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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa  

Toukokuu 2019  
 

Seuraava koko Lapin MAKO-verkoston tapaaminen eli ”Lapin kotouttamistoimijoiden yhteistyöpäivä” 
järjestetään 11.6.2019 Rovaniemellä. Ilmoittautuminen on päättynyt.  

Maaseudun kotouttamiskäytännöt -tiimin toiminta käynnistetiin valtakunnallisella kyselyllä. Kiitos 
kaikille vastaajille. Kyselyyn annettuja vastauksia hyödynnetään aiheeseen liittyvän valtakunnallisen se-
minaarin suunnittelussa. Seminaari järjestetään 1.10.2019 Rovaniemellä.  
 
Lapin ELY-keskus on julkaissut omilla nettisivuillaan ajantasaista tilastotietoa ulkomaalaisista Lapissa. 
Diapaketti löytyy työmarkkinatilastot sivun alaosasta.  

Toimijat tiedottavat 
 
Kotona Suomessa -hankkeessa tuotetaan maahanmuuttajille suomalaista yhteiskuntaa käsittelevää 
monikielistä videomateriaalia, jota on tarkoitus käyttää kotoutumisen alkuvaiheen yhteiskuntaorien-
taatiojaksoilla sekä muissa alkuvaiheen kotoutumiskoulutuksissa ja -palveluissa. Tarkoitus on, että 
videoita voi käyttää myös itseopiskeluun. Videoiden ääniraita toteutetaan usealla kielellä, jolloin videot 
palvelevat myös heikosti lukevia maahanmuuttajia. Videoiden on tarkoitus avata Suomea ja suoma-
laista yhteiskuntajärjestelmää ja sen taustalla vaikuttavia arvoja, jotta maahanmuuttajalle syntyisi pa-
rempi kokonaiskuva ja käsitys yhteiskunnan toiminnasta. Tarkoitus ei siis ole vain informaation jakami-
nen tai esim. viranomaisasiointiin liittyvien yksityiskohtien avaaminen vaan laajempien asiayhteyksien 
ymmärtäminen.  
 
Tällä kyselyllä kartoitamme, mistä yhteiskuntaan ja työelämään liittyvistä aiheista monikielisiä (ope-
tus)videoita edelleen tarvittaisiin. Jos videoita toivotaan samoista aiheista, joista niitä jo on olemassa, 
pyritään kyselyllä selvittämään, mikä on se uusi näkökulma tai käsittelytapa, jonka vuoksi uusi monikieli-
nen video olisi hyödyllinen. Kyselyyn voi vastata 31.5.2019 asti. Kyselyä voi mieluusti välittää eteenpäin 
kouluttajille, opettajille ja ohjaajille sekä maahanmuuttajajärjestöille. Kiitos jo etukäteen! 
 
ELY:n nettisivuilla olevaan tiedostoon on koottu jo olemassa olevia monikielisiä video- ja esitemateriaa-
leja. Voitte hyödyntää koostetta omassa opetus- ja ohjaustyössänne ja antaa palautetta ja lisäyksiä lis-
taukseen osoitteeseen laura.ruuskanen@ely-keskus.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. 

 

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi-tyomarkkinatilastot
https://link.webropolsurveys.com/S/16F55EFCC850BDFF
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/37678612/Monikieliset+materiaalit/be3a5097-f94b-419f-aa8c-e6166d8335d1
mailto:laura.ruuskanen@ely-keskus.fi
https://kotouttaminen.fi/hankerahoitus
https://www.stea.fi/avustusten-haku
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Raportteja, julkaisuja, työkaluja 
 
SAK julkaisi vertailututkimuksen Ruotsin, Tanskan ja Kanadan maahanmuuttopoli-

tiikasta 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) teetti vertailututkimuksen Ruotsin, Tanskan ja Kanadan 
työperusteiseen maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvästä politiikasta. Tutkimuksen mukaan maahan-
muuttoa ja kotouttamista voidaan toteuttaa ideologian ja käytännön tasolla hyvin erilaisin tavoin. SAK 
selvitti myös osana jäsentutkimustaan, minkälaisia kokemuksia SAK:laisten ammattiliittojen jäsenillä on 
maahanmuutosta suomalaisessa työelämässä. Lue lisää kotouttaminen.fi sivuston uutisesta.  
 
Punaisen Ristin selvitys kartoittaa turvapaikanhakijoiden osaamista 

Suomen Punaisen Ristin (SPR) teettämän selvityksen mukaan turvapaikanhakijoilla on monipuolista koulu-
tusta ja osaamista, mutta työmarkkinoille pääseminen koetaan vaikeaksi. Selvityksessä analysoiduissa 2 
003 osaamiskartoituksessa selvitettiin turvapaikanhakijan koulutus, kielitaito, aikaisempi työkokemus ja 
kouluttautumis- sekä työllistymistoiveet. Osaamiskartoitukset tehtiin vuosina 2016–2018 täysi-ikäisille tur-
vapaikanhakijoille SPR:n ylläpitämissä 43 vastaanottokeskuksessa. Kartoituksiin vastanneista turvapaikan-

hakijoista 86 % oli miehiä. Yleisimmät lähtömaat olivat Irak, Afganistan ja Somalia. Lue lisää Kotouttami-
nen.fi sivun uutisesta 
 

 
Suomeen muutetaan entistä enemmän työn ja opiskelun perusteella 

Sisäministeriön maahanmuuton tilannekatsauksen mukaan yhä useampi maahanmuuttaja haki oleskelulu-
paa työn tai opiskelun perusteella viime vuonna. Tilastot ovat olleet samansuuntaiset jo muutaman vuoden 
peräkkäin. Suomeen muuttamisesta vain pieni osuus on kansainvälistä suojelua saavia. Turvapaikanhaki-
joiden määrä on laskenut vuotta 2015 edeltänyttä tasoa alemmas. Tutustu tilannekatsaukseen sisäminis-
teriön sivuilla. 
 
Pakolaisten mielenterveyttä tukeva osaamiskeskustoiminta käynnistyy viidessä 

yliopistosairaalassa 

Terveyden ja hyvinvoinnin (THL) laitos käynnistää yhteistyössä yliopistosairaaloiden ja Suomen Mielenter-
veysseuran kanssa valtakunnallisen, pakolaistaustaisten mielenterveystyöhön keskittyvän osaamiskeskuk-
sen. Viidessä yliopistosairaalassa toimivan osaamiskeskuksen tavoitteena on tehostaa pakolaisten mielen-
terveyden edistämistä eri alueilla ja eri palveluissa tukemalla ammattilaisia sektorirajat ylittävällä yhteis-
työllä. Lue lisää PALOMA2 -hankeen sivuilta. 
 
Blogikirjoitus: Kotoutuminen on aikaa vievä prosessi 

Lue Kotona Suomessa – hankkeen projektipäällikkö Ilona Korhosen ajatuksia kotouttamisesta kotouttami-
nen.fi sivustolta. 
 
Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivän esitykset katsottavissa: teemana pa-
kolaistaustaisten perheiden kotoutuminen 

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä kokosi 25.4.2019 Helsinkiin yli 150 pakolaisten vastaanoton ja 
kotouttamisen ammattilaista keskustelemaan perhelähtöisestä kotouttavasta pakolaistyöstä. Asiantun-
tija- ja tutkijapuheenvuoroissa nostettiin esiin muun muassa varhaisen moniammatillisen tuen tarve, per-
heenjäsenten yksilöllisen kohtaamisen tärkeys sekä perheenyhdistämisen haasteiden vaikutukset pako-
laisten hyvinvointiin. Osa asiantuntijapuheenvuoroista on katsottavissa kotouttamisen osaamiskeskuksen 
YouTube-kanavalla. Lue uutinen aiheesta kotouttaminen.fi sivulta. 
 

Tiedoksi  

 

https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sak-julkaisi-vertailututkimuksen-ruotsin-tanskan-ja-kanadan-maahanmuuttopolitiikasta
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/punaisen-ristin-selvitys-kartoittaa-turvapaikanhakijoiden-osaamista
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/punaisen-ristin-selvitys-kartoittaa-turvapaikanhakijoiden-osaamista
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuton-tilannekatsaus-suomeen-muutetaan-entista-enemman-tyon-ja-opiskelun-perusteella
https://intermin.fi/artikkeli/-/asset_publisher/maahanmuuton-tilannekatsaus-suomeen-muutetaan-entista-enemman-tyon-ja-opiskelun-perusteella
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/pakolaisten-mielenterveystyon-valtakunnallisen-tukirakenteen-perustaminen-ja-osaamisen-levittaminen-paloma2-
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/kotoutuminen-on-aikaa-vieva-prosessi
https://kotouttaminen.fi/blogi/-/blogs/kotoutuminen-on-aikaa-vieva-prosessi
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisesta-kuntalaiseksi-verkostopaivan-esitykset-katsottavissa-teemana-pakolaistaustaisten-perheiden-kotoutuminen
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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 kesäkuun puolessa välissä. 
 
 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a

