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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa
Tammikuu 2018
Seuraavat MAKO-verkostojen kokoukset
Koko Lapin yhteinen MAKO-verkosto kokoontuu seuraavan kerran Rovaniemelle kotouttamisen teemapäivään 1.3.2018. Päivän teemana on ”Askelmerkkejä ohjauksen
taipaleelle”. Seminaari toteutetaan yhteistyössä Step2Job hankkeen kanssa ja siinä
käsitellään maahanmuuttajien ohjauksen ja opetuksen näkökulmia. Tarkemmat tiedot
ohjelmasta julkaistaan piakkoin.
Itä-Lapin MAKO kokoontuu seuraavan kerran 12.4.2018 klo 12-15, paikkakunta ilmoitetaan myöhemmin.
Tunturi-Lapin MAKO kokoontuu seuraavan kerran 16.4.2018 klo 12-15, Kittilässä.
Rovaseudun MAKO kokoontuu seuraavan kerran 18.4.2018 klo 13-16, Rovaniemellä.
Meri-Lapin MAKO kokoontuu seuraavan kerran 24.4.2018 klo 12-15, Kemissä.
Voit halutessasi osallistua minkä tahansa alueen MAKO-verkoston tapaamiseen, jos
koet ohjelman hyödylliseksi. Materiaalit löytyvät Lapin ELY-keskuksen nettisivuilta.

Kyselyt
HUOM! eSpecima-kysely korkeakoulutetuille maahanmuuttajille liittyen ulkomailla
suoritettujen korkeakoulututkintojen tunnustamiseen. Ennora ja Funderatas tekevät
Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta selvistystä, jossa arvioidaan ulkomailla
suoritettujen tutkintojen tunnustamiseen, laillistamiseen ja täydentämiseen liittyvää
sähköistä tiedotusta. Tavoitteena on kehittää tutkintoihin liittyvää sähköistä tiedotusta mahdollisimman käyttäjäystävälliseksi ja informatiiviseksi. Nyt kerätään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kokemuksia ja näkemyksiä aiheesta alla olevan
linkin kautta sähköisellä kyselyllä. Toivomme teidän välittävän tietoa tästä kyselystä
kohderyhmälle. Vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia ja siihen voi vastata
2.2.2018 saakka. https://my.surveypal.com/eSPECIMA-Kysely
Kotouttamisen osaamiskeskus hakee perhelähtöisen kotouttamisen hyviä käytäntöjä.
Helmikuun loppuun asti avoinna olevassa haussa kerätään eri puolilla Suomea käytössä
olevia malleja, jotka on havaittu käytännön työssä hyviksi tavoiksi toimia. Lue lisää
täältä.

Rahoitusta haettavissa
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Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan Kotona Suomessa-toimenpidekokonaisuuden hankehaku on avoinna. Haku päättyy 23.3.2018. Haku on valtakunnallinen ja
hakemukset osoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Kohderyhmänä haussa on
oppilaitokset, pääasiassa korkeakoulut ja sisältöjen tulisi liittyä korkeakoulutetuille
maahanmuuttajille järjestettäviin lisäopintoihin, jotka tukevat esimerkiksi ammattipätevyyden tunnustamisen malleja. Lisätietoja ja tarkemmat painopisteet hakuun täältä.
Sosiaali- ja terveysalan järjestöille avataan valtionavustusten erillishaku helmikuussa.
Haku on auki STEAn verkkoasioinnissa 5.2.-3.4. Katso lisätietoja hausta täällä.
Kotouttaminen.fi-portaalissa on nyt koottuna myös yhteen keskeiset maahanmuuttoon
ja kotouttamiseen liittyvät hankerahoitusmahdollisuudet. Rahastomahdollisuudet ovat
koottuna varsin kattavasti. Lisäksi sivustolle päivitetään aika-ajoin myös ajankohtaisia
hakuaikoja. Sivuston löydät helposti täältä.

Seminaareja, infotilaisuuksia ja osaamisen vahvistamista ammattilaisille
Lapissa
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM) toivottaa sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaiset, järjestöt ja oppilaitokset tervetulleiksi tiedotus- ja koulutustilaisuuteen:
IHMISKAUPAN UHRIEN ENSIVAIHEEN TUNNISTAMINEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
Koulutus järjestetään torstaina 22.2.2018 klo:10-15, Hotel Santa Claus, Rovaniemi
Tilaisuudessa esitellään uusi ohje ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ammattilaisille
ja käydään läpi ohjeen soveltamista tapausesimerkkien kautta. Tilaisuudessa tarjotaan
kevyt lounas. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumiset 15.2.2018 tästä linkistä.
Tilaisuuden osallistujamäärä on rajallinen. Lisätietoja: Jaana Sipilä, Kansainvälinen
siirtolaisuusjärjestö (IOM), jsipila@iom.int
OSALLISENA VERKOSSA - digitaalisia taitoja maahanmuuttajille -ESR-projekti lähenee loppuaan. Keväällä 2018 pidetään kolme loppuseminaaria eri puolilla Suomea. Rovaniemellä seminaari pidetään 19.3.2018. Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin keväällä. Lisätietoja löytyy hankkeen nettisivuilta. Nettisivuilla on myös kattavasti
materiaalia aiheeseen liittyen.

Etäyhteydellä
Syksyllä alkanut kotouttamisen webinaarisarja jatkuu. Webinaarit tallennetaan ja ne
tulevat myöhemmin katsottaviksi Kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTube kanavalle
Kevään ensimmäinen webinaari on:
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- 2.2.2018 klo 9-11, Maahanmuuttajien kielenoppimisen käytäntöjä ja haasteita.
Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyy täältä.
Seuraavien webinaarien ajankohdat ja aiheet:
-2.3.2018 klo 9-11, Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa
-6.4.2018 klo 9-11, Näkökulmia maahanmuuttajien ohjaukseen ja neuvontaan
-4.5.2018 klo 9-11, Maahanmuuttajien koulutuspolut
-8.6.2018 klo 9-11, Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen
Syksyn webinaarien aiheet ja linkit tallenteisiin löytyvät alta.
- 1.12. klo 9-11 – Kotouttaminen kuuluu kaikille, 3. sektori kotouttamistyössä. Tallenne löytyy täältä.
- 3.11. klo 9-11 – Maahanmuuttajan reitit työelämään: lainsäädäntö, luvat, palvelut,
Eures-toiminta. Tallenne löytyy täältä.
-6.10. klo 9-11 – Oleskelulupatyypit ja lupiin sisältyvät sosiaaliset oikeudet. Linkin
tallenteen seuraamiseen saa pyytämällä: sanna.hiltunen@ely-keskus.fi
-1.9. klo 9-11 – Tervetuloa kotouttamisen pariin! Suunnattu uusille työntekijöille: sisältää perustietoa laista, käsitteistä ja ydinkysymyksistä. Tallenne löytyy täältä.

Túlka on mobiilitulkkausta tarjoava yritys ja he järjestävät Túlkasta ja sen käytöstä maksuttoman webinaarin tiistaina 30. tammikuuta klo 11.00 -11.45. Voit ilmoittautua tästä
mukaan: http://www2.tulka.com/ilmoittaudu-webinaariin-mobiilitulkkaus-0
Alla lyhyt video, joka avaa palvelua konkreettisesti:
https://www.youtube.com/watch?v=ioceMrAan_g&t=19s Voit myös tutustua nettisivuihim: https://tulka.com/fi/ Lisätietoja: Kati Leskinen, viestintävastaava / Túlka, p. 050
467 9910 kati@tulka.com

Muualla suomessa
20.2. järjestetään Kalajoella Integration of International Workforce-seminaari liittyen
Welcome to Europe: 3i – Inclusion, Integration & Internationalisation Europe for Citizens Programme –kokonaisuuteen. Seminaarin pääpuhujana on ministeri Paula Risikko.
Lisätietoa seminaarista ja ilmoittautuminen täällä.
Opetushallitus järjestää Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa -tilaisuuden
13.-14.3.2018.Tilaisuus järjestetään Hilton Helsinki Strandissa. Alla olevasta linkistä
löytyy lisätietoa ja ilmoittautumislomake. https://oph.etapahtuma.fi/JulkineneTapahtuma-ps/Koulutustuote-ps/id/1984
7.-8.6.2018 Save the date! Kesäkuulle on suunnitteilla TEMin ja keskeisten rahoittajatahojen kesken maahanmuuton ja kotouttamisen suurtapahtuma. Lähtökohtaisesti tilaisuus on pääkaupunkiseudulla, mutta myös etäosallistumisen vaihtoehtoja tutkitaan.

Työkaluja ja julkaisuja
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Väitös: Maahanmuuttajaoppilaan osallisuus edistyy kuuntelemalla, kohtaamalla ja
kannustamalla. Rovaniemeläisen Satu Taskisen väitöskirjassa ” Ne voi opita toisilta”–
kasvatustieteellinen design-tutkimus maahanmuuttajaoppilaiden osallisuutta edistävistä luokkakäytänteistä” tarkastellaan osallisuutta edistäviä luokkakäytänteitä ja seurataan maahanmuuttajaoppilaiden osallisuuden edistymistä yhden lukuvuoden ajan.
Haluttaessa edistää maahanmuuttajaoppilaan osallisuutta, on tärkeää herättää osallisuus- ja kommunikointihalukkuus maahanmuuttajaoppilaassa itsessään. Opettaja voi
luoda osallisuutta edistäviä tilanteita, mutta hän ei voi pakottaa ketään osallisuuteen.
Osallisuus on keskeistä maahanmuuttajaoppilaalle, sillä se mahdollistaa suomen kielen
oppimisen ikätovereilta. Lue lisää täältä.
Ensimmäisessä Kotona Suomessa -pilottihankehaussa sai rahoituksen kahdeksan hanketta, joiden tavoitteena on edistää kotoutumisprosessin käynnistymistä, yhteiskuntaa
koskevan perustiedon saatavuutta ja yksilön palvelutarpeiden tunnistamista sekä vahvistaa siirtymiä koulutukseen, työelämään ja tarvittaessa jatkopalveluihin. Pilottihankkeiden tulokset on nyt koottu julkaisuksi, jossa mallinnetaan valtakunnallinen maahanmuuttajan alkuvaiheen palvelukokonaisuus. Lue lisää täältä.
Uusi verkkopalvelu opastaa Suomeen työhön tai opiskelemaan tulevan sujuvaan viranomaisasiointiin
Helsingin kaupungin maahanmuuttoneuvonta on toteuttanut yhteistyössä Töissä Suomessa -hankkeen kanssa verkkopalvelun, jonka avulla maahantulija voi kulkea viranomaispolkunsa virtuaalisesti jo ennen varsinaista muuttoa tai heti muutettuaan. WelcomeGuide.fi:n tavoitteena on tehdä Suomeen tulosta sujuvaa. Verkkopalvelu tuottaa
jokaiselle käyttäjälle personoidun ohjeistuksen viranomaisten kanssa hoidettavista asioista ja myös tiedon siitä, missä järjestyksessä asiointi tulee tehdä. Lue lisää täältä.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - SPEK oli viime vuonna mukana tuottamassa
Suomi Taskussa -kielenoppimisvideoita (tilanteinen kielenoppiminen, asumisen turvallisuus). Tässä linkit arabiankielisiin videoihin. Sähköpalot, Kotivara, Palovaroitin, Keittiöpalo, Saunaturvallisuus
Maahanmuuttajalääkäri työyhteisön jäseneksi projekti on tuottanut oppaan maahanmuuttajalääkäreiden työyhteisöille tukemaan maahanmuuttajalääkäreiden työllistymistä suomalaiseen palvelujärjestelmään. Opas on saatavilla sähköisesti osoitteessa
https://research.uta.fi/opas-maahanmuuttajalaakareille-ja-tyoyhteisoille/
Oppaan tavoitteena on osaltaan auttaa työyhteisöjä hahmottamaan ne asiat, joissa
maahamme muuttava lääkäri tarvitsee eniten tukea. Oppaaseen on koottu käytännönläheisiä neuvoja ja menetelmiä, joiden avulla tätä tukea voidaan toteuttaa.
Lisätietoja: Merja Toivonen, kliininen opettaja, Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta (merja.toivonen@staff.uta.fi ) ja Taina Pitkänen, koulutussuunnittelija, Viestintätieteiden tiedekunta (taina.pitkanen@staff.uta.fi).
Itä-Suomen yliopiston New Start in Finland-tutkimuksen mukaan pakolaistaustaisten
elämänlaadussa on puutteita Suomessa. Kyseinen tutkimus on PROMEQ-tutkimushankkeen osahanke. tutkimuksessa keskityttiin kielenoppimiseen, työelämävalmiuksiin ja
korkeakoulutukseen pääsyyn. Lue lisää hankkeesta ja tuloksista täältä.
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Opetushallitus on julkaissut Rakentavaa vuorovaikutusta -oppaan demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen ja vihapuheen sekä väkivaltaisen radikalismin ehkäisyyn. Julkaisu löytyy täältä.
Mistä tulevassa maakuntauudistuksessa on kysymys? Maakunta- ja sote-uudistusta esitellään nyt myös animoidun videon avulla. Video esittelee uudistuksen tiiviissä muodossa ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Valtiovarainministeriön YouTube-video löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi täältä.
Euroopan muuttoliikeverkoston sanasto selittää maahanmuuttoon ja turvapaikkoihin
liittyviä termejä eri kielillä. EMN:n Maahanmuutto ja turvapaikkasanasto sisältää kaikkiaan 450 termiä 22 eurooppalaisella kielellä. Sanaston alkuperäisen version englanninkieliset määritelmät ja lisähuomiot on nyt suomennettu ja termit aakkostettu suomen kielen mukaan. Linkki.
MobiTarmo-hankkeessa on kartoitettu erilaisia toimintakyvyn arviointiin kehitettyjä
mittareita ja kysymyksiä. Kartoituksen tuloksena syntyi yhteistyö Työterveyslaitoksen
kehittämän Kykyviisarin kanssa. Kykyviisari auttaa ihmistä tunnistamaan toimintakyvyn
haasteita ja tukee palvelutarpeen arvioinnissa voimaannuttavan palvelun avulla. Kokonaisuudessaan yhteistyön tuloksena on syntymässä uusi sähköinen työkalu avuksi kotoutujan toimintakyvyn arviointiin. Lisää tietoa täältä.
Infopankin EU-kansalaisille tarkoitetut sivut ovat uudistuneet. Katso lisää.

Uutisia ja ministeriöiden tiedotteita
Kotouttamisen osaamiskeskus on hankkinut palvelun, joka tarjoaa konsultatiivista neuvontaa alaikäisinä ilman huoltajaa saapuneiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien perheryhmäkotien, tukiasumisyksiköiden ja jälkihuollon henkilökunnalle. Toiminta käynnistyi 1.1.2018 ja päättyy elokuussa 2018. Lue lisää täältä.
Suomi vastaanottaa vuonna 2018 syyrialaisia ja kongolaisia pakolaisia pakolaiskiintiössään. Lisätietoa Sisäministeriön tiedotteessa.
Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma on julkaistu. Se painottaa työperäisen
maahanmuuton vahvistamista sekä linjaa erilaisia toimia, joilla voidaan edistää työvoiman maahanmuuttoa ja sitä tukevaa kotoutumista ja hyviä väestösuhteita eri väestöryhmien välillä. Lue lisää ohjelmasta täällä.
Vuoden alusta EU-alueen ulkopuolelta tulevilla kausityöntekijöillä ja yrityksen sisäisen
siirron saaneilla työntekijöillä on oikeus Suomen sosiaaliturvaan, jos työskentely kestää yhtäjaksoisesti vähintään 4 kuukautta. Kausityöllä tarkoitetaan tiettyinä vuodenaikoina maatalouden ja matkailun alalla tehtävää työtä. Lisätietoa täällä.
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Halutessasi tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi tapahtumista
tai muista ajankohtaisista asioista MAKO-verkostoa, lähetä aiheesta sähköpostia: sanna.hiltunen@ely-keskus.fi.

