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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa  

Syyskuu 2018  

 
Seuraavat MAKO-verkostojen kokoukset  
 

Meri-Lapin MAKO, 14.11.2018 klo 12-15 Torniossa (HOX uusi päivä!) 
Tunturi-Lapin MAKO 19.11.2018 klo 11.30-14.30 Sodankylässä 
Rovaseudun MAKO 21.11.2018 klo 12-15 Rovaniemellä 
Itä-Lapin MAKO 29.11.2018 klo12-15 Sallassa 
 
Materiaalit ja kutsut löytyvät Lapin ELY-keskuksen MAKO-verkoston nettisivuilta lähem-
pänä kokousajankohtaa.   
 
20.-21.9.2018 Kemissä pidettyjen Kotouttamisen yhteistyöpäivien materiaalit löytyvät 
nyt MAKO-verkoston nettisivuilta 
 

Toimijat tiedottavat 

 

Lapissa  

Uusi hanke kotouttamistyöhön: POKE - Pakolaistaustaisten ohjauksen kehittäminen 

AMIF rahoitteinen hanke toteutetaan 1.4.2018 – 31.12.2020 ja sitä hallinnoi Kaakkois-Suomen ELY-
keskus.  Hankkeen tavoitteena on: 
Nopeuttaa pakolaistaustaisten maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja  

 kehittämällä maahanmuuttajien verkostomaista ohjausta,  

 tieto-, neuvonta- ja ohjaushenkilöstön osaamista,  

 sähköisiä seurannan ja osaamisen dokumentoinnin välineitä  

 ja tuottamalla uutta tietoa palveluiden kehittämisen ja päätöksenteon tueksi 
Pääkohderyhmä on kansainvälistä suojelua saavat TE-toimiston asiakkaat, mutta hankkeen tuloksista 
hyötyvät myös muut maahanmuuttajat. Toinen kohderyhmä on tieto-, neuvonta- ja ohjaushenki-
löstö TE-toimistoissa, oppilaitoksissa ja kunnissa. 
 
Hankkeessa työskentelee projektipäällikön ja TEM:n projektiasiantuntijan lisäksi projektiasiantunti-
joita eri ELY-keskuksissa ja TE-hallinnossa. ELY-keskusten asiantuntijat kehittävät pakolaistaustaisten 
ohjausta luoden oppilaitosten ja TE-hallinnon ohjausta integroivia malleja ja kehittävät seurannan 
sekä muiden osaamisen dokumentoinnin sähköisiä välineitä. TE-toimistojen asiantuntijat kehittävät 
pakolaistaustaisten asiakkaiden neuvonta- ja ohjauspalveluja henkilökohtaisessa asiakastyössä.  
Lapissa ELY-keskuksen projektiasiantuntijana on aloittanut 17.9.2018 Tarja Tuononen ja TE-hallinnon 
asiantuntija aloittaa loppuvuodesta 2018. Lisätietoa hankkeesta: tarja.tuononen(at)ely-keskus.fi  
 
 
 
 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi-mako-verkosto;jsessionid=E35150FFAA4E1A6E21757C6213930A83?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14253#.WMpE2su7pD8
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Muualla Suomessa  

Kotouttamisen osaamiskeskus etsii kirjoittajia kotouttamisen kokonaiskatsaukseen. 

Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus kerää osana kotoutumisen seurantajär-
jestelmää indikaattoritietoa maahanmuuttajien kotoutumisesta ja julkaisee kotoutumisen kokonais-
katsauksen syksyllä 2019. Kotoutumisen kokonaiskatsaus -julkaisu tuo esiin uusinta seurantatietoa 
kotoutumisen eri alueilta. Lue lisää kotouttaminen.fi sivuilta. 
 
 
AINEISTOPYYNTÖ MAISTERINTUTKIELMAAN!  
Onko kunnassasi tai kaupungissasi otettu viimeisten vuosien aikana ensimmäistä kertaa kuntapai-
koille kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä tai perheitä? Kävikö kuntalaiskeskustelu paikallisleh-
den nettikeskustelupalstalla kuumana puolesta ja vastaan? Ilmoita tällainen julkinen keskusteluketju 
Helsingin yliopiston Valtiotieteellisen tiedekunnan sosiaalipsykologian maisterintutkielman aineis-
toksi! MIKSI? Maahanmuuttokeskustelu on ollut Suomessa viime vuosina vilkasta ja polarisoitunutta. 
Kun pakolaisille etsitään kuntapaikkoja ELY-keskusten kautta, kunnat päättävät niistä valtuustois-
saan. Viimeistään silloin, kun päätös vastaanottamisesta syntyy, alkaa usein myös vilkas kuntalais-
keskustelu. Kiinnostukseni kohteena ovat erityisesti pienet ja keskisuuret kunnat ja kaupungit, joiden 
asukkaat käsittelevät ensimmäistä kertaa pakolaisten vastaanottoa ja keskustelevat siitä. Tutkimuk-
sen kautta saadaan arvokasta tietoa siitä, minkälaista diskurssia tällaisissa tilanteissa syntyy, kuinka 
kuntalaiset rakentavat todellisuutta retorisin argumentein ja positioivat itseään suhteessa uusiin 
kuntalaisiin. Tässä maisterintutkielmassa saatua tietoa voidaan jatkossa hyödyntää asenneilmapiirin 
parantamiseksi, vuoropuhelun lisäämiseksi kuntalaiskeskustelussa, sekä ennen kaikkea pakolaisten 
vastaanoton sujuvoittamiseksi parhaimman mahdollisimman kotoutumisprosessin toteutumiseksi 
niin pakolaisten, kuin muiden kuntalaisten osalta. MITEN? Voit lähettää vinkin tai linkin paikallisleh-
den nettisivuston kuntalaiskeskustelusta minulle sähköpostilla osoitteeseen saara.marjasvaara@hel-
sinki.fi viimeistään 20.10. 2018. Jos et ole varma aineiston sopivuudesta tähän tutkimukseen, niin 
lähetä se silti. Arvioin kaikkien aineistoehdotusten sopivuuden tähän tutkimukseen. Lisätietoa tutki-
muksesta: Saara Marjasvaara, Nurmijärven maahanmuuttokoordinaattori, saara.marjasvaara@hel-
sinki.fi 
 

 
Tarjolla maksutonta etäneuvontaa 14 kielellä, Info-Lango. Info-Lango on Pudasjärven 

kaupungin Hyvä Alku Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa (ESR) kehitetty palvelu, joka laajentui valta-
kunnalliseksi toukokuussa 2017. Neuvontapalvelu tulee jatkumaan hankeen päättymisen jälkeenkin. 
 
Info-Lango tarjoa monikielistä etäneuvontaa kaikille maahanmuuttajille 14 kielellä. Palvelu on mak-
sutonta ja helppokäyttöistä. Neuvontaa annetaan 14 eri kielellä (arabia, dari, Farsi, englanti, espanja, 
kiina, somalia, sorani, suomi, swahili, thai, venäjä, tikrinja ja viro) puhelimitse ja Skypen avulla. Palve-
lusta saa opastusta esimerkiksi asumiseen, työelämään, koulutukseen, vapaa-ajan viettoon sekä sosi-
aali- ja terveyspalveluihin liittyvissä kysymyksissä. Maahanmuuttajat saavat neuvontaa omalla tai 
tutulla kielellä oman kulttuurin näkökulmasta. Näin ymmärrys syntyy nopeammin ja kirkkaammin ja 
kotoutuminen helpottuu. Asiakas voi soittaa suoraan neuvojalle tai varata palveluajan etukäteen 
nettisivuilta, jolloin neuvoja soittaa asiakkaalle sovittuna ajankohtana. Palveluajat löytyvät Info-Lan-
gon netti- ja Facebook- sivuilta. Nettisivuilta (www.info-lango.fi ) löytyy lisätietoa palvelusta ja 

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotouttamisen-osaamiskeskus-etsii-kirjoittajia-kotouttamisen-kokonaiskatsaukseen
mailto:saara.marjasvaara@helsinki.fi
mailto:saara.marjasvaara@helsinki.fi
mailto:saara.marjasvaara@helsinki.fi
mailto:saara.marjasvaara@helsinki.fi
https://www.info-lango.fi/fi
https://www.facebook.com/InfoLango.fi/
http://www.info-lango.fi/
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opastusvideot kaikilla kielellä sekä esite. Lisätietoa Info-Langon palveluista: Marguerite Guibert, Pro-
jektikoordinaattori, 050 463 8103 ja Aili Jussila, Projektiassistentti 050 4302198, sähköpostit: etu-
nimi.sukunimi@pudasjarvi.fi 

    

Pätevöitymiskoulutus maahanmuuttajataustaisille opettajille (30 op) JAMK. Hakuaika: 20.8.-
18.10.2018. Opinnot koostuvat ohjauspäivistä, kolmesta viisipäiväisestä intensiiviopiskeluviikosta 
Jyväskylässä sekä itsenäisestä opiskelusta kotipaikkakunnalla. Opiskelu on päätoimista ja koulutus 
suomenkielinen. Opiskeluaika on 12.11.2018–30.9.2019.  Lisätietoa löytyy osoitteesta 

https://www.jamk.fi/fi/koulutus/taydennyskoulutus/opetus-ja-ohjaus/moninaisuus/pops/ 
 

 

Seminaareja, infotilaisuuksia ja osaamisen vahvistamista ammattilaisille  

 

 
Kotona Suomessa -hankkeen ja Kotouttamisen osaamiskeskuksen webinaarisarja jatkuu 
perjantaina 5.10. 2018 klo 9–11. Lokakuun teemana on kansainväliset osaajat ja työpe-
rusteiset maahanmuuttajat. Webinaaria voi seurata omalta koneelta paikasta riippumatta 
nettiselaimen kautta. Webinaarin kohderyhmänä ovat ensisijaisesti maahanmuuttajia työs-
sään kohtaavat ja heidän parissaan työskentelevät ammattilaiset. Tarkempi ohjelma sekä 
ilmoittautumisohjeet löytyvät kotouttaminen.fi tapahtumakalenterista. Ilmoittaudu mu-
kaan 3.10 mennessä. 

Kansainväliset osaajat webinaarin aluekatsomo ja viralliset jatkot Rovaniemellä 
5.10.2018 klo 8.30-12.30 
Kansainvälisten osaajien hyödyntämistä työmarkkinoilla kannattaa kehittää lisää myös 
täällä Lapissa. Kotona Suomessa -hanke, Lapin ELY-keskus, EURES ja Lapin TE-toimisto jär-
jestävätkin nyt webinaarin yhteyteen Lapin aluekatsomon ja viralliset jatkot kello 8.30-
12.30 pikku purtavan kera. Jatkoilla keskustelemme hetken siitä miten webinaarissa esillä 
olleet asiat näkyvät Lapissa, olemmeko jo edelläkävijöitä vai tulisiko meidän ottaa oppia 
muualta? Tarkempi ohjelma löytyy kotouttaminen.fi sivuston tapahtumakalenterista. Tar-
joilujen vuoksi ilmoittaudu mukaan 28.9.2018 mennessä! Tule mukaan keskusteluun ja 
kerro oma näkemyksesi siitä miten kansainväliset osaajat ja paikalliset tarpeet saadaan 
kohtaamaan entistä paremmin myös Lapissa! 
 
Syksyn seuraavat webinaariaiheet ovat: 
- 2.11. Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä? 
- 14.12. Kysy kotouttamisesta – asiantuntijat vastaavat 

Aikaisemmin lähetetyt webinaarit ovat katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen you-
tube kanavalla. 

Integration 2018- kaikki kotouttamisesta seminaarin tallenne katsottavissa netissä.  
Tiistai 18.9.2018 ja keskiviikko 19.9.2018 

 
Ennakkotieto: Lapin AVI järjestää koulutusta opetushenkilöstölle:  Maahanmuuttajaoppi-
laan tunne-elämän ja oppimisen tukeminen - Miten huomioin oppilaan kulttuuritaustaa, 

https://www.jamk.fi/fi/koulutus/taydennyskoulutus/opetus-ja-ohjaus/moninaisuus/pops/
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/KV-osaajat+ja+ty%C3%B6perusteiset+maahanmuuttajat+05102018.pdf/d6f24148-5190-4137-b9d2-b4b24d4dbc06/KV-osaajat+ja+ty%C3%B6perusteiset+maahanmuuttajat+05102018.pdf.pdf
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/4284740/KV-osaajat+ja+ty%C3%B6perusteiset+maahanmuuttajat+05102018.pdf/d6f24148-5190-4137-b9d2-b4b24d4dbc06/KV-osaajat+ja+ty%C3%B6perusteiset+maahanmuuttajat+05102018.pdf.pdf
https://kotouttaminen.fi/documents/3464316/6879726/KV_osaajawebinaarijatkot_ohjelma.pdf/63a01dc3-2c94-41bb-a998-67afb0fea199/KV_osaajawebinaarijatkot_ohjelma.pdf.pdf
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8fd7cb21-b1e6-4e41-aed8-ead21b239ead?displayId=Fin1599885
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
https://www.youtube.com/watch?v=-46QIomRcvY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3R85i0H_Xpk&feature=youtu.be
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tunne-elämän kehitystä sekä suomen kielen että oman äidinkielen oppimista. Koulutus järjes-
tään 14.-15.1.2019, Rovaniemellä. Tarkemmat tiedot löytyvät myöhemmin syksyllä AVI:n 
koulutuskalenterista.  

Uutisia, työkaluja ja julkaisuja 

 
OECD:n 5.9.2018 julkaisema raportti käsittelee maahanmuuttoa, kotoutumista ja kotout-
tamista Suomessa. Suomen toiveesta tehty selvitys tarkastelee kotouttamista erityisesti 
työllisyysnäkökulmasta ja sisältää myös vertailutietoa muista OECD-maista. Selvityksen 
mukaan Suomessa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti maahanmuuttajataustaisten naisten 
ja lasten kotoutumiseen. Lue lisää kotouttaminen.fi - sivulta 

 
Pohjois-Pohjanmaan ESIKOTO-hankkeen loppuraportti on julkaistu ja luettavissa. 
 
Töihin Suomeen –hankkeen raportti orientaatiojakson pilotointikokemuksista. 
 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimana on toteutettu (TL5) ESR-hanke Otto Osal-
listuva arki kotoutumisen tukena. Hanke on alkanut syksyllä 2016 ja päättyy elokuun lop-
puun 2018. Hankkeen tavoitteena on ollut luoda turvapaikanhakijoiden esikotoutumiseen 
tähtäävää mallia, jonka osa-alueina ovat 1) Mielekkään arjen jäsentyminen, 2) Psykososi-
aalisen tuen kehittäminen, 3) Turvapaikanhakijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen 4) 
Osaamisen tunnistamisen kehittäminen. Hankkeessa on tuotettu verkkojulkaisu, joka on 
juuri ilmestynyt: ”Polkuja suomalaiseen yhteiskuntaan – Esikotoutumisen mahdollisuudet” 
Lisäksi hankkeessa tuotettiin verkko-oppimismateriaali ”Opas turvapaikanhakijoille”: 
https://oppimateriaalit.jamk.fi/otto/ 

Tiedoksi  
Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste löytyy osoitteesta ely-keskus.fi. 

 
Halutessasi tiedottaa oman organisaatiosi tapahtumista tai muista 

ajankohtaisista asioista MAKO-verkostoa, lähetä aiheesta sähköpos-

tia: sanna.hiltunen@ely-keskus.fi. 

 

Aurinkoista syksyä! 

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/oecd-suomen-taytyy-kiinnittaa-huomiota-erityisesti-naisten-ja-lasten-kotouttamiseen
https://www.odl.fi/tiedostot/ESIKOTO-loppujulkaisu_sahkoinen_valmis.pdf
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/159023/Omalla%20kielella%cc%88%252%200alkuun%20pieni.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectid=2226
https://www.jamk.fi/fi/reportronic-project/?projectid=2226
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-830-489-3
https://oppimateriaalit.jamk.fi/otto/
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/20388605/Tietosuojaseloste_Kotona+Suomessa.pdf/d94fc8fc-9ffe-4a27-b918-0db1580c344b
mailto:sanna.hiltunen@ely-keskus.fi

