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Ajankohtaista Lapin MAKO-verkostossa
Tammikuu 2020
Hyvää alkanutta vuotta!
Koko Lapin MAKO-verkoston kokous järjestetään keväällä ja seuraavat Rovaniemen ja Meri-Lapin MAKOverkostot alueilla ensi syksynä. Tarkemmat tiedot kevään yhteiskokouksesta julkaistaan helmikuun aikana.

Koulutusmahdollisuuksia, seminaareja ja tilaisuuksia
Kotoutumisen kokonaiskatsauksen julkistamistilaisuus 21.1.2020, Helsinki /
verkkolähetys
Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kotoutumisen kokonaiskatsauksen
osana kotoutumisen seurantajärjestelmää. Nyt julkaistava Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 sisältää
kaksi erillistä julkaisua: artikkelijulkaisun sekä infografiikasta koostuvan indikaattorijulkaisun. Samaan
aikaan julkaistaan Kotoutumisen indikaattorit -tietokanta. Verkkolähetyksen seurantalinkki julkaistaan
kotouttaminen.fi sivulla ja tapahtumakalenterissa 20.1.2020.
Miten tuen kotoutumista? – maahanmuuttajat ja sosiaaliturva seminaari seurattavissa verkossa 23.1.2020
Kela kutsuu eri sidosryhmiä yhteen keskustelemaan maahanmuuttajien palveluista. Seminaarissa esitellään tutkimustietoa aiheesta ja keskustellaan siitä, miten Kela voisi tukea kotoutumista. Seminaaria voi
seurata verkkolähetyksenä ilman ennakkoilmoittautumista ja se on katsottavissa myös tallenteena. Lisätietoja ja linkki verkkolähetykseen löytyvät Kelan verkkosivuilta.
Kotoutumisen tila Suomessa –seminaari 11.2.2020, Helsinki
Seminaarissa esitellään työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen tammikuussa 2020
julkaiseman Kotoutumisen kokonaiskatsauksen tutkimusartikkelien tuloksia. Samalla julkaistaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi 2018–2019 (FinMonik) -raportti. Ohjelma ja ilmoittautuminen avautuvat tammikuussa ja tiedot tulevat kotouttaminen.fi –sivuston
koulutuskalenteriin.
Kielitaidon arvioinnin koulutus – etäyhteydellä 27.2. klo 13-16
Nyt tarjoutuu oiva mahdollisuus niille jotka eivät syksyllä päässeet Rovaniemellä toteutettuun koulutukseen mukaan. Helsingissä 27.2. klo 13-16 järjestetään lähes saman sisältöinen koulutustilaisuus, jossa
annetaan tietoa kielitaidon arvioinnista maahanmuuttajien kotoutumista tukevien polkujen ja arviointiperusteiden yhteneväisyyden näkökulmasta. Tilaisuus on valtakunnallinen. Uudellamaalla toimivat osallistuvat tulemalla paikan päälle ja muilta alueilta mukaan pääsee Skypen välityksellä. Tilaisuuden kutsu
ja ilmoittautumisohjeet löytyvät koutouttaminen.fi tapahtumakalenterista.
Ennakkotieto: Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivä järjestetään 23.4.2020
Miten monialaista yhteistyötä voidaan kehittää tukemaan pakolaistaustaisten kuntalaisten kotoutumista
ja palveluihin ohjaamista? Seuraavassa Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivässä esitellään monialaiseen yhteistyöhön liittyviä hyviä käytäntöjä ja pohditaan yhdessä ratkaisuja sujuvan yhteistyön haasteisiin.
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Save the date: MIN 2020 Conference 28.-29.5.2020, Rovaniemi
The Future of the Arctic Human Population: Migration in the North konferenssissa käsitellään muuttoliikettä pohjoisen näkökulmasta. Lue lisää englanniksi Arktisen keskuksen sivuilta.
Save the date:
Kotona suomessa hankkeen loppuseminari 3.-4.6.2020, Helsinki ja verkkolähetys.
Save the date:
Pakolaistaustaisten ohjaus – hankkeen loppuseminaari 30.9.2020, Helsinki

Uutisia, raportteja, julkaisuja, työkaluja
Arvostavat aamukahvit nyt katsottavissa Kotouttamisen osaamiskeskuksen YouTubekanavalla
Syksyn 2019 aikana Arvostaville aamukahveille osallistui yhteensä 15 eri työyhteisöä ja lähes sata henkilöä. Kymmenen työyhteisöä osallistui kaikkiin kolmeen aamukahvitilaisuuteen seuraamalla webinaareja
ja vastaamalla kotitehtäviin. Arvostavat aamukahvit -webinaarisarja on nyt pysyvästi katsottavissa.
Lue artikkeli Arvostavista aamukahveista kotouttaminen.fi -sivustolla.
Nova-hankkeelta omakielisiä videoita
Pakolaisnuorten tuki ry:n Nova-hanke kehittää monikulttuurista perhetyötä viestinnällisellä otteella ja
rakentaa vuoropuhelua maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisten nuorten ja heidän vanhempiensa välillä.
Nyt on julkaistu nuorten ideoimia omakielisiä videoita, jotka on suunnattu vanhemmille. Videot välittävät nuorten viestin vanhemmille: Millaista tukea he toivovat vanhemmiltaan? Mitä tietoa ja taitoja vanhemmat tarvitsevat, jotta he voivat tukea nuoriaan vielä paremmin? Videot toimivat myös opetus- ja sosiaalialan ammattilaisten työvälineinä. Videoiden kielet ovat suomi ja englanti, arabia, persia, somali.
Videoiden teemat ovat:
Dialogi nuorten ja vanhempien välillä
Suomeksi: https://www.youtube.com/watch?v=XB3RRd08B1Q (tekstitys englanniksi)
Arabiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=0abFUC-n6dw
Persiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=oUIA13Cxf8M
Somaliksi: https://www.youtube.com/watch?v=TEWkELQEDuw
Opiskelussa tukeminen
Suomeksi: https://www.youtube.com/watch?v=rah4Br0-OpA&t=316s (tekstitys englanniksi)
Arabiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=BxRaukl_M1c
Persiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=wbt1TOFL160
Somaliksi: https://www.youtube.com/watch?v=TEWkELQEDuw
Seurustelu Suomessa
Suomeksi: https://www.youtube.com/watch?v=6HwkfAVzbrw (tekstitys englanniksi)
Arabiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=_pKvyZebDWw
Persiaksi: https://www.youtube.com/watch?v=RYbBu6QsJnM
Somaliksi: https://www.youtube.com/watch?v=rVnIMYQiFos
Luonnonhoito kotoutumisen tukena opas julkaistu
Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri toteuttaa parhaillaan Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla -hanketta. Hankkeen pohjalta on tehty kolme opinnäytetyötä, joista yksi on Luonnonhoito kotou-
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tumisen tukena, Opas toimijoille. Oppaassa kerrotaan luonnonhoidon toteuttamisesta ja luonnon hyödyntämisestä kotoutumisen tukena. Opas ohjaa ja vinkkaa eteenpäin – olipa kyseessä pidempiaikainen hanke
tai pienempi, kertaluonteinen tapahtuma.
ARC-hankeen tulokset julkaistu
Active Refugees in the Community (ARC) -hankkeen tulokset (Suomessa ja Ruotsissa) ja toimintamallit on
julkaistu. Lue lisää täältä.
The Netherlands Institute of Social Sciences on tutkinut vuoden 2014 maahan
muuttaneita syyrialaisia haastatteluin ja rekisteriaineistolla.
Raportti on hollanniksi, mutta englanninkielinen tiivistelmä ”Starting over” löytyy instituutin verkkosivuilta.
Migration Policy Institute Transatlantic Council on Migration (MPI) on tuottanut uusia julkaisuja:
- Integrating Refugees and Asylum Seekers into the German Economy and Society: Empirical Evidence and
Policy Objectives käsittelee laajalla aineistolla viimeaikaisten pakolaistaustaisten sijoittumista Saksan
työmarkkinoille ja yhteiskuntaan.
- Beyond Work: Reducing Social Isolation for Refugee Women and Other Marginalized Newcomers käsittelee tarvetta nähdä kotoutuminen työllisyyttä laajempana ilmiönä etenkin pakolaistaustaisten naisten
osalta.
SateenkaariKoto ry:n Pop up –palveluohjaushanke on tuottanut oppaita ja malleja
Palveluohjaushanke päättyy vuoden lopulla ja hanke on julkaissut Palveluohjaajan oppaan, Palveluohjauksen toimintamallin ja Palveluohjauksen varhaiskasvatusmallin.
Oppaat luettavissa opeuskotien sivulta Julkaisut & tutkimukset
Kuluttajansuojasta saa nyt tietoa yhdeksällä kielellä
Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut videon Kuluttajansuojan perusasiat yhdeksällä eri kielellä. Tavoitteena on tarjota tietoa kuluttajansuojan perusasioista ja tukea ongelmatilanteissa. Kohderyhmänä ovat erityisesti maahan muuttaneet, mutta myös muut kuluttajaryhmät. Video on julkaistu suomen ja ruotsin lisäksi myös englanniksi, venäjäksi, arabiaksi, somaliksi, farsiksi, turkiksi ja kurdiksi. Videon aiheina ovat esimerkiksi ostokset, reklamointi, kuluttajaneuvonta ja maksujärjestelyt.
Kuluttajansuojan perusasiat –videot
Siirtolaisinstituutilta tuore julkaisu yksintulleiden nuorten jälkihuollosta
kunnissa. Outi Lepolan laatima raportti ”Kriisituesta kuntosalikorttiin. Yksintulleiden jälkihuolto kunnissa.” löytyy
verkosta: https://siirtolaisuusinstituutti.fi/julkaisut/kirjat/raportteja/
Kasvu- ja innovaatioyrittäjien maahanmuuton väylät - Suomen raportti julkaistu
Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten startup-yrittäjät ja kansainväliset osaajat on huomioitu Suomen
maahanmuuttopolitiikassa, sekä sitä, millä tavoin Suomen hallitus kilpailee kolmansista maista tulevista
startup-yrittäjistä ja kansainvälisistä osaajista. Tutkimuksen keskiössä ovat vuonna 2018 käyttöön otettu
startup-yrittäjien oleskelulupa ja tähänastiset kokemukset siitä sekä hallituksen vuonna 2017 lanseeraaman Talent Boost-toimenpideohjelman vaikutukset. Tutkimuksessa perehdytään myös paikallisten toimijoiden, kuten kaupunkien ja yliopistojen toimiin kansainvälisen startup-yrittäjyyden tukemiseksi. Lue lisää Euroopan muuttoliikeverkoston sivuilta.
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MATEAS-hanke on tehnyt kotoutumisesta ja terveyspalvelujen käytöstä erikielisiä
videoita
MATEAS – Maahanmuuttajat terveyspalveluiden asiakkaina -hankkeen tavoitteena on tehdä suomalaiset
terveyspalvelut ja näitä tukevat järjestötoimijat läpinäkyviksi ja saavutettaviksi kolmansista maista tulleille maahanmuuttajille.
MATEAS-hankkeen materiaalit
Turun Siirtolaisuusinstituutin Muuttoliikesymposiumin (17.-18.10.2019) esitykset katsottavissa verkossa
Turussa järjestetyn kymmenennen valtakunnallisen Muuttoliikesymposiumin esitykset löytyvät Siirtolaisuusinstituutin Youtube-kanavalta.
Hallitus käynnistää työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton kokonaisuudistuksen
Tavoitteena on merkittävä työllisyyden kasvu. Kansainvälisen rekrytoinnin edistämistä tukee työperäisen
maahanmuuton tehtävien siirtäminen sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön.
Lue lisää TEMin Kotouttamisen osaamiskeskuksen verkkosivulla.
Helsingin kaupungin nuorisopalvelun opas seksuaalisen kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi nuorisotyössä
Nuorten Exit tukee ja kouluttaa nuorten kanssa toimivia ammattilaisia seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamisesta ja puheeksiotosta. Oppaasta löytyy apua siihen, miten käsitellä teemaa nuorten kanssa ennaltaehkäisevästi sekä siihen, miten toimia, jos kohtaa työssään seksuaalista kaltoinkohtelua kokeneen
nuoren. Ei seksuaaliselle kaltoinkohtelulle –opas.
Väitös: Toiset tytöt? Suomalaisten maahanmuuttotaustaisten tyttöjen toimijuus
peruskoulusta toiselle asteelle siirryttäessä
KM, FM Marja-Liisa Mäkelän kasvatustieteen väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa 5.12.2019. Tutkimuksessa tuli ilmi, että maahanmuuttotaustaiset tytöt joutuvat käymään moninaisia neuvotteluja opettajien, ohjaajien ja perheenjäsenten kanssa koskien tyttöjen toisen asteen koulutusvalintaa. Valintoja ja
tyttöjen toimijuutta värittävät etnis-kulttuuriset ja sukupuoleen sidotut rajat, jotka tyttöjen tulee ottaa
huomioon eri tavoin.
Lue Turun yliopiston tiedote
Väitöskirja: Toiset tytöt? Suomalaisten maahanmuuttotaustaisten tyttöjen toimijuus peruskoulusta toiselle asteelle siirryttäessä
Väitös: Politiikkaa kansallisten, kansainvälisten ja ideologisten reunaehtojen
puitteissa: Suomalaiset puolueet ja maahanmuutto 1973–2015
VTM Matti Välimäen poliittisen historian väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa 7.12.2019. Välimäki
tarkasteli väitöstutkimuksessaan suurimpien puolueiden ohjelmissaan ja julkilausumissaan esittämiä
maahanmuuttotavoitteita ja kehitystä.
Lue Turun yliopiston tiedote
Väitöskirja: Politiikkaa kansallisten, kansainvälisten ja ideologisten reunaehtojen puitteissa: Suomalaiset
puolueet ja maahanmuutto 1973–2015

Tiedoksi
Kotona Suomessa-hankkeen uutiskirjeen tietosuojaseloste löytyy hankkeen nettisivuilta. Halutessasi poistua postituslistalta tai tiedottaa oman organisaatiosi tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista
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MAKO-verkostoa, lähetä aiheesta sähköpostia: sanna.hiltunen@ely-keskus.fi. Seuraava uutiskirje julkaistaan helmikuussa!

