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Järjestön kotimaan asiat  

 
N-Clean Oy on työllistänyt turvapaikanhakijoita Sodankylän Kakslauttasessa. Kuva: Daniel Rosenqvist 

Posti ja siivousfirmat työllistävät turvapaikanhakijoita

Punainen Risti on selvittänyt turvapaikanhakijoiden 
työssäkäyntiä järjestön ylläpitämissä vastaanotto-
keskuksissa. TET-hanke (Turvapaikanhakijoiden ja 
oleskeluluvan saaneiden työelämävalmiuksien tu-
keminen) kysyi alkuvuonna vastaanottokeskuk-
sista, kuinka moni täysi-ikäinen asiakas käy palk-
katöissä. Kyselyyn vastasi 13 vastaanottokeskusta. 
Tulokset ovat mielenkiintoisia ja erot suuria. 

Korkein työssäkäyvien osuus oli Helsingissä. Aura-
mon vastaanottokeskuksen asiakkaista (keskus-
majoitetuista ja yksityismajoituksessa asuvista) pe-
räti 41 prosenttia oli palkkatöissä. 

Seuraavaksi eniten työssäkäyviä oli Rovaniemellä 
(34 %), Turussa (28 %), Ruukissa (26 %) ja Rau-
malla (25 %). Helsingin korkeita lukuja selittävät 

suuri työvoiman tarve esim. siivous-, ravin-
tola- ja jakelualalla. Suurimpia turvapaikanhakijoi-
den työllistäjiä ovat Posti, siivous- ja rakennusfir-
mat sekä ravintolat.  

Vähiten työllistyneitä oli Punkalaitumella (3 %) ja 
Joensuussa (5 %). Pienessä Punkalaitumen kun-
nassa Pirkanmaalla työn tarjonta on vähäisempää 
ja myös liikkuminen paikasta toiseen hankalaa. Jul-
kinen liikenne kulkee vain harvakseltaan. Kesän 
toivotaan vilkastuttavan työnsaantia ja työssä-
käyvä voi silloin valita kulkupeliksi myös polkupyö-
rän. 

Pohjois-Suomen talvi- ja kevätsesonki on puoles-
taan tarjonnut työmahdollisuuksia mm. hotelleissa 
ja muissa majoituspalveluissa.  
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Ongelmia palkanmaksussa 

Osalla turvapaikanhakijoista on ollut viime kuukau-
sina ongelmia palkanmaksussa. Aiemmin Maahan-
muuttovirasto tarjosi turvapaikanhakijoille mahdol-
lisuuden Monikorttiin, jolle palkka voitiin maksaa.  

Alkuvuodesta otettiin käyttöön uudenlaiset kortit, 
joiden toimituksessa oli ongelmia. Osa turvapai-
kanhakijoista jäi kokonaan ilman korttia, vaikka oli 
jo ehtinyt aloittaa työt. Työpaikoilla on ihmetelty, 
miten palkka maksetaan. Työpaikan saanti on 
myös voinut tyssätä kortittomuuteen. 
 

 

Maaliskuun lopussa Migri tiedotti, että kaikki Moni-
kortit vaihdetaan prepaid PFS-korteiksi huhtikuun 
aikana. Uusia kortteja myönnetään jatkossa kaikille 
työssäkäyville turvapaikanhakijoille, jos edellytyk-
set palkanmaksulle täyttyvät.  

Uuden palkansaajan maksukortin toimitusaika on 
Migrin mukaan noin 2-3 viikkoa. 

Osaamiskartoitusten loppuraportti julki touko-
kuussa 

TET-hanke on tehnyt Accenturen ja Itä-Suomen yli-
opiston avulla turvapaikanhakijoiden osaamisen 
kartoituksista raportin. Se julkaistaan 14. touko-
kuuta tiedotustilaisuudessa Punaisen Ristin kes-
kustoimistossa. Paikalle tulee mm. tutkijoita sekä 
pääsihteeri Kristiina Kumpula. Tiedotamme rapor-
tin sisällöstä silloin. 

Vastaanottokeskuksissa asiakkaiden osaamisen 
kartoitukset ja TET-jaksot jatkuvat edelleen. Nykyi-
senlaisia haastatteluja tehdään siihen asti, kun 
Migri ottaa hoitaakseen osaamisen kartoitusten 
organisoinnin. TET-projekti jatkuu elokuun lop-
puun. 
 

Turvapaikanhakija aloittamassa työvuoroaan Postissa. 
Kuva: Marja Juonala  

Punainen Risti avasi paperittomat@punainenristi.fi  -sähköpostiosoitteen  

Paperittomat -sähköpostiosoite on tarkoitettu pa-
perittomien neuvontaan. Se palvelee ensisijaisesti 
paperittomia auttavia yksityishenkilöitä, järjestöjä 
sekä muita toimijoita. Punaisen Ristin osastot ja 
vastaanottokeskukset voivat olla paperittomiin liit-
tyvissä kysymyksissä yhteydessä joko piiritoimis-
ton paperittomat-yhteyshenkilöön tai neuvon-
tasähköpostiin. Myös paperittomat itse voivat olla 
sähköpostitse yhteydessä. 

Neuvontaa antavat Punaisen Ristin paperittomien 
asioihin erikoistuneet työntekijät. Neuvontaa an-
netaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Muun 

kielisiin viesteihin vastataan mahdollisuuksien mu-
kaan. Viesteihin pyritään vastaamaan 1-2 päivän 
kuluessa. Tilanteen ruuhkautuessa asiasta tiedote-
taan automaattisessa vastausviestissä. 

Neuvontaa annetaan erityisesti välttämättömän 
huolenpidon järjestämisessä ja saatavuudessa.  
Tämä tarkoittaa sekä julkisia että kolmannen sek-
torin palveluita. Oikeudellisissa kysymyksissä neu-
vontaa antaa ensisijaisesti Pakolaisneuvonta (eri-
tyisesti oleskeluoikeuteen liittyvät kysymykset). 

Lisätietoja: aleksi.seilonen@redcross.fi 
  

mailto:paperittomat@punainenristi.fi
mailto:aleksi.seilonen@redcross.fi
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Punainen Risti jakoi ennakkoluuloton edelläkävijä -tunnustuksia 

Rovaniemen palloseura on yksi tämänvuotisista 
Punaisen Ristin Ennakkoluuloton edelläkävijä -tun-
nustuksen saajista. RoPS on tuonut toiminnassaan 
esiin ’Jalkapallo kuuluu kaikille’ -asennetta ja otta-
nut julkisesti kantaa syrjimättömyyden puolesta ja 
rasismia vastaan.  

Punaisen Ristin Lapin piiri jakoi tunnustuksen Ro-
vaniemellä rasisminvastaisen viikon tapahtumassa. 
Perusteluissa todetaan, että RoPS on osoittanut, 
kuinka urheilutoiminnalla voidaan vaikuttaa asen-
teisiin koko yhteiskunnassa.  

RoPS on puuttunut esimerkillisellä tavalla rasistisiin 
tai syrjiviin tilanteisiin pelitapahtumissa, palkannut 
eritaustaisia pelaajia ja ottanut julkisesti kantaa ra-
sismia vastaan mm. ’Punainen kortti rasismille’ -
kampanjassa. 

”Pukukopissa ja kentällä tarvitaan jokaista pelaa-
jaa. Ketään ei ole varaa jättää sivuun. Menestyvä 
joukkue tarvitsee erilaisia pelaajia – eri-ikäisiä, eri-
maalaisia ja eritaustaisia. Jokainen pelaaja tuo mu-
kanaan oman erityisvahvuutensa, jotka yhteen ka-
sattuna tekevät koko joukkueesta vahvemman, 
osaavamman ja voittavamman,” sanoo RoPSin 
markkinointi- ja viestintäpäällikkö Pasi Pikkupeura. 

 
RoPS vastustaa rasismia. Miesten edustusjoukkueen pe-
laajat Eetu Muinonen, Aleksandr Kokko, Antonio Re-
guero ja Taye Taiwo. Kuva: RoPS/Roifoto 

 

Suomen Punainen Risti jakaa vuosittain rasismin-
vastaisella viikolla tunnustuksia yhteisöille, yrityk-
sille tai yksittäisille henkilöille, jotka edistävät toi-
minnallaan inhimillisyyttä ja yhdenvertaisuutta. Alla 
piirien jakamat tunnustusten saajat perustelui-
neen. 

Satakunta: Euran kunnalle tunnustus kiintiöpako-
laisten vastaanottamisesta.  

Varsinais-Suomi: Turun Kaikkien Naisten talo aut-
taa paperittomia ja paperittomuuden uhassa elä-
viä. 

Österbotten: Urheiluseura Vasa IS rohkaisee urhei-
lemaan taustasta riippumatta ja pitää osallistumis-
maksun alhaisena. 

Kaakkois-Suomi: Etelä-Karjalan Osuuskauppa tu-
kee maahanmuuttajien työllistymistä ja luo tasa-
vertaisia työmahdollisuuksia.  

Savo-Karjala (jakoi kaksi tunnustusta): Joensuulai-
nen kalastusseura Lesnan Naputtajat tarjoaa turva-
paikanhakijoille apua kalastuksessa, vie lapsia on-
gelle ja järjestää kalastuskursseja; 

Vieremällä toimiva kaapeli- ja johdinsarjoja valmis-
tava Lapp Connecto on palkannut ja kouluttanut 
maahanmuuttajia jo usean vuoden ajan. 

Helsinki ja Uusimaa: Seksuaalivähemmistöjä tukeva 
Hassan Hnini on edistänyt HLBTIQ (homo-lesbo-bi-
trans-intersukupuolinen ja queer-henkilö) -yhtei-
söön kuuluvien turvapaikanhakijoiden asemaa Suo-
messa ja kehittänyt heille tukitoimintaa. 

Länsi-Suomi: Vaasan Suomalaisen kirjakaupan 
myymäläpäällikkö Sari Männikkö on edesauttanut 
maahanmuuttajataustaisia nuoria löytämään en-
simmäisiä kesätyöpaikkoja 

Lue lisää tunnustuksen saajista.  
  

https://www.punainenristi.fi/uutiset/20190322/rovaniemen-palloseura-haluaa-vaikuttaa-asenteisiin-ketaan-ei-ole-varaa-jattaa
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Vapaaehtoiset vastaanottavat kiintiöpakolaisia lähes viikoittain 

Punaisen Ristin vapaaehtoiset vastaanottivat viime 
vuonna kaikkiaan 608 kiintiöpakolaista Helsinki-
Vantaan lentokentällä. Kansallisuuksista suurin 
ryhmä oli 371 syyrialaista. Kuntiin jatkavia ryhmiä 
vastaanotettiin 64 päivänä ja toimintaan käytettiin 
arviolta 320 tuntia.  

 
Vapaaehtoiset vastaanottavat kiintiöpakolaisia Helsinki-
Vantaan kentällä. Kuva: Milla Mäkilä 

Suomen Punainen Risti on vastaanottanut pakolai-
sia 1970-luvulta lähtien. SPR ilmoittaa pakolaisten 
saapumisaikataulut ja muut ajankohtaiset tiedot 
vastaanottavalle kunnalle, piireille ja rajavartios-
tolle, varaa tulkit tarpeen vaatiessa ja varmistaa 
riittävän määrän vapaaehtoisia lentokentälle.  

Tehtävään koulutetut vapaaehtoiset ovat Helsinki-
Vantaalla vastaanottamassa kiintiöpakolaisia, kun 
he saapuvat ulkomaan lennolla ja avustavat heitä 
jatkokuljetuksen lähtöön saakka. 

Vuonna 2019 Suomen pakolaiskiintiöön on sisälly-
tetty syyrialaiset Turkissa (430 henkilöä), kongo-
laiset Sambiassa (100), hätätapauksia ilman alue- 
tai kansalaisuusrajoituksia (100) sekä Libyasta Ni-
geriin hätäevakuointimekanismin puitteissa evaku-
oidut pakolaiset (120). Mikäli Nigeriin evakuoituja 
pakolaisia ei vastaanoteta riittävästi, jäljelle jäävä 
osuus voidaan ottaa uudelleensijoittamalla Nige-
rissä rekisteröityjä pakolaisia. Hätätapauksia toivo-
taan kiireellisesti uudelleen sijoitettaviksi turvalli-
suuteen tai terveydentilaan johtuvista syistä. 

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mandaatin piiriin 
kuului vuonna 2017 kaikkiaan 19,9 miljoonaa pa-
kolaista, joista samana vuonna uudelleen sijoitet-
tiin maailmanlaajuisesti 102 800 henkilöä. Suomi 
on viime vuosina ottanut 750 kiintiöpakolaista 
vuodessa. Poikkeuksena olivat vuodet 2014 ja 
2015, jolloin kiintiötä nostettiin Syyrian sodan 
seurauksena 1 050 henkilöön. Kiintiöpakolaisella 
on Suomeen tullessaan UNHCR:n myöntämä pako-
laisasema ja oleskelulupa Suomessa. 

 

Liikunnan tukeminen VOKeissa jatkuu 

Vastaanottokeskusten liikuntahanke on saanut 
myös tälle vuodelle aluehallintoviraston veikkaus-
voittovaroista myönnettyä valtionapua. Hank-
keessa on mukana kaikkiaan 17 Punaisen Ristin 
vastaanottoyksikköä yhdeksästä piiristä.  

Yksiköt ovat mukana 40 prosentin omavastuulla. 
Hankehallinto jatkunee samalla kuviolla kuin viime 
vuonnakin. Päivitämme seuraavaksi hankehallinnon 
dokumentit ja lähetämme uudet sopimukset piirien 

toiminnanjohtajille allekirjoitettavaksi. Samalla lä-
hetämme tarkemman tiedon budjetista sekä ra-
portointiohjeet. Kun uudet sopimukset on allekir-
joitettu, liikuntahankkeen avustusten käytön voi 
aloittaa.  

Ilmoitattehan hankkeeseen osallistuvien piirien ja 
vastaanottoyksiköiden yhteyshenkilöt:  

maria.pikkarainen@punainenristi.fi. 
  

mailto:maria.pikkarainen@punainenristi.fi
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Nostoja piirien monikulttuurisesta toiminnasta: Satakunta ja Varsinais-
Suomi 

Punaisessa Ristissä toimii joukko vapaaehtoisia, 
joille on viime vuosien aikana kertynyt erityistä ko-
kemusta vastaanottotoiminnasta ja kotoutumisen 
tuesta. Miten hyödyntää heidän osaamistaan ja 
kontaktejaan esimerkiksi laajamittaisen maahantu-
lon tilanteessa? Miten koordinoida vapaaehtoistoi-
mintaa häiriötilanteissa, joissa maahan muutta-
neet ja turvapaikanhakijat saattavat tarvita eri-
tyistä tukea? 

Satakunnassa päätettiin koota yhteen vapaaehtoi-
sia, jotka toimivat tai ovat toimineet vastaanotto-
keskuksissa, kotoutumisen tukena sekä Vapepan, 
ensihuollon, ensiavun ja henkisen tuen tehtävissä. 
Heistä muodostettiin viime syksynä pakolaistyön 
valmiusryhmä, jota koordinoi piirin monikulttuuri-
suustoiminnan suunnittelija yhteistyössä valmius-
päällikön kanssa. Ryhmään ilmoittautui 15 vapaa-
ehtoista viidestä osastosta.  

Pakolaistyön valmiusryhmä osallistuu Pisara-harjoi-
tukseen 

Ensimmäisessä tapaamisessa käytiin läpi mahdolli-
sia hälytystilanteita ja vapaaehtoistehtäviä sekä 
hälytysryhmässä toimimisen perusteita. Keskustel-
tiin siitä, että kriisitilanteissa voidaan tarvita paitsi 
majoitusta, vaateapua ja ruokahuoltoa, myös roh-
keutta kohdata eritaustaisia ihmisiä, inhimillistä 
läsnäoloa ja vaikkapa lastenhoitoa.  

Varautuessamme häiriötilanteisiin, hälytysvalmiu-
dessa olevia vapaaehtoisia tarvitaan kaikilta Punai-
sen Ristin toiminta-aloilta. Monikulttuurisen toi-
minnan vapaaehtoisilla on kontakteja eri väestö-
ryhmiin, mikä edesauttaa esimerkiksi tarvittavaa 
kielitaitoa omaavien uusien vapaaehtoisten rekry-
toimista. 

Pakolaistyön valmiusryhmä kokoontuu 2–4 kertaa 
vuodessa. Seuraavassa tapaamisessa opetellaan 
OHTO-hälytysjärjestelmän käyttöä sekä suunnitel-
laan osallistumista Pisara-harjoitukseen: miten esi-
merkiksi vesikriisin sattuessa tavoitamme tiedon ja 

tuen piiriin vieraskielisiä, ja miten rekrytoida hei-
dän joukostaan uusia auttajia.  

Rasismin vastustaminen oppilaitosyhteistyön tee-
mana Varsinais-Suomessa 

Varsinais-Suomessa alkoi syksyllä 2018 uusi oppi-
laitosyhteistyö piirin ja Turun Humanistisen am-
mattikorkeakoulun (Humak) kanssa. Piiri kouluttaa 
Humakin yhteisöpedagogiopiskelijoita tekemään 
ala- ja yläkouluihin vierailuja ajankohtaisista ja tär-
keistä aiheista. Kouluvierailut ja niitä edeltävä kou-
lutus ovat osa Humakin ensimmäisen vuoden opis-
kelijoiden kurssia ”Ihmisoikeudet ja moninaisuuden 
kohtaaminen”. Ensimmäisen koulutuspilottikerran 
perusteella päädyttiin vain yhteen vierailutee-
maan, rasismiin ja sen vastustamiseen.  

Koulutuskokonaisuus rakentuu siten, että piirin 
työntekijä tapaa Humakin opiskelijat ja kurssin 
opettajan yhteensä kolme kertaa. Ensimmäisen ta-
paamiskerran pääaiheita ovat Punaisen Ristin toi-
minta, rasismi ja siihen puuttuminen sekä lisätie-
don lähteet. Toisella kerralla käydään yhdessä läpi 
opiskelijoiden tiimeissä valmistelemat tuntisuunni-
telmat. Kolmas kerta on kouluvierailujen jälkeinen 
palautekerta.  

Tavoitteena on, että opiskelijoiden valmistelemat 
tunnit ovat toiminnallisia ja herättävät oppilaat 
itse pohtimaan vierailujen teemoja. Lisäksi pyritään 
siihen, että yhteistyössä toteutettu koulutuskoko-
naisuus toistuu jatkossa vuosittain.  

Projektin hyödyt ovat ilmeiset: tutustutamme ja in-
nostamme tulevat yhteisöpedagogit Punaisen Ris-
tin toimintaan ja samaan aikaan pystymme lisää-
mään SPR:n teemoja käsittelevien kouluvierailujen 
määrää. 

 
Lisätietoja:  
Satakunta: annakatriina.jylha@punainenristi.fi 
Varsinais-Suomi: pauliina.pensikkala@punainen-
risti.fi 

mailto:annakatriina.jylha@punainenristi.fi
mailto:pauliina.pensikkala@punainenristi.fi
mailto:pauliina.pensikkala@punainenristi.fi
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Lammin vastaanottokeskus juhli pyöreitä vuosia  

Hämeen piirin Lammin vastaanottokeskus täytti 
kymmenen vuotta maaliskuun lopussa. Synttäreitä 
juhlistettiin yhdessä henkilöstön ja yhteistyötaho-
jen kanssa Hämeenlinnassa Hämeen Suojassa.  

 

Juhlan aloitti alttoviulu- ja pianoduetto. Illan juonsi 
johtaja Tiina Siikaluoma ja puhujina olivat Maahan-
muuttoviraston vastaanottoyksikön johtaja Pekka 
Nuutinen, Hämeenlinnan kaupungin vs. sosiaali- ja 
terveysjohtaja Satu Ala-Kokko ja Hämeen piirin vas-
taanottotoiminnan johtaja Minna Jussila. 

Ruokailun taustalla pyöri Lammin vastaanottokes-
kuksen 10 vuotta kuvina sekä videokooste vastaan-
ottokeskusten vuoden 2018 SM -jalkapallosta, 
jossa Lammin joukkue voitti hopeaa. Seinälle oli 
koottu asukkaiden kuvia ja tekstejä ajatuksista ja 
kokemuksista Lammilla.  

Juhlaa vietettiin rasismin vastaisella viikolla, josta oli 
esillä vastaanottokeskuksessa olleet julisteet. Hä-

meenlinnan nuorisopalveluiden kanssa oli tehty yh-
teistyössä rasismin vastainen toteemi, jota oli työs-
tetty yhdessä vastaanottokeskuksen sekä lammi-
laisten lasten ja nuorten kanssa.  

Tavoitteena sujuva yhteistyö 
Juhlaillallisen jälkeen tunnelmaa nostatti tanssiryh-
män tahitilaiset rytmit. Ryhmän opettaja Tytti oli 
käynyt opettamassa tanssia syksyllä vastaanotto-
keskuksen naisasiakkaille. 
 

 
Minna Jussila, Pekka Nuutinen ja Tiina Siikaluoma 
 
Yhteistyö eri tahojen kanssa koetaan tärkeänä, 
jotta asiakkaiden arki olisi monipuolisempaa. Yksi 
vuoden 2019 toimintasuunnitelman tavoitteista 
Lammin vastaanottokeskuksessa on sujuva yhteis-
työ eri tahojen kanssa. Oli hienoa juhlistaa Lammin 
vastaanottokeskuksen pitkää taivalta yhdessä! 

 

Toimialatapaaminen Vaasassa 14.-15. toukokuuta 

Nuoriso-, järjestö- sekä vastaanottotoiminnan ja 
kotoutumisen tuen toimialat tapaavat toiminnan-
suunnittelun merkeissä Vaasassa, tulevassa yleis-
kokouskaupungissa. Ohjelmassa on toimialan oma 
tapaaminen, jossa aiheina vapaaehtoiset haasta-
vissa tilanteissa (esim. paperittomien kanssa), 
kiintiöpakolaisten vastaanotto sekä SPR:n muutto-
liiketyölinjauksen käsittely.  

 

Lisäksi käsitellään kaikille toimialoille tärkeitä asi-
oita, tutustutaan uusiin koulutusmoduuleihin ja 
mietitään niiden käyttöä omassa työssä ja vapaa-
ehtoistoiminnassa. Tutustumme myös kesäkuun 
2020 yleiskokouspaikkoihin. Ohjelma alkaa 14.5. 
aamulla, joten paikalla kannattaa olla jo 13.5. 

Ilmoittaudu keskiviikkoon 10.4. mennessä tästä.   

Lisätietoja: maria.pikkarainen@redcross.fi 

https://www.lyyti.fi/reg/Valtakunnallinen_jarjestotyontekijoiden_toimialatapaaminen_9649
mailto:maria.pikkarainen@redcross.fi
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Viranomaiset ja sidosryhmät 

Suomessa lukuisia ihmiskaupan uhriksi joutuneita lapsia ja nuoria

Seksuaalista hyväksikäyttöä, rikollisuuteen pakot-
tamista ja pakkoavioliittoja. Nämä ovat esimerkkejä 
ihmiskaupan muodoista, joita Suomessa olevat lap-
set ja nuoret ovat kohdanneet. Asia selviää maalis-
kuussa julkistetusta Ihmiskaupan uhrien auttamis-
järjestelmän ja Euroopan kriminaalipolitiikan insti-
tuutin (HEUNI) tekemästä selvityksestä.  

Selvitys pohjautuu lasten ja nuorten kanssa toimi-
ville asiantuntijoille lähetettyyn kyselyyn, asiantun-
tijahaastatteluihin sekä viranomaistilastoihin.  

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä on vuo-
sien 2006-2018 aikana autettu 55 alle 18-vuotiasta 
lasta ja 141 nuorta (18-21 v.). 

Hyväksikäyttö on voinut tapahtua Suomessa tai ul-
komailla ennen maahan saapumista tai sen jäl-
keen. Uhri on voinut olla suomalainen tai ulkomaa-
lainen.  

Merkittävä osa ihmiskaupasta jää kokonaan tun-
nistamatta tai sitä ei tunnisteta ihmiskaupaksi 
vaan käsitellään muunlaisena hyväksikäyttönä. 

Ihmiskaupan uhria ei saa syyttää tai rangaista 

Ihmiskaupparikoksessa rikoksen tekijä hyödyntää 
uhrin haavoittuvuutta, riippuvaista tai turvatonta 
asemaa ja saattaa hänet hyväksikäytön kohteeksi. 
Suostumuksella ei ole merkitystä, jos se on perus-
tunut esimerkiksi erehdyttämiseen tai painostuk-
seen.  

Lapsen kohdalla suostumuksella ei koskaan ole 
merkitystä, vaan esimerkiksi värvääminen, majoit-
taminen tai kuljettaminen hyväksikäyttötarkoituk-
sessa riittää. Ihmiskaupan uhria ei saa syyttää tai 
rangaista teoista, joihin hän on ihmiskaupan takia 
syyllistynyt.  

Suomessa tapahtunut hyväksikäyttö on yleisimmin 
seksuaalista hyväksikäyttöä (prostituutioon pakot-
taminen, lapsen kaupallinen seksuaalinen hyväksi-
käyttö, internetin välityksellä tapahtuva seksuaali-
nen hyväksikäyttö) tai avioliittoon tai rikolliseen 
toimintaan pakottamista. Matkalla Suomeen on ta-
pahtunut myös työperäistä hyväksikäyttöä. 

Selvityksessä lukuisia suosituksia lasten autta-
miseksi 

Ihmiskaupan uhrien auttamisesta vastaa lapsen 
kotikunta ja kunnan lastensuojelu, jos lapsella on 
kotikunta. Turvapaikanhakijan palveluista vastaavat 
pääasiassa vastaanottokeskukset. Muun kuin tur-
vapaikanhakijan, jolla ei ole kotikuntaa, palveluista 
vastaa auttamisjärjestelmä. 

Suosituksena ihmiskaupan uhreina olevien lasten 
auttamiseksi selvityksen tekijät esittävät moniam-
matillisen yhteistyön lisäämistä järjestöille ja ala-
ikäisten vastaanottokeskuksille sekä perheryhmä-
kodeille. He suosittelevat lisäksi lapsia auttavien 
tahojen tietoisuuden lisäämistä lapsiin ja nuoriin 
kohdistuvasta ihmiskaupasta ja muusta hyväksi-
käytöstä sekä lasten ja nuorten tietoisuuden lisää-
mistä osana seksuaalikasvatusta.  

Tekijät suosittelevat erityisesti vastaanottotoimin-
taan, että jokaisella lapsella on oma vastuusosiaa-
lityöntekijä ja että ihmiskaupan uhriksi joutuneiden 
lasten ja nuorten hoitoonohjaus mielenterveyspal-
veluihin ja terapiaan tehdään kiireellisesti. 

Lue koko selvitys.  

Tietoa auttajille ihmiskauppa.fi -sivustolta. 

Tunnistatko ihmiskaupan uhrin? Rikosuhripäivys-
tyksen video. 

  

https://www.heuni.fi/material/attachments/heuni/reports/RwF5tscZD/Lapsiin_ja_nuoriin_kohdistuva_ihmiskauppa_Suomessa.pdf
http://www.ihmiskauppa.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=pEen75bIUs4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pEen75bIUs4&feature=youtu.be
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Sosiaali- ja terveysministeriö: Toimintaohjelma tyttöjen ja naisten sukuelin-
ten silpomisen estämiseksi 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi helmikuussa 
toimintaohjelman tyttöjen ja naisten sukuelinten 
silpomisen (FGM) estämiseksi. Toimintaohjelman 
mukaan Suomessa on arviolta 10 000 silpomisen 
uhriksi joutunutta tyttöä ja naista ja silpomisen ris-
kissä on noin 650-3 080 tyttöä.  

Silpominen on ihmisoikeusloukkaus ja Suomen ri-
koslain mukaan sen voidaan katsoa olevan törkeä 
pahoinpitely.  

Suomi on velvollinen laatimaan ohjeet ja takaa-
maan toimivan järjestelmän silpomisen estä-
miseksi. Velvoite perustuu Euroopan neuvoston 

yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta.  

Toimintaohjelmalla pyritään lisäämään ammatti-
laisten tietoa, ylläpitämään osaamista sekä välittä-
mään tietoa riskiryhmissä oleville. Lisäksi toiminta-
ohjelma sisältää tietoa myös päättäjille, koulutus- 
ja tutkimusorganisaatioille sekä järjestöille silpomi-
sen estämiseen ja silpomisen läpikäyneiden hyvin-
voinnin ja terveyden edistämiseen liittyvässä 
työssä. 

Tutustu toimintaohjelmaan. 

 

Migri: Maahanmuuttoviraston uutishuone julkaistu 

Maahanmuuttovirasto pyrkii tarjoamaan Uutishuo-
neessa entistä enemmän tietoa maahanmuutosta 
ja viraston työstä.  

Uutishuoneen tietopankkiin on koottu faktatietoa 
esimerkiksi turvapaikanhausta, vastaanottokeskus-
ten toiminnasta, työperäisestä maahanmuutosta 
ja muista usein kysytyistä aiheista. Tietopankki on 

suunnattu erityisesti medialle ja muille maahan-
muuttoasioista kiinnostuneille.  

Uutishuoneen kautta pääsee katsomaan myös 
mm. maahanmuuton tilastoja ja maahanmuuttoai-
heista sanastoa. 

Tutustu Uutishuoneeseen.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161355/J_01_Tyttojen_ja_naisten_sukuelinten_silpominen_V.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://migri.fi/uutishuone
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Kansainvälinen tilanne 

Punainen Risti auttoi äitiä löytämään kadonneen poikansa 

 
”Nyt minulla on sekä koti että poika. Ensimmäistä kertaa vuosiin kykenen nukkumaan,” kertoo Arezou onnellisena. 

Viimeiset seitsemän vuotta tuntuivat 25-vuoti-
aasta Arezousta tuskallisen pitkiltä. Nuori äiti 
joutui eroon pojastaan matkallaan Turkista 
Kreikkaan. Hän eli seitsemän vuotta epätietoi-
suudessa poikansa kohtalosta. 

Hänet oli pakotettu naimisiin 12-vuotiaana. 
Miehensä kuoltua hän lähti pakoon väkivaltai-
sia appivanhempiaan yhdessä tuolloin viisivuo-
tiaan poikansa Najeebin kanssa.  

Arezou joutui eroon Najeebista ylittäessään 
Egeanmerta matkalla Turkista Kreikkaan. Hän 
päätti tehdä mitä vain saadakseen poikansa 
takaisin. 

Arezou käveli kolme kuukautta yötä päivää yh-
dessä 35 muun ihmisen kanssa, jotka olivat 
myös etsimässä turvallisempaa elämää. Lo-
pulta Arezou pääsi Suomeen, 3 000 kilometrin 
päähän kotimaastaan. Suomesta käsin hän al-
koi jälleen etsiä poikaansa. 

Seitsemän vuotta unettomia öitä 

Arezou pyysi ensin apua viranomaisilta. He oh-
jasivat hänet Suomen Punaiseen Ristiin, josta 
otettiin yhteyttä Turkin Punaiseen Puolikuu-
hun. Prosessi perheen yhdistämiseksi alkoi. 
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”Jatkoin odottamista menettämättä toivoani. 
Seitsemän vuotta myöhemmin pääsin Istanbu-
liin hakemaan poikaani.” 

Arezoun epävarmuuden vuosia Suomessa lei-
masivat suru ja unettomuus. 

”Unelmani oli elää onnellista elämää yhdessä 
poikani kanssa. Suomessa minulla oli koti, 
mutta se oli tyhjä ja täynnä surua,” kertoo 
Arezou murheellisesta ajasta.  

”Nyt minulla on sekä koti että poika. Ensim-
mäistä kertaa vuosiin kykenen nukkumaan. Jos 
en olisi ollut kärsivällinen ja olisin luovuttanut, 
olisin menettänyt kaiken. Nyt olen maailman 
onnellisin nainen! Voin elää oikeaa elämää ku-
ten muutkin ihmiset.” 

 
Turkin Punainen Puolikuu auttoi Arezouta ja hänen 
poikaansa Istanbulissa  

Paras lahja: paluu Suomeen oman lapsen 
kanssa 

Arezou sanoo, että Punaisen Ristin ja Punaisen 
Puolikuun kansainvälinen liike on antanut hä-
nelle uuden elämän.  

”Oli ahdistavaa, kun en tiennyt missä poikani 
oli. Vuodet kuluivat epäilysten varjossa. Nyt 
voimme yhdessä iloita, surra ja kohdata haas-
teet.” 

”Haluan kiittää Suomen Punaista Ristiä ja Tur-
kin Punaista Puolikuuta, joiden apu oli korvaa-
matonta.”  

”Istanbulissa söimme päivällistä poikani 
Najeebin kasvattivanhempien kanssa. He olivat 
onnellisia puolestamme, mutta myös surullisia 
hänen lähdöstään.” 

Arezou palasi poikansa kanssa Suomeen 
omana syntymäpäivänään. Onnellinen lopputu-
los on paras lahja, jonka hän on koskaan saa-
nut. 

Haastateltavien nimet on muutettu heidän 
pyynnöstään. 

Teksti ja kuvat: Ece Ceren Doğar  

 

Kansainvälinen yhteisö vahvisti tukensa Syyriaan ja alueelle  

EU ja YK järjestivät maaliskuun puolivälissä Brysse-
lissä järjestyksessään kolmannen konferenssin Syy-
rian ja naapurimaiden tukemiseksi. Syyrian konflikti 
on kestänyt jo kahdeksan vuotta. Punaista Ristiä 
edustivat korkean tason osuudessa Liiton (IFRC) 
puheenjohtaja Francesco Rocca, Komitean (ICRC) 
puheenjohtaja Peter Maurer, Syyrian Punaisen Puo-
likuun (SARC) pääsihteeri Khaled Erksoussi, IFRC:n 
Syyrian toimiston päällikkö Paula Fitzgerald sekä 
Punaisen Ristin EU-toimiston päällikkö Denis Have-
aux.  

Rocca korosti, että katastrofaalinen humanitaari-
nen tilanne jatkuu. SARC:n apu tavoitti viime 
vuonna yli 6 miljoonaa ihmistä. Maurer muistutti 
tarpeesta päästä apua tarvitsevien luokse.  

Vaikka olosuhteet eivät salli laajamittaista paluuta 
Syyriaan, niitä, jotka palaavat, ja jotka yrittävät 
aloittaa elämäänsä uudelleen, on tuettava. Ihmis-
ten auttaminen ja suojeleminen väkivaltaisuuksilta 
ovat keskiössä. 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/03/14/brussels-iii-conference-on-supporting-the-future-of-syria-and-the-region-co-chairs-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2019/03/12-14/
https://media.ifrc.org/ifrc/press-release/syria-conference-humanitarian-emergency-not/
https://media.ifrc.org/ifrc/press-release/syria-conference-humanitarian-emergency-not/
https://www.icrc.org/en/document/supporting-future-syria-and-region
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Syyrialaisten turvallinen kotiinpaluu pitää taata  

Järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajia oli 
kutsuttu ennätysmäärä korkean tason kokousta 
edeltävään vuoropuheluun. Syyrian humanitaarisia 
tarpeita nostettiin esille samalla kun painotettiin, 
että humanitaarinen apu ei ole ratkaisu konfliktiin. 
Punaisen Ristin liikkeestä osallistuivat SARC:n li-
säksi Turkin ja Jordanian Punaiset Puolikuut sekä 
IFRC, ICRC, RCEU toimisto ja Euroopan kansallisista 
yhdistyksistä Italian, Saksan ja Tanskan Punaisten 
Ristien edustajat.  

ICRC vetosi suojeluun keskittyneessä paneelissa 
sodan sääntöjen kunnioittamiseen. Puolet sairaa-
loista ja terveyskeskuksista on joko osin tai täysin 
tuhottu. Puolet terveydenhuollon ammattilaisista 
on tapettu tai paennut maasta.  

SARC painotti vapaaehtoisten ja työntekijöiden 
suojelua. Vapaaehtoisia on vammautunut ja kuollut 
auttamistyössä. Heitä on pidätetty ja kidutettu. 
Mutta he ovat korvaamattomia: ilman heitä avus-
tustarvikkeet jäisivät varastoon.  

Puheenvuoroissa korostui syyrialaisten halu palata 
kotiin. Mutta ensin turvallisuuden täytyy olla 
taattu, peruspalvelut saatavilla ja oikeusvaltion pe-
riaatteet toteutua. Paluun täytyy olla vapaaehtoi-
nen, turvallinen ja arvokas.  

Syyriasta paenneet ovat hakeneet kansainvälistä 
suojelua 125 maasta. Uudelleensijoituksen paikka-
määrät eivät vastaa tarpeeseen: vain yksi 20:sta 
uudelleensijoituksen tarpeessa olevasta saa pai-
kan.  

Viime vuonna Syyriaan palasi UNHCR:n tilastojen 
mukaan 56 000 ihmistä, hieman edeltävää vuotta 
enemmän. He järjestivät paluunsa Libanonista ja 
Jordaniasta itse. Pakolais- ja avustusjärjestöjen 
kanta on selvä, paluuta voi edistää vasta kun olo-
suhteet sille ovat olemassa.  
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Vastaanottoyksiköiden ja perheryhmäkotien majoitustilanne 

   

HUHTIKUU 2019  

 

(1.4.2019)  

Asukkaita Yksiköitä* 

Punaisen Ristin VOKit 3129 21 

Alaikäisyksiköt  11 2  

Yhteensä  3 3140 

(muutos +43) 

23 

*) Yksiköiden laskentatapa Maahanmuuttoviraston mukaisesti 

Punainen Risti ylläpitää 21 aikuisten ja perheiden vastaanottoyksikköä. Yhteensä Suomessa on 41 vastaan-
ottoyksikköä, joissa majoittuu 6 127 turvapaikanhakijaa. Yksityismajoituksessa on 3 661 turvapaikanhakijaa. 

Punainen Risti ylläpitää kahta alaikäisyksikköä. Yhteensä Suomessa on kuusi alaikäisyksikköä, joissa majoit-
tuu 39 lasta/nuorta. Yksityismajoituksessa on 17 lasta/nuorta.  

Vastaanottojärjestelmässä on yhteensä 10 296 henkilöä (Migri 19.3.2019) 

Lisäksi Punainen Risti ylläpitää perheryhmäkoteja oleskeluluvan saaneille lapsille Lohjalla ja Hämeenkyrön 
hybridissä. Hämeenkyrön hybridissä asuu 11 lasta ja jälkihuollon piirissä on 13 nuorta. Lohjan perheryhmä-
kodissa asuu 15 lasta ja jälkihuollon piirissä on 17 nuorta. 

 

PUNAISEN RISTIN VASTAANOTTOYKSIKÖT JA PERHERYHMÄKODIT 

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

30.4.2019) 
Å Lohjan perheryhmäkoti 

Lapin piiri: 
Å Kemin VOK 
Å Rovaniemen VOK 

 

Savo-Karjalan piiri: 
Å Kontiolahden VOK, Paihola 

 

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

tukiasunnot, perheryhmäkoti)  
Å Tampereen yksityismajoitusyksikkö 

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

Jyväskylä 

Oulun piiri: 
Å Ruukin VOK 

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

ryhmäkoti 

Kaakkois-Suomen piiri: 
Å Imatran VOK 
Å Mikkelin VOK 

Satakunnan piiri: 
Å Porin VOK 
Å Rauman VOK 

Österbottenin piiri: 
Å 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) sekä vanhat vastaanottotoiminnan ajankohtais-
tiedotteet ja tilanneraportit 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 valtuusto, SPR johto, SPR keskustoimiston henkilöstö, SPR piirien henkilöstö,  
vastaanottoyksiköiden henkilöstö, Kontti-johto, vapaaehtoiset (Rednet) 

 

 

 

 

 

 

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
mailto:noora.kero@redcross.fi

