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Järjestön kotimaan asiat  

Tule mukaan muutokseen – ollaan yhdessä #vainihmisia! 

Tänä keväänä Amnesty International, Kirkon Ulko-
maanapu ja Suomen Punainen Risti yhdistävät voi-
mansa oikeudenmukaisemman Suomen puolesta. 
Maanantaina 11.2. käynnistynyt Vain ihmisiä -kam-
panja haastaa kaikki suomalaiset kohtaamaan it-
selle tuntemattomia, erilaisista taustoista tulevia 
ihmisiä.  

 

Kohtaamishaasteeseen voi jokainen osallistua 
omassa arjessa sekä kasvokkain että verkossa. 
Haastetta helpottamaan on tuotettu Kohtaamis-
kortit, jotka voi ladata Rednetistä tai kampanjan 
verkkosivuilta. Kortteja voi käyttää osana piirin, 

osaston tai VOKin tapahtumia ja toimintaa. Niiden 
ympärille voi myös rakentaa vaikka kokonaisen 
oman kohtaamiskahvilan, ja kutsua muut paikka-
kunnan toimijat mukaan kohtaamaan ja tarinoita 
jakamaan.  

Verkossa kampanjaan voi osallistua jakamalla sosi-
aalisessa mediassa päivityksiä omista merkityksel-
lisistä kohtaamisista ja haastamalla muita mukaan 
hashtagilla #vainihmisia.  

Kevään 2019 aikana järjestetään yhteistyössä 
Story Sharing Universum -teatteriryhmän tarinan-
kertojien kanssa Vain ihmisiä -kohtaamiskahviloita, 
joissa osallistujat pääsevät ohjatusti jakamaan tari-
noita elämästään itselleen tuntemattomien ihmis-
ten kanssa. Kohtaamiskahvilakiertue käy kevään 
aikana ainakin Helsingissä, Mikkelissä, Jyväsky-
lässä, Kuopiossa, Kokkolassa ja Oulussa.  

Ensimmäinen kohtaamiskahvila ja kampanjan avaus 
perjantaina 15.2. Helsingissä. Lue lisää kampanjan 
Facebook-sivuilta. Tervetuloa mukaan Helsingin 
kaupunginmuseoon klo 18-21! 

Lisätietoja kampanjan verkkosivuilta osoitteesta 
www.vainihmisia.fi.

 

Syyrialaisnuorten videoterveiset valmentavat uusia kiintiöpakolaisia 

Kiintiöpakolaisina Suomeen saapuneet syyrialais-
nuoret kertovat videolla uusille kiintiöpakolaisille, 
millaista uudessa kotimaassa on. Tammikuussa 
valmistunut video tehtiin osana Koti Hyvinkäällä -
hanketta, jota Punainen Risti toteuttaa yhteis-
työssä Hyvinkään kaupungin, seurakunnan, Lau-
rean ja Työväen sivistysliiton (TSL) kanssa. Hanke 
rakentaa siltoja kotoutumista tukevien toimijoiden 
välille ja kehittää kiintiöpakolaisten vastaanoton 
mekanismeja. 

Erityisesti 12-17 -vuotiaille nuorille suunnattua vi-
deota näytetään Turkissa kulttuuriorientaatiokou-
lutuksessa Suomeen valituille kiintiöpakolaisille. 
Koulutus tukee alkuvaiheen kotoutumista tarjoa-
malla mahdollisimman realistisen kuvan Suomeen 
muuttamisesta, elämänmuutoksesta ja tulevasta 
elämästä täällä. Kulttuuriorientaatiokoulutusta jär-
jestävät Migri, IOM ja Diak.  

https://www.facebook.com/events/809584832707667/
http://www.vainihmisia.fi/
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Yakin, Ahmed ja Betoul kertovat videolla uusille kiin-
tiöpakolaisille, että parasta Suomessa on koulunkäynti. 
Kuva: Heikkiläphotography/Teemu Heikkilä 

Videolla esiintyvät kolme nuorta käyvät peruskou-
lun valmistavaa luokkaa Hyvinkäällä. He olivat itse 
käyneet kulttuuriorientaation Turkissa ennen läh-
töään. Heistä oli tärkeää päästä kertomaan uusille 

tulijoille asioista, jotka heitä itseään olivat askar-
ruttaneet ennen Suomeen lähtöä: esimerkiksi kou-
lunkäynti, ruoka, sää ja asuminen. 

Turkista kouluttajalta saatu palaute oli positiivinen 
ja palkitseva: ”Kiitos aivan valtavasti videosta! 
Nuoret kuuntelivat ja katselivat hiirenhiljaa videota 
ja olivat tosi innoissaan. He sanoivat, että oppivat 
siitä paljon. Samalla he halusivat kiittää tekijöitä ja 
totesivat, että "toivottavasti heidän kaikki unel-
mansa toteutuvat".” 

Katso video tästä. 

Lisätietoja: sanna.saarto@redcross.fi 

 

 

Muuttoliiketyölle vahvemmat raamit järjestössä  

Punaisen Ristin pakolais- ja maahanmuuttotyön 
kokonaisuus päivitetään kuluvan vuoden aikana: 
järjestön muuttoliiketyölle hyväksytään uusi linjaus 
sekä perustetaan vastaanottotoiminnan ja kotou-
tumisen tuen toimiala. 

Suomen Punaisen Ristin hallitus hyväksyi edellisen 
pakolais- ja maahanmuuttotyön linjauksen huhti-
kuussa 2005, mutta se ei vastaa nykytilanteeseen 
ja tarpeisiin. Toimintaympäristön muutosten sekä 
tarpeiden kasvun vuoksi linjaus on päivitettävä. Ta-
voitteena on, että päivitetty linjaus hyväksytään 
hallituksessa loppuvuodesta. Linjauksessa selkiyte-
tään Suomen Punaisen Ristin muuttoliiketyön toi-
mintatavat ja niiden mukaiset ydintehtävät huomi-
oiden liikkeen kansainväliset linjaukset, strategiat 
ja suositukset. Linjausta työstetään yhdessä kes-
kustoimiston ja piiritoimiston työntekijöiden sekä 
vapaaehtoisten kanssa. 

Punaisen Ristin laajennettu johtoryhmä teki tam-
mikuun puolessa välissä päätöksen vastaanotto-
toiminnan ja kotoutumisen tuen toimialan perus-
tamisesta. Toimialaan kuuluvat kaikki SPR:n maa-
hanmuuttotyötä tekevät yksiköt ja henkilöt, toisin 
sanoen vastaanottokeskukset ja perheryhmäkodit, 
piirien ja osastojen kotoutumisen, paperittomuu-
den ja vastaanoton parissa työskentelevät henkilöt 
sekä keskustoimiston maahanmuuttotyöstä vas-
taavat henkilöt. Toimialaa pilotoidaan vuoden 
2019 aikana. Toimialatyöskentelyllä vahvistetaan 
yhteistyötä, koordinaatiota ja oppimista yksiköi-
den ja hankkeiden kesken.  

Lisätietoja: maria.pikkarainen@redcross.fi , emilia.fa-
gerlund@redcross.fi 

  

https://teemuheikkila.galleria.fi/kuvat/Clients/Koti+Hyvinkäällä/
mailto:sanna.saarto@redcross.fi
mailto:maria.pikkarainen@redcross.fi
mailto:emilia.fagerlund@redcross.fi
mailto:emilia.fagerlund@redcross.fi
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Lakiehdotus ulkomaalaislain muuttamisesta ja henkilötietojen käsittelystä 

Suomen Punainen Risti on antanut 22. tammi-
kuuta asiantuntijalausunnot hallintovaliokunnalle 
kahdesta hallituksen esityksestä eduskunnalle 
sekä ollut kuultavana toisessa. Eduskuntavaalien 
lähestyessä, molemmat lakiehdotukset pyritään 
säätämään kiireellisesti. 

Lakiehdotus ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 
273/2018 vp) sisältää muutosehdotuksia turvapai-
kanhakijoiden työnteko-oikeuteen, uusintahake-
musten käsiteltäväksi ottamiseen sekä käännytys-
päätöksen täytäntöönpantavuuteen. Ehdotukseen 
sisältyy myös turvapaikanhakijan matkustusasiakir-
jan haltuun ottaminen. Lisäksi ehdotuksessa on 
parannuksia perheenyhdistämiseen tilanteessa, 
jossa turvapaikanhakija on tullut täysi-ikäiseksi 
prosessin aikana, mutta ollut yksin tullut alaikäi-
nen hakiessaan turvapaikkaa.  

Kaikki lainsäädännön muutokset on hyvä tiedostaa 
vastaanottoyksiköissä. Erityisesti työnteko-oikeu-
den rajoittaminen sekä uusintahakemuksen käsi-
teltäväksi ottamiskynnyksen muuttaminen vaikut-
taisivat läpi mennessään vastaanottoyksiköiden, 
mutta myös luvansaaneiden ja paperittomien 
kanssa työskentelevien arkeen sekä mahdollisiin 
ohjeistuksiin. 

SPR:n lausuntoon voi tutustua tarkemmin tästä. 

Lakiehdotus henkilötietojen käsittelystä maahan-
muuttohallinnossa ja eräistä siihen liittyvistä la-
eista (HE 224/2018 vp) sisältää muutoksen, jolla 
maahanmuuttohallinnossa tapahtuvasta henkilö-
tietojen käsittelystä säädettäisiin aiempien usei-
den lakien sijasta ko. ehdotetussa uudessa laissa. 
Lakiehdotuksessa säädetään yhteisrekisterinpitä-
jistä, joihin mm. vastaanottoyksiköt ehdotuksessa 

kuuluvat, käsiteltävistä henkilötiedoista sekä hen-
kilötietojen käsittelystä muussa kuin alkuperäi-
sessä käsittelytarkoituksessa. Lisäksi ehdotuk-
sessa rekisterinpitäjän vastuulla tapahtuu arvio 
siitä, luovuttaako se pyynnöstä toiselle rekisterin-
pitäjälle sen pyytämiä tietoja, joiden luovuttamis-
kynnys on ehdotuksessa madallettu tehtävien hoi-
don kannalta välttämättömästä tarpeelliseen. Li-
säksi lakiehdotuksessa ehdotetaan automatisoitu-
jen yksittäispäätösten tekemismahdollisuuden 
käyttöönottoa. 

Lakiehdotus edellyttää läpi mennessään vastaan-
ottoyksiköiltä mm. siihen perehtymistä sekä riittä-
vää koulutusta lain luodessa enemmän vastuuta 
rekisterinpitäjille. 

SPR:n lausuntoon voi tutustua tarkemmin tästä. 

Lakiehdotusten eteneminen 

Lakiehdotukset etenevät hallintovaliokunnan käsit-
telyn jälkeen siten, että valiokunta antaa asiassa 
mietinnön, joka toimii pohjana eduskunnan käsi-
tellessä asiaa. Eduskunnan ensimmäisessä käsitte-
lyssä päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Toisessa 
käsittelyssä eduskunta joko hyväksyy tai hylkää la-
kiehdotuksen. Lakiehdotukset voivat muuttua hal-
lintovaliokunnan tulevien mietintöjen johdosta 
sekä eduskunnan käsittelyssä. Siten muutosten lo-
pullista muotoa ei voi tässä vaiheessa tietää var-
masti. Keskustoimiston vastaanottotoiminnan 
koordinaatio seuraa lakiehdotusten etenemistä. 

Lisätietoja: liisa.valimaki@redcross.fi 

 

 
  

https://www.punainenristi.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolataukset/spr_lausunto_hallituksen_esitys_eduskunnalle_laiksi_ulkomaalaislain_muuttamisesta_22012019_0.pdf
https://www.punainenristi.fi/sites/frc2011.mearra.com/files/tiedostolataukset/spr_lausunto_henkilotietojen_kasittelysta_maahanmuuttohallinnossa_ja_eraiksi_siihen_liityviksi_laeiksi_22012019_0.pdf
mailto:liisa.valimaki@redcross.fi
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Tammikuun järjestöpäivien ja toimialatapaamisten kuulumisia  

Yhteistapaamisessa vastaanottotoiminnan ja ko-
toutumisen tuen, sosiaalisen hyvinvoinnin työnte-
kijöiden sekä terveydenhuollon suunnittelijoiden 
kanssa tehtiin piirikohtaisia lupauksia erilaisten 
haavoittuvassa asemassa olevien kohderyhmien 
mukaan saamisesta Punaisen Ristin vapaaehtois-
toimintaan. Lupausten toteutumista seurataan 
vuoden päästä järjestöpäivillä. 

Vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen 
omassa toimialatapaamisessa aiheena oli työnteki-
jöiden oma työssä jaksaminen, omat voimavarat ja 
työn psyykkinen kuormittavuus. Lisäksi pohdimme 
sitä, miten jaksaa auttajana ja miten tukea muita. 
Asiantuntijapuheenvuoron piti Antti Klemettilä Tu-
run kriisikeskuksesta. Antin diasarja on saatavilla, 
ota yhteys maria.pikkarainen@redcross.fi 

 
Kuvateksti: Työ- ja opintotoiminnan esimerkkejä vas-
taanottokeskuksista. Kuva: Emilia Fagerlund 

Toimialapäivillä järjestettiin vastaanottotoiminnan 
oma tapaaminen, johon osallistui vastaanottokes-
kusten ja perheryhmäkodin henkilökunnan lisäksi 
muutama keskustoimiston ja HUPin työntekijä. Ta-
paamisessa käytiin läpi työ- ja opintotoimintaa 
vastaanottokeskuksissa. Keskustoimiston VOT-
koordinaatio työstää ryhmätyönä kerätyistä työ-
toiminnan käytännöistä koosteen, joka toimite-
taan kaikille vastaanottoyksiköille. Lisäksi keskus-
toimiston viestinnän asiantuntija Noora Kero piti 
tietoiskun liittyen ajankohtaisiin viestinnän ja sosi-
aalisen median asioihin. 

Toimialatapaamisen toisena pääteemana oli pape-
rittomuus sekä siihen liittyvät käytännöt. Keskus-
toimiston suojelutoiminnan suunnittelija Aleksi Sei-
lonen ja HUPin paperittomat-ohjelman työntekijä 
Eva Kuhlefelt kertoivat paperittomien asemasta ja 
Punaisen Ristin toiminnasta paperittomien tuke-
miseksi. Puheenvuoroissa käsiteltiin paperittomien 
oikeuksia välttämättömään toimeentuloon ja huo-
lenpitoon sekä sitä, miten nämä toteutuvat käy-
tännössä hyvin eri tavoin paikkakunnasta riippuen. 
Punaisella Ristillä on erityinen valtioiden tunnus-
tama asema paperittomien tukemisessa ja SPR:llä 
on vuodesta 2018 lähtien kohdennettu ohjelma, 
jonka puitteissa tarjotaan neuvontaa, psykososiaa-
lista tukea ja materiaalista apua.  

Toimialatapaamisen materiaalit on toimitettu osal-
listujille ja palaute (emilia.fagerlund@redcross.fi) 
päivän ohjelmista ja toteutuksesta on enemmän 
kuin tervetullutta! 

Lisätietoja: liisa.valimaki@redcross.fi 

Maahanmuuttajaohjelman työntekijöiden kanssa 
käytiin läpi piirien kuulumisia, vahvuuksia ja kehit-
tämiskohtia. Tulosten ja vaikutusten seurannan 
(TVS) prosessi on käynnissä.  

Tapaamisessa keskusteltiin ja kommentoitiin työn-
tekijöiden omia kokemuksia ja arvioita toiminnan 
tuloksista. Haasteina nousivat esiin mm. toiminnan 

mailto:maria.pikkarainen@redcross.fi
mailto:emilia.fagerlund@redcross.fi
mailto:liisa.valimaki@redcross.fi
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moniulotteisuus ja lisääntyneet tehtävät. Tuloksiin 
oltiin melko tyytyväisiä: toiminnalla nähdään ole-
van vaikutuksia vapaaehtoisten toimintaedellytys-
ten kasvuun. Maahan muuttaneiden osallisuus ja 

voimavarat kasvavat, sosiaaliset suhteet lisäänty-
vät ja näiden kautta kotoutuminen edistyy.  

Lisätietoja: johanna.matikainen@redcross.fi 

 

Pystytä pakolaisteltta kotikuntaasi!  

Suomen Punaisen Ristin liikuteltavasta pakolaistel-
tasta on valmistunut kolmen minuutin esittelyvi-
deo suomeksi ja ruotsiksi. Videon voi katsoa You-
tubesta. 

Pakolaisteltta tuo aistielämyksiä pakolaisleirillä 
asumisesta. Se lisää tietoa pakolaisten tilanteesta 
ja elämästä sekä tarjoaa tuoreita näkökulmia tur-
vapaikanhakijoita ja pakolaisia koskevaan keskus-
teluun. Punainen Risti pyrkii telttavierailujen avulla 
vaikuttamaan kuntien päätöksiin ottaa vastaa pa-
kolaisia. 

Punaisen Ristin osastot voivat järjestää omilla 
paikkakunnillaan pakolaistelttatapahtumia. Lisätie-
toa ja tukimateriaalia voi kysyä omasta piiritoimis-
tosta tai johanna.matikainen@punainenristi.fi 

Katso pakolaistelttavideo suomeksi. 

Titta på videon på svenska. 

Pakolaisteltta Hyvinkään kaupungintalolla. Video ja kuva: 
Jarkko Mikkonen

Turvallisuustietoa selkosuomeksi 

Punaisen Ristin Pärjätään yhdessä -hanke on luo-
nut selkokieliset arjen turvallisuus ja ensiapuoh-
jeet, jotka ovat kaikkien käytössä. Ohjeet sopivat 
niin vapaaehtois- kuin ammattilaiskäyttöön, niin 
tavallisille ihmisille kuin erityisryhmille. 

 

Hanke aktivoi ihmisiä oman lähiyhteisönsä hyvin-
voinnin ja turvallisuuden vahvistamiseen, sekä mu-
kaan vapaaehtoistoimintaan. Lisäksi hankkeen 
kautta autetaan lähiyhteisöä varautumaan mah-
dollisiin onnettomuus- ja häiriötilanteisiin. Pärjä-
tään yhdessä - hankkeen tavoitteena on tuoda 
konkreettisia keinoja ja tapahtumia ihmisten 
avuksi arjen turvallisuutta parantamaan, joista 
tämä opas on yksi.  

Opas kertoo selkosuomeksi toiminnasta erilaisissa 
onnettomuustilanteissa: mitä ihmiselle hädän het-
kellä tapahtuu, miten voi auttaa itseään, kodin 
turvallisuudesta ja paloturvallisuudesta. 

mailto:johanna.matikainen@redcross.fi
mailto:johanna.matikainen@punainenristi.fi
https://www.youtube.com/watch?v=D4Z6rKHA7Xk
https://www.youtube.com/watch?v=A_ovpypvjvE&feature=youtu.be
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Opas tulee SPR:n verkkokauppaan pian. Sen voi la-
data PDF-muodossa Pärjätään Yhdessä -hankkeen 
Rednet sivulta.  

Lisätietoja: janne.leskinen@redcross.fi ja hankkeen  
Facebook-sivuilta.

Nostoja piirien monikulttuurisesta toiminnasta: Länsi-Suomi ja Österbotten 

Pohjanmaalla edistettiin kotoutumista viime 
vuonna kahden piirin yhteistyönä. Punaisen Ristin 
Länsi-Suomen piirin ja Österbottens svenska dis-
triktin maahanmuuttajaohjelman työntekijät kut-
suivat koolle kaksikielisiin yhteistyötilaisuuksiin jär-
jestöjä ja viranomaistoimijoitad Vaasassa ja Kristii-
nankaupungissa.  

Tilaisuudet edistivät piirien välistä yhteistyötä sekä 
toimivat esimerkkinä siitä, kuinka erilaisiksi samalla 
sapluunalla järjestyt tilaisuudet voivat muotoutua 
ja kuinka yksinkertaisilla keinoilla voi vuorovaiku-
tuksen lisääntyessä saada paljon aikaiseksi.  

Punainen Risti edistää viranomaisten ja kolmannen 
sektorin yhteistyötä kotoutumisen tuessa valta-
kunnallisesti. Sektorien välisen yhteistyön lisää-
miseksi on kehitetty erilaisia työkaluja, mm. jär-
jestö- tai kotoutumistarjotin ja Starttipaja. Tarkoi-
tuksena on mahdollistaa kuntiin muuttaville koko-
naisvaltainen, tarpeisiin perustuva ja koordinoitu 
tuki eri järjestöjen sekä viranomaisten toimesta. 

Vaasan alueen tilaisuuksia oli järjestämässä piirien 
lisäksi Vaasan Welcome office, kaupungin kotoutu-
mispalvelut, Vaasan seudun yhdistykset sekä 
hankkeet ’Kotona Suomessa’ (ELY), ’Hyvä alku 
Pohjanmaalla’, ja ’Järjestö 2.0. Pohjanmaan järjes-
töt mukana muutoksessa’. Tilaisuuksia oli kaksi, 
joista ensimmäisessä ajatuksena oli kartoittaa ny-
kytilaa, saada aikaan kohtaamisia maahanmuutta-
jien ja organisaatioiden välillä sekä palautetta ja 
ideoita mihin kotoutumistoiminnassa kannattaisi 
enemmän kiinnittää huomiota. Toisella kerralla 
työskenneltiin tavoitetilan parissa. Ensimmäisen 
tapaamiskerran keskustelujen pohjalta jatkettiin 

kehitysideoiden työstöä ja pohdittiin kuinka kehit-
tää yhteistyötä tai uudenlaista toimintaa.   

Maahanmuuttajajärjestöille koordinaattori  

Mukaan tilaisuuksiin kutsuttiin Vaasan alueen jär-
jestöjä, yhdistyksiä, yhteisöjä, maahanmuuttajia, 
oppilaitoksia ja viranomaistoimijoita. Lopputulok-
sena syntyi ’Aloite valtuustolle maahanmuuttaja-
järjestöjen selkeämmän koordinointitarpeen puo-
lesta’. Sen allekirjoittivat kaupungin kehittämis-
suunnittelijan ja Vaasan seudun yhdistysten lisäksi 
Punaisen Ristin Länsi-Suomen ja Österbottenin pii-
rit sekä Vaasan suomalainen ja ruotsalainen 
osasto. Vaasan kaupunginvaltuusto hyväksyi rahoi-
tuksen maahanmuuttajajärjestöjen koordinaatto-
rille kokouksessaan loppuvuodesta 2018. 

Järjestötarjotin käyttöön! 

Kristiinankaupungissa järjestettyyn tilaisuuteen 
osallistuivat piirityöntekijöiden ja Kristiinankaupun-
gin VOKin työntekijöiden lisäksi osastojen edusta-
jia, yksityishenkilöitä, seurakuntien edustajia ja ta-
hoja, jotka olivat jo aiemmin työskennelleet VOKin 
asukkaiden kanssa. Keskustelut syvensivät Kristii-
nankaupungin vastaanottokeskuksen ja siellä toi-
mintaa järjestävien yhteistyötä. Kristiinankaupun-
gissa toimii myös Österbottens svenska distriktin 
hallinnoimana hanke paikallisten hyvien väes-
tösuhteiden ja vuorovaikutuksen edistämiseksi. 
Sen uskotaan toimineen hyvänä alustana keskus-
teluille. 

Näiden kokemusten pohjalta kannustamme piirejä 
kokeilemaan järjestötarjotinta ja hyödyntämään 
sitä myös muilla toimialoilla. Järjestötarjottimen 

https://rednet.punainenristi.fi/parjataanyhdessa
https://rednet.punainenristi.fi/parjataanyhdessa
mailto:janne.leskinen@redcross.fi
https://www.facebook.com/hyvinvoitiajaturvallisuutta/
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ajatus on koota yhteen alueen yhdistyksiä, yhtei-
söjä, maahanmuuttajia, oppilaitoksia ja viran-
omaistoimijoita keskustelemaan ja kehittämään 
toimintaa. Kaikilla järjestöillä ja yhteisöillä on kiin-
nostavaa toimintaa, joka soveltuu esimerkiksi juuri 
kuntaan muuttaneille. Toiminta saattaa olla omaa 
toimialaa tukevaa. Esimerkiksi kotoutumisnäkökul-
man pohtiminen voi auttaa kehittämään toimintaa, 
vaikka kohderyhmänä ei olisikaan maahanmuutta-
jat.  

Lisätietoja:  
Länsi-Suomi: taija.savolainen@redcross.fi  
Österbotten: nina.stubb@redcross.fi  

Seuraavassa uutiskirjeessä nostoja Varsinais-Suo-
mesta ja Satakunnasta. 

 

Tutustu Kotoutumisen tukena -verkkosivustoon! 

Kotoutumisentukena.fi on kotoutumista tukevien 
toimijoiden yhteisö. Palvelu vahvistaa kotoutu-
mista tukevan työn koordinaatiota, toimijoiden vä-
listä dialogia ja alueellista yhteistyötä. Verkkopal-
velua on rakennettu EU:n turvapaikka-, maahan-
muutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) tuella. 

 

Kotoutumisentukena.fi on tarkoitettu sinulle, joka 
toimit kotoutumisen parissa. Palvelussa voi hakea 
ja ilmoittaa matalan kynnyksen kotoutumista tuke-
vaa toimintaa suomeksi ja ruotsiksi. Palvelu kokoaa 
yhteen paikkaan esimerkiksi maahan muuttaneille 
suunnatut kielikerhot, kohtaamiskahvilat ja liikun-
taryhmät.   

Palvelussa voi myös hakea ja ilmoittaa työnteki-
jöille ja vapaaehtoisille suunnattuja tapahtumia ja 
koulutuksia. Verkkopalvelun kautta saat ajankoh-
taista tietoa muilta alan toimijoilta. Tervetuloa mu-
kaan kotoutumista tukevien toimijoiden yhteisöön! 

Osallistu rasisminvastaiseen kampanjaan somessa  

Rasisminvastaisen viikon kampanja kohdistuu tänä 
vuonna yksilöiden lisäksi erityisesti yhteisöihin, 
kasvattajiin, työpaikkoihin, kuntiin ja päättäjiin. 
Kampanjassa halutaan nostaa esille myös eri et-
nisten vähemmistöryhmien välinen rasismi. Syrji-
mättömät valinnat ja toimenpiteet parantavat 
kaikkien elämänlaatua.   

Helpoin tapa olla mukana kampanjassa on järjes-
tää pieniä tai isoja yhteistapahtumia eri tahojen 
kanssa ja/tai postata Ei rasismille -logoa hashta-
geineen sosiaalisessa mediassa. Rasisminvastainen 
viikko pidetään 18.-24. maaliskuuta. Kampanja nä-
kyy myös Ylen kanavilla. Ammattikorkeakoulut ja 

yliopistot osallistuvat kampanjaan somessa 18. 
maaliskuuta-2. toukokuuta. 

 

  

mailto:taija.savolainen@redcross.fi
mailto:nina.stubb@redcross.fi
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Henkilöstömuutoksia keskustoimistossa 

Tiina Salmio on palannut kotimaan valmiuden yk-
sikköön vastuualueenaan kiintiöpakolaisten vas-
taanotto ja perheenyhdistämiskysymykset. Hän si-
jaisti pääsihteerin erityisavustajaa noin vuoden. 
Vastaanottotoiminnan koordinaattori Paula Uski 
siirtyi Punaisen Ristin EU-toimistoon Brysseliin 
marraskuussa ja vastaanottotoiminnan suunnitteli-
jana kotimaan valmiuden yksikössä on aloittanut 
Emilia Fagerlund.  

Maria Pikkarainen jatkaa kotoutumistuen koordi-
naattorin sijaisena vapaaehtois- ja nuorisoyksi-
kössä.  

Viestinnän asiantuntija Noora Kero viestinnän si-
sällöt -yksikössä ja rasisminvastaisen toiminnan 
asiantuntija Janette Grönfors vapaaehtois- ja nuo-
risoyksikössä on vakinaistettu. 

Viranomaiset ja sidosryhmät 

Migri: Viiden vastaanottokeskuksen toiminta päättyy  
 
Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut viiden vas-
taanottokeskuksen toiminnan päättymisestä kesä-
kuun loppuun mennessä. Toimintansa irtisanomi-
sen myötä lopettavat keskukset ovat Punaisen Ris-
tin HUP:n Auramon VOK (30.4.2019 mennessä), 
Medivida oy:n Kankaanpään VOK (30.6.), Pihlaja-
linna Terveys oy:n Kokemäen VOK (31.3.) sekä 
Medivida oy:n Raaseporin VOK (31.3.).  
 

Lisäksi Helsingin kaupungin Kaarlenkadun toimipis-
teen toiminta päättyy määräaikaisen sopimuksen 
myötä 31. toukokuuta mennessä. 

Lisätietoja Migrin sivuilta. 

 

Migri: Ennätysmäärä ihmiskaupan uhreja ohjattu avun piiriin  

Maahanmuuttoviraston mukaan ihmiskaupan uh-
rien auttamisjärjestelmään ohjattujen henkilöiden 
määrä on yli kolminkertaistunut kolmessa vuo-
dessa. Auttamisjärjestelmään otettiin 163 uutta 
asiakasta vuonna 2018. Heistä 52:n on arvioitu 
joutuneen uhreiksi Suomessa.  

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän piirissä 
olevien asiakkaiden lukumäärä oli vuoden 2018 lo-
pussa 455 (ml. asiakkaiden huollettavien alaikäis-
ten lasten määrä, joka oli 94), joka on korkeampi 
kuin koskaan aikaisemmin. Asiakkaista 41 on tullut 
auttamisjärjestelmän asiakkaaksi alaikäisenä. Pal-

jon suurempi määrä asiakkaista on joutunut uh-
reiksi alaikäisenä, mutta uskaltanut kertoa siitä 
vasta täysi-ikäisenä.  

Uusista asiakkaista 45 prosenttia oli joutunut ih-
miskaupan uhriksi konfliktialueilla, erityisesti Afga-
nistanissa, Irakissa, Libyassa ja Somaliassa. Hyväk-
sikäyttö on ollut seksiorjuutta, prostituutioon pa-
kottamista ja pakkotyötä sekä etenkin alaikäisen 
pakottamista avioliittoon ja lapsisotilaaksi. 

Koko artikkeli luettavissa täältä 

 
 

https://migri.fi/artikkeli/-/asset_publisher/viiden-vastaanottokeskuksen-toiminta-paattyy
https://migri.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ennatysmaara-ihmiskaupan-uhreja-ohjattu-avun-piiriin-suomessa-useita-seksikaupan-uhreja
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Migri: Sadoille poliiseille ja rajavartijoille ihmiskauppaa koskevaa koulutusta  

Lähes 750 poliisin ja Rajavartiolaitoksen henkilö-
kuntaan kuuluvaa sekä poliisiksi tai rajavartijaksi 
opiskelevaa saivat syksyn 2018 aikana koulutusta 
ihmiskaupasta ilmiönä, ihmiskaupan tunnistami-
sesta, uhrin kohtaamisesta sekä ihmiskauppaan 
liittyvien esitutkintojen erityispiirteistä. Koulutuk-
sen järjesti ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestel-
män koordinoima IHME-hanke.  
 

Ihmiskauppa.fi -sivuille lisätään tänä vuonna ihmis-
kaupan vastaisen työn aineistoa ja ihmiskauppa-
tietoa sisältävä materiaalipankki. 

Koko artikkeli luettavissa täältä.  

 

Kela: arabiankielinen puhelinpalvelu etuuksiin liittyviä kysymyksiä varten 

Kela on avannut uuden arabiankielisen puhelinpal-
velun, joka neuvoo arabiankielisiä asiakkaita kai-
kissa Kelan etuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Uu-
den palvelun avulla halutaan tukea asiakkaan ko-
toutumista, vaikuttaa palvelupisteiden ruuhkautu-
miseen ja vähentää tulkkien tarvetta Kelassa asioi-
taessa. 

Arabiankielinen puhelinpalvelu on avoinna kolmena 
päivänä viikossa. Se palvelee tiistaista torstaihin 
klo 10–12 ja 13–15 numerossa 020 6344 902. 

Lue lisää palvelusta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://migri.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ihmiskaupan-uhrien-auttamisjarjestelma-koulutti-noin-750-nykyista-ja-tulevaa-poliisia-ja-rajavartijaa-ihmiskaupasta-auttamisjarjestelman-asiakasmaarat
https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/kelan-arabiankielinen-puhelinpalvelu-avautuu-6-11-
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Kansainvälinen tilanne 

Bangladeshin kenttäsairaalassa hoidettiin yli 50 000 potilasta 

Bangladeshin kenttäsairaala välineistöineen on 
siirretty paikalliselle Punaiselle Puolikuulle, joka jat-
kaa terveyspalveluiden tuottamista yhdessä mui-
den järjestöjen kanssa. Suomen Punaisen Ristin 
johtamassa kenttäsairaalassa pelastettiin ihmis-
henkiä vuorokauden ympäri lokakuusta 2017 läh-
tien.  

Cox´s Bazarin sairaalan keskeisimpiä potilasryhmiä 
olivat kirurgiset potilaat ja synnyttävät äidit. Kent-
täsairaalassa syntyi reilun vuoden aikana kaikkiaan 
yli 600 vauvaa. Sairaalassa hoidettiin myös muun 
muassa tavallisia tartuntatauteja sairastavia poti-
laita, liikenneonnettomuuksien uhreja, palovam-
man saaneita potilaita sekä lapsia, jotka sairastivat 
länsimaissa harvinaisia infektiotauteja, kuten tuh-
karokkoa. Sairaalassa hoidettiin kaikkiaan yli 
50 000 potilasta eli keskimäärin 100 – 160 ihmistä 
päivässä. 

Punaisen Ristin avustustyöntekijä, kätilö Jaana Laine 
mittaa hemoglobiinin Koshida Begumin vauvan jalasta. 
Bangladeshin kenttäsairaala, toukokuu 2018. Kuva: 
Saara Mansikkamäki 

 
Nyt työtä jatkaa Bangladeshin Punainen Puolikuu, 
joka tarjoaa sairaalassa terveyskeskuspalveluja ja 

ohjaa tarvittaessa potilaita jatkohoitoon. Kenttä-
sairaalan perustamisen jälkeen leirille on perus-
tettu muiden järjestöjen ja toimijoiden sairaaloita, 
jotka pyrkivät jatkamaan kirurgista päivystystä 
vuoropäivin. 

Punaisen Ristin nopean avun yksiköihin kuuluvat 
kenttäsairaalat on varustettu toimimaan enintään 
neljä kuukautta katastrofin jälkeen. Nyt tiedettiin 
jo sairaalaa perustettaessa, että apua tarvitaan 
huomattavasti pidempään. Siksi Punainen Risti on 
kouluttanut kymmenittäin paikallisia Punaisen Puo-
likuun työntekijöitä ja vapaaehtoisia sairaalan toi-
mintaan ja terveystyöhön. 

Apu perille lahjoittajien turvin 

Operaatio on ollut Suomen Punaisen Ristin mitta-
kaavassa valtava. Suomen Punainen Risti sai sai-
raalan johtovastuun Norjan Punaiselta Ristiltä, joka 
johti sairaalaa ensimmäisten neljän kuukauden 
ajan. Kaikkiaan sairaalassa työskenteli sen perus-
tamisesta lähtien yli 500 kansainvälistä avustus-
työntekijää 18 eri maasta. 

Sairaalan toiminta rahoitettiin ulkoministeriön, Eu-
roopan unionin humanitaarisen avun toimiston EC-
HOn sekä Punaisen Ristin kansainvälisen liiton ja 
kansallisten yhdistysten varoin. Suomen Punaisen 
Ristin katastrofirahastoon lahjoitettujen varojen 
ansiosta Punainen Risti pystyi toimimaan heti, kun 
tarve sairaalan perustamiselle syntyi. 

Kenttäsairaalaa ympäröivällä Cox´s Bazarin leirillä 
asuu hökkelimajoissa yli 900 000 ihmistä, jotka 
ovat paenneet Myanmarin väkivaltaisuuksia rajan 
toiselle puolelle Bangladeshiin. Kenttäsairaala pe-
rustettiin lokakuussa 2017, kun paenneiden määrä 
kasvoi hälyttävää tahtia. 
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Rödakorshuset Tukholmassa auttaa paperittomia ja turvapaikanhakijoita  
 
Vierailin joulukuussa Tukholman Rödakorshu-
setissa, joka on toiminut mallina Helsingissä toimi-
valle monikulttuuriselle päiväkeskukselle Mosaii-
kille. Mosaiikki toimii yhteistyössä Punaisen Ristin, 
Helsingin seurakuntayhtymän ja Sininauhasäätiön 
kanssa ja sen toiminta on puitteiltaan pienimuo-
toisempaa kuin Rödakorshusetin. 

Ruotsin Punaisen Ristin ylläpitämä Rödakorshuset tar-
joaa mm. tilan, jossa paperiton tai turvapaikanhakija voi 
levähtää. Kuva: Aleksi Seilonen 

Rödakorshuset on kaikille avoin Punaisen Ristin 
tila, jonka palvelut on suunnattu erityisesti pape-
rittomille, EU:n sisäiselle liikkuvalle väestölle ja tur-
vapaikanhakijoille. Käyttäjäryhmiä ei ole eritelty, 
mutta käytännössä kävijät jakautuvat ryhmittäin 
eri aikoihin pitkin päivää. Tässä toiminta on eri-
laista kuin Mosaiikissa, jossa on liikkuvan väestön 
palvelut erikseen. Rödakorshusetissa käy muitakin 
kuin erityisiin kohderyhmiin kuuluvia, esimerkiksi 
eläkeläisiä päiväsaikaan ompelemassa. 

Keskus sijaitsee Skärholmenissa puolen tunnin ajo-
matkan päässä Tukholman keskustasta, mutta 
Ikean ilmaiset bussikuljetukset tuovat kätevästi ai-
van tien toiselle puolelle. Paikan valintaan on vai-
kuttanut, että Skärholmenin 9 000 asukkaasta 80 
prosenttia on ulkomaalaistaustaisia (koko Tukhol-
massa ulkomaalaistaustaisia on 33 prosenttia). 

Rödakorshuset on avoinna päivisin tiistaista tors-
taihin ja tarjoaa mm. suihku- ja pyykinpesumahdol-
lisuuden, ilmaista lounasta, kielen opetusta, yleistä 
neuvontaa, mahdollisuuden tavata sairaanhoitajaa, 
taidepajoja sekä paikan levähtää ja hiljentyä. Viih-
tyisää tilaa on reilusti useammalle kymmenelle vie-
railijalle.  

Lounashuoneena toimivan aulan lisäksi keskuk-
sessa on useampi luokkahuone, lastenhuone, om-
peluhuone, saniteettitilat, sairaanhoitajan tutki-
mushuone, kaksi toimistohuonetta ja tilava lepo-
huone. Sisään saavuttaessa vastaanotossa päivys-
tää vapaaehtoinen, joka ohjaa vierailijat eteenpäin. 
Paikalla on myös keskushallinnon työntekijä, joka 
tukee vapaaehtoisia asiakastyössä ja vastaa hallin-
toasioista. 

Keskus toimii Skärholmenin paikallisosaston alai-
suudessa, mutta sitä rahoittavat monet osastot 
yhdessä. Keskuksessa on Skärholmenin osaston 
toimisto ja tiloissa järjestetään aukioloaikojen ul-
kopuolella myös muuta toimintaa. Päiväkeskuk-
sessa tehdään yhteistyötä myös muiden järjestö-
jen ja toimijoiden kanssa. 

Teksti, kuvat ja lisätietoja: aleksi.seilonen@red-
cross.fi 

  

https://kommun.redcross.se/stockholm/stockholm-syd/vart-arbete/rodakorshuset/
https://kommun.redcross.se/stockholm/stockholm-syd/vart-arbete/rodakorshuset/
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20180109/paivakeskuksessa-paperiton-voi-hetkeksi-unohtaa-ikavat-asiat
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20180109/paivakeskuksessa-paperiton-voi-hetkeksi-unohtaa-ikavat-asiat
mailto:aleksi.seilonen@redcross.fi
mailto:aleksi.seilonen@redcross.fi
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Kansainvälinen siirtolaissopimus eli -kompakti hyväksytty 

Kansainvälinen siirtolaisuussopimus eli kompakti 
hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 19. joulukuuta 
2018. Kiistelyä herättänyttä kompaktia tukenut 
päätöslauselma sai lopulta taakseen 152 maan 
tuen. Vastaan äänesti yllättäen vain viisi maata - 
Yhdysvallat, Unkari, Puola, Tsekki ja Israel - ja 12 
äänesti tyhjää. Suomi kannatti kompaktia. 

IFRC: Liian monet ihmiset kuolevat ja kärsivät 
muuttoliikkeessä  

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun kansainväli-
nen liitto (IFRC) toivotti tervetulleeksi sopimuksen. 
Samalla Liitto kommentoi, että kompakti on tärkeä 
askel kohti tekoja, joiden pitäisi korjata vääränlai-
nen lähestymistapa siirtolaisuuteen.  

”Maailmanlaajuinen muuttoliikepolitiikka vaikuttaa 
satoihin tuhansiin ihmisiin joka päivä. Me tuemme 
sopimuksen voimaantuloa, mutta samalla toi-
vomme, että valtiot ryhtyvät korjaaviin toimenpi-
teisiin välittömästi,” sanoi Liiton puheenjohtaja 
Francesco Rocca. 

”Liian monet ihmiset kuolevat. Liian monet kärsi-
vät. Liian monet lapset kärsivät hyväksikäytöstä ja 
väkivallasta. Yhtä huolestuttavaa on auttamisen 
kriminalisointi: rajoitetaan tai säädetään lakeja, 
jotka estävät ihmisiä auttamasta ja pelastamasta,” 
lisäsi Rocca. 

Lue siirtolaissopimusta koskeva Liiton tiedote.  

Punaisen Ristin EU-toimisto: myös siirtolaislapsia on kohdeltava lapsina 

Suomen Punainen Risti julkaisi 18. joulukuuta kan-
sainvälisenä siirtolaisten päivänä Punaisen Ristin 
EU-toimiston kannanoton. Punaisen Ristin EU-toi-
misto vaatii EU:ta ja sen jäsenvaltioita varmista-
maan, että lapsia suojellaan muuttoliikkeen yhtey-
dessä asianmukaisesti ja että heille annetaan kei-
noja valoisamman tulevaisuuden rakentamiseksi. 

Sekä yksin että perheen kanssa liikkuvien siirto-
laislasten määrä maailmassa on kasvanut merkittä-
västi viime vuosikymmenen aikana. Pelkästään Eu-
roopassa lapsia koskevia turvapaikkahakemuksia 
jätettiin vuonna 2017 noin 200 000, mikä on 30 

prosenttia kaikista hakemuksista. Lisäksi paljon 
lapsia katoaa vaarallisilla ja väkivallan uhkaamilla 
reiteillä ja Eurooppaan saavuttuaan. 

“Lapsen etu on periaate, jonka tulisi olla kaikkien 
turvapaikkaa ja muuttoliikettä koskevien päätösten 
ja toimenpiteiden keskiössä koko EU:n alueella”, 
muistuttaa Punaisen Ristin EU-toimiston johtaja 
Denis Haveaux. 

Lue koko kannanotto. 

 

 

Maahantulovarautuminen ja Euroopan vastaanottoviranomaisten verkosto  

Punaisen Ristin EU-toimisto osallistui European 
Platform of Reception Agencies (EPRA) -verkoston 
päätöskonferenssiin joulukuun alussa. Migri on ol-
lut verkostossa mukana sen perustamisesta läh-
tien. Punaisen Ristin EU-toimiston johtaja Denis 
Haveaux nosti esille vastaanottotoiminnan nopean 

alasajon ongelmia: jokaisen suljetun VOKin myötä 
menetetään paljon osaamista. Hän painotti Punai-
sen Ristin kansallisten yhdistysten varautumisroo-
lia maahantulossa ja mainitsi Suomen hyvänä esi-
merkkinä. Hän myös muistutti, että vastaanotto-
toiminnan tulee olla inhimillistä ja kunnioittaa ih-
misarvoa. 

https://media.ifrc.org/ifrc/press-release/work-starts-now-worlds-largest-humanitarian-network-reacts-adoption-global-compact-migration/
https://www.punainenristi.fi/uutiset/20181217/myos-siirtolaislapsia-kohdeltava-lapsina
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Euroopan komission puolelta tunnustettiin se val-
tava haaste, minkä vuosi 2015 aiheutti eri maiden 
vastaanottojärjestelmille. Vuosien 2015-16 op-
peina on se, että täytyy olla varautumissuunnitel-
mat sekä kyky hallita massaliikehdintää ja poik-
keavia tilanteita. Euroopan turvapaikka-asioiden 
tukiviraston (EASO) edustaja totesi, että varautu-
mista vaikeuttaa se, että monissa maissa ajatel-
laan tilanteen olevan nyt hallinnassa ja helposti 
kontrolloitavissa. 

Viranomaisten varmistettava vastaanottotoimin-
nan laatu 

Komission turvapaikkajärjestelmän uudistuksen 
(CEAS) osalta komissio toivoi, että edes ne ele-
mentit, joista on saavutettu yksimielisyys, hyväk-
syttäisiin. Tämä osoittaisi myös EU-maiden kansa-
laisille, että EU kykenee päätöksentekoon. Turva-
paikanhakijoiden liikkumista EU-maasta toiseen 
halutaan ehkäistä. Liikkumiseen vaikuttavat erot 
turvapaikkaprosessissa ja todennäköisyyksissä 
saada turvapaikka EU-maiden välillä sekä erot vas-
taanottokeskusten oloissa. 

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR muistutti vastaanot-
totoiminnan laadun osalta, että on viranomaisten 
tehtävä varmistaa asianmukainen laatu. UNHCR 
nosti esille, että kansalaisjärjestöt voivat tuoda li-
säarvoa vastaanottokeskuksiin. UNHCR oli erityi-
sesti huolissaan lasten säilöönotosta ja vanhem-
mista eroon joutuneista lapsista sekä olosuhteista 
Kreikan saarilla.  

Haasteena Euroopan maasta toiseen liikkuvat siir-
tolaiset 

Hollannin vastaanottojärjestelmä kolminkertaistet-
tiin vuosina 2015-2016. Toiminnan kasvattami-
sessa olivat mukana Punaisen Ristin lisäksi Pelas-
tusarmeija ja kunnat. Alasajoa pidetään suurena 
hukkana, ei vain osaava henkilökunta ja hyvät fa-
siliteetit vaan myös koulunkäynnin järjestelyt, va-
paaehtoisten panokset ja paikalliset yhteydet hu-

kataan. Euroopassa maasta toiseen liikkuvat siirto-
laiset ovat nyt kasvattaneet vastaanottotarvetta. 
Heidän kanssaan toimiminen on vaikeaa, koska he 
eivät todennäköisesti saa turvapaikkaa ja tietävät, 
että joutuvat lähtemään. Belgiassa tilanne on vas-
taava. Joidenkin VOKien sulkemista on lykätty, 
jotta EU-maista saapuvat voidaan vastaanottaa. 

Punaisen Ristin puheenvuoron pääkohdat piirtäjän mu-
kaan EPRA-verkoston päätöskonferenssissa. Kuva: Paula 
Uski 

https://epso.europa.eu/job-opportunities/institutions-and-agencies/1437-easo-european-asylum-support-office_fi
https://epso.europa.eu/job-opportunities/institutions-and-agencies/1437-easo-european-asylum-support-office_fi
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Ranskaan ei saapunut suurta turvapaikanhakija-
määrää kuten useisiin muihin maihin, mutta se-
kundäärinen liikehdintä on kasvussa ja vastaan-
oton paikkamäärät on jo yli kaksinkertaistettu. 

Espanjassa luvut ovat kasvussa ja tilanne on muut-
tunut. Turvapaikkaa hakevat eivät tule enää Syyri-
asta vaan Venezuelasta, Hondurasista ja Kolumbi-
asta ja heidän tarkoituksenaan on hakea turva-
paikkaa Espanjasta, eikä liikkua Espanjan läpi mui-
hin EU-maihin. Aiemmin suuri määrä paperittomia 
jatkoi Espanjasta Ranskaan ja Belgiaan, mutta nyt 
osa heistä pelkää palautuksia ja hakeekin turva-
paikkaa Espanjasta.  

Viranomaiset pohtivat luotettavien ennusteiden 
teon vaikeutta. Hollannissa tehdään skenaarioita 
toiminnansuunnittelun tueksi puolen vuoden vä-
lein. Apuna käytetään ajatushautomoita ja eri läh-
teitä. Belgia tekee skenaarioita kolme kertaa vuo-
dessa. 

Lisätietoja EASO:n toiminnasta: 
https://www.easo.europa.eu/  

 

 

 

UNHCR kehittänyt uusia malleja lasten suojeluun turvapaikanhaussa– Ruotsi 
esimerkkinä 

EU-maista haki turvapaikkaa vuonna 2015 lähes 
90 000 yksin tullutta lasta, joista 35 000 Ruot-
sissa. Ruotsin toimiva lastensuojelujärjestelmä jou-
tui koetukselle ja järjestelmässä paljastui puut-
teita. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on yhdessä val-
tioiden ja muiden toimijoiden kanssa laatinut tie-
kartan (The Way Forward) lasten suojelun vahvis-
tamiseksi. 

UNHCR aloitti innovatiivisen projektin, jossa Ruot-
sin turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja lasten-
suojelun käytäntöjen pohjalta luonnosteltiin uusia 
malleja. Näissä lapsen tilannetta tarkastellaan en-
sisijaisesti suojelun ja lapsen edun näkökulmasta 

eikä hänen asemastaan turvapaikanhakijana. Mu-
kana monivaiheisen prosessin kehittelyssä oli vi-
ranomaisia, kolmannen sektorin toimijoita ja erityi-
sesti turvapaikanhakijalapsia ja -nuoria.  

Projektin suositukset lähtevät siitä, että lapsen 
täytyy ensisijaisesti saada suojelua ja tuntea ole-
vansa turvassa. Raportissa (I want to feel safe) 
esitellään erilaisia malleja kuten Barnlanda, 
jossa viranomaisprosessit alkavat vasta, kun lapsi 
on saanut levätä ja selvitellä omaa tilannettaan ja 
oikeuksiaan tai Barnahus, jolla kuvataan lapsen 
edun selvittämistä moniammatillisessa yhteis-
työssä. 

 

 

 

https://www.easo.europa.eu/
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/58434#_ga=2.13722805.340957955.1549293073-926550903.1532437557
https://www.unhcr.org/neu/wp-content/uploads/sites/15/2018/12/UNHCR-I-want-to-feel-safe-.pdf
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Pakolaisten määrä Eurooppaan väheni vuonna 2018 edellisvuodesta 
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Vastaanottoyksiköiden ja perheryhmäkotien majoitustilanne 

  HELMIKUU 2019  (4.2.2019) 

  Asukkaita Yksiköitä* 

Punaisen Ristin VOKit 3 086 21 

Alaikäisyksiköt  11 2  

Yhteensä  3 097 
(muutos -148) 
 

23 

*) Yksiköiden laskentatapa Maahanmuuttoviraston mukaisesti 
 
Punainen Risti ylläpitää 21 aikuisten ja perheiden vastaanottoyksikköä. Yhteensä Suomessa on 42 vastaan-
ottoyksikköä, joissa majoittuu 6 592 turvapaikanhakijaa. Yksityismajoituksessa on 3 694 turvapaikanhakijaa. 
  
Punainen Risti ylläpitää kahta alaikäisyksikköä. Yhteensä Suomessa on kuusi alaikäisyksikköä, joissa majoit-
tuu 44 lasta/nuorta. Yksityismajoituksessa on 16 lasta/nuorta.  
 
Vastaanottojärjestelmässä on yhteensä 10 571 henkilöä (Migri 4.2.2019). 
 
Lisäksi Punainen Risti ylläpitää Hämeenkyrön hybridin lisäksi oleskeluluvan saaneille lapsille/nuorille Lohjalla 
perheryhmäkotia, jossa asuu 15 lasta/nuorta ja jälkihuollon piirissä on 18 nuorta. 
 

PUNAISEN RISTIN VASTAANOTTOYKSIKÖT JA PERHERYHMÄKODIT 

Helsingin ja Uudenmaan piiri: 
• Hangon VOK 
• Helsingin VOK, Auramo (suljetaan 

30.4.2019) 
• Lohjan perheryhmäkoti 

Lapin piiri: 
• Kemin VOK 
• Rovaniemen VOK 
 

Savo-Karjalan piiri: 
• Kontiolahden VOK, Paihola 
 

 
Hämeen piiri: 
• Lahden VOK 
• Lahden VOK TETU 
• Lammin VOK 
• Mänttä-Vilppulan VOK 
• Hämeenkyrön hybridi (ryhmäkoti, 

tukiasunnot, perheryhmäkoti)  
• Tampereen yksityismajoitusyksikkö 

 
Länsi-Suomen piiri: 
• Kauhavan VOK 
• Salmirannan VOK, 

Jyväskylä 
 
 
Oulun piiri: 
• Ruukin VOK 
 

 
Varsinais-Suomen piiri: 
• Turun VOK, Pansio 
• Turun VOK, Halikko 
• Turun VOK, Punkalaidun 
• Turun VOK, Metallikadun 

ryhmäkoti 

 
Kaakkois-Suomen piiri: 
• Imatran VOK 
• Mikkelin VOK 
 

Satakunnan piiri: 
• Porin VOK 
• Rauman VOK 

 

Österbottenin piiri: 
• Kristiinankaupungin VOK 
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Uutiskirjeet ja ohjeet  

 

Punaisen Ristin maahanmuutto- ja pakolaistyön uutiskirjeet ovat Punaisen Ristin henkilöstön luettavissa Sha-
repointissa (Punaisen Ristin pakolais- ja maahanmuuttotyö). Vanhat vastaanottotoiminnan ajankohtaistiedot-
teet ja tilanneraportit luettavissa VOT-ohjeissa ja materiaaleissa kohdassa viestintä.  

 

Punaisen Ristin VOT-ohjeet ja materiaalit  

www.spr.fi/votohjeet  

Vastaanottotoiminnan valtakunnalliset ohjeet ja materiaalit on tarkoitettu Punaisen Ristin henkilöstön sisäi-
seen käyttöön. Office 365 -palvelimelle (One Drive) kirjaudutaan käytössä olevilla punainenristi.fi, redcross.fi 
tai vokki.fi -tunnuksilla.  

 

Uutiskirjeen toimitus:  
Noora Kero, Liisa Välimäki, Emilia Fagerlund  
 
 
Palaute ja juttuideat:  
noora.kero@redcross.fi 

 

Uutiskirjeen jakelu:  
SPR hallitus, SPR johto, SPR keskustoimiston henkilöstö, SPR piirien henkilöstö,  
vastaanottoyksiköiden henkilöstö, Kontti-johto 

 

 

 

 

 

 

https://finnishredcross-my.sharepoint.com/personal/hanna-leena_tikkanen_redcross_fi/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=jdlWXRvvDkjADcYxi24UlI6r40FxctwzcEyq5mtxccQ%3d&folderid=2_0c8cfc0f980474d5697cac9aa44db05b4&rev=1
http://www.spr.fi/votohjeet

