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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa  

Kesäkuu 2018  

Tiedoksi  
EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) on alettu soveltamaan 25.5.2018 alkaen ja se vai-
kuttaa henkilötietojen käsittelyyn koko EU:n alueella. Asetuksen tavoitteena on parantaa 
luonnollisten henkilöiden oikeusturvaa henkilötietojen käsittelyn osalta.  

 
Mikäli et jatkossa halua tätä uutiskirjettä, pyydämme sinua perumaan tilauksesi lähettä-
mällä vapaamuotoisen sähköpostin osoitteeseen sanna.hiltunen@ely-keskus.fi. Jos et pe-
ruuta tilaustasi, katsomme sinun antaneen suostumuksesi uutiskirjeemme lähettämisestä 
sinulle, jolloin hankkeen uutiskirje saapuu sinulle jatkossakin. Kotona Suomessa-hankkeen 
uutiskirjeen tietosuojaseloste löytyy osoitteesta ely-keskus.fi. 

 

Kotouttamisen yhteistyöpäivät 20.-21.9.2018 Kemissä 

 
Koko Lapin MAKO-verkoston kotouttamisen yhteistyöpäivät järjestetään tänä vuonna Ke-
missä yhdessä Toivola-Luotola Setlementin kanssa. Monipuolinen kaksipäiväinen ohjelma 
pitää sisällään erilaisia näkökulmia mm.  hyvistä väestösuhteista kansainvälisten osaajien 
rooliin vientikaupan edistäjinä. Puhumassa mm. Mia Luhtasaari Oikeusministeriön TRUST-
hankkeesta ja Juha M. Tuominen Tampereen ammattikorkeakoulusta. Päivien aikana pää-
semme tutustumaan lisäksi mm. Maailma tuli kaupunkiin tapahtumaan sekä katsomaan 
yhdessä No Road Home elokuvan ja keskustelemaan elokuvasta ohjaaja Markku Heikkinen 
ja elokuvan päähenkilön Charles Nyakarashin kanssa. Varaa päivät jo nyt kalenteriin. Tar-
kennettu ohjelma julkaistaan elokuussa. 
 

Seuraavat MAKO-verkostojen kokoukset  
 

Meri-Lapin MAKO 15.11.2018 klo 12-15, Torniossa 
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 myös Lapin ELY-keskuksen nettisivuilta lähempänä kokous-
ajankohtaa.   
 

Toimijat tiedottavat 

 

Lapissa  

 
#Kohti unelmia - Koulutus maahanmuuttajanuorille- 10.9.2018 - 1.3.2019 
Oletko alle 29-vuotias maahanmuuttajanuori vailla opiskelupaikkaa? 
Haluaisitko vahvistaa suomen kielen taitoasi, opiskella yleissivistäviä 
aineita sekä saada tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja työelämästä? 

http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/20388605/Tietosuojaseloste_Kotona+Suomessa.pdf/d94fc8fc-9ffe-4a27-b918-0db1580c344b
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Tarvitsetko ohjausta ja tukea jatkosuunnitelmiesi avuksi? 
Opintojen sisältö 
• ohjaus • orientoivat opinnot ja yhteisöllisyysopinnot • kieliopinnot (suomi ja englanti) 
yleissivistävät osiot (matematiikka, biologia ja maantieto, liikunta ja terveystieto, histo-
ria, arkielämän taidot) • työelämä- ja yhteiskuntataidot • henkilökohtaistetut aktivoivat 
opinnot • Opintoihin sisältyy myös koulutukseen ja työelämään tutustumista / 
työpajatoimintaa. Koulutus on maksuton. Voit kysyä Lapin TE-toimistosta mahdollisuu-
desta omaehtoiseen opiskeluun.  
Haku 3.8.2018 mennessä : www.rovala.fi/rovala-opisto 
Hakuprosessiin sisältyy haastattelu ja kielitestaus elokuussa 2018. Lisätiedot: Paula 
Frantti-Niemelä, koulutusjohtaja, 040-352 6547, paula.frantti-niemela@rovala.fi 
 
Muualla Suomessa  

 
Sodan ja pakolaisuuden traumatisoimien kiintiöpakolaisten hoidon saatavuutta ediste-
tään valtakunnallisesti. Helsingin Diakonissalaitoksen Psykotraumatologian keskuksessa on 
käynnistynyt Sotatraumatisoituneiden kuntoutus, jonka kohderyhmänä ovat kiintiöpakolai-
sina Suomeen tulleet sodan ja pakolaisuuden traumatisoimat aikuiset. Toiminnan tavoit-
teena on kuntien osaamisen ja asiantuntijuuden vahvistaminen pakolaisuuteen liittyvässä 
mielenterveystyössä. Moniammatillinen tiimi tarjoaa pakolaisille hoidontarpeen arviointi-
jakson sekä koulutusta, työnohjausta ja konsultaatiota ammattilaisille, jotka työssään koh-
taavat traumatisoituneita kiintiöpakolaisia. Toiminta rahoitetaan Turvapaikka-, maahan-
muutto ja kotouttamisrahaston (AMIF) toimintatuella vuosina 2018–2020.  Lisätiedot ja 
yhteydenotot: Projektipäällikkö Mari Tikkanen, puh. +358 50 314 2013  mari.tikka-
nen@hdl.fi ja palveluohjaaja Irina Virtanen, puh. +358 50 5149744, irina.virtanen@hdl.fi 
Uutinen aiheesta löytyy täältä. 

Kotona Suomessa -hankkeen ja kotouttamisen osaamiskeskuksen webinaarisarja ko-
touttamisen teemoista jatkuu syksyllä 2018. Kerran kuussa pidettävät luennot järjeste-
tään vaihtuvilla paikkakunnilla, ja niitä voi seurata myös etänä tai katsoa jälkikäteen ver-
kossa. Syksyn luentojen päivämäärät ja aiheet on päätetty, lisätiedot julkaistaan elo-
kuussa 2018. 
- 7.9. Uusi laki kotoutumisen edistämisestä 
- 5.10. Kansainväliset osaajat ja työperusteiset maahanmuuttajat 
- 2.11. Onko kulttuuritietoisuudella merkitystä asiakastyössä? 
- 14.12. Kysy kotouttamisesta – asiantuntijat vastaavat 

Seminaareja, infotilaisuuksia ja osaamisen vahvistamista ammattilaisille  

Ennakkotieto : Integration 2018- kaikki kotouttamisesta, 18.-19.9.2018, Helsinki 
Hei sinä kotouttamisen asiantuntija/kotouttamisintoilija! Haluaisitko tietää, mitä kotout-
tamisen kentällä tapahtuu? Toimiiko vastaanottojärjestelmä? Pelittääkö peruspalveluissa? 
Mikä on asumisen tilanne?  Missä mennään kouluttamisessa, entä työllistämisessä? Onnis-
tuuko osallistaminen? Onko syytä olla huolissaan? Tule pohtimaan näitä ja monia muita ko-
touttamisen ydinkysymyksiä syyskuussa Kulttuuritalolle! Tervetuloa jakamaan kaikkea 
tätä kanssamme Integration 2018 – Kaikki kotouttamisesta -tapahtumaan, jossa kat-

http://www.rovala.fi/rovala-opisto
mailto:mari.tikkanen@hdl.fi
mailto:mari.tikkanen@hdl.fi
mailto:irina.virtanen@hdl.fi
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/sodan-ja-pakolaisuuden-traumatisoimien-kiintiopakolaisten-hoidon-saatavuutta-edistetaan-valtakunnallisesti
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somme yhdessä eteenpäin.  Ilmoittautuminen tilaisuuteen käynnistyy 14.6.2018. Tilaisuu-
den verkkosivut: https://integration2018.com/ Lisätietoja: Erityisasiantuntija Kristiina 
Mauriala, s-posti kristiina.mauriala@intermin.fi,  puh. 0295 488 275 

Ennakkotieto: Valtakunnalliset perheryhmäkotipäivät 2018 Pieksämällä 25 – 26.9.2018. 
Lisätietoa tulossa: kotouttaminen.fi/koulutukset-ja-tapahtumat  

 
 

Ennakkotieto: 5.10.2018 klo 8.30-12.30 Kansainväliset osaajat webinaarin aluekat-
somo ja viralliset jatkot Rovaniemellä  
Kotona Suomessa -hanke järjestää 5.10 2018 klo 9-11 valtakunnallisen webinaarin ai-
heesta kansainväliset osaajat ja työperusteiset maahanmuuttajat. Webinaarissa käsitel-
lään aihetta monesta eri näkökulmasta ja kuullaan puheenvuoroja mm. Työ- ja elinkeino-
ministeriöstä, yritysmaailmasta sekä erilaisista hankkeista.   
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? 
Tilaisuuden puheenjohtajana toimii Jaana Kupiainen, yrityspalveluiden ja eurooppalaisen 
työnvälityksen asiantuntija. Jatkoilla omat kommenttinsa aiheeseen pääsevät antamaan 
paikalliset yrittäjät, yrittäjäjärjestöt ja hanketoimijat. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautu-
mislinkki julkaistaan syyskuun alussa. 
Tule mukaan keskusteluun ja kerro oma näkemyksesi siitä miten kansainväliset osaajat 
ja paikalliset tarpeet saadaan kohtaamaan entistä paremmin myös Lapissa! 
 
Ennakkotieto: Lapin AVI järjestää koulutusta opetushenkilöstölle:  Maahanmuuttajaoppi-
laan tunne-elämän ja oppimisen tukeminen - Miten huomioin oppilaan kulttuuritaustaa, 

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.  

Työkaluja ja julkaisuja 

 
Uusi verkkosivusto tarjoaa monikielistä tietoa väkivallan uhreille 
Setlementti Tampereen uusi valtakunnallinen Hae Apua -kampanja parantaa haavoittu-
vassa asemassa olevien ihmisten oikeusturvaa ja lisää tietoisuutta apua tarjoavista ta-
hoista. Kampanjan verkkosivusto tarjoaa tietoa ja esimerkkejä lähisuhde-, seksuaali- ja 
kunniaväkivallasta kymmenellä eri kielellä. Lue lisää täältä. 
 
”Venäjänkieliset talentit töissä Suomessa”-  dokumentti esittelee yhdeksän ihmisen 
näkökulman korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työllistymiseen Suomessa. Aja-
tuksia herättävä dokumentti esittelee todellisuuden, jossa sitkeät ammattilaiset tekevät 
kaikkensa päästäkseen urapolulla eteenpäin. He haluavat tehdä töitä Suomessa – mutta 
haluaako Suomi hyödyntää heidän osaamistaan? Dokumentti on toteutettu osana Töissä 

https://integration2018.com/
http://eusa-rahastot.fi/artikkeli/-/asset_publisher/save-the-date-integration-2018-suurtapahtuma-18-19-9-2018-helsingissa?_101_INSTANCE_EJqIIGRkUXIA_languageId=fi_FI
mailto:kristiina.mauriala@intermin.fi
https://kotouttaminen.fi/artikkeli/-/asset_publisher/uusi-verkkosivusto-tarjoaa-monikielista-tietoa-vakivallan-uhreille
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Suomessa -hankkeen Vantaan osahanketta. Katso video tästä: 
https://youtu.be/6LVbxmXXiyA 
 
Tutkittua tietoa ja politiikkasuosituksia maahanmuuttajien yrittäjyyden tukemisesta 
Turun yliopiston projektitutkija Satu Aaltonen on tutkinut osana Suomen Akatemian Stra-
tegisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa SWiPE-tutkimushanketta (Fiksu työ alustata-
louden aikakaudella – Smart Work in Platform Economy), miten maahanmuuttajien yrittä-
jyyttä tulisi tukea. Lue SWiPE Policy Brief Yrittäjyysneuvonnalla monimuotoisuutta yritys-
kenttään – suosituksia maahanmuuttajien yrittäjyyden tukemiseen TÄÄLTÄ. 

 
Kotona suomessa hankkeen ja kotouttamisen osaamiskeskuksen yhteisen webinaarisarjan 
aikaisemmat luennot löytyvät nyt kaikki Kotouttamisen osaamiskeskuksen youtube kana-
valta : https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB 
 
Eduskunnan tarkastusvaliokunta on selvittänyt tutkimushankkeella maahanmuuttajien ko-
touttamistoimenpiteiden toimivuutta työllistymisen näkökulmasta. Tutkimushankkeen lop-
puraportti on nyt julkaistu ja saatavilla osoitteesta: https://www.eduskunta.fi/FI/tie-
toaeduskunnasta/julkaisut/Sivut/Tarkastusvaliokunnan-julkaisuja.aspx 
Sivustolla on tiedotteen lisäksi linkki pdf-muotoiseen raporttiin: https://www.edus-
kunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tarkastusvaliokunta_raportti_kotouttaminen_20180503.aspx 
  
TRUST-hankkeen Traumaattisista kokemuksista selviytyminen ja Tukiverkosta voimaa –kou-
lutusten materiaalit löytyvät nyt verkosta:  http://www.transcultu-
raltrust.net/2018/05/04/traumaattisista-kokemuksista-selviytyminen-ja-tukiverkosta-voi-
maa-koulutusten-materiaalit-nyt-verkossa/ 
 
Hyvät käytännöt on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen kaikille avoin palvelu. 
Palveluun kerätään eri arviointihankkeisiin liittyviä hyviä käytäntöjä. https://hyvatkaytan-
not.oph.fi/karvi/ Toimivimmat käytänteet kuvataan myös arviointihankkeiden loppurapor-

teissa. Käy tutustumassa myös arviointi foorumin materiaaleihin. 

 

 
Uutiskirje jää nyt kesätaulle. Seuraava uutiskirje julkaistaan elo-

kuussa.Halutessasi tiedottaa syksyllä oman organisaatiosi tapahtu-

mista tai muista ajankohtaisista asioista MAKO-verkostoa, lähetä ai-

heesta sähköpostia: sanna.hiltunen@ely-keskus.fi. 

 

Aurinkoista kesää! 

https://youtu.be/6LVbxmXXiyA
http://www.emaileri.fi/g/f/25726/61030237/1573334/4194/1479/7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNaLxlh7c29AdC1jLCo8weQZ0yFJ1ewAB
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Sivut/Tarkastusvaliokunnan-julkaisuja.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Sivut/Tarkastusvaliokunnan-julkaisuja.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tarkastusvaliokunta_raportti_kotouttaminen_20180503.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Tarkastusvaliokunta_raportti_kotouttaminen_20180503.aspx
http://www.transculturaltrust.net/2018/05/04/traumaattisista-kokemuksista-selviytyminen-ja-tukiverkosta-voimaa-koulutusten-materiaalit-nyt-verkossa/
http://www.transculturaltrust.net/2018/05/04/traumaattisista-kokemuksista-selviytyminen-ja-tukiverkosta-voimaa-koulutusten-materiaalit-nyt-verkossa/
http://www.transculturaltrust.net/2018/05/04/traumaattisista-kokemuksista-selviytyminen-ja-tukiverkosta-voimaa-koulutusten-materiaalit-nyt-verkossa/
https://hyvatkaytannot.oph.fi/karvi/
https://hyvatkaytannot.oph.fi/karvi/
https://karvi.fi/2018/06/08/arviointifoorumin-tallenne-ja-materiaalit/
mailto:sanna.hiltunen@ely-keskus.fi

