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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa
Toukokuu 2018
Seuraavat MAKO-verkostojen kokoukset
Meri-Lapin MAKO kokoontuu seuraavan kerran 15.11.2018 klo 12-15, Torniossa.
Tunturi-Lapin MAKO kokoontuu seuraavan kerran 19.11.2018 klo 11.30-14.30 Sodankylässä.
Rovaseudun MAKO kokoontuu seuraavan kerran 21.11.2018 klo 12-15 Rovaniemellä.
Itä-Lapin MAKO kokoontuu seuraavan kerran 29.11.2018 klo12-15 Sallassa.
Voit halutessasi ilmoittautua minkä tahansa alueen MAKO-verkoston tapaamiseen, jos
koet ohjelman hyödylliseksi.
Materiaalit ja kutsut löytyvät Lapin ELY-keskuksen nettisivuilta.
Tilastoja Lapin ulkomaalaisväestöstä ja vieraskielisistä löytyy ELY-keskuksen työmarkkinatilastot sivuilta.

Toimijat tiedottavat
Lapissa
MISTER´S RY:N DANX IMPACTX esittää kansainvälistä tanssia, draama ja musiikkia
Kemin kaupunginteatterin isolla näyttämöllä lauantaina 19.5.2018 kello:18.00
DANX IMPACTX on monikulttuurinen tanssi-, musiikki- ja draamaryhmä Powered by Mister's Ry. Työmme ytimenä on käyttää ryhmämme potentiaalia sekä eri kommunikointikeinoja edistämään ihmisten välistä sosiokulttuurista tietoisuutta. Ryhmässämme on
yksilöitä eri kulttuureista ja eri ammateista. Lue lisää täältä.
Lapin ELY-keskus osallistui Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoimaan ”OSKU
- Täsmäohjaus pakolaisten kuntiin siirtymisen tueksi” –hankkeeseen 1.11.2017 31.3.2018. Lapissa OSKU:n tavoite oli sujuvoittaa kiintiöpakolaisten muuttoa ja kotoutumista pieneen kuntaan, joka vastaanottaa pakolaisia ensimmäistä kertaa.
Lapin OSKU-hanke järjesti kaksipäiväisen työpajan, jonka aikana tuotettiin kuvaus
kiintiöpakolaisten vastaanottoprosessista. Prosessikuvaus on pyritty laatimaan riittävän konkreettiseksi ja yksityiskohtaiseksi työvälineeksi, jota voi myös hyödyntää työn-
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tekijöiden perehdytyksessä ja resurssien suunnittelussa. Kiintiöpakolaisten vastaanoton prosessikuvausta voi hyödyntää mikä tahansa pieni kunta omaan kuntaan sopivaksi malliksi. Prosessikuvaus tekee näkyväksi, mitä kaikkea pakolaistyöntekijän tulee
hallita ja se voi nostaa esille myös mahdollisia osaamisen kehittämistarpeita.
Prosessikuvaus löytyy ELY-keskuksen internet-sivuilta: Linkki prosessikuvaukseen
Lisätietoja: Tarja Tuononen, Maahanmuuttoasiantuntija, tarja.tuononen@ely-keskus.fi
Ennakkotietoa uudesta nuorisotakuun opintoseteliavustuksena (OPH) toteutettavasta maahanmuuttajanuorten koulutuksesta Rovala-Opistossa! #Kohtiunelmia
Syyskuussa 2018 Rovala-Opistossa käynnistyy #Kohtiunelmia – koulutus (22 ov) suunnattuna maahanmuuttajanuorille. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti alle 20-vuotiaat peruskoulun tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneet, päättämisvaiheessa olevat tai
oppivelvollisuusiän ylittäneet henkilöitä, joilla ei ole jatkokoulutuspaikkaa. Koulutukseen voidaan valita myös 20-29 vuotiaita vailla toisen asteen koulutusta olevia maahanmuuttajanuoria. Maahanmuuttajanuorilla tarkoitetaan Suomeen muuttaneita ulkomaalaisia henkilöitä, joilla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Turvapaikanhakijanuoret eivät kuulu tähän kohderyhmään. Koulutus on vapaatavoitteista tutkintoon johtamatonta opiskelijalle maksutonta koulutusta.
Haku opintoihin avautuu pian Rovala-Opiston www-sivustolla. Hakuprosessiin kuuluu
haastattelu, joka toteutetaan elokuussa 2018. Lisätietoja koulutuksesta: paula.franttiniemela@rovala.fi (p.040-352 6547)

Muualla Suomessa
Kotouttamisen osaamiskeskuksen kehittämispäällikkö Annika Forsander on kuollut
Valtiotieteiden tohtori, dosentti Annika Forsander menehtyi äkillisesti kotonaan Helsingissä perjantaina 20.4.2018. Kotouttamisen osaamiskeskuksen esimiehenä työskennellyt Forsander oli laajasti tunnettu asiantuntija kotouttamisen kentällä Suomessa ja
kansainvälisesti. Työyhteisö muistaa Annikan työlleen omistautuneena, inspiroivana ja
lämpimänä kollegana ja laaja-alaisena keskustelijana. Forsander tuli työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen kehittämispäälliköksi vuonna 2014. Sitä
ennen hän työskenteli kahdeksan vuotta Helsingin kaupungin ensimmäisenä maahanmuuttojohtajana. Hän oli taustaltaan tutkija, jonka perehtyneisyydelle ja analyyttiselle otteelle oli paljon kysyntää sekä kehittämistoiminnassa että monissa esiintymisissä. Annika Forsanderin muistolle on suunnitteilla seminaari, joka järjestetään syksyllä 2018. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta julkaistaan myöhemmin kotouttaminen.fisivustolla.

Vuoden 2018 pakolaiset on valittu - ovat tukeneet toisia maahanmuuttajia uuteen alkuun: Suomen Pakolaisapu on valinnut Vuoden pakolaisnaiseksi Vantaalaisen
projektityöntekijä Sirwa Farikin ja Vuoden pakolaismieheksi Kaarinassa asuvan lähihoitajaopiskelija Ahmad Hosseinin. Lue lisää Pakolaisavun sivuilta.
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Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankkeet ovat aloittaneet toimintansa
Kasvua kansainvälisistä osaajista -hankkeet käynnistettiin 26.4.2018 työ- ja elinkeinoministeriössä järjestetyssä tilaisuudessa. ESR- ja EAKR-rahoitetuissa kahdeksassa hankkeessa kehitetään hyviä käytäntöjä kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen, verkostojen, innovaatiopotentiaalin ja muun osaamisen paremmaksi kanavoimiseksi yritysten kasvuksi ja kansainvälistymiseksi. Lue lisää täältä.

Rahoitusta haettavissa
Hankehakujen päättymisajankohdat 2018 http://kotouttaminen.fi/hakuajat
Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista tuetaan 8 miljoonalla eurolla Lue lisää
Ennakkotietoa terveyden edistämisen määrärahan hakijoille vuoden 2019 painopisteistä. Lue lisää

Maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteitä. Rakennerahaston kooste maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteistä, Lue lisää.
Tiedoksi! Hankkeet, jotka ovat saaneet AMIF rahoituksen http://eusa-rahastot.fi/rahoitetut-amif-hankkeet
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
Kunnat, maakunnat ja palvelut ovat muutoksessa - kuinka käy heikoimmassa asemassa olevien?
29.5.2018 klo 11.30-16.00, Peräpohjolan opisto, Kivirannantie 13-15,Tornio
Ilmoittautuminen 23.5. mennessä: www.webropolsurveys.com/isea.net
Tilaisuudessa käydään keskustelua kunnallisten ja maakunnallisten palvelujen kohtaamisesta kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten osallisuuden ja työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi.
Tervetuloa yhteiskehittämään kanssamme tulevaisuuden ratkaisuja!
Ohjelma ja ilmoittautumislinkki
Lisätietoja: Ritva Sauvola, aluekoordinaattori, Sokra Pohjois-Suomi, p. 040 508 8933
nimi.sukunimi@diak.fi
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Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi EPALE (ePlatform for Adult Learning in
Europe) järjestää torstaina 31.5. klo 11–17.00 avoimen online-keskustelun aiheella
aikuisten maahanmuuttajien koulutus – yhdessä elämisen oppiminen. Osallistumalla
keskusteluun jaat kokemuksesi ja työpaikkasi parhaat käytännöt Euroopan laajuiselle
asiantuntijayhteisölle, edistät työsi vaikuttavuutta ja autat ratkomaan yhteisiä eurooppalaisia aikuisoppimisen haasteita. Keskustelu käydään englanniksi sivulla, joka
löytyy tämän linkin takaa! Keskustelussa keskitytään seuraaviin kysymyksiin:
Klo 11–12.50 / Kulttuuri, Klo 13.05–14.55 / Kulttuurienvälinen oppiminen, klo
15.10–17.00 / Muukalaisvihamielisyys ja maahanmuuttajavastaiset mielenilmaisut
Opetushallitus järjestää 4.6.2018 Helsingissä seminaarin ulkomaisten tutkintojen
tunnustamisesta. Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulutettuja maahanmuuttajia ohjaaville henkilöille, jotka työskentelevät esimerkiksi kotoutumiskoulutuksessa, omakielisillä orientaatiojaksolla, kunnan kotoutumispalveluissa tai TE-toimistossa. Seminaari on maksuton ja kestää koko päivän. Päivän aikana Opetushallituksen
asiantuntijat ovat käytettävissä osallistujien kysymyksiä varten. Tarkemmat tiedot
sekä ilmoittautuminen: http://oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen/103/0/seminaari_ohjaustyota_tekeville_4_6_2018
Lisätietoja: Antti Kanniainen, Suunnittelija, Opetushallitus, Puh 029 533 1705
antti.kanniainen@oph.fi www.oph.fi/tutkintojentunnustaminen
Kotona Suomessa-pilottihankkeiden hankepäivä Helsingissä keskiviikkona 6.6.2018
Kotona Suomessa-pilottihankkeet esittelevät tuloksia ja uusia toimintamalleja!
Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyy täältä.
Ennakkotieto: Valtakunnalliset perheryhmäkotipäivät 2018 Pieksämällä 25 –
26.9.2018. Lisätietoa tulossa: kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat

Etäyhteydellä
Kotouttamisen webinaarisarja jatkuu kesäkuussa Hyvien väestösuhteiden parissa.
Kevätkauden viimeinen webinaari:
-8.6.2018 klo 9-11, Hyvät väestösuhteet ja maahanmuuttajien kotoutuminen. Ohjelma
ja ilmoittautumislinkki löytyvät ensi viikolla kotouttaminen.fi sivulta.
Aiemmin keväällä lähetettyjen webinaarien aiheet ja linkit tallenteisiin löytyvät
alta.
-4.5.2018 klo 9-11, Maahanmuuttajien koulutuspolut.
-6.4.2018 klo 9-11, Näkökulmia maahanmuuttajien ohjaukseen ja neuvontaan
-2.3.2018 klo 9-11, Maahanmuuttajat yrittäjinä Suomessa
- 2.2.2018 klo 9-11, Maahanmuuttajien kielenoppimisen käytäntöjä ja haasteita
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23.5.2018: Kotoutuminen on terveyttä, hyvinvointia ja työtä – koko Suomessa,
Helsinki ja livelähetys. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä kotouttamisen osaamiskeskuksen järjestämä MONET-seminaari tarjoilee ajankohtaisinta tutkimustietoa
maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden hyvinvointiin, terveyteen ja työllistymiseen liittyvistä aiheista. Seminaarissa on mahdollisuus verkostoitua maahanmuuttajien
parissa toimivien tahojen kanssa sekä keskustella, kuinka hyvinvoinnin eri osa-alueet
vaikuttavat kotoutumiseen. Ohjelma ja lisätiedot löytyvät täältä.

Työkaluja ja julkaisuja
Selvitys kotoutumiskoulutuksen malleista Turussa ja pääkaupunkiseudulla, Huhtikuu 2018, on valmistunut. Pääset lukemaan selvityksen täältä
Apu ei tavoita kaikkia ihmiskaupan uhreja
Kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva yhdenvertaisuusvaltuutettu on yhdessä Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) kanssa selvittänyt, miten
ihmiskaupan uhrien oikeus saada apua Suomessa toteutuu. Selvityksen perusteella
yksi keskeisin auttamisen haaste liittyy ennen kaikkea kunnissa pysyvämmin asuvien ihmiskaupan uhrien auttamiseen. Selvityksessä annetaan useita suosituksia,
joista tärkeimmät ovat ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan erillislain säätäminen, lain soveltamista koskevan ohjeen antaminen kunnille sekä kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantaminen. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 24/2018. Tuntematon tulevaisuus: selvitys ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön toimivuudesta.
PALOMA-käsikirja antaa ohjeita pakolaisten mielenterveyden tukemiseen. Pakolaisten mielenterveystoimien valtakunnallisessa kehittämishanke (PALOMA) on julkaissut
käsikirjan, johon on koottu tietoa pakolaisuuteen liittyvistä mielenterveyden voimavara- ja riskitekijöistä sekä eri aloille kohdennettuja suosituksia, keinoja ja työkaluja
pakolaisten mielenterveyden edistämiseen, ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen
sekä hoitoon. Lue lisää täältä.
Tietopaketti kotoutumislain uudistamisesta. Eduskunnan kirjasto on koonnut kattavan tietopaketin uuden kotoutumislain valmistelusta. Tietopakettiin on koottu tietoa
lainvalmistelun vaiheista, kansainvälistä vertailua, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta
sekä uutisointia. Lue lisää täältä.

6 (6)

17.5.2018

EU:n uusi tietosuojalaki aiheuttaa muutoksia myös uutiskirjeisiin. Seuraavassa kesäkuun uutiskirjeessä on ohjeet MAKO-verkoston uutiskirjeen tilaamiseen uudelleen sekä linkki tietosuojaselosteeseen.
Halutessasi tiedottaa jatkossa oman organisaatiosi tapahtumista
tai muista ajankohtaisista asioista MAKO-verkostoa, lähetä aiheesta sähköpostia: sanna.hiltunen@ely-keskus.fi.

