
 

 

   
20.6.2019   

 

Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa  

Kesäkuu 2019  
 

Kiitos kaikille Lapin kotouttamistoimijoiden yhteistyöpäivään 11.6.2019 osallistuneille. Tapahtuman 
materiaalit löytyvät MAKO-verkoston nettisivuilta oikeasta yläreunasta.  

Kotona koko Suomessa - kotoutuminen pienillä paikkakunnilla seminaari järjestetään 1.10.2019 Rova-
niemellä. Seminaari on valtakunnallinen ja se streemataan nettiin. Seminaarin ohjelmaa kootaan parai-
kaa ja voit vielä ehdottaa aihetta tai sisältöä. Tulossa on kuitenkin puheenvuoroja maan sisäisestä muut-
toliikkeestä, eri kuntien hyvistä käytännöistä ja yhteistyömalleista, etäyhteyksin toteutetuista koulutuk-
sista ja neuvonnasta sekä muista aiheista jotka koskettavat erityisesti harvaan asuttuja tai asukasmääräl-
tään pieniä kuntia. 

Toimijat tiedottavat 
 
Täysillä elämään! –koulutus 
Syyskuussa 2019 Rovala-Opistossa käynnistyy Täysillä elämään! – koulutus (19 ov) suunnattuna maahan-
muuttajanuorille. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti alle 20-vuotiaat peruskoulun tai perusopetuksen lisä-
opetuksen päättäneet, päättämisvaiheessa olevat tai oppivelvollisuusiän ylittäneet henkilöitä, joilla ei 
ole jatkokoulutuspaikkaa. Koulutukseen haetaan 16.8.2019 mennessä. Hakuprosessiin kuuluu haastattelu 
ja kielitesti 21.8.2019. Lue lisää Rovala Opiston nettisivuilta. 
 
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. 

Pakolaisten vastaanoton ajankohtaispäivä järjestetään Helsingissä 17.9.2019 klo 

8.30–16.15.  

Tilaisuus on ilmainen ja siihen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Osallistuminen vain aamu-
päivän ajankohtaisosuuteen tai iltapäivän koulutukseen on myös mahdollista. Ohjelma julkaistaan ja il-
moittautuminen avataan elokuussa.  Lue lisää kotouttaminen.fi sivulta. 
 
Arvostavat aamukahvit - työyhteisöt monimuotoisuuden edistäjinä, webinaarisarja 

käynnistyy syyskuussa. Kotona Suomessa-hanke järjestää virtuaaliset aamukahvit yhteistyössä 

TEM:n ja OM:n kanssa syys-joulukuussa 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 neljään aamukahvitilaisuuteen, palkitaan. Aamukahvien tarkemmat ajankohdat 
julkaistaan elokuussa. Tervetuloa mukaan! 
 
 
 

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
https://www.rovala.fi/rovala-opisto/t%C3%A4ysill%C3%A4-el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n%21/#&panel1-5
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
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/pakolaisten-vastaanoton-ajankohtaispaivan-aiheina-ovat-kuntiin-ohjaaminen-ja-perheenyhdistaminen
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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 
 
Turvapaikanhakijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus julkaistiin  

Tutkimuksessa jopa 40 prosenttia Suomesta turvapaikkaa hakeneista aikuisista kertoi merkittävistä ma-
sennus- ja ahdistuneisuusoireista. Yli puolet sekä aikuisista että lapsista raportoi kokeneensa ennen Suo-
meen tuloa vähintään yhden järkyttävän, mahdollisesti traumaattisen tapahtuman, kuten joutunut väki-
vallan kohteeksi. Uutinen THL:n sivuilla. Turvapaikanhakijoiden terveys ja hyvinvointi : Tutkimus Suo-
meen vuonna 2018 tulleista turvapaikanhaki-joista (Skogberg toim.) 
 

Kotona Suomessa -hanke kokosi yhteen suosituksia kotoutumiskoulutusten jälkeis-

ten palveluiden järjestämisestä  

Kotona Suomessa -hanke on julkaissut suosituksia kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palvelu-
jen järjestämiseen. Koosteessa esitetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvai-
heen mallintamisprosessin tuloksia ja suosituksia palveluiden järjestämiseksi. Koosteesta on tehty myös 
video.  Koko uutinen kotouttaminen.fi -sivustolla.   
 

Selvitys Suomen vietnamilaisista - 40 vuotta Vietnamin venepakolaisten saapumi-

sesta 

Tuore selvitys Suomen vietnamilaisista nostaa esiin kotouttamistoimien avainasioina nuorten koulutus- ja 
uraohjauksen, työllisyyden edistämisen, oman äidinkielen opetuksen kouluissa sekä omakielisyyden vas-
taanotto- ja kotouttamispalveluissa.  
Tiedote työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.  
Nordic Vietnamese – Our Community in Finland -julkaisu. 
 
Ajankohtainen pro gradu –työ 

Elina Kerälä ja Hanna Illikainen: Maahanmuuttaja-äitien kokemukset osallisuudesta pienellä paikkakun-
nalla (2019). Pro Gradun voi lukea verkossa Lapin yliopiston sivuilta. 
 

Nordregion raportti kokoaa maahanmuuttajien työmarkkinaintegraation hyviä käy-

täntöjä  

Nordregion Pohjoismaiden ministerineuvostolle tuottamassa raportissa kootaan yhteen olemassa olevaa 
tietoa nykyisten politiikkakäytäntöjen vaikutuksista sekä kuvataan, mitä asioita on otettava huomioon 
maahanmuuttajien työmarkkinaintegraation edistämiseksi. Julkaisun voi lukea internetistä.  
 

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
https://thl.fi/fi/-/turvapaikanhakijoilla-on-runsaasti-masennus-ja-ahdistusoireita-uutta-tietoa-hakijoiden-terveydesta
http://www.julkari.fi/handle/10024/138298
http://www.julkari.fi/handle/10024/138298
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotona-suomessa-hankkeen-julkaisema-kooste-kokoaa-yhteen-pilottihankkeiden-tuloksia
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kotona-suomessa-hankkeen-julkaisema-kooste-kokoaa-yhteen-pilottihankkeiden-tuloksia
https://tem.fi/en/publication?pubid=URN:ISBN:978-952-327-433-4
https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63843
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1317928/FULLTEXT01.pdf
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Omppu -ohjausta maahanmuuttajan perusopetuspolulle -hankkeen sähköinen julkaisu 

on valmis  

Julkaisuun on koottu eri kaupunkien koulutuspolkuja, esitelty eri näkökulmia aikuisten perusopetuksen 
järjestämiseen, sivuilla on myös runsaasti linkkejä aikuisten perusopetuksen toteuttamista tukeviin jul-
kaisuihin ja nettisivuihin. Omppu -hankkeen julkaisu verkossa. 
 
Karvi selvitti maahanmuuttajien koulutuksen hyviä käytäntöjä – inkluusio tukee 

koulutukseen integroitumista  

Uutinen Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen sivuilla.  
Arviointiraportti: Tiellä parempaan: Maahanmuuttajien koulutukseen integroitumisen hyviä käytäntöjä 
 
Etnisten suhteiden neuvottelukunta on julkaissut raportin monikulttuuristen 

nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistamisesta Suomessa  

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO on julkaissut raportin Oikeus kuulua joukkoon - Ehdotuksia mo-
nikulttuuristen nuorten yhteenkuuluvuuden vahvistamiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa.  
ETNON tiedote julkaisusta.  
Julkaisu Oikeus kuulua joukkoon. 

 

 

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 elokuussa. Aurinkoista juhannusta ja kesän jatkoa! 
 
 
 
 

http://www.e-julkaisu.fi/tredu/omppu/
https://karvi.fi/2019/05/28/karvi-selvitti-maahanmuuttajien-koulutuksen-hyvia-kaytantoja-inkluusio-tukee-koulutukseen-integroitumista/
https://karvi.fi/publication/tiella-parempaan-maahanmuuttajien-koulutukseen-integroitumisen-hyvia-kaytantoja/
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410853/etnisten-suhteiden-neuvottelukunnan-julkaisu-monikulttuuristen-nuorten-yhteenkuuluvuuden-vahvistamisesta-suomessa
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4737829/ETNO+raportti+Oikeus+kuulua+joukkoon/ec1c55cd-e547-3480-efab-63ff31d07446/ETNO+raportti+Oikeus+kuulua+joukkoon.pdf
http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/34805852/TIETOSUOJASELOSTE+p%C3%A4ivitetty+18.10.2018_pdf/5e4d23b2-b359-4ad8-8b4c-e10e9d1efc8a

