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Järjestön kotimaan asiat 

Punainen Risti lausui oikeusturvauudistuksesta 

Punainen Risti on lausunut Oikeusministeriön val-
mistelemasta lakimuutoksesta, jonka tarkoituksena 
on parantaa turvapaikanhakijoiden oikeustur-
vaa. Muutoksella perutaan keskeisiä oikeusturvaan 
viime vuosina tehtyjä muutoksia, jotka ovat heiken-
täneet turvapaikanhakijoiden asemaa.     

Valmistelussa olevat muutokset:  

- Mahdollisuus oikeudelliseen avusta-
jaan turvapaikkahaastattelussa palaute-
taan (nyt vain erityistapauksissa).  

- Valitusajat hallinto-oikeuteen ja korkeim-
paan hallinto-oikeuteen palautetaan 
21:stä ja 14:sta normaalin hallinto-oikeus-
prosessin mukaiseen 30 päivään.  

- Yksityisten avustajien palkkiojärjestelmä 
palautetaan aikaperusteiseksi ja asiakoh-
taisista palkkioista luovutaan.   

Punainen Risti kannattaa valmistelussa olevia muu-
toksia, sillä ne turvaavat turvapaikanhakijalle oi-
keudellista apua läpi turvapaikkaprosessin.  

Palkkiomuutokset turvaavat myös Pakolaisneuvon-
nan toimintaedellytyksiä.  

Punainen Risti huomauttaa, että Korkeimman hal-
linto-oikeuden korotetun valituslupakynnyk-
sen poistamista pitäisi selvittää. Lisäksi peruste-
luissa esitetty Maahanmuuttoviraston mahdolli-
suus määrätä haastatteluaikoja saattaa muodos-
tua ongelmalliseksi.   

Kaikki annetut lausunnot (ml. Punaisen Ristin lau-
sunto) ovat nähtävillä Lausuntopalvelussa.  

 

Punainen Risti: ihmishenkien pelastaminen ensisijainen pyrkimys Välimerellä  

Punainen Risti lausui joulukuussa eduskunnan ul-
koasiainvaliokunnalle Suomen osallistumisesta EU-
NAVFOR MED operaatioon Välimerellä. Painotimme 
lausunnossa, että ensisijainen pyrkimys Välimerellä 
pitäisi olla etsintä- ja pelastustoiminnan turvaami-
nen ja siten ihmishenkien pelastaminen.  

Kaikessa toiminnassa ja erityisesti Libyan kanssa 
tehtävässä yhteistyössä on myös turvattava siirto-
laisten ihmisoikeuksien toteutuminen. Kestävänä 

ratkaisuna nostimme esille turvallisten väylien ke-
hittämisen, esimerkiksi pakolaisten uudelleensijoit-
tamisen lisäämisen, perheenyhdistämisen helpot-
tamisen ja humanitaarisen viisumin käyttöönoton.  

Lisäksi Punainen Risti kehottaa Suomea liittymään 
järjestelyyn, jolla mahdollistetaan mereltä pelas-
tettujen siirtolaisten säännönmukainen siirtäminen 
rantautumisvaltiosta muihin EU-maihin.  

 

 

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=09429946-e0c6-48cc-857f-ce5e61de999b
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Asad (vas.) ja Amin käyvät kaksi kertaa viikossa lohjalaisen urheiluseuran sählyharjoituksissa.  

Liikunta yhdistää kotimaasta riippumatta  

Lohjalaisen koulun jumppasalissa kuuluu juoksuas-
keleita ja huutoja:  

— Ota pois se siltä! 
 

— Jee, se oli päivän hienoin! 

Meneillään on paikallisen moottorikerhon enduron 
ja motocrossin harrastajien sählyharjoitus. Paikalla 
on kymmenkunta pelaajaa, iältään 10-vuotiaasta 
viisikymppiseen. Sekä naisia että miehiä.  

Mukana ovat myös sujuvaa suomea puhuvat Amin 
ja Asad, Suomesta oleskeluluvan saaneet afgaani-
nuoret.  

— Halusin jotain tekemistä koulun jälkeen, 
Asad, 16, kertoo. 
 

— Pelasin ekan kerran sählyä koulussa ja tyk-
käsin heti! Tämä on nopeatempoinen peli 
ja saa juosta, kertoo Amin, 18.  

Kumpikaan nuorista ei ollut kotimaassaan pelan-
nut sählyä tai muita mailapelejä.  

Moottorikerhon sählyharjoituksiin heidät sai mu-
kaan Punaisen Ristin perheryhmäkodin työntekijä 
reilu vuosi sitten. Sen jälkeen he ovat käyneet 
säännöllisesti harjoituksissa kaksi kertaa viikossa.   



Uutiskirje 1/2020 
13.02.2020 

 

4 

 

Yli 50 liikuntalajin kokeiluja neljän vuoden aikana  

Lohjan perheryhmäkoti on yksi 18 Punaisen Ristin 
vastaanottoyksiköstä, joka osallistui vuosina 2016-
2019 Etelä-Suomen aluehallintoviraston rahoitta-
maan liikuntahankkeeseen. Turvapaikanhakijat ja 
oleskeluluvan saaneet ovat kokeilleet yli 50 liikun-
talajia hankkeen aikana. Suosituimpia lajeja ovat 
olleet uinti, jalkapallo ja kuntosali. 

Tavoitteena on ollut turvapaikanhakijoiden sekä 
oleskeluluvan saaneiden lasten ja nuorten hyvin-
voinnin tukeminen tarjoamalla helppoja ja hauskoja 
tapoja liikkua. Liikunta lievittää stressiä haasta-
vassa elämäntilanteessa ja sen avulla on mahdol-
lista tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan ja ihmi-
siin.  
 

 
Moottorikerholaiset ovat olleet tyytyväisiä saadessaan 
kaksi säännöllistä ’ulkomaalaisvahvistusta’ sählyharjoi-
tuksiin. 

Erilaisia liikuntamahdollisuuksia on tarjottu yhteis-
työssä paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen 
kanssa. Liikuntahankkeen idea on tutustuttaa 

maahan tulleita suomalaisiin ja toisin päin. Liikku-
jat ovat tasavertaisessa asemassa: kansalaisuu-
della, yhteiskunnallisella asemalla, iällä tai taus-
tayhteisöllä ei ole merkitystä. Liikuntaa voi harras-
taa yhdessä, vaikka ei olisi yhteistä kieltä.  
 
Lohjan moottorikerhon sihteeri Jarmo Koivunen on 
tyytyväinen sählyporukan saamista ulkomaalais-
vahvistuksista.  

— Hyvin ovat oppineet pelaamaan, ovat jopa 
ärsyttävän vikkeliä, Jarmo letkauttaa. 

Parasta ovat turnaukset 

Lohjan perheryhmäkoti on järjestänyt asukkailleen 
erilaisia liikuntatapahtumia hankkeen tuella sekä 
ostanut urheiluvälineitä, kuten sählymailoja. Lisäksi 
hankittiin moottorikerhon jäsenyyksiä, jotka mah-
dollistavat sen, että alaikäisinä yksin Suomeen tul-
leet nuoret turvapaikanhakijat ja oleskeluluvan 
saaneet voivat säännöllisesti harrastaa sählyä ja 
käyttää kuntosalia.  

— Parasta ovat olleet erilaiset turnaukset, joi-
hin osallistuvat kaikki! Asukkaat rökittivät 
vastikään meidät työntekijät sählyssä ihan 
6-0. Hauskaa oli silti, Lohjan perheryhmä-
kodin ohjaaja Heli Suihkola kertoo. 

Myös Amin ja Asad muistavat makean voiton. Sekä 
yhdistetyn sähly ja futsal -turnauksen, johon per-
heryhmäkodin nuoret haastoivat moottorikerholai-
set. 

— Hävittiin sählyssä, mutta futsalissa voitet-
tiin, Amin ja Asad kertovat. 

Kuvat: Leena Koskela

Punainen Risti vastaanotti lähes 900 kiintiöpakolaista   

Suomeen saapui viime vuonna kaikkiaan 891 kiin-
tiöpakolaista. Heistä 309 oli vuoden 2018 kiinti-
östä ja 582 vuoden 2019 kiintiöstä. Kokonaislu-
kuun 891 sisältyi 74 hätätapausta.   
 

Määrältään suurin kansallisuusryhmä oli syyrialai-
set, joita vastaanotettiin 579. Kongolaiset olivat 
toiseksi suurin ryhmä, 186 kiintiöpakolaista. Eniten 
pakolaisia sijoitettiin Joensuuhun (74) ja Jyväsky-
lään (71). 
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Pääsääntöisesti kiintiöpakolaisten vastaanotosta 
vastasivat Helsinki-Vantaan lentokentällä Punaisen 
Ristin tehtävään koulutetut vapaaehtoiset. Äkilli-
sissä tilanteissa ja lomakausina myös työntekijöitä 
oli mukana vastaanotossa. 

 

Vapaaehtoiset ottivat vastaan eri kuntiin meneviä 
ryhmiä kaikkiaan 79 päivänä vuoden aikana. Vas-
taanotot kestivät keskimäärin kuusi tuntia. Joissa-
kin tapauksissa lentokentälle tarvittiin useita va-
paaehtoisia avustamaan useiden samanaikaisesti 
tulevien ryhmien vastaanotossa, rajamuodollisuuk-
sissa ja jatkokuljetuksiin ohjaamisessa.   

Vastaanotossa mukana olevilla vapaaehtoisilla ja 
työntekijöillä on vankka osaaminen työskentelystä 
monikulttuurisessa ympäristössä sekä kyky toimia 
stressaavassa ja muuttuvassa tilanteessa.  

Pääsääntöisesti vapaaehtoiset ovat ensiapu- ja en-
sihuoltotaitoisia. Toiminta vastaanotossa on ih-
misläheistä, yhdenvertaista ja joustavaa. Punainen 
Risti pitää onnistunutta vastaanottoa merkityksel-
lisenä kotoutumisen kannalta.  

Tänä vuonna Suomeen uudelleen sijoitettavia pa-
kolaisia on 850. Suomen viranomaiset valitsevat 

kiintiöpakolaiset YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n 
esityksestä.  

Suomi vastaanottaa yhteensä 400 syyrialaista pa-
kolaista Libanonista ja Turkista sekä 200 kongo-
laista pakolaista Sambiasta. Näiden lisäksi Suomi 
vastaanottaa Nigeristä yhteensä 130 pakolaista, 
mukaan lukien UNHCR:n Libyasta Nigeriin evakuoi-
mia, erityisen haavoittuvassa asemassa olevia pa-
kolaisia. Libyasta evakuoituja pakolaisia voidaan 
vastaanottaa myös muista maista, joihin mahdolli-
sesti perustetaan evakuointimekanismi.  

Uudelleensijoitus tukee kaikkein heikoimmassa 
asemassa olevia 

Suomen uudelleensijoitusohjelmaan sisältyy myös 
120 hätätapauksen vastaanotto. Hätätapauksilla 
tarkoitetaan pakolaisia, jotka tarvitsevat kiireellistä 
sijoittamista suojelun tarpeen tai esimerkiksi ter-
veydellisten syiden vuoksi. Heille pyritään järjestä-
mään kiireellisesti myös kuntapaikka.   

Hätätapauksia vastaanotetaan ilman kansalaisuus- 
ja aluerajausta. Suomen viranomaiset valitse-
vat hätätapaukset muista kiintiöpakolaisista poike-
ten UNHCR:n toimittamien asiakirjojen perusteella 
ilman henkilökohtaisia haastatteluja.  

Pakolaisten uudelleensijoitusjärjestelmällä pysty-
tään tukemaan kaikkein haavoittuvimmassa ase-
massa olevia kuten kidutuksen ja väkivallan uhreja, 
vammaisia, lapsia ja yksinhuoltajaäitejä. Kiintiön 
kasvattaminen on turvallinen ja inhimillinen keino 
pakolaisten vastaanottamiseksi. 

 

Ole rohkea ja vastusta rasismia! 

Rasisminvastaista viikkoa vietetään tänä vuonna 
16.-22. maaliskuuta. Kampanjan viestejä ja 
hashtageja on selkiytetty.  

Viikon tavoitteena on vaikuttaa pitkällä tähtäimellä 
asenteisiin niin, että rasismi vähenee yhteiskun-
nassa. Viestintämme tuloksena yhä useampi ihmi-
nen tietää, että rasismi on väärin. Ihmisten roh-
keus vastustaa rasismia kasvaa. 
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Vapaaehtoisten koulutuspäivät Tampereella tammi-
kuussa. Kuva: Leena Koskela 

Kampanjan pääviestit ovat: 

- Rasismi on väärin.  

- Jokaisella ihmisellä on oikeus elää ilman rasismia. 

- Ole rohkea ja vastusta rasismia.  

- Rasistinen ajattelu on ristiriidassa Punaisen Ristin 
periaatteiden, inhimillisyyden ja tasapuolisuuden 
kanssa. 

- Syrjinnän ehkäiseminen ja ihmisarvon suojelemi-
nen ovat osa Punaisen Ristin perustoimintaa. 

Someviestinnässä käytämme ainoastaan yhtä 
hashtagia: #rasisminvastainenviikko #veckanmot-
rasism. Piireille ja osastoille tulee jaettavaksi 2. 
maaliskuuta alkavalla viikolla valmiita somevide-
oita. 

Punaisen Ristin piirit jakavat Ennakkoluuloton edel-
läkävijä -tunnustuksia rasisminvastaisella viikolla 
yhteisöille, yrityksille tai yksittäisille henkilöille, 
jotka edistävät toiminnallaan inhimillisyyttä ja yh-
denvertaisuutta. Toivomuksena on, että tunnus-
tukset jaettaisiin heti maanantaina 16.3. Siten voi-
simme kertoa tunnustuksen saajista jo kampanjan 
avaustiedotteessa. 

Piirit ja osastot voivat lisäksi järjestää erilaisia tee-
maviikon tapahtumia. Kampanjamateriaaleja (tar-
roja, rintamerkkejä, julisteita ja mobileja) voi alkaa 
tilata Kalkusta. 

Lisätietoja valtakunnallisesta kampanjasta ja tarvit-
taessa suunnitteluapua paikallisiin tapahtumiin: ja-
nette.gronfors@redcross.fi p. 040 669 2487 

Vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen toimialatapaaminen 1.4. 

Toimiala kokoontuu järjestöpäivien yhteydessä 
Vantaalla huhtikuun 1. päivä klo 13-16. Aiheena 
on maahan muuttaneiden yksinäisyys ja siihen liit-
tyvä ystävätoiminta.  
 
Kuulemme tutkimuksiin pohjautuvaa tietoa maa-
han muuttaneiden yksinäisyydestä. Aihetta alus-
taa THL:n tutkimuspäällikkö Hannamaria Kuusio.  

Sen jälkeen käsittelemme teemaa vapaaehtoistoi-
minnan hyvien käytäntöjen kautta. Otamme huo-
mioon mm. ystävävälityksen toimivuuden sekä va-
paaehtoisten roolin ja tehtävät.  

 

 

Vapaaehtoisille uusi Kotoutumisen tukena -peruskoulutus 

Vastaanottotoiminnasta ja kotoutumista tukevasta 
toiminnasta kiinnostuneille vapaaehtoisille on val-
mistunut uusi peruskoulutus.  
 
Kotoutumisen tukena -koulutus kestää kolme tun-
tia ja siinä käsitellään pakolaisuutta, kotoutumista 

ja rasismia sekä esitellään kotoutumista tukevaa 
vapaaehtoistoimintaa. Koulutus antaa valmiudet 
toimia kotoutumista tukevassa vapaaehtoistoimin-
nassa.   
 

mailto:janette.gronfors@redcross.fi
mailto:janette.gronfors@redcross.fi
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Vanha Tulijan tukena -koulutus poistuu. Voit etsiä 
koulutuksia omalta paikkakunnalta Oma Punai-
sesta Rististä. 

 

 

 

Henkilöstömuutoksia keskustoimistossa 

Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan 
suunnittelija Emilia Fagerlund ja Pakolaistyön oh-
jelma-avustaja Laura Leino ovat päättäneet työ-
suhteensa Punaisessa Ristissä.  

 

  

https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/publicevents?eventtype=6
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/publicevents?eventtype=6
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Viranomaiset ja sidosryhmät 

Migri: Turvapaikanhakijan työnteko-oikeustodistuksen hinta muuttui  

Maahanmuuttoviraston todistuspyyntöjen hinnat 
ovat nousseet vuoden alussa. Turvapaikanhakijan 
todistus työnteko-oikeudesta maksaa 50 euroa. 

Ohjeet todistuspyyntöjen hakemiseksi ovat saata-
villa Migrin sivuilla.  
 

 

Migri: Turvapaikanhakijoiden tyytyväisyys vastaanottokeskuksissa nousi

Maahanmuuttoviraston keräämän ja analysoiman 
asiakaspalautteen mukaan turvapaikanhakijat ovat 
aiempaan tyytyväisempiä vastaanottokeskuksiin. 
Kysely on osa vastaanottojärjestelmän valvontatoi-
mia.  
 
Vuotta 2019 koskevaan kyselyyn vastasi 1 407 
turvapaikanhakijaa 33 vastaanottokeskuksessa. 
Tämän lisäksi kyselyssä oli mukana kuusi yksintul-
leiden alaikäisten keskusta, joissa kyselyyn vastan-
neita oli 52.  

Asiakkaat kokevat, että hyvä kohtelu työntekijöi-
den suunnalta on lisääntynyt. Kohtelu on koettu 
aiempaa tasaveroisemmaksi ja luotto henkilökun-
taan on kasvanut.  
 
Tulokset ovat luettavissa yhteenvedoissa: aikuis-
ten ja perheiden vastaanottokeskukset sekä ala-
ikäisyksiköt.   

 

Migri: Ihmiskaupan uhrien määrä kasvanut  

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään otettiin 
vuonna 2019 ennätysmäärä uusia asiakkaita. Kaik-
kiaan 229 uudesta asiakkaasta 70 henkilön on ar-
vioitu joutuneen ihmiskauppaan liittyvän hyväksi-
käytön kohteeksi Suomessa, mikä on huomatta-
vasti enemmän kuin edellisvuosina.  

Yleisimmin Suomessa hyväksikäytettyjen henkilöi-
den arvioitiin joutuneen pakkotyöhön.  
 
Tiedot käyvät ilmi ihmiskaupan uhrien auttamisjär-
jestelemän tuoreesta tilannekatsauksesta.  

 

Migri: Videoita turvapaikkaprosessista ja neuvoja oleskelulupa-asiakkaille 

Maahanmuuttovirasto on tehnyt turvapaikanhaki-
joille videoita turvapaikkaprosessin eri vaiheista 
osana Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotoutta-
misrahaston tukemaa ONE-hanketta.  
 
Videoiden tarkoituksena on selittää turvapaikanha-
kijalle turvapaikkaprosessi mahdollisimman yksin-
kertaisesti ja ymmärrettävästi. Videot on kään-
netty turvapaikanhakijoiden yleisimmille kielille 

(arabia, dari, englanti, persia, somalia, sorani, 
turkki ja venäjä).  
 
Videot ovat vastaanottokeskusten hyödynnettä-
vissä Migrin Youtube-kanavalla.   
 
Lisäksi Maahanmuuttovirasto on julkaissut kymme-
nen videon sarjan, joka opastaa maahanmuuttajia 
oleskeluluvan hakemisessa.  

https://migri.fi/todistuspyynnot
https://migri.fi/documents/5202425/15734017/Vastaanottokeskusten+asiakaspalautteen+yhteenveto+2019+aikuisten+ja+perheiden+vastaanottokeskukset/96d0c5c0-83ea-52d2-3f6a-af01902c4f09/Vastaanottokeskusten+asiakaspalautteen+yhteenveto+2019+aikuisten+ja+perheiden+vastaanottokeskukset.pdf/Vastaanottokeskusten+asiakaspalautteen+yhteenveto+2019+aikuisten+ja+perheiden+vastaanottokeskukset.pdf
https://migri.fi/documents/5202425/15734017/Vastaanottokeskusten+asiakaspalautteen+yhteenveto+2019+aikuisten+ja+perheiden+vastaanottokeskukset/96d0c5c0-83ea-52d2-3f6a-af01902c4f09/Vastaanottokeskusten+asiakaspalautteen+yhteenveto+2019+aikuisten+ja+perheiden+vastaanottokeskukset.pdf/Vastaanottokeskusten+asiakaspalautteen+yhteenveto+2019+aikuisten+ja+perheiden+vastaanottokeskukset.pdf
https://migri.fi/documents/5202425/15734017/Vastaanottokeskusten+asiakaspalautteen+yhteenveto+2019+alaik%C3%A4isyksik%C3%B6t/15a27180-57d4-daca-7c70-7f9614c1ea85/Vastaanottokeskusten+asiakaspalautteen+yhteenveto+2019+alaik%C3%A4isyksik%C3%B6t.pdf/Vastaanottokeskusten+asiakaspalautteen+yhteenveto+2019+alaik%C3%A4isyksik%C3%B6t.pdf
https://migri.fi/documents/5202425/15734017/Vastaanottokeskusten+asiakaspalautteen+yhteenveto+2019+alaik%C3%A4isyksik%C3%B6t/15a27180-57d4-daca-7c70-7f9614c1ea85/Vastaanottokeskusten+asiakaspalautteen+yhteenveto+2019+alaik%C3%A4isyksik%C3%B6t.pdf/Vastaanottokeskusten+asiakaspalautteen+yhteenveto+2019+alaik%C3%A4isyksik%C3%B6t.pdf
http://www.ihmiskauppa.fi/files/497/Ihmiskaupan_uhrien_auttamisjarjestelman_tilannekatsaus_1.1.-_31.12.2019.pdf
https://www.youtube.com/user/Maahanmuuttovirasto
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVR2apF3FqG5tDebYhxyusxGavcqnoTEC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVR2apF3FqG5tDebYhxyusxGavcqnoTEC
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Kansainvälinen tilanne

Morian leiri Lesboksen saarella Kreikassa. Kuva: Stylianos Papardelas, ICRC 

Vastaanottokeskukset Kreikan saarilla ylikuormittuneita

Kreikkaan tulleiden siirtolaisten määrä on kaksin-
kertaistunut viime vuodesta, huolimatta siitä, että 
Eurooppaan tulijoita on ollut vuosi vuodelta vä-
hemmän. Kreikassa on 109 000 siirtolaista, joista 
lähes puolet on Egeanmeren viidellä saarella (Les-
bos, Samos, Khios, Leros ja Kos).  
 
Tammikuussa Kreikkaan tuli lähes 4 000 siirto-
laista, mikä on puolet koko Eurooppaan tulleista. 
Suurin osa tulijoista on Afganistanista ja Syyriasta.  
Muuttovirta on kurjistanut olosuhteita jo muuten-
kin ylikuormitetuissa vastaanottokeskuksissa, eri-

tyisesti Moriassa Lesboksen saarella. Morian kes-
kuksessa on seitsenkertainen määrä asukkaita (21 
000) suhteessa tiloihin.   
 
Punainen Risti on huolestunut vastaanottokeskus-
ten olosuhteista, joissa huono hygienia, terveys-
palvelujen puute, rikollisuus ja väkivaltaisuudet pai-
kallisten asukkaiden kanssa ovat kärjistyneet. Eri-
tyisesti yksin tulleet alaikäiset lapset tarvitsevat 
suojelua ja turvaa. Saarten maahantulijoista noin 
kolmannes on lapsia, heistä 15 prosenttia ilman 
huoltajaa.   
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Kreikan Punainen Risti ottaa vastuun maahantuli-
joiden palvelukeskuksesta 
 
Kreikan hallitus aikoo perustaa kymmenen uutta 
keskusta mantereelle, ja suunnitelmissa on siirtää 
15 000 ihmistä pois saarilta helmikuun loppuun 
mennessä. Maahan on tänä vuonna perustettu uu-
delleen maahantulopolitiikkaa ja turvapaikkakysy-
myksiä hoitava ministeriö.  
 
Kreikan Punaisella Ristillä on 6 500 vapaaehtoista 
ja se ylläpitää terveyspisteitä, liikkuvia terveysyksi-
köitä sekä viittä vastaanottokeskusta alaikäisille.  
 
Maahantulijoiden palvelukeskuksen hoito Thessa-
lonikissa siirtyy Punaisen Ristin ja Punaisen Puoli-
kuun kansainväliseltä Liitolta (IFRC) Kreikan Punai-
selle Ristille. Palvelukeskus auttaa yhteistyössä 

UNHCR:n kanssa raha-apuohjelmassa 21 000 pa-
kolaista ja turvapaikanhakijaa Pohjois-Kreikassa 
sekä huoltaa 16 leiriä.  
 
Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC) ta-
paa pidätettyjä siirtolaisia ja huolehtii erityisesti 
alaikäisistä maahantulijoista. Samalla kun se tar-
joaa suojelua siirtolaisille, se tukee viranomaisia 
kadonneiden jäljittämisessä ja perheiden yhdistä-
misessä. Komitean henkisen tuen ohjelma jatkuu 
Tanskan Punaisen Ristin kanssa Moriassa.   
 
Kreikan Punainen Risti järjestää Punaisen Ristin 
kansallisille yhdistyksille helmikuussa Ateenassa 
kumppanuuskokouksen, jossa koordinoidaan liik-
keen toimintaa siirtolaisten avustamiseksi.  
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Vastaanottoyksiköiden ja perheryhmäkotien majoitustilanne 
 

 

HELMIKUU 2020  

 

(10.02.2020)  

Asukkaita Yksiköitä* 

Punaisen Ristin VOKit 2 385 19 

Alaikäisyksiköt  21 2  

Yhteensä  2 406 

(muutos -168) 

21 

*) Yksiköiden laskentatapa Maahanmuuttoviraston mukaisesti 
 
Punainen Risti ylläpitää 19 aikuisten ja perheiden vastaanottoyksikköä. Yhteensä Suomessa on 35 aikuisten ja perheiden vas-
taanottoyksikköä, joissa majoittuu 4 764 turvapaikanhakijaa. Yksityismajoituksessa on 3 191 turvapaikanhakijaa.   
Punainen Risti ylläpitää kahta alaikäisyksikköä. Yhteensä Suomessa on viisi alaikäisyksikköä, joissa majoittuu 76 lasta/nuorta. 
Yksityismajoituksessa on 8 lasta/nuorta.  Vastaanottojärjestelmässä on yhteensä 8 031 henkilöä (Migri 10.2.2020).  
 
Lisäksi Punainen Risti ylläpitää perheryhmäkoteja oleskeluluvan saaneille lapsille Lohjalla ja Hämeenkyrön hybridissä. Hämeen-
kyrön hybridissä asuu 16 nuorta ja jälkihuollon piirissä on 4 nuorta. Lohjan perheryhmäkodissa asuu 7 nuorta ja jälkihuollon 
piirissä on 12 nuorta.   
 

PUNAISEN RISTIN VASTAANOTTOYKSIKÖT JA PERHERYHMÄKODIT 

Helsingin ja Uudenmaan piiri: 
Hangon VOK 
Lohjan perheryhmäkoti 

Lapin piiri: 
Kemin VOK 
Rovaniemen VOK 

 

Savo-Karjalan piiri: 
Paiholan VOK 

Hämeen piiri: 
Lahden VOK 
Lahden VOK TETU 
Lammin VOK 
Mänttä-Vilppulan VOK 
Hämeenkyrön hybridi (ryhmäkoti, 
tukiasunnot, perheryhmäkoti)  
Tampereen yksityismajoitusyksikkö 

Länsi-Suomen piiri: 
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 vastaanottotoiminnan ohjeet  

 
Punaisen Ristin VOT-ohjeet ja materiaalit  

www.spr.fi/votohjeet  
 
Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminnan valtakunnalliset ohjeet ja materiaalit on tarkoitettu Punaisen Ris-
tin henkilöstön sisäiseen käyttöön. Office 365 -palvelimelle kirjaudutaan käytössä olevilla punainenristi.fi, red-
cross.fi tai vokki.fi -tunnuksilla.  
 

Punaisen Ristin maahanmuutto- ja pakolaistyön uutiskirjeet ovat Punaisen Ristin henkilöstön luettavissa  vas-
taanottotoiminnan ohjeissa ja materiaaleissa kohdassa viestintä ja vapaaehtoisten luettavissa RedNetissä SPR 
Monikulttuurisen ryhmän uutisissa.   

 
Uutiskirjeen toimitus:  
Noora Kero, 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). 

 

 

 

 

 

http://www.spr.fi/votohjeet
https://finnishredcross-my.sharepoint.com/personal/tilannekeskus_redcross_fi/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly9maW5uaXNocmVkY3Jvc3MtbXkuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmY6L2cvcGVyc29uYWwvdGlsYW5uZWtlc2t1c19yZWRjcm9zc19maS9Fcl9mQ2tUU1hNMU1sZTVmZFh6WjhWMEIteGhtUkJrenJ6YVpGcjRTb2hIeEdRP3J0aW1lPVlkQkN2OXl1MTBn&id=%2Fpersonal%2Ftilannekeskus%5Fredcross%5Ffi%2FDocuments%2FVOT%2Dohjeet%20ja%20materiaalit%2F5%20Viestint%C3%A4
https://rednet.punainenristi.fi/monikulttuurinen_ryhma
https://rednet.punainenristi.fi/monikulttuurinen_ryhma
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