28.8. mennessä 
riitta.kemppainen-koivisto@ulapland.fi  

 
Yhteinen luonto kotouttaa - Polut-hankkeen tulosseminaari  

Toiminnallinen seminaari järjestetään Rovaniemen Ounasvaaralla 4.9.2019 klo 12-15.30. Lue lisää Polut 
hankkeen nettisivuilta ja ilmoittaudu mukaan. 

Yhteistyökokous työhallinnon, koulutustoimijoiden, kuntien ja järjestöjen asi-

antuntijoille – teemana aikuisten maahanmuuttajien koulutus  

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 18.9.2019 klo 9.00-15.30 yhteistyökokouksen aikuisten maahan-
muuttajien koulutuksen parissa toimiville. Aamupäivällä osallistujille on tarjolla tietoa työ- ja elinkeino-
ministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen ajankohtaisista asioista (Paula Karja-
lainen TEM, Kirsi Heinivirta OKM, Leena Nissilä OPH). Iltapäivällä aiheena ovat mm. kotoutumiskoulutuk-
sen jälkeinen nivelvaihe (Laura Ruuskanen, Kotona Suomessa hanke), vapaan sivistystyön maahanmuutta-
jakoulutus (Marja Repo, Vantaan aikuisopisto) ja kiintiöpakolaisten koulutuspolut (Pakolaistaustaisten 
ohjaus hanke). 

Yhteistyökokous järjestetään Helsingissä mutta siihen on mahdollista osallistua myös Rovaniemellä Lapin 
ELY-keskuksen etäkatsomossa. Ilmoittaudu Rovaniemen etäkatsomoon tarja.tuonon@ely-keskus.fi 
13.9.2019 mennessä. Mikäli haluatte järjestää etäkatsomon oman kuntanne alueelle, ota yhtyettä Tarja 
Tuonoseen, joka välittää teille etäyhteystiedot. Etäyhteys toteutetaan skypellä, mutta laajan osallistuja-
määrän vuoksi suositaan etäkatsomoita, joissa useampi henkilö voi seurata ohjelmaa samalla yhteydellä. 
 

 

 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8852d1a1-5f01-40b3-b993-911623bdec14?displayId=Fin1814653
https://www.arcticcentre.org/news/Sosiaalinen-media-ja-nuoret-292019/abtecisf/b3890660-d53b-4c5f-a906-697bfcfb29b6
mailto:riitta.kemppainen-koivisto@ulapland.fi
https://www.lapinamk.fi/events/Yhteinen-luonto-kotouttaa/29189/42cff6ed-c4b7-4e6d-8761-75ac4e1883b8
https://www.lapinamk.fi/events/Yhteinen-luonto-kotouttaa/29189/42cff6ed-c4b7-4e6d-8761-75ac4e1883b8
mailto:tarja.tuonon@ely-keskus.fi
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Pakolaisten vastaanoton ajankohtaispäivän aiheina ovat kuntiin ohjaaminen ja 

perheenyhdistäminen 

Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää 17.9.2019 ajankohtaispäivän pakolaisia vastaanottaville kunnille. 
Aamupäivällä aiheena on uudelleensijoittamis- ja turvapaikkapolitiikan sekä pakolaisten kuntiin ohjaami-
sen ajankohtainen tilanne. Iltapäivän koulutusosiossa käsitellään kansainvälistä suojelua saavien per-
heenyhdistämistä. Ajankohtaispäivä järjestetään Helsingissä, kongressikeskus Paasitornissa 17.9.2019 klo 
8.30–16.15. Tilaisuus on ilmainen ja siihen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Osallistuminen 
vain aamupäivän ajankohtaisosuuteen klo 8.30–12.00 tai iltapäivän perheenyhdistämiskoulutukseen klo 
12.45–16.15 on myös mahdollista. Tutustu tilaisuuden ohjelmaan. 
Tilaisuuteen voi ilmoittautua perjantaihin 6.9. mennessä: Ilmoittaudu tilaisuuteen. 
Ilmoittautuminen on sitova. Saat tilaisuudesta lisätietoja ja voit ilmoittaa mahdollisen peruutuksen Syl-
via-hankehenkilöstölle osoitteeseen sylvia(at)tem.fi.  
 
Kielitaidon arvioinnin koulutuspäivä 11.10.2019 Rovaniemellä: Yhdenvertaisuutta 

kotoutumiseen yhdenmukaisella arvioinnilla 
Tilaisuuden aamupäivän osuudessa pohditaan kielitaidon arvioinnin merkitystä eri osapuolien kannalta 
sekä arvioinnin ajoittumista ja erilaisia toteuttamistapoja. Iltapäivällä arvioidaan puhe- ja tekstinäyt-
teitä ja tarkastellaan ymmärtämisen taitoja mittaavia tehtäviä. Koulutuksen järjestää Kotona Suomessa –
hanke yhteistyössä Lapin AVI:n ja Pakolaistaustaisten Ohjaus hankkeen kanssa. Kouluttajana toimii FT 
Marja Seilonen Jyväskylän yliopistosta. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät kotouttami-
nen.fi sivustolta. Saman sisältöinen koulutus järjestetään edellisenä päivänä (10.10) myös Oulussa. 
 
Opetushallitus järjestää loka-marraskuussa viisi alueellista koulutusta ulko-

mailla suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta ja ulkomaisista koulutusjär-

jestelmistä 
Koulutuspaikkakunnat ja päivämäärät ovat: Helsinki 2.10. (mahdollisuus seurata etäyhteyden kautta), 
Turku 8.10., Oulu 31.10., Jyväskylä 7.11. ja Joensuu 14.11. Tilaisuudet on suunnattu asiantuntijoille 
(esim. opiskelijavalinnasta vastaavat tai maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan parissa työskentele-
vät). Ilmoittautumisen yhteydessä voi äänestää maita, joiden koulutusjärjestelmistä haluaisi kuulla sekä 
lähettää teemaan liittyviä kysymyksiä. Ohjelma ja ilmoittautumislinkit löytyvät Opetushallituksen si-
vuilta: https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/opetushallituksen-seminaarit-tutkintojen-tunnustami-
sesta-syksylla-2019  
Tiedoksi samalla, että tutkintojen tunnustamisen kotisivu on uudistettu: https://www.oph.fi/tutkinto-
jentunnustaminen . Kysymyksiä ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta voi lähettää edel-
leen osoitteeseen: recognition@oph.fi 

Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena –seminaari 30.10.2019 Helsingissä 

Pakolaistaustaisten ohjaus hankkeen väliseminaari järjestään 30.10.2019 keskuskirjasto Oodissa. Semi-
naarin ohjelma julkaistaan pian, mutta varaa päivä jo kalenteriisi. Tule sellaisena kuin olet. Lähde muut-
tuneena.  
 

Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä, webinaarisarja 

käynnistyy syyskuussa. Kotona Suomessa-hanke järjestää virtuaaliset aamukahvit yhteistyössä 

TEM:n ja OM:n kanssa syys-marraskuussa 2019. Keitä pannullinen kahvia ja kokoonnu työyhteisösi kanssa 
seuraamaan keskustelua osallisuudesta, vuorovaikutuksesta, koetusta turvallisuudesta ja asenteista sekä 
näihin liittyen mm. kotoutumisesta ja sukupuolten tasa-arvosta. Miten nämä seikat näkyvät teidän työyh-
teisössänne? Mitkä ovat teidän vahvuutenne ja missä asioissa olisi vielä parannettavaa? Ne työyhteisöt, 
jotka osallistuvat kaikkiin kolmeen aamukahvitilaisuuteen, palkitaan. Aamukahvien tarkemmat ajankoh-
dat julkaistaan syyskuun alussa. Tervetuloa mukaan! 

https://kotouttaminen.fi:8443/documents/3464316/11743853/Ohjelma_Ajankohtaisp%C3%A4iv%C3%A4+17.9.2019.pdf/5eb262c2-7770-fd4a-2ea0-3c1403843643/Ohjelma_Ajankohtaisp%C3%A4iv%C3%A4+17.9.2019.pdf.pdf
https://response.questback.com/tem/oocoe0hoqc
https://kotouttaminen.fi:8443/documents/3464316/11743853/Koulutus+maahanmuuttajien+kielitaidon+arvioinnista_Rovaniemi+11.10.2019+%28002%29.pdf/bb3f8686-167e-e6b7-6c41-a45da954fb07/Koulutus+maahanmuuttajien+kielitaidon+arvioinnista_Rovaniemi+11.10.2019+%28002%29.pdf.pdf
https://kotouttaminen.fi:8443/documents/3464316/11743853/Koulutus+maahanmuuttajien+kielitaidon+arvioinnista_Rovaniemi+11.10.2019+%28002%29.pdf/bb3f8686-167e-e6b7-6c41-a45da954fb07/Koulutus+maahanmuuttajien+kielitaidon+arvioinnista_Rovaniemi+11.10.2019+%28002%29.pdf.pdf
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/opetushallituksen-seminaarit-tutkintojen-tunnustamisesta-syksylla-2019
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/opetushallituksen-seminaarit-tutkintojen-tunnustamisesta-syksylla-2019
https://www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen
https://www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen
mailto:recognition@oph.fi
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Toimijat tiedottavat 
 
Pohjois-Suomen seksuaalineuvontakeskus on avattu  
Pohjois-Suomen seksuaalineuvontakeskus Oulussa tarjoaa maksutonta seksuaalineuvontaa, seksuaalioh-

jausta ja seksuaalikasvatusta kaikille palveluja tarvitseville. Seksuaalineuvonta tapahtuu yksilötapaami-

sina ajanvarauksella, sekä puhelinneuvontana. Lisäksi hanke kouluttaa ammattilaisia seksuaaliterveystee-

moista. Hanke kouluttaa maahanmuuttajataustaisia seksuaaliterveysmentoreita syksyllä 2019. Seksuaali-

terveysmentorit osallistuvat erilaisiin seksuaaliterveystapahtumiin hankkeen ammattilaisen työparina. 
Mentoreiden kanssa vieraillaan erityisesti monikulttuurissa yhteisöissä ja he edustavat eri kieliryhmiä. Mi-

käli olet kiinnostunut seksuaaliterveysmentorivierailuista, hanke-esittelyistä tai koulutuksellisesta sisäl-

löstä, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse info(at)tietoiseksihanke.fi. Tarkemmat yhteystiedot ja yhteydenot-

tolomakkeen löydät nettisivuilta www.tietoiseksihanke.fi.  
 
Millaisia polkuja pakolaistaustaisilla on koulutukseen ja työhön?  

Pakolaistaustaisten ohjaus hankkeen Lapin asiantuntijat haastattelivat pohjoisessa asuvia maahan muut-
taneita heidän koulutus ja työllistymispoluistaan. Haastattelut videoitiin ja ne löytyvät nyt youtubesta: 
https://www.youtube.com/watch?v=4HwuohhATMs 
https://www.youtube.com/watch?v=MYF_xFnPUyY 
https://www.youtube.com/watch?v=o_8q1WI348o 
 
 

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
 
EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta ”Kestävää kasvua ja työtä 

2014–2020”, haku päättyy 2.10.2019 (ESR), 4.10.2019 (EAKR)  

Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, 
Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitettavaksi rakennerahasto-
ohjelmasta.  ESR-hakemukset tulee jättää viimeistään 2.10.2019. Hakemuksia otetaan vastaan kaikille 
toimintalinjoille (3-5) ja kaikkiin erityistavoitteisiin. Hakemuksia toivotaan erityisesti työllisyysasteen 
nostamiseen, työelämän kohtaantohaasteiden ratkaisemiseen, sosiaalisen osallisuuden edistämiseen ja 
työelämän laadun kehittämiseen liittyviin kehittämishankkeisiin.  
Lisätietoa rakennerahasto-ohjelmasta, hakemisesta ja hakuohjeet rakennerahastot.fi –sivustolla.  

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

Uutisia, raportteja, julkaisuja, työkaluja 
 
 
Kotona Suomessa hankkeen Norjan matkaraportti on julkaistu 

Kotona suomessa hanke tutustui Pohjois-Norjassa kotouttamis ja maahanmuuttotyöhön toukokuussa 2019 
opintomatkan muodossa. Matkaraportti on nyt julkaistu ELY-keskuksen nettisivuilla.  
 
Kohti perhelähtöistä kotouttamista  

mailto:info@tietoiseksihanke.fi
http://www.tietoiseksihanke.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=4HwuohhATMs
https://www.youtube.com/watch?v=MYF_xFnPUyY
https://www.youtube.com/watch?v=o_8q1WI348o
https://www.rakennerahastot.fi/hakuajat/-/asset_publisher/lG1OUdZYfBjj/content/ely-keskuksessa-on-eu-rahoitusta-haettavana-rakennerahasto-ohjelmasta-%E2%80%9Dkestavaa-kasvua-ja-tyota-2014%E2%80%932020%E2%80%9D-haku-paattyy-2-10-2019-esr-4-10-2019-eakr-/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://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Norjan+matkaraportti+14-15.5.2019/e82dfdf7-183e-4dda-954b-7e706fdf838d
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Oulun kaupungin monikulttuurisen työn koordinaattori Priyanka Sood kirjoittaa perheiden kokonaisval-
taisesta kotouttamisesta ja Oulun kaupungin ratkaisuista sen edistämiseksi. Lue Priyankan blogiteksti ko-
touttaminen.fi -sivustolta.  
 
Riippumaton selvitys turvapaikkaprosessista   
Sisäministeriön tiedotteessa todetaan, että turvapaikkaprosessia täytyy kehittää ottamaan paremmin 
huomioon turvapaikanhakijan näkökulma ja että vastaanotto- ja turvapaikkajärjestelmällä tulisi olla vah-
vempi yhteys kotoutumiseen. Selvitys sisältää 21 suositusta prosessin eri vaiheisiin.  
Lue uutinen selvityksestä kotouttaminen.fi -sivustolta.  
Sisäministeriön tiedote selvityksestä.  
 
Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -käsikirja tarjoaa käytäntöjä nuorten 

parissa työskenteleville 

Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -hankkeen tarkoituksena oli kehittää työmalli eri toimijoiden 
välille, jossa suurimmassa syrjäytymisriskissä olevat maahanmuuttajataustaiset nuoret tavoitetaan ja he 
saavat tarvitsemansa palvelut. Hankkeen tavoitteena oli myös vahvistaa maahanmuuttajataustaisten 
nuorten sosiaalista osallisuutta ja edistää heidän pääsyään koulutukseen ja työhön.  
Hankkeen tuloksena on syntynyt uusi työmalli, jolla pystytään kustannustehokkaasti tavoittamaan vai-
keimmassa asemassa olevat 12–29-vuotiaat maahanmuuttajataustaiset nuoret ja vastaamaan asiakasläh-
töisesti heidän tarpeisiinsa. Lue lisää kotouttaminen.fi sivun uutisesta. 
 

 

Tiedoksi  

 
Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste löytyy hankkeen nettisivuilta. Halutessasi pois-
tua postituslistalta tai tiedottaa oman organisaatiosi tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista 
MAKO-verkostoa, lähetä aiheesta sähköpostia: sanna.hiltunen@ely-keskus.fi. Seuraava uutiskirje julkais-
taan syyskuussa. 
 
Aurinkoisia alkusyksyn päiviä! 
 
 
 
 

https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/kohti-perhelahtoista-kotouttamista
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/kohti-perhelahtoista-kotouttamista
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvityksen-mukaan-vastaanotto-ja-turvapaikkajarjestelman-yhteytta-kotoutumiseen-tulisi-vahvistaa
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/riippumaton-selvitys-turvapaikkaprosessia-on-kehitettava-kokonaisuutena
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/osallisuuden-polku-maahanmuuttajanuorille-kasikirja-on-julkaistu
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a

