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Järjestön kotimaan asiat 

 

Tehostettua tukea tarvitsevat turvapaikanhakijat yhä huonokuntoisempia

Lahden vastaanottokeskuksen yhteydessä toimiva 
Tehostetun tuen osasto (TETU) on tarkoitettu tur-
vapaikanhakijoille, joilla on mielenterveys- ja päih-
deongelmia. He tulevat osastolle kuntoutusjaksolle 
vastaanottoyksiköistä sairaanhoitajan lähetteellä.  

Asiakkaiden psyykkinen vointi ja arjessa pärjäämi-
nen on TETU-osastolle tultaessa yleensä hyvin 
heikkoa. Usein heillä on ollut jo pidemmän aikaa 
erilaisia mielenterveyden ongelmia kuten unetto-
muutta, ahdistusta, itsetuhoisuutta ja vaikeuksia 
pärjätä arjen toimissa. Henkilökunnan arvion mu-
kaan osastolle tullaan yhä huonokuntoisempina.  

Tehostetun tuen osasto perustettiin keväällä 
2016. Se toimi aluksi Hennalan varuskunta-alueella 
sijaitsevassa vastaanottokeskuksessa. Loppuvuo-
desta 2017 osasto muutti Ahtialan kaupungin-
osaan. TETUssa on 20 asiakaspaikkaa.  

TETU-osaston hoitoon kuuluvat asiakkaan omien 
vastuutyöntekijöiden kanssa viikoittain käydyt, tul-
katut tukikeskustelut, joissa tehdään hoito- ja 
kuntoutussuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa 
ja aletaan toteuttaa sitä. Keskusteluissa anne-
taan psykoedukaatiota eli lisätään ymmärrystä asi-
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akkaan voinnista ja tarjotaan keinoja arjen hallin-
taan sekä esimerkiksi ahdistuksen ja unettomuu-
den hoitoon.  

Asiakkaat majoittuvat muutaman hengen huo-
neissa, miehet ja naiset omissaan. Paloturvalliset 
verhot rajaavat tilaa ja tuovat yksityisyyttä.  

 
Ohjattu ulkoilu on tärkeä osa TETUn arkea. Asiakkaita 
Pikku-Vesijärven rannassa Lahdessa. Kuva: Tiia Kemppai-
nen. 

 

Arkiset toimet auttavat kuntoutumisessa 

Työ- ja opintotoiminta on tärkeä osa tehostetun 
tuen osaston arkea. Se on pääasiassa asiakkaiden 
toiminnallisuuden ja aktiivisuuden tukemista sekä 
arjen toimintojen harjoittelua.  

TETUn asiakkailla on osastolle tullessaan koulusta 
sairasloma, jonka aikana keskitytään voinnin ta-
saamiseen. Muutaman viikon sisällä odotetaan 
osallistumista TETUn kouluun, jota on kolme kertaa 
viikossa.  

Osastolla on samat säännöt kouluun osallistumi-
sesta kuin muissakin vastaanottokeskuksissa: täy-
den vastaanottorahan saaminen edellyttää osallis-
tumista koulunkäyntiin. Koulunkäynnissä painote-
taan kuntoutumista, ja sitä käytetään keinona 
opetella olemaan samassa tilassa muiden kanssa 
ja sietämään muiden ihmisten läsnäoloa.  

Muiden ihmisten seura voi laukaista asiakkaissa 
voimakastakin ahdistusta. Siten on sovittu, että 
erityisesti jaksojen alussa riittää, jos pystyy ole-
massa koulussa 15 minuuttia kerrallaan. Tarvitta-
essa on lupa poistua kesken tunnin ilman poissa-
olomerkintää.  

Jumppaa, uintia, kauppareissuja ja saunomista  

TETUn toimintaan kuuluvat yhteiset aamukokouk-
set joka arkiaamu klo 10, mikä tukee asiakkaiden 
vuorokausirytmiä. Kokouksessa asukkaat saavat 
valita tarjotuista vaihtoehdoista mihin toimintaan 
osallistuvat. Samassa yhteydessä käydään läpi, 
ketkä vastaavat päivän siivouksista.  

Aamulääkkeiden jako tapahtuu päivittäin ennen 
aamukokousta, mikä ylläpitää osaltaan asiakkaiden 
vuorokausirytmiä. Lääkitys on tärkeä osa asiakkai-
den kuntoutusta ja vastuun ottaminen omasta lää-
kityksestä on yksi kuntoutumisen tavoitteista.  

Kiinteään viikko-ohjelmaan kuuluvat maanantain 
jumpat, tiistain uintireissu, keskiviikon keho ja 
mieli -ryhmä, torstaisin keittiön perusteellinen sii-
vous ja perjantaisin kauppareissu. Lauantaisin 
vaihdetaan lakanat, tehdään yhdessä ruokaa ja 
syödään. Sunnuntain täyttävät rento oleilu, ulkoilu 
ja yhteiset pelihetket. Joka kuun viimeisenä sun-
nuntaina keitetään kakkukahvit ja juhlitaan kuu-
kauden syntymäpäiväsankareita. Kahvileivät leivo-
taan yhdessä asiakkaiden kanssa.  

TETUn saunat lämpiävät pari kertaa viikossa. Kiin-
teää viikko-ohjelmaa täydentävät erilaiset luovat 
ryhmät sekä ohjatut ulkoilut. Luonnossa liikkumi-
nen ja retkeily tekevät hyvää kokonaisvaltaisesti 
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keholle ja mielelle. Erityisen suosittuja ovat laa-
vuretket eväiden kanssa.  

Siisteys tuo onnistumisen kokemuksia  

Asiakkaat huolehtivat omien huoneidensa siivouk-
sesta. Lisäksi jokainen huonekunta siivoaa talon 
yhteiset tilat sovittuna siivouspäivänä. Asiakkaat 
saavat itse vaikuttaa siivouksen vastuualueisiinsa. 
Siisteys tukee asiakkaiden hyvinvointia ja kuntou-
tumista sekä tuo heille onnistumisen kokemuksia.  

Usein asiakkaat tarvitsevat henkilökunnan tukea 
henkilökohtaisen siisteyden ja hygienian hoidossa. 
Kun arkinen toimintakyky on heikko, asiakkaita 

avustetaan konkreettisesti esimerkiksi ulkonäön 
huolittelussa ja peseytymisessä.  

Kun työryhmä arvioi asiakkaan psyykkisen voinnin 
ja keskittymiskyvyn olevan tarpeeksi hyviä, hän voi 
palata vastaanottokeskukseen ja aloittaa siellä 
säännöllisen työ- tai opintotoiminnan. TETUn hoi-
tojakson tavoitepituus on keskimäärin kolme kuu-
kautta, mutta tarvittavan hoidon pituus arvioidaan 
yksilöllisten tarpeiden mukaan.  

Teksti: TETUn sairaanhoitaja Mari Heinänen, lähi-
hoitaja Tiia Kemppainen sekä sosionomiopiskelija 
Elli Lappalainen. Kuvat: Tiia Kemppainen 

 

Kristiinankaupungin VOK osallistui Pisara-valmiusharjoitukseen   

Turvapaikanhakijat rekisteröitiin sähköisesti evakuointi-
harjoituksessa. Toimistossa ohjaaja Johanna Pada, toi-
mistosihteeri Lena Salo ja järjestösihteeri Anna Sten-
man. Kuva: Raimo Varpula. 

Österbottenin piiri harjoitteli Kristiinankaupungissa 
evakuointikeskuksen perustamista vastaanotta-
maan 68 turvapaikanhakijaa.  

Perustaminen oli osa Punaisen Ristin valtakunnal-
lista Pisara -valmiusharjoitusta, joka järjestettiin lo-

kakuun viimeisenä lauantaina ympäri Suomen. Ös-
terbottenin piirissä harjoitukseen osallistui Kristii-
nankaupungin vastaanottokeskuksen lisäksi seitse-
män paikallisosastoa.  

Evakuointikeskus perustettiin Punaisen Ristin lo-
gistiikkakeskuksesta Kalkusta toimitettuun evaku-
ointitelttaan, jossa turvapaikanhakijoille oli järjes-
tetty ruokahuolto, aloituspaketti ja ensivaiheen 
terveydenhuollontarkastus. Turvapaikanhakijat re-
kisteröitiin Punaisen Ristin käyttämällä sähköisellä 
työkalulla, jonka avulla nimitiedot ja kasvovaloku-
vat koottiin Excel-tiedostoksi viranomaisraportoin-
tia varten. 

Harjoitukseen osallistui 15 vapaaehtoista, 18 
työntekijää, 40 maalihenkilöä sekä Pelastuslaitos 
ja poliisi. Myös Maahanmuuttoviraston edustajat 
olivat mukana harjoitusalueella.  

Valtakunnallisessa Pisara-valmiusharjoituksessa 
testattiin Punaisen Ristin kykyä reagoida ja toimia 
viranomaisen tukena vesikriisin sattuessa. Tilan-
teita, joissa vesi on pilaantunutta tai vettä ei tule, 
sattuu Suomessa vuosittain. 
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Käräjäoikeuden päätös Mainiemen VOKin ennallistamiskiistassa 

Kanta-Hämeen käräjäoikeus antoi syyskuussa rat-
kaisunsa Punaisen Ristin ylläpitämän, jo lakkaute-
tun Mainiemen vastaanottokeskuksen ennallista-
miskiistassa.  

Käräjäoikeus hylkäsi kiinteistönomistajan yli mil-
joonan euron vahingonkorvauskulut ja velvoitti tä-
män korvaamaan Punaisen Ristin Hämeen piirin oi-
keudenkäyntikulut (88 500 €).  Hämeen piiri vel-
voitettiin suorittamaan vahingonkorvaukseksi kiin-
teistönomistajalle 62 000 euroa.  

Hämeen piirin toiminnanjohtaja Pentti Savolainen 
on tyytyväinen ratkaisuun: ”Tuomio vastaa täysin 
näkemystämme asiasta.” 

Kiinteistönomistaja on ilmoittanut valittavansa rat-
kaisusta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun 
vastaanottokeskuksen ennallistamiskiistaa on 
puitu käräjäoikeudessa.

Perheryhmäkodin nuorten suurin unelma on perheenyhdistäminen 

Lohjan perheryhmäkoti sijaitsee kauniissa van-
hassa taajamassa Lohjan Virkkalassa. Yhteisöön 
kuuluu kymmenkunta nuorta ja saman verran oh-
jaajia. Tällä hetkellä kaikki talon nuoret ovat afga-
nistanilaisia. Joukossa on ollut myös muutama ira-
kilainen. Myös ohjaajat ovat kansainvälinen joukko.  

Ilman huoltajaa tulevat alaikäiset turvapaikanhaki-
jat asuvat turvapaikkaprosessin aikana alaikäisille 
tarkoitetuissa ryhmäkodeissa tai tukiasunnoissa. 
Oleskeluluvan saamisen jälkeen he siirtyvät 
yleensä perheryhmäkoteihin. 

Kodinomaiset olot ja oma huone 

Perheryhmäkoti ei halua olla laitos. Mielikuvat las-
tensuojeluyksiköistä ovat välillä karuja. Perheryh-
mäkodin nuoret ovat kasvamassa ja kotoutumassa 
mahdollisimman kodinomaisissa oloissa. Jokaisella 
on oma huone, jonka voi mahdollisuuksien rajoissa 
itse sisustaa. 

Nuoret osallistuvat vaihtelevalla innolla ruoanlait-
toon ja yhteisiin askareisiin. Harrastuksiin kannus-
tetaan ja niihin on useimmiten varaa. Yhteistyö-
kumppanina toimiva Lohjan kaupunki tukee usein 
kustannuksissa. 

Lohjan perheryhmäkodissa asuva 16-vuotias Asadullah 
sunnuntai-illan pizza-aterialla. Toisinaan hän saa oman 
perheen pöytäseurakseen puhelimen välityksellä.  

”Pikkuhiljaa me opimme” 

Työn perustana ovat Punainen Ristin arvot ja toi-
mintaperiaatteet. Niitä voi mietiskellä, niistä voi 
keskustella kokouksissa ja ne näkyvät myös käy-
tännön elämässä. Arkea jäsentävät myös talon 
omat käsitykset siitä, millainen on hyvä ja terveelli-
nen kasvuympäristö. Toiminta pyritään kaikin kei-
noin pitämään inhimillisenä.  

Perheryhmäkodin toiminnassa korostetaan osalli-
suutta, sen sijaan, että rajattaisiin elämä tiukoilla 
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määräyksillä ja säännöillä. Sääntöjä on ja niistä 
keskustellaan, mutta niiden tilalle tarjotaan mielel-
lään yhdessä sovittuja toimintaperiaatteita.  

Kasvuun tarvitaan luottamusta, tilaa kokeilla omia 
siipiä. On suostuttava siihen, että virheet sekä pie-
net tai suuretkin epäonnistumiset ovat luonnolli-
nen osa prosessia. Talon asukkaat ovat hyvin si-
säistäneet tämän. Kun koulun projektityöstä ei 
meinannut tulla mitään, yksi nuorista löi hanskat 
tiskiin ja virnisti: ”Ei se mitään, pikkuhiljaa me 
opimme”. Myös ohjaajat oppivat pikkuhiljaa. 

Verkostojen luominen korostuu itsenäistyessä 

Kouluasiat ovat nuorten keskeinen haaste nyt ja 
lähivuosina. Useimmat ovat saaneet suoritettua 
peruskoulun kolmessa vuodessa. Monella on aluil-
laan ammattiopinnot. Kielitaito, ammattisanaston 
omaksuminen ja tietotekniikka teettävät töitä 
enemmän kuin suomalaisnuorella keskimäärin.  

Nuorten itsenäistyessä ja muuttaessa omilleen, 
moni asia muuttuu kerralla: enää ei asuta yhtei-
sössä, mikä on useimmille uusi tilanne. Verkosto-
jen luominen on olennainen taito uutta elämää 
aloittaessa.  

Perheryhmäkodin tiloissa toimii Punaiselle Ristille 
ulkoistettu Lohjan kaupungin jälkihuolto, joka on 
luonteva jatko ohjaajien työlle nuorten täytettyä 
18 vuotta. Tulevaisuudessa useimmat kaipaavat 
samoja perusasioita kuin muutkin saman ikäiset 
nuoret.  

Lähes kaikilla suurin unelma on pääsy takaisin yh-
teyteen oman perheen kanssa. Perheenyhdistämi-
nen on monella vireillä, ja se painaa mieltä: per-
heenyhdistäminen on nykykäytännöillä hyvin vai-
kea saada onnistumaan. Silti, unelma elää.  

Teksti ja kuva: Lohjan perheryhmäkodin ohjaaja 
Mikko Helminen

Osastoille opas paperittomien auttamisen tueksi 

Paperittomat-työryhmä on tuottanut erityisesti 
osastoille suunnatun oppaan paperittomien 
kanssa toimimiseen.  

Oppaassa kerrotaan paperittomien tilan-
teesta Suomessa, Punaisen Ristin roolista ja peri-

aatteista paperittomien auttamisessa. Lisäksi an-
netaan käytännön ohjeita ja vinkkejä yksittäisten 
tilanteiden hoitamiseen sekä jatkuvamman toimin-
nan käynnistämiseen.  

Oppaan pohjana on käytetty Ruotsin Punaisen Ris-
tin laatimaa opasta. Osasto-opas on saatavilla pii-
rin paperittomat-yhteyshenkilöltä.

Kotimaan apu pilotoi kertaluonteista apua paperittomille  

Suomessa on ihmisiä, joilla ei ole oikeutta yhteis-
kunnan tarjoamaan perustoimeentuloon. Kotimaan 
avun soveltumista tällaisessa tilanteessa selvite-
tään pilottikokeilulla, joka kestää tämän ja ensi 
vuoden.  

 

Tällä hetkellä pilotin kohderyhmänä ovat paperit-
tomina Suomessa elävät ihmiset, mutta apua voi-
daan antaa myös muille kriteerit täyttäville kansa-
laisuudesta riippumatta.  

Kyseessä on kertaluontoinen apu, jota voidaan an-
taa, jotta henkilö pääsee julkisten tai muiden saa-
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tavissa olevien palveluiden piiriin tai silloin kun ky-
seiset palvelut ovat selvästi riittämättömiä ja lisä-
avustuksella voidaan merkittävästi ja pitkäkestoi-
sesti tukea selviytymistä.  

On viranomaisten tehtävä huolehtia, että kaikkien 
oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolen-
pitoon toteutuu. Pilotin apu on tarkoitettu akuut-
tiin tarpeeseen tilanteessa, jossa viranomaispalve-
luita ei ole saatavilla.  

Punainen Risti voi myös avustaa toimeentulon ja 
huolenpidon saamisessa viranomaisilta. Piirit koor-
dinoivat avun myöntämistä ja opastavat osastoja 
asiassa.  

Lisätietoja pilotista piirien paperittomat- ja koti-
maan avun yhteyshenkilöiltä. Neuvontasähköposti 
paperittomat@punainenristi.fi neuvoo paperitto-
mien avustamisessa.  

Opas viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn hyvistä käytännöistä

Kaksivuotinen viharikosten ja vihapuheen vastai-
sen työn kehittämishanke Against Hate päättyi lo-
kakuussa. Suomessa hanketta koordinoi oikeusmi-
nisteriö ja kumppanina oli Rikosuhripäivystys. Suo-
men Punainen Risti osallistui hankkeessa ns. luo-
tettavien tarkkailijoiden verkostoon verkossa esiin-
tyvän vihapuheen torjumiseksi.  

 

Hanke julkaisi päätöskonferenssissaan viharikos-
ten ja vihapuheen vastaisen työn hyvistä käytän-
nöistä oppaan, johon 15 EU-maata kirjoitti hyvistä 
käytännöistä. Suomen esimerkki oppaassa on Jul-
kisen sanan neuvoston esittely.  

Against Hate -hanke keskittyi viharikosraportoin-
nin kehittämiseen sekä viranomaisten, erityisesti 
poliisin, syyttäjän, tuomareiden viharikosten ja vi-
hapuheen vastaisten toimintavalmiuksien vahvista-
miseen sekä viharikosten uhrien tukemisen kehit-
täminen. 

Tutustu tästä oppaaseen viharikosten ja vihapu-
heen vastaisen työn hyvistä käytännöistä.  

  

https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/13949561/Opas+hyvist%C3%A4+k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6ist%C3%A4/2f0621c0-009b-9d31-4d38-0119913ffea4/Opas+hyvist%C3%A4+k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6ist%C3%A4.pdf
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/13949561/Opas+hyvist%C3%A4+k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6ist%C3%A4/2f0621c0-009b-9d31-4d38-0119913ffea4/Opas+hyvist%C3%A4+k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6ist%C3%A4.pdf
https://yhdenvertaisuus.fi/documents/5232670/13949561/Opas+hyvist%C3%A4+k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6ist%C3%A4/2f0621c0-009b-9d31-4d38-0119913ffea4/Opas+hyvist%C3%A4+k%C3%A4yt%C3%A4nn%C3%B6ist%C3%A4.pdf
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Viranomaiset ja sidosryhmät 

Migri: Turvapaikanhakijalapsille ja perheille tukea uudella menetelmällä 

Kaikkiaan 22 vastaanottokeskusta on ottanut 
käyttöön Lapset puheeksi -menetelmän, jonka 
avulla tuetaan lasten, perheiden ja nuorten arkea. 

Menetelmä koostuu keskustelusta ja neuvonpi-
dosta. Keskustelussa vanhempien tai nuoren 
kanssa kartoitetaan lapsen tai nuoren vahvuuksia 
ja haavoittuvuuksia sekä tehdään suunnitelma ar-
jen tukemiseksi. Tarvittaessa pidetään neuvonpito, 
johon pyydetään mukaan myös henkilöitä, jotka 
voivat olla perheelle tai nuorelle avuksi.  

Maahanmuuttovirasto pyrkii ottamaan menetel-
män käyttöön kaikissa vastaanottokeskuksissa 
vuoden 2020 aikana. Käyttöönottoa vastaanotto-
keskuksissa on toteuttanut Migrin kanssa MIELI 
Suomen Mielenterveys ry.  

Hanke on saanut EU:n turvapaikka-, maahan-
muutto-, ja kotouttamisrahaston (AMIF) tukea.  
 

ETNO: Oikeus perheeseen on perustavanlaatuinen ihmisoikeus  

Oikeusministeriön yhteydessä toimiva Etnisten 
suhteiden neuvottelukunta ETNO luovutti syys-
kuussa valtionhallinnolle julkilausuman Suomeen il-
man huoltajaa tulleiden alaikäisten tilanteesta. Jul-
kilausuman vastaanottivat sisäministeriön, sosi-
aali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinomi-
nisteriön edustajat. 

Julkilausumassa muistutetaan, että oikeus perhee-
seen on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Suomen 
kansainväliset velvoitteet edellyttävät, että per-
heenyhdistämiselle asetetut kriteerit eivät tosialli-
sesti rajoita oikeutta perheenyhdistämiseen.  

Neuvottelukunta on huolissaan kansainvälistä suo-
jelua tai oleskeluluvan inhimillistä syistä saavien 

alaikäisten mahdollisuuksista perheenyhdistämi-
seen. Viime vuosina tehdyt lakimuutokset ovat tiu-
kentaneet huomattavasti perheenyhdistämisen 
kriteerejä ja nykytilassa perheen yhdistäminen on 
usein mahdotonta. 

Neuvottelukunta suosittelee, että ilman huoltajaa 
tulleiden perheenyhdistämisen mahdollisuutta tu-
lee edistää ja prosessiin liittyviä esteitä tulee pois-
taa. Neuvottelukunta korostaa, että perheenyhdis-
täminen tulee säilyttää turvallisena laillisena väy-
länä Suomeen tuloon.  

Julkilausuman voi ladata kokonaisuudessaan suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

 

THL: PALOMA-työ jatkuu   

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima 
pakolaisten mielenterveystyön valtakunnallinen 
kehittämishanke PALOMA päättyi vuoden 2018 lo-
pussa, mutta PALOMA-työ jatkuu edelleen. Turva-
paikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisra-
hasto AMIFin rahoittamassa PALOMA2-hankkeessa 

tavoitteena on rakentaa Suomeen pysyvä valta-
kunnallinen pakolaisten mielenterveystyön osaa-
miskeskus.  

Hankkeen aikana (2019–2021) jokaisessa yliopis-
tosairaalassa ja MIELI ry:ssä työskentelee asian-

https://migri.fi/uutishuone/tiedote/-/asset_publisher/turvapaikanhakijalapsille-ja-heidan-perheilleen-lisaa-tukea-vastaanottokeskuksissa
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4737829/ETNO+Julkilausuma+ilman+huoltajaa+tulleiden+hyvinvointi.pdf/f4c62489-db56-1944-4b60-7fbc24bd6ccf/ETNO+Julkilausuma+ilman+huoltajaa+tulleiden+hyvinvointi.pdf
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4737829/ETNO+Julkilausuma+ilman+huoltajaa+tulleiden+hyvinvointi.pdf/f4c62489-db56-1944-4b60-7fbc24bd6ccf/ETNO+Julkilausuma+ilman+huoltajaa+tulleiden+hyvinvointi.pdf
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4737829/ETNO+Julkilausuma+ilman+huoltajaa+tulleiden+hyvinvointi.pdf/f4c62489-db56-1944-4b60-7fbc24bd6ccf/ETNO+Julkilausuma+ilman+huoltajaa+tulleiden+hyvinvointi.pdf
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4737829/ETNO+Julkilausuma+ilman+huoltajaa+tulleiden+hyvinvointi.pdf/f4c62489-db56-1944-4b60-7fbc24bd6ccf/ETNO+Julkilausuma+ilman+huoltajaa+tulleiden+hyvinvointi.pdf
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4737829/ETNO+Julkilausuma+ilman+huoltajaa+tulleiden+hyvinvointi.pdf/f4c62489-db56-1944-4b60-7fbc24bd6ccf/ETNO+Julkilausuma+ilman+huoltajaa+tulleiden+hyvinvointi.pdf
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4737829/ETNO+Julkilausuma+ilman+huoltajaa+tulleiden+hyvinvointi.pdf/f4c62489-db56-1944-4b60-7fbc24bd6ccf/ETNO+Julkilausuma+ilman+huoltajaa+tulleiden+hyvinvointi.pdf
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4737829/ETNO+Julkilausuma+ilman+huoltajaa+tulleiden+hyvinvointi.pdf/f4c62489-db56-1944-4b60-7fbc24bd6ccf/ETNO+Julkilausuma+ilman+huoltajaa+tulleiden+hyvinvointi.pdf
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4737829/ETNO+Uttalande+om+v%C3%A4lbefinnandet+hos+minder%C3%A5riga+utan+v%C3%A5rdnadshavare.pdf/7431ac47-f140-e756-e54d-6364a006c005/ETNO+Uttalande+om+v%C3%A4lbefinnandet+hos+minder%C3%A5riga+utan+v%C3%A5rdnadshavare.pdf
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4737829/ETNO+Uttalande+om+v%C3%A4lbefinnandet+hos+minder%C3%A5riga+utan+v%C3%A5rdnadshavare.pdf/7431ac47-f140-e756-e54d-6364a006c005/ETNO+Uttalande+om+v%C3%A4lbefinnandet+hos+minder%C3%A5riga+utan+v%C3%A5rdnadshavare.pdf
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4737829/ETNO+Uttalande+om+v%C3%A4lbefinnandet+hos+minder%C3%A5riga+utan+v%C3%A5rdnadshavare.pdf/7431ac47-f140-e756-e54d-6364a006c005/ETNO+Uttalande+om+v%C3%A4lbefinnandet+hos+minder%C3%A5riga+utan+v%C3%A5rdnadshavare.pdf
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4737829/ETNO+Declaration+on+the+wellbeing+of+unaccompanied+minors.pdf/b2773742-8c1e-4f2f-155c-e795dfde0b37/ETNO+Declaration+on+the+wellbeing+of+unaccompanied+minors.pdf
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4737829/ETNO+Declaration+on+the+wellbeing+of+unaccompanied+minors.pdf/b2773742-8c1e-4f2f-155c-e795dfde0b37/ETNO+Declaration+on+the+wellbeing+of+unaccompanied+minors.pdf
https://oikeusministerio.fi/documents/1410853/4737829/ETNO+Declaration+on+the+wellbeing+of+unaccompanied+minors.pdf/b2773742-8c1e-4f2f-155c-e795dfde0b37/ETNO+Declaration+on+the+wellbeing+of+unaccompanied+minors.pdf
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tuntija. Yliopistosairaaloiden asiantuntijat toteut-
tavat osaamiskeskuksen tehtäviä, kuten levittävät 
tietotaitoa yli sektorirajojen omalla erityisvastuu-
alueellaan konsultoimalla, kouluttamalla ja kehittä-
mällä palveluita sekä luomalla toimivat alueelliset 
verkostot. MIELI ry:n asiantuntija varmistaa, että 

hankkeen kaikissa toiminnoissa huomioidaan kol-
mannen sektorin toimijat ja kohderyhmä.   

Lisätietoja hankkeesta täältä. Alueellisten asian-
tuntijoiden yhteystiedot saatavilla täällä.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/pakolaisten-mielenterveystyon-valtakunnallisen-tukirakenteen-perustaminen-ja-osaamisen-levittaminen-paloma2-
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/pakolaisten-mielenterveystyon-valtakunnallisen-tukirakenteen-perustaminen-ja-osaamisen-levittaminen-paloma2-
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/pakolaisten-mielenterveystyon-valtakunnallisen-tukirakenteen-perustaminen-ja-osaamisen-levittaminen-paloma2-
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/pakolaisten-mielenterveystyon-valtakunnallisen-tukirakenteen-perustaminen-ja-osaamisen-levittaminen-paloma2-/yhteystiedot
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/pakolaisten-mielenterveystyon-valtakunnallisen-tukirakenteen-perustaminen-ja-osaamisen-levittaminen-paloma2-/yhteystiedot
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/pakolaisten-mielenterveystyon-valtakunnallisen-tukirakenteen-perustaminen-ja-osaamisen-levittaminen-paloma2-/yhteystiedot
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/pakolaisten-mielenterveystyon-valtakunnallisen-tukirakenteen-perustaminen-ja-osaamisen-levittaminen-paloma2-/yhteystiedot
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Kansainvälinen tilanne 

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan maail-
massa on yli 70 miljoonaa pakkomuuttamaan jou-
tunutta ihmistä. Yli 41 miljoonaa ihmistä on jättä-
nyt kotinsa kotimaansa sisällä. YK:n pakolaissta-
tuksella on yli 20 miljoonaa ihmistä, joista suurin 

osa on syyrialaisia (6,7 miljoonaa), afganistanilai-
sia (2,7 miljoonaa) ja eteläsudanilaisia (2,3 miljoo-
naa). Pakolaisista yli puolet on alle 18-vuotiaita.  

 

Yli 11 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua Syyriassa

Turkki ja Venäjä ovat sopineet tulitauosta Pohjois-
Syyriaan sekä yhteispartioista. Osa kurdijoukoista 
on ilmoittanut vetäytyvänsä näiltä alueilta ja sa-
malla Syyrian valtion joukot ovat saapuneet kurdi-
alueille. Tilanne on hyvin jännitteinen.  

Arviolta 300 000 ihmistä on joutunut pakenemaan 
kodeistaan taistelujen alettua, osa myös rajan yli 
Irakiin. Ihmisten tarpeet ovat mittavat ja lämpötilat 
laskevat nopeasti tulevina kuukausina talven tul-
lessa. 

Al-Holin leirissä toimiva sairaala siirtyi lokakuun 
alussa Punaisen Ristin kansainvälisen komitean 
alaisuuteen. Sairaalassa on kirjattu toukokuun alun 
jälkeen yli 4 600 potilaskäyntiä. Sairaalassa työs-
kentelee myös Suomen Punaisen Ristin lähettämiä 
avustustyöntekijöitä.  

Kansainvälinen Punainen Risti ja Syyrian Punainen 
Puolikuu ovat jakaneet 3,6 miljoonaa litraa vettä 
viimeisen viikon sisällä. Tällä hetkellä ihmisten tar-
peisiin vastataan tilapäisratkaisuilla, mutta niihin 
on löydettävä kestävämpiä ratkaisuja. Myös Punai-
nen Puolikuu on tehnyt korjauksia alueelliseen ve-
denjakelujärjestelmään. 

Koko Syyriassa on arviolta 11,7 miljoonaa ihmistä 
humanitaarisen avun tarpeessa. Suomen Punainen 
Risti tukee avustusoperaatioita keräysvaroin sekä 
ulkoministeriön tuella. SPR:llä on maaedustaja Da-
maskoksessa.  

Tilannepäivitys 15.10., on luettavissa Intrassa. 

Pakolaistilanne ja Punaisen Ristin apu Afganistanissa 

Afganistan on kärsinyt aseellisista konflikteista ja 
niiden aiheuttamasta humanitaarisesta kriisistä jo 
40 vuotta. Tuhansia ihmisiä on kuollut ja vammau-
tunut. Konfliktit estävät paikallisen infrastruktuurin 
ja palveluiden kehittymisen ja usein myös ylläpi-
don.  

Yli neljänneksellä maan väestöstä ei ole pääsyä 
perusterveydenhuoltoon ja synnytyskuolleisuus on 
maailman korkeimpia niin äideille kuin vauvoille. 
Konfliktin ja köyhyyden lisäksi luonnononnetto-
muudet ja ilmastonmuutoksen aiheuttama ruoka-

pula ja elinkeinojen menetykset ajavat ihmisiä etsi-
mään turvaa ja elinmahdollisuuksia maan sisällä ja 
sen ulkopuolelle. 

Punaisen Ristin Liike vastaa laajasti eri sektoreilla 
Afganistanin valtaviin humanitaarisiin tarpeisiin. 
ICRC tekee mm. vankilavierailuja ja tukee perheyh-
teyksien palauttamisessa. IFRC tukee Afganistanin 
Punaista Puolikuuta sen ohjelmatyössä ja luonnon-
onnettomuuksiin reagoimisessa.  

Suomen Punainen Risti tukee Afganistanin Punai-
sen Puolikuun terveysohjelmaa ulkoministeriön 

https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
http://intra.redcross.fi/keskustoimisto/jutut/humanitaarinen-kriisi-syyriassa-pahenee-entisestaan
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myöntämin kehitysyhteistyövaroin tavoitteena 
avustaa maan haavoittuvinta väestönosaa, syrjä-
seutujen kyläyhteisöjä, jotka jäävät julkisen tervey-
denhuoltojärjestelmän ulkopuolelle. Terveysohjel-
massa mm. koulutetaan paikallisia vapaaehtoisia 
jakamaan terveys-, hygienia ja ravitsemustietoutta 
yhteisöissä sekä rakennetaan vesipisteitä ja ves-
soja kouluihin hygienian parantamiseksi ja tautien 

ehkäisemiseksi. Erityisesti panostetaan naisvapaa-
ehtoisten kouluttamiseen: ohjelmassa on käytössä 
nk. isoäitikomiteat naisten saavuttamiseksi parem-
min. Lisäksi SPR tukee Liiton hätäapuvetoomuksia 
– viimeksi teltoin tulvien uhreille – ja Komitean oh-
jelmia humanitaarisin varoin sekä avustustyönteki-
jöiden kautta. 

 

Kohti ensimmäistä maailman pakolaisfoorumia  

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n tavoitteena on 
saada kaikille ihmisille jonkin maan kansalaisuus. 
Kansalaisuudettomuuskysymys nousi esiin loka-
kuussa UNHCR:n toimeenpanevan komitean (Exe-
cutive Committee) vuosittaisessa kokouksessa Ge-
nevessä.   

UNHCR kampanjoi sen puolesta, että kansalaisuu-
dettomuus saataisiin loppumaan vuoteen 2024 
mennessä. Järjestön mukaan Suomessa eli vuoden 
2018 lopulla kaikkiaan 1 213 ihmistä, jolla ei ollut 
minkään maan kansalaisuutta. Lisäksi maassamme 
oli 1 546 ihmistä, joiden kohdalla kansalaisuus oli 
tuntematon eli myös he saattavat olla kansalai-
suudettomia.   

UNHCR:n kokouksessa eri maat tukivat puheen-
vuoroissaan YK:n pakolaiskompaktia ja pakolais-
foorumia. UNHCR:n johdolla vuonna 2018 neuvo-
teltu ja hyväksytty YK:n globaali pakolaiskompakti 
(Global Compact on Refugees) on siirtolaiskom-
paktin tavoin ei-sitova, periaatteellinen julistus. 
Tavoitteena on parempi pakolaisjärjestelmä maail-
manlaajuisesti.   

Globaali pakolaiskompakti pyrkii mm. kasvatta-
maan uudelleensijoituspaikkojen (kiintiön) määrää 
kaikkein heikoimmassa asemassa oleville pakolai-
sille, tarjoamaan laillisia keinoja päästä turvallisiin 
kolmansiin maihin ja parantamaan pakolaisten läh-
tömaiden olosuhteita.  

UNHCR:n tuoreen uudelleensijoittamista ja laillisia 
reittejä käsittelevän kolmivuotisstrategian tavoit-
teena on miljoonan ihmisen uudelleensijoittaminen 
ja kahden miljoonan ihmisen pääsy kolmansiin 
maihin täydentävien laillisten väylien kuten per-
heenyhdistämisen kautta. Lisäksi uudelleensijoitta-
jamaiden määrä pyritään nostamaan nykyisestä 
27:stä 50:een.  

Pakolaiskompaktissa päätettiin, että joka neljäs 
vuosi järjestetään maailman pakolaisfoorumi. En-
simmäinen pidetään Genevessä tämän vuoden jou-
lukuussa. Valtioilta, kansalaisyhteiskunnalta ja 
muilta toimijoilta odotetaan osallistumista fooru-
miin teemojen tukemisen, sitoumusten, kontribuu-
tioiden ja hyvien käytäntöjen esittelyn kautta.  

 

 

 

https://www.unhcr.org/ibelong/
https://www.unhcr.org/ibelong/
https://www.unhcr.org/ibelong/
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Vastaanottoyksiköiden ja perheryhmäkotien majoitustilanne 
 

 

LOKAKUU 2019  

 

(7.10.2019)  

Asukkaita Yksiköitä* 

Punaisen Ristin VOKit 2 562 20 

Alaikäisyksiköt  12 2  

Yhteensä  2 574 

(muutos -133) 

22 

*) Yksiköiden laskentatapa Maahanmuuttoviraston mukaisesti 
 
Punainen Risti ylläpitää 20 aikuisten ja perheiden vastaanottoyksikköä. Yhteensä Suomessa on 38 aikuisten ja perheiden vas-
taanottoyksikköä, joissa majoittuu 5 295 turvapaikanhakijaa. Yksityismajoituksessa on 3 301 turvapaikanhakijaa.  
Punainen Risti ylläpitää kahta alaikäisyksikköä. Yhteensä Suomessa on kuusi alaikäisyksikköä, joissa majoittuu 
49 lasta/nuorta. Yksityismajoituksessa on 8 lasta/nuorta.  Vastaanottojärjestelmässä on yhteensä 8 762 henkilöä 
(Migri 7.10.2019).  
 
Lisäksi Punainen Risti ylläpitää perheryhmäkoteja oleskeluluvan saaneille lapsille Lohjalla ja Hämeenkyrön hybridissä. Hä-
meenkyrön hybridissä asuu 16 nuorta ja jälkihuollon piirissä on 7 nuorta. Lohjan perheryhmäkodissa asuu 9 nuorta ja jälki-
huollon piirissä on 14 nuorta.   
 

PUNAISEN RISTIN VASTAANOTTOYKSIKÖT JA PERHERYHMÄKODIT 

Helsingin ja Uudenmaan piiri: 
• Hangon VOK 
• 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) 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, Emilia Fagerlund, Hanna-Leena Tikkanen 
 
 
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
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
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