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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa  

Huhtikuu 2019  

 

Seuraava koko Lapin MAKO-verkoston tapaaminen eli ”Lapin kotouttamistoimijoiden yhteistyöpäivä” 
järjestetään 11.6.2019 Rovaniemellä. Tapahtuman ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyy MAKO –ver-
koston nettisivuilta. Osallistujamäärä on rajattu 70 henkilöön ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjes-
tyksessä, ilmoittautuminen on sitova ja päättyy 20.5.2019. Toivomme että tilaisuuteen osallistuisi erityi-
sesti kuntien sivistystoimen henkilöstöä, sillä tilaisuudessa on mukana mm. opetusneuvos Annika Bussman 
OKM:stä keskustelemassa luku- ja kirjoitustaidon opetukseen liittyvistä seikoista. 
 
Samaan aikaan järjestetään myös verkostoitumis- ja infotilaisuus ”Kesäpäivä Napapiirillä” Lapissa asu-
ville syyrialaisille. Eri organisaatioilla on mahdollisuus esitellä omaa toimintaansa tai järjestää aktiviteet-
tejä klo 10-13 tapahtuma-alueella. Mukana on jo kattava joukko viranomaisia, projekteja sekä kolman-
nen sektorin toimijoita, mutta mukaan mahtuu vielä. Ota yhteyttä mahdollisimman pian:  sanna.hiltu-
nen@ely-keskus.fi. 
 
Rovaniemen Koulutuspolut –tiimin perustamiskokous järjestetään 22.5.2019 klo 13-15 Lapin TE-toi-
miston tiloissa Rovaniemelle. Tilaisuuden kutsu ja ilmoittautumisohjeet löytyvät MAKO-verkoston verkko-
sivuilta. 
 
Maaseudun kotouttamiskäytännöt -tiimin toiminta käynnistetään valtakunnallisella kyselyllä harvaan 
asutuilla, maaseutumaisilla alueilla tai asukasmäärältään pienissä kunnissa maahanmuutto- ja kotoutta-
misasioiden parissa työskenteleville toimijoille. Kyselyn avulla selvitetään, millä keinoin toimijat voisivat 
vahvistaa omaa osaamistaan ja hyödyntää muilla alueilla kehitettyjä toimintatapoja sekä jakaa omia hy-
viä käytäntöjään muille. Kyselyyn pääset vastaamaan webropol lomakkeella joka on auki 15.5.2019 asti. 
Kotona Suomessa -hanke järjestää 1.10.2019 aiheeseen liittyvän valtakunnallisen seminaarin Rovanie-
mellä ja tämän kyselyn vastauksia hyödynnetään myös seminaarin suunnittelussa. 
 

Seminaareja, infotilaisuuksia ja osaamisen vahvistamista ammatti-

laisille 

 

Työkaluja kotouttavaan työhön – miten puhua sensitiivisistä asioita koulutus 

Oulussa 22.5.2019 klo 13-16  

Kotona Suomessa –hanke järjestää koulutuksen, jonka tavoite on antaa työvälineitä ja tietoa kotoutumi-
sen asiantuntijoille siihen, miten puhua erilaisista sensitiivistä asioista kotoutumiskoulutuksissa, erilai-
sissa ryhmätoiminnoissa ja muissa tilanteissa. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm. tasa-arvo, 
seksuaalikasvatus, seksuaalivähemmistöt ja traumojen vaikutus toimintaan. Koulutus on suunnattu kotou-
tumiskoulutusten opettajille ja ohjaajille, kotouttavaa työtä tekeville asiantuntijoille ja työssään maa-
hanmuuttajia kohtaaville. Työkaluja kotouttavaan työhön -koulutuksen ohjelma. Kouluttajat ovat Tu-
russa, mutta muilta paikkakunnilta koulutukseen osallistu-taan etäyhteydellä. Mikäli haluatte esim. työ-
porukalla tai muulla ryhmällä osallistua koulutukseen skypellä, kysy mahdollisuudesta suoraan Tanja 

https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/21812876/MAKO+ohjelma+11.6.2019/fb1f91c0-9e80-4b3b-bdd2-7a4dd7675197
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/21812876/MAKO+ohjelma+11.6.2019/fb1f91c0-9e80-4b3b-bdd2-7a4dd7675197
mailto:sanna.hiltunen@ely-keskus.fi
mailto:sanna.hiltunen@ely-keskus.fi
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/38073558/Kutsu_Rovaniemen_Koulutuspolut_tiimi.pdf/5a7a3f64-5309-474c-a1ef-10782452ae37
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/38073558/Kutsu_Rovaniemen_Koulutuspolut_tiimi.pdf/5a7a3f64-5309-474c-a1ef-10782452ae37
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/695cabbe-0904-407d-97ca-117a98179ea1?displayId=Fin1747196
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4296841/Ohjelma+Ty%C3%B6kaluja+kotouttavaan+ty%C3%B6h%C3%B6n+-koulutukseen+22.5.%C2%B42019/a48c45ee-4406-537a-a4ed-2046236c2515/Ohjelma+Ty%C3%B6kaluja+kotouttavaan+ty%C3%B6h%C3%B6n+-koulutukseen+22.5.%C2%B42019.pdf
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Tammimieheltä. Lisätietoja aluekoordinaattorit Tanja Tammimies ja Päivi Ruotsala, s-posti etunimi.su-
kunimi@ely-kes-kus.fi.  Ilmoittautuminen koulutukseen 9.5.2019 mennessä 
 

 

 

Toisenlaisia tarinoita maahanmuutosta: koulutetut osaajat työelämässä -semi-

naari 24.5.2019, Oulun yliopisto  

Lisätietoja 24.5.2019 seminaarin ohjelmasta ja ilmoittautuminen   
 

Kotona Suomessa -valtakunnallinen hankepäivä 5.6.2019 Helsingissä  

Paikka: Helsinki Congress Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki. Kotona Suomessa -hankkeen toimijat 
kokoavat päivään kotouttamisen näkökulmia ja toimintamalleja eri puolilta Suomea. Teemoja käsitellään 
muun muassa hankkeen aluekoordinaattoreiden kehittämillä ja työssään käyttämillä menetelmillä. Päi-
vän teemoina ovat erityisesti vuorovaikutus, hyvät väestösuhteet kotoutumisen tukena sekä työllistymi-
sen mallit. Tilaisuus lähetetään myös verkon kautta streamattuna, jolloin linkki katseluun lähetetään il-
moittautuneille ennen tilaisuutta. Kotona Suomessa -valtakunnallisen hankepäivän ohjelma  
Ilmoittautuminen 2.5.2019 mennessä 
 

Toimijat tiedottavat 
 
Kesäleirejä pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille  

Kesälukioseura ry järjestää pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille Stean tuella kesäleirejä ja kesäluki-
oita. Oman äidinkielen ja kulttuurin kurssit ovat omakielisiä kesäleirejä, jotka on tarkoitettu 7–14-vuoti-
aille pakolaistaustaisille lapsille. Leireillä lapset pääsevät käyttämään omaa äidinkieltään sekä tutustu-
maan omaan kulttuuritaustaansa ja muihin samantaustaisiin lapsiin ympäri Suomea. Maahanmuuttaja-
kesälukiot ovat 15–19-vuotiaille pakolaisena tai turvapaikanhakijana Suomeen saapuneille nuorille suun-
nattuja kesäkursseja/leirejä, joissa nuoret saavat tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja tukea 
tulevaisuutensa suunnitteluun. Kesälukiossa nuoren tukena ovat omakielinen ohjaaja, opinto-ohjaajat ja 
suomen kielen opettaja. Kesälukioon osallistuminen ei edellytä opintoja Suomessa tai suuntautumista 
lukio-opintoihin. Leirien ja kesälukioiden tarkemmat kuvaukset ja haku kesälukioseuran verkkosivuilla.  
Lisätietoja antaa kurssisihteeri Mari Hakala, sähköposti etunimi.sukunimi@kesalukioseura.fi 
 

Rahoitus- ja tuki- ja hankemahdollisuudet  
Kotouttaminen.fi-portaalissa on koottuna yhteen keskeiset maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyvät 
hankerahoitusmahdollisuudet. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia hakuaikoja.  
 
STEA-avustusten hakuajat vuonna 2019  

 uusien avustusten haku 3.4.-31.5.2019  
 jatkoavustusten haku 1.8.-30.9.2019  

Lisätietoja STEA-avustusten hausta STEAn sivuilla. 
 

Raportteja, julkaisuja, työkaluja 
 
Talent Boost Cookbook – reseptejä kv. osaajatyöhön 

Kansainvälisiin osaajiin liittyvän työn hyviä käytäntöjä on koottu Talent Boost Cookbook -käsikirjaan. Cook-
bookin toimii käytännönläheisenä oppaana kansainvälisten osaajien houkuttelun ja integroimisen parissa 
toimiville, sekä heille, jotka haluavat oppia kv. osaajatyöstä Suomessa. Cookbook löytyy työ- ja elinkeino-
ministeriön Talent Boost -sivuilta: https://tem.fi/talent-boost.   

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d7e76a9b-6939-4169-8687-a34e9198d8d9?displayId=Fin1746204
https://www.oulu.fi/suomitoisenakielena/node/58026
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Kotona+Suomessa+-+Valtakunnallinen+hankep%C3%A4iv%C3%A4%205.6..2019/1201dac2-0d2f-499b-b448-f3b596853f7f
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/f928be30-9091-447f-997a-7274429c871a?displayId=Fin1732727
https://kesalukioseura.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@kesalukioseura.fi
https://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
https://www.stea.fi/avustusten-haku
https://tem.fi/documents/1410877/7552084/Talent+Boost+Cookbook+Finland.pdf/d4675b40-cc36-2038-e96b-9eb01fe3874d/Talent+Boost+Cookbook+Finland.pdf.pdf
https://tem.fi/talent-boost
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Saatavuusharkinta poistuu Suomessa jo työskentelevien jatkoluvista 1.6. alkaen  

Työvoiman saatavuusharkintaa ei enää sovelleta henkilöön, joka on työskennellyt Suomessa vähintään 
vuoden työntekijän oleskeluluvalla ja vaihtaa työhön toiselle ammattialalle. Lainmuutoksella tavoitel-
laan työvoiman ammatillisen liikkuvuuden helpottamista. Tiedote saatavuusharkinnan poistosta TEM:n 
sivuilla.  
 
Korkeakoulutetuille maahanmuuttajille lähes 2,6 miljoonaa erityisavustuksia  

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kahdeksalle korkeakoululle 2,57 miljoonaa erityisavustuksia 
korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kouluttamiseen ja ohjaukseen. Rahoitettavilla hankkeilla vahvis-
tetaan, laajennetaan ja edelleen kehitetään maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaa ja maahan-
muuttajien polkuja korkeakoulutukseen ja työelämään. Tiedote erityisavustuksista opetus- ja kulttuuri-
ministeriön sivuilla.  
 
Työryhmä tukemaan kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantuloa ja in-

tegroitumista  

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sisäministeriö ovat asettaneet yhteistyöryhmän tukemaan korkeakoulu-
opiskelijoiden maahantuloa ja integroitumista. Tavoitteena on löytää toimenpiteitä maahantulon ja oles-
kelulupakäytäntöjen sujuvoittamiseksi. Eri hallinnonalojen ja korkeakoulujen yhteistyötä tarvitaan, jotta 
korkeakouluopiskelijoiden maahantuloon liittyvät prosessit saataisiin nykyistä sujuvammiksi ja valmistu-
neilla opiskelijoilla olisi paremmat mahdollisuudet työllistyä Suomessa. Tiedote yhteistyöryhmän perus-
tamisesta ja kokoonpanosta sisäministeriön sivuilla.  
 
Miten maahanmuuttajien työllistymistä voidaan nopeuttaa? Kuuntele TEM:n 75 % - 

podcast  

Maaliskuun lopussa TEM:n 75 % -podcastissa pohdittiin, miten maahanmuuttajien kotouttamisesta teh-
dään parempaa ja työllisyys saadaan nousuun. Vieraina TEM:n maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen 
ja Kaupan liiton toimitusjohtaja Mari Kiviniemi. Podcast TEM:n sivuilla.  
 
Opetushallituksesta esite maahanmuuttajista aikuisten perusopetuksessa  

Opetushallitus on julkaissut esitteen ”Perustietoja ja -taitoja – Maahanmuuttajat aikuisten perusopetuk-
sessa”. Esite on luettavissa sähköisenä OPH:n verkkosivuilla.  
 
Ideoita ja neuvoja ulkomaalaisille työntekijöille  

AboaNova-hankkeessa työskentelevä Daniel Comas on koonnut ulkomaalaisille työntekijöille ideoita ja 
neuvoja, jotka perustuvat hänen omiin kokemuksiinsa. Oppaan on toimittanut hankkeen koordinaattori ja 
opettaja Saara Linnatsalo Turun aikuiskoulutuskeskuksesta. Oppaassa on neuvoja ja oivalluksia työn-

hausta, ammateista ja työpaikan kirjoittamattomista pelisäännöistä.  Ideoita ja neuvoja ulkomaalaisille 

työntekijöille -opas 

 

Tiedoksi  

 
Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste löytyy hankkeen nettisivuilta. Halutessasi tie-
dottaa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista ajankohtaisista asioista MAKO-verkostoa, lähetä ai-
heesta sähköpostia: sanna.hiltunen@ely-keskus.fi. Seuraava uutiskirje julkaistaan toukokuun puolessa 
välissä. 

https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/saatavuusharkinta-poistuu-suomessa-jo-tyoskentelevien-jatkoluvista-1-6-alkaen
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/saatavuusharkinta-poistuu-suomessa-jo-tyoskentelevien-jatkoluvista-1-6-alkaen
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https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakoulutetuille-maahanmuuttajille-lahes-2-6-miljoonaa-erityisavustuksia
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/tyoryhma-tukemaan-kansainvalisten-korkeakouluopiskelijoiden-maahantuloa-ja-integroitumista
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410845/tyoryhma-tukemaan-kansainvalisten-korkeakouluopiskelijoiden-maahantuloa-ja-integroitumista
https://tem.fi/75-podcast
https://beta.oph.fi/sites/default/files/documents/aikuiset_perusopetuksessa_2019.pdf
https://tyovoimahautomot.files.wordpress.com/2019/02/ideoita-ja-neuvoja-ulkomaalaisille-tyc3b6ntekijc3b6ille.pdf
https://tyovoimahautomot.files.wordpress.com/2019/02/ideoita-ja-neuvoja-ulkomaalaisille-tyc3b6ntekijc3b6ille.pdf
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a

