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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa  

Lokakuu 2019  

Seuraavat MAKO- verkostojen kokoukset 
 
Rovaniemen MAKO-verkosto kokoontuu seuraavan kerran 20.11.2019 klo 13-15.30 Lapin ELY-keskuksen 
tiloissa. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyy MAKO-verkoston nettisivuilta.  
 
Meri-Lapin MAKO-verkosto kokoontuu seuraavan kerran Torniossa (kaupungintalolla) 21.11.2019 klo 
13-16. Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyy MAKO-verkoston nettisivuilta.  
 
Molempiin tilaisuuksiin ilmoittautuminen päättyy 14.11.2019. 
 

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia 
 
Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä, webinaarisarja 

jatkuu 25.10.2019 uudella jaksolla 

Uusi jakso julkaistaan aina kuun viimeisenä perjantaina klo 9.00 ja on katsottavissa seuraavan jakson jul-
kaisuun asti. Ensimmäinen osa asenteista on siis vielä hetken aikaa katsottavissa. Webinaareissa alusta-
jina ja keskustelijoina ovat järjestöaktiivi ja MakeSomeNoise-puhuja Noor Assad, Pohjois-Karjalan Sosi-
aaliturvayhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Pajula ja Suomen Pakolaisavulta ohjaaja Mohamed Ali. Lo-
kakuun jaksossa keskitymme koettuun turvallisuuteen Mohamed Alin alustuksen myötä. Muistathan, että 
ne työyhteisöt, jotka osallistuvat kaikkiin kolmeen aamukahvitilaisuuteen, palkitaan. Lue ohjeet osallis-
tumiselle kotouttaminen.fi sivulta. 
 

Äidit mukana - ja Vanhemmat mukaan kouluun -hankkeiden miniseminaari 

23.10.2019, klo 12-15.30, Vantaa (mahdollisuus osallistua myös verkossa) 

Miniseminaarissa esitellään Äidit mukana ja Vanhemmat mukaan kouluun hankkeiden mallia. Hankkeissa 
on kehitetty uusi malli, jonka avulla voidaan edistää maahanmuuttajaäitien kotoutumista ja työllisty-
mistä. Alussa vahvistetaan luku- ja kirjoitustaitoa, ja sen jälkeen kehitetään suomen kielen taitoa niin, 
että ammatillisen koulutuksen suorittaminen on mahdollista. Miniseminaarin ohjelma ja ilmoittautumi-
nen 18.10 mennessä webropol-lomakkeella. 

 
Opetushallitus järjestää lokakuussa alueellisia koulutuksia ulkomailla suori-

tettujen tutkintojen tunnustamisesta ja ulkomaisista koulutusjärjestelmistä 
Oulussa koulutus järjestetään 31.10. Tilaisuudet on suunnattu asiantuntijoille (esim. opiskelijavalinnasta 
vastaavat tai maahanmuuttajien ohjauksen ja neuvonnan parissa työskentelevät). Ilmoittautumisen yh-
teydessä voi äänestää maita, joiden koulutusjärjestelmistä haluaisi kuulla sekä lähettää teemaan liittyviä 
kysymyksiä. Ohjelma ja ilmoittautumislinkit löytyvät Opetushallituksen sivuilta: 
https://www.oph.fi/fi/tapahtumat/2019/opetushallituksen-seminaarit-tutkintojen-tunnustamisesta-syk-
sylla-2019  
 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/22564993/Kutsu+ja+ohjelma/e6bd6343-fcb8-4741-ba6a-a3fa95c75a8b
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/22565117/Merilapin+MAKO+21.11.2019/d7f82743-0c54-44a4-b4a0-f58e588e1695
https://www.youtube.com/watch?v=sNzogLZ-FS8&feature=youtu.be
https://kotouttaminen.fi/arvostavat-aamukahvit
https://kotouttaminen.fi/arvostavat-aamukahvit
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1822545&SID=21020696-16fe-491c-9cc3-641f6efb8d5d&dy=203961993
https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin1822545&SID=21020696-16fe-491c-9cc3-641f6efb8d5d&dy=203961993
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
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Kohtaava asiakastyö kotoutumisen avaimena –seminaari 30.10.2019 Helsingissä 

Pakolaistaustaisten ohjaus hankkeen väliseminaari meni täyteen alle vuorokaudessa. Jos jäit ilman paik-
kaa ja haluaisit osallistua, ilmoittaudu (raisa.manttari@ely-keskus.fi) jonottamaan peruutuspaikkaa. Pe-
ruutuspaikoista tiedotetaan hyvissä ajoin ennen tilaisuutta. 
 

#kokoma-hankkeen seminaari maahanmuuttajien yrittäjyydestä 20.11.2019 Lahdessa 

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan hankkeen sivulla https://kokomaopen.com/ 
 
Tuettua työllistymistä maahanmuuttajille -hanke järjestää loppuseminaarin ”Minä 

haluan työ!” torstaina 21.11.2019 klo 8.30 – 15.00 Oulussa 

Tutustu seminaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan webropol lomakkeen kautta. 
 

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus MoniERKO 

(haku 2.9.-1.11.) 

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monitieteinen, työelämälähtöinen  
kokonaisuus, joka tuottaa erikoisosaamista eri aloille ja on laajuudeltaan 30 op. Koulutuksen aiheina  
ovat kansainväliset muuttoliikkeet, kotoutuminen, monikielisyys ja kultuurienvälinen viestintä,  
kulttuuritietoiset työkäytännöt, ihmisoikeudet ja lainsäädäntö. Koulutus alkaa tammikuussa 2020.  
Lue lisää Turun yliopiston sivuilta. Lisätietoja: Kia (Katarina) Lundqvist, kia.lundqvist@utu.fi 

Koulutusta maahanmuuttajille 
 
Yrittäjyysvalmennusta korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille verkossa 

Koulutus toteutuu pääosin verkossa eli siihen voi osallistua kaikkialta Suomesta ja sen laajuus on 10  
op. Koulutuksen järjestäjänä myös Turun ammattikorkeakoulu. Lisätietoja ja hakeutumisen ohjeet  
Turun AMK:n verkkosivulla. Lisätietoja: Tiina Hirard, puh. 044 9074992,  etunimi.sukunimi@turkuamk.fi 
 
Maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutus VARIANTTI on 

nyt haussa 

Koulutus alkaa tammikuussa 2020 ja haku päättyy 17.12.2019. Osallistujille laaditaan henkilökohtainen 
oppimissuunnitelma, johon sisältyvät rinnastuspäätöksen mukaiset varhaiskasvatuksen opinnot sekä var-
haiskasvatuksen opettajan tutkintoon sisältyvät kieliopinnot. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti, ja 
niiden suorittaminen on mahdollista työn ohella. Lähiopetus järjestetään Turussa ja Raumalla, verkkoym-
päristössä toteutetaan reaaliaikainen kontaktiopetus ja itsenäinen opiskelu. Lisätiedot ja hakulomake 
Turun yliopiston nettisivuilla. 
Lisätietoja antaa suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, s-posti: etunimi.sukunimi@utu.fi 

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
 
AMIF-haku käynnistyy jälleen marraskuussa 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) seuraava haku käynnistyy marraskuussa. 
Yhteensä tukea on haettavissa vähintään noin neljä miljoonaa euroa. Haku kestää tammikuun puoliväliin 
saakka. Lue lisää kotouttaminen.fi sivun uutisesta. 
 
Kotouttaminen.fi-portaalissa on koottuna yhteen keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät 
hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia hakuaikoja.  
 

mailto:raisa.manttari@ely-keskus.fi
https://kokomaopen.com/
https://my.surveypal.com/app/form?_d=0&_aid=1029536995&_k=D4d-MLbQsvf7Jgd4Jv5z63UNBssAEdzQc_yeQ9HP9YPl7TV1qj9dwgZBNbKiAIuI&_p=0
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus/maahanmuuttotyo-ja-monikulttuurisuus/monierko
http://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/yrittajyysmaahanmuuttajille/
mailto:etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/brahea-keskus/koulutusta-ja-ohjausta-maahanmuuttajataustaisille
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/amif-haku-kaynnistyy-jalleen-marraskuussa
https://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
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Uutisia, raportteja, julkaisuja, työkaluja 
 

Valtakunnallinen koulutustarvekysely toimijoille 

– osaamisen vahvistamisen tarpeet maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvissä 

kysymyksissä eri puolilla Suomea  
Kotona Suomessa - hanke kerää tietoa maahanmuuttajia työssään kohtaavilta toimijoilta maahanmuutta-
jiin ja kotouttamiseen liittyvistä koulutustarpeista. Kyselyn pääasiallisena kohderyhmänä ovat ammatti-
laiset jotka toimivat mm. kuntien eri toimialoilla, varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, 
oppilaitoksissa, kouluttajina, hanke- tai projektityössä, kolmannella sektorilla, yksityisellä sektorilla tai 
elinkeinoelämässä, TE-palveluissa ja muissa viranomaistehtävissä sekä päättäjinä. Kyselyn tarkoituksena 
on kartoittaa mitä, miten ja missä koulutuksia tulisi järjestää. Kyselyn vastauksia hyödynnetään hank-
keen viimeisen toimintavuoden 2020 koulutuksien suunnittelussa. Hankkeessa järjestettävien koulutusten 
tavoitteena on tukea eri alueiden toimijoiden kotoutumista tukevien palveluiden ja niihin liittyvän osaa-
misen kehittämisessä. Kotouttaminen kuuluu kaikille toimijoille, myös niille jotka eivät tee siitä päätyö-
nään ja monialainen yhteistyö on paras edellytys maahanmuuttajan kotoutumiseen. Vastaa kyselyyn 
20.10.2019 mennessä.  
 
Uusi julkaisu: Ollakko vai eikö olla?  

Suomen suurimmat ulkomaalaistaustaiset kieliryhmät kokevat pääsevänsä hyvin sisään suomalaiseen yh-
teiskuntaan. Suomalainen identiteetti on sen sijaan harvalla. Somalinkielisissä on eniten sekä yhteiskun-
taan kiinnittyviä että suomalaisuuden omakseen tuntevia. Tulokset käyvät ilmi julkaisusta Ollako vai eikö 
olla? Tutkimus viiden kieliryhmän kiinnittymisestä Suomeen, jossa tarkastellaan pääkaupunkiseudulla 
asuvien venäjän-, viron-, somalin-, arabian- ja länsimaisten englanninkielisten asenteita, identiteettejä 
ja kiinnittymistä Suomeen. Tutkimushankkeen ensimmäisen raportin ovat kirjoittaneet tutkijat, VTT Ville 
Pitkänen ja VTT Jussi Westinen e2 Tutkimuksesta sekä Helsingin kaupungin erikoistutkija, VTT Pasi Sauk-
konen. Tutkimus pohjautuu yli 1 500 vastaajan kyselyaineistoon. Kustakin kieliryhmästä on noin 300 vas-
taajaa. Julkaisu on luettavissa e2 tutkimus verkko sivuilla. 
 

 

Mielenkiintoinen gradu Itä-Suomen yliopistosta:  

Pilvi Karjalainen, Työn imua ja työhyvinvointia edistävät tekijät aikuisia maahanmuuttajia kouluttavilla 
opettajilla, 2019  Tutustu Pro Gradu -työhön Itä-Suomen yliopiston sivuilla.  
 

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 marraskuun puolessa välissä. 
 
Mukavaa talven odotusta! 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/E4F7E840D1A3B52F
https://e2.fi/publication/135
http://epublications.uef.fi/pub/urn_nbn_fi_uef-20190898/
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a

