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Järjestön kotimaan asiat  

Varkauden osaston vertaisohjaaja Mohamed Hamed opettaa kiintiöpakolaisille sirkustemppuja. Kuva: Harri Mäenpää 

Vertaisohjaaja tukee kotoutumista ja osallisuutta – vaikka sirkustempuilla  

Hulahulavanteita, jonglöörausta ja renkaiden heit-
toa. Varkautelaisen koulun jumppasalissa on iloa ja 
vauhtia, kun lapset opettelevat sirkustaitoja Punai-
sen Ristin vertaisohjaajan Mohamed Hamedin 
kanssa.  

Varkauden osasto lähti mukaan Lähi-Tapiolan ra-
hoittamaan hankkeeseen, jossa pyritään vertaisoh-
jaajan avulla lisäämään maahan muuttaneiden osal-
lisuutta ja kontakteja paikallisväestöön. Samalla py-
ritään monipuolistamaan osaston toimintaa ja saa-
maan uusia vapaaehtoisia.  

Varkauden kaupungin nuoriso-ohjaajana 40 vuotta 
työskennellyt, mutta vastikään eläkkeelle jäänyt 

egyptiläinen Mohamed ryhtyi vertaisohjaajaksi loka-
kuussa ja on siitä lähtien ollut kiireinen.  

“Maanantaisin ja perjantaisin neuvon maahanmuut-
tajia Punaisen Ristin toimistossa, maanantai-iltaisin 
pidän lapsille ja nuorille sirkuskoulua, keskiviikkoisin 
taikurikoulua ja perjantai-iltaisin on kaikkien yhtei-
nen kansainvälinen kahvila,” Mohamed kertoo akti-
viteeteista.   

Neuvontaa, vapaa-ajan toimintaa ja ystävyyttä  

Varkauteen on tullut viimeisten neljän vuoden ai-
kana kolmessa eri vaiheessa kiintiöpakolaisia Syyri-
asta. Viimeiset saapuivat tänä syksynä.   
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Vertaisohjaaja Mohamed Hamed. Kuva: Harri Mäenpää 

Varkauden osasto antoi Mohamedille vapaat kädet 
suunnitella toimintaa, kunhan kolme elementtiä 
täyttyy: neuvonta maahan muuttaneiden omalla 
kielellä, vapaa-ajan toimintaa iltoihin ja integraation 
parantaminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Kaksi 
ensimmäistä elementtiä toimii jo hyvin, kolman-
nessa eli integraatiossa on vielä tehtävää.   

“Kun koronatilanne sallii, pyrimme saamaan maa-
han muuttaneet ensiapukursseille ja mukaan EA-
ryhmien toimintaan. Lisäksi olemme löytäneet 
kolme suomalaista ystäväperhettä syyrialaisille,” 
kertoo Varkauden osaston puheenjohtaja Olli Kaup-
pinen.  

Mohamed on innoissaan tulevasta ystäväperhetoi-
minnasta. Hän painottaa, että koko perheen pitää 
osallistua siihen: myös lasten ja nuorten. Silloin lap-
set tutustuvat toisiinsa, nuoret toisiinsa ja aikuiset 
toisiinsa. Paras keino kotoutumiseen on ruoka: sen 
kautta integroituu Suomeen.   

“Kun suomalainen ja syyrialainen perhe tekevät yh-
dessä ruokaa, se tuo hyvää mieltä ja herättää ystä-
vyyttä. Painotan, että perheet kutsuvat toisensa 

syömään, ei kahville! Kahvi ei riitä,” kertoo Moha-
med periaatteestaan.    

 
     Mohamed ja Varkauden osaston pj. Olli Kauppinen 

Korona rajoittanut ryhmäkokoja  

Mohamedin tavoite on saada maahan muuttaneet 
mukaan toimimaan. Moni kaipaa tekemistä iltaisin 
ja sirkuskoulu on vastannut tarpeeseen. Osallistujia 
on ollut parhaimmillaan kymmeniä: lapsia, nuoria ja 
aikuisia. Koronatilanteen vuoksi ryhmäkokoa on 
jouduttu pienentämään.   

Tällä kertaa paikalla on kymmenkunta alle 15-vuo-
tiasta lasta. 1980-luvulla Mannerheimin lastensuo-
jeluliiton sirkuskoulutuksen käynyt Mohamed ohjaa 
tottuneesti lapsia pyörittämään kahta hulavannetta 
samaan aikaan.   

“Pyrin löytämään jokaisen vahvuuden ja kehittä-
mään sitä. Ketään ei saa jättää yksin,” sanoo Mo-
hamed.   

“Ja totta kai kerron kaikille koronasta ja miten suo-
jautua siltä,” hän lisää. 
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Keskustoimiston Maahanmuuttotyön yksikkö aloittanut toimintansa 

Punaisen Ristin kotimaan avun linjan organisaatio-
uudistus astui voimaan syyskuun alussa. Samalla 
aloitti toimintansa uusi Maahanmuuttotyön yk-
sikkö.  

Yksikkö kokoaa yhteen kaikki maahanmuuttotyö-
hön kuuluvat toiminnot ja asiantuntijuuden, jotka 

olivat aiemmin kahdessa eri keskustoimiston yksi-
kössä, kotimaan valmiudessa ja vapaaehtois- ja 
nuorisoyksikössä.  

Yksikön päällikkö on Erja-Riitta Reinikainen. Asian-
tuntijoita on kaikkiaan kahdeksan. 

 

Toimintalinjaus ja toimintasuunnitelma hyväksytty vuosille 2021–2023   
Yleiskokous hyväksyi Vaasassa 5. syyskuuta Punai-
sen Ristin strategian seuraavalle kolmivuotiskau-
delle: "Toimintalinjaus vuosille 2021–2023: Punai-
nen Risti tuo iloa, ylläpitää toivoa ja vahvistaa 
luottamusta". Järjestön hallitus puolestaan hyväk-
syi 20. marraskuuta kolmivuotisen toimintasuunni-

telman vuosille 2021–2023. Nämä dokumentit oh-
jaavat Punaisen Ristin vapaaehtoisten ja työnteki-
jöiden yhteistä työtä seuraavien kolmen vuoden 
ajan. Toimintasuunnitelmaa tarkennetaan vuosit-
tain.   
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Maahanmuuttotyö näkyy toimintalinjauksessa 
usean eri päätavoitteen ja osatavoitteen alla, joten 

on tärkeää, että dokumentit ovat henkilökunnal-
lemme tuttuja. Tutustu toimintalinjaukseen täällä.
  

Punaisen Ristin maahanmuuttotyö jatkuu koronasta huolimatta 

Roaa Al-Qassab ja Mustafe Hassan kertovat paperittomille koronasta pääkaupunkiseudulla. Kuva: Joonas Brandt 
 

Punainen Risti aloitti kesäkuun alussa pääkaupun-
kiseudulla etsivän työn paperittomien parissa. 
Työn tarkoituksena on varmistaa, että mahdolli-
simman monella paperittomalla tai paperittomuu-
den uhan alla elävällä olisi luotettavaa tietoa ko-
ronatilanteesta, hygieniasta ja suojautumisen tär-
keydestä.   

Etsivän työn ohjaajat ja vapaaehtoiset jalkautuvat 
pääkaupunkiseudulla paikkoihin, joissa paperitto-
mat liikkuvat. Paperittomille kerrotaan saatavilla 
olevasta avusta ja ohjataan palveluihin. Lisäksi  

 

heille annetaan hygieniapakkauksia, joissa on ko-
rona-ohjeet omalla äidinkielellä.    

Punainen Risti tavoitti kesäkuun alusta elokuun 
loppuun 477 ihmistä ja jakoi 361 hygieniapak-
kausta.  

Hygieniapakkauksia tuotettiin yhteensä tuhat, 
joista 730 kohdennettiin Helsingin ja Uudenmaan 
piirille, 90 Satakunnan, 90 Varsinais-Suomen, 
60 Österbottenin ja 30 Oulun piirin alueelle.   
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Etsivä työ on jatkunut myös elokuun jälkeen. Työn 
alla on vapaaehtoistoiminnan malli, joka otetaan 
käyttöön ensin vuonna.   

Lue lisää jalkautuvasta työstä Avun Maailmasta. 

Välttämättömät vastaanottopalvelut turvataan 

Koronatilanne Punaisen Ristin ylläpitämissä vas-
taanottokeskuksissa on rauhallinen. Vahvistettuja 
tartuntoja on ollut keväästä lähtien yhteensä 54 
(luku sisältää keskus- ja yksityismajoittujat).   

Vastaanottokeskuksissa noudatetaan Maahan-
muuttoviraston ohjeita myös koronatilanteeseen 
varautumisessa ja vastaamisessa. Välttämättömät 
vastaanottopalvelut pystytään tarjoamaan turva-
paikanhakijoille koronatilanteesta huolimatta.   

Palveluiden tarjoaminen on edellyttänyt jousta-
vuutta muuttaa toimintatapoja ja ottaa käyttöön 
etätyöskentely. Vastaanottokeskuksissa on tehos-
tettu viestintää ja lisätty henkilökohtaisia yhtey-
denottoja asiakkaisiin. Tiedon jakamiseen turvapai-
kanhakijoiden äidinkielillä on panostettu.  

Lisäksi uusia toimintatapoja on kehitetty yksityis-
majoituksessa asuvien turvapaikanhakijoiden tuke-
miseksi myös karanteenitilanteissa esim. ruoka-
huollon järjestäminen. Yleisen tartuntatilanteen 
vuoksi ulkopuolisten henkilöiden vierailut vastaan-
ottokeskuksissa ovat kiellettyjä tämänhetkisen tie-
don mukaan vuoden loppuun saakka.   

Kiintiöpakolaisia maalis-elokuussa vain 31 

Koronatilanne pysäytti kiintiöpakolaisten maahan-
tulon lähes kokonaan keväällä 2020. Maaliskuusta-
elokuuhun Suomeen saapui vain 31 kiintiöpako-
laista. Marraskuun loppuun mennessä oli vastaan-
otettu kaikkiaan 625 kiintiöpakolaista. Tämän vuo-
den kiintiöstä on saapumatta vielä 374 pakolaista.   

Punaisen Ristin huolena on ollut lentokentällä toi-
mimisen ohjeistusten ja prosessien sekä eri toimi-
joiden vastuiden epäselvyys. “Kiintiöpakolaisten 
Suomeen saapuminen ja kuntaan siirtyminen ko-
ronaepidemian aikana” -ohjeet päivitettiin marras-
kuussa Maahanmuuttoviraston johdolla. Ohjeiden 
laadinnassa olivat Punaisen Ristin lisäksi mukana 
Työ- ja elinkeinoministeriö, Kansainvälinen siirto-
laisuusjärjestö IOM ja Vantaan kaupungin tartunta-
tauti- ja hygieniayksikkö.  

Perheenyhdistämisen haasteet  

Myös perheenyhdistämiset ovat hidastuneet tai 
pysähtyneet täysin koronatilanteen vuoksi. Pande-
mia on hidastanut tai joissakin tapauksissa estänyt 
yhteensä 16 perheenjäsenen matkajärjestelyitä, 
jotka ovat valtion kustantamia. Osalla perheenyh-
distämistä odottavilla on lähtömaassa erittäin vai-
keat olosuhteet.    

Punainen Risti on saanut yhteydenottoja myös 
perheiltä, joiden matkakustannukset eivät kuulu 
valtion korvausten piiriin. Perheenyhdistämistä on 
hankaloittanut esimerkiksi Turkissa ja Intiassa lä-
hetystöjen tai ulkoistettujen palvelujen sulkeutu-
minen.   

Punainen Risti neuvoo perheyhteyksien palautta-
misessa ja on mukana kiintiöpakolaisten perheen-
jäsenten matkajärjestelyissä Suomeen siinä ta-
pauksessa, että perhe on muodostettu ennen 
Suomeen tuloa.   

Kotoutumisen tukea etänä   

Punaisen Ristin toteuttama kotoutumisen 
tuen kasvokkainen ryhmätoiminta oli keväällä tau-
olla.   

Maahanmuuttajille suunnattuja läksykerhoja toteu-
tettiin etänä eri puolilla Suomea. Lisäksi Punainen 
Risti aloitti kieliryhmätoiminnan etäkokeilun.   



Uutiskirje 3/2020 
10.12.2020 

 

7 

 

Myös vapaaehtoiskoulutukset muunnettiin nope-
asti etäkoulutuksiksi. Valtakunnalliset ja/tai alueel-
liset rajat ylittävät koulutukset saivat myönteistä 
palautetta. Punainen Risti on aktiivisesti työstänyt 
uudenlaisia ratkaisumalleja, jotka motivoisivat 
maahanmuuttajia ja heidän tukenaan toimivia va-
paaehtoisia.   

Koronaviestinnän eri kieliversioille on ollut runsas 
kysyntä. Punaisen Ristin alueelliset työntekijät ovat 
välittäneet aktiivisesti tietoa alueellisissa ja paikal-
lisissa verkostoissaan erityisesti kuntien viran-
omaisille.   

 

Vapaaehtoiset jakamaan monikielistä koronatietoa pääkaupunkiseudulla 

Helsingin ja Uudenmaan piiri kouluttaa joulukuussa 
vapaaehtoisia, jotka lähtevät pareittain jakamaan 
koronatietoa ja hengityssuojaimia erityisesti kaup-
pakeskuksiin ja julkisiin tiloihin. Vapaaehtoiset 
viestivät suomen, englannin, arabian, darin ja so-

malin kielillä. Operaation tavoite on estää ko-
ronaviruksen leviäminen ja suojella ihmisiä tartun-
noilta. 

Lisätietoja: eva.kuhlefelt@redcross.fi 

Punainen Risti lausui maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistuksesta   
EU-komissio julkaisi syyskuussa ehdotuksen maa-
hanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudista-
miseksi. Komissio pyrkii löytämään uusia ratkai-
suja tilanteessa, jossa aikaisemmat esitykset eivät 
edenneet jäsenmaiden hyvin erilaisten näkemys-
ten takia. Uuden esityksen pohjalta käydään neu-
votteluja sekä Eurooppa-neuvostossa että EU-par-
lamentin ja neuvoston välillä.  

Punainen Risti oli kuultavana ja antoi marraskuussa 
uudistusta koskevan lausunnon eduskunnan suu-
relle valiokunnalle sekä ulkoasiainvaliokun-
nalle. Lausunnoissa pidettiin valitettavana, että ko-
mission eri näkemyksiä ja maahanmuuttotilanteita 
yhteensovittavan esityksen keskiössä on maahan-
muuton hallinta palautusten, kriisitoimien sekä ra-
joitusten ja sanktioiden kautta.   

Punainen Risti ilmaisi huolensa kontrollitoi-
mien roolin vahvistumisesta EU-lainsäädännössä: 
tämä uhkaa johtaa ihmis- ja perusoikeuksien heik-
kenemiseen. Erityisen ongelmallisena näyttäytyvät 
rajamenettelyt sekä säilöönoton ja liikkumisvapau-
den rajoitusten lisääntyminen.  

Punainen Risti on myös huolestunut maahanmuu-
ton sitomisesta kaikkeen kumppanuustoimintaan 
kolmansissa maissa: vaarana on humanitaarisen 
avun ja kehitysyhteistyörahoituksen politisoitumi-
nen.   

Lue ulkoasiainvaliokunnalle annettu lausunto ko-
konaisuudessaan täältä. 

Paperittomuus esillä sisäisen turvallisuuden ilmiötyöryhmässä 

Punainen Risti oli aktiivisesti mukana sisäministe-
riön koordinoimassa sisäisen turvallisuuden ilmiö-
työryhmän työskentelyssä, joka käsitteli ilman 
oleskelulupaa maahan jäävien turvapaikanhakijoi-
den tilannetta. Ilmiöryhmän työskentelyyn osallis-
tui kaikkiaan 90 asiantuntijaa eri sidosryhmistä.   

Työryhmä kartoitti ilmiön juurisyitä ja esitti 5 kes-
keistä toimenpidettä:   

1. Selvitetään mahdollisuutta palomuurin pe-
rustamiseksi niin, että esimerkiksi haavoit-
tuvassa asemassa oleva rikoksen uhri, joka 
on maassa ilman oleskelulupaa, pystyisi 
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asioimaan viranomaisten luona ilman pel-
koa välittömästä palauttamisesta.   
 

 
Punaisen Ristin hygieniapussi paperittomille. 
Kuva: Joonas Brandt 
 

2. Etsitään keinoja oleskelulupien kehittä-
miseksi niin, että ilman oleskelulupaa 

maassa oleskelevalla on nykyistä parem-
mat mahdollisuudet oleskeluluvan hakemi-
seen.   

3. Varmistetaan välttämättömän toimeentu-
lon ja huolenpidon turvaava johdonmukai-
nen ja selkeä palvelujärjestelmä koko 
maassa.   

4. Edistetään paluita eri keinoin. Keskeistä 
on, että henkilöt, joilla ei ole oleskelulupaa 
Suomessa palautetaan tai he palaavat ko-
timaihinsa.   

5. Tehostetaan viestintää lähtömaihin, ilman 
oleskelulupaa maassa oleville sekä viran-
omaisen kesken.  
 
Lue lisää täältä. 

 

Korona vaikuttaa kiintiöpakolaisten valintatapoihin  

Suomen vastaanottamien kiintiöpakolaisten mää-
rää nostetaan 1 050:een ensi vuoden talousarvio-
esityksessä.  

Suunnitelmissa on vastaanottaa 550 syyrialaista 
pakolaista Libanonista ja Turkista sekä 250 kongo-
laista pakolaista Sambiasta. Lisäksi Suomi vastaan-
ottaa 130 pakolaista, jotka on evakuoitu Libyasta 
Nigeriin tai Ruandaan.  

Suomi varautuu myös 120 pakolaisen vastaanot-
toon ilman kansalaisuus- ja aluerajausta, mukaan 

lukien hätätapaukset. Eduskunta päättää pakolais-
kiintiöstä joulukuussa talousarvion vahvistamisen 
yhteydessä.  

Kiintiöpakolaiset valitaan jatkossakin ensisijaisesti 
niin, että Maahanmuuttovirasto, Suojelupoliisi ja 
kotoutumisen asiantuntijat haastattelevat pakolai-
set heidän oleskelumaissaan. Koronatilanne voi 
vaikuttaa siihen, miten kiintiöpakolaiset valitaan: 
haastatteluja voidaan tehdä etäyhteyksin ja valin-
toja voidaan tehdä UNHCR:n asiakirjojen perus-
teella.  

Muista oikeudellisen neuvonnan yhteistyö Pakolaisneuvonnan kanssa  

Punaisen Ristin vastaanottokeskusten, piiritoimis-
tojen ja keskustoimiston työntekijät voivat edel-
leen olla yhteydessä Pakolaisneuvontaan vaikeissa 
turvapaikkamenettelyä tai esimerkiksi perheenyh-
distämistä koskevissa oikeudellista neuvontaa vaa-
tivissa asioissa.  Yhteistyö perustuu vuoden 2017 
kokemukseen ja erityisesti  vastaanottokeskus-
ten tarpeeseen juridiselle konsultaatiolle. Yhteis-

työstä on toistaiseksi sovittu vuodelle 2020. Mah-
dolliseen jatkoon palataan viimeistään alkuvuo-
desta.    

Kyseessä ei ole 24/7 päivystyspalvelu, mikä tulee 
huomioida yhteydenotoissa ja niiden kiireellisyy-
dessä. Pakolaisneuvonta laskuttaa palvelusta suo-
raan piirejä tuntiveloituksen mukaisesti (laskutus 
jokaiselta alkavalta vartilta).    
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Pakolaisneuvonta saa suorien yhteydenottojen 
kautta tietoa lakimuutosten vaikutuksista ja pystyy 
vaikuttamistyössään nostamaan esille turvapaikan-
hakijoiden oikeusturvan puutteita tai oikeusturvan 
vaarantumisen riskejä. Yhteydenottojen avulla Pa-
kolaisneuvonta voi varmistua, että työntekijöillä on 

oikeat tiedot myös yleisestä oikeudellisesta neu-
vonnasta.   

Yhteystiedot: p. 045 237 7107 (SPR suora linja); 
spr-neuvonta@pakolaisneuvonta.fi 

 

Hämeen piiri kehittää vastaanottokeskusten vapaaehtoistoimintaa 

Millainen tehtävä vapaaehtoistoiminnan käynnistä-
minen on tämän hetken tilanteessa ja kuinka pal-
jon sen ylläpito vaatii aikaa? Näillä kysymyksillä Hä-
meen piiri lähti elokuussa kehittämään vastaanot-
tokeskusten vapaaehtoistyötä. Vuonna 2015 va-
paaehtoisia oli paljon, mutta vuosien varrella toi-
minta oli kuihtunut olemattomiin.   

Vapaaehtoistyön tarve ei ole kadonnut mihinkään, 
päinvastoin. Turvapaikanhakijoiden odotusajat 
keskuksissa ovat pitkät ja peruspalvelut ovat tul-
leet jo tutuksi. Turvapaikanhakijat toivovat erityi-
sesti suomalaisia ystäviä ja työtä, mutta myös en-
siapu, ruoanlaitto ja leipominen, tietokoneet, käsi-
työt, suomalainen kulttuuri, valokuvaus, vanhustyö 
sekä opiskelu kiinnostavat. Osa näistä toimin-
noista vastaa Punaisen Ristin jo olemassa olevaa 
toimintaa.   

Syksyn aikana Hämeen vastaanottokeskuksissa on 
kokeiltu toimintoja, joissa turvapaikanhakijat ovat 
sekä toiminnan kohteena että itse aktiivisina toi-
mijoina. Tämän onnistuminen edellyttää kolmen 
tahon yhteistyötä: osaston, piiritoimiston ja vas-
taanottokeskuksen. 

 

Lammin mallissa kaksi osastoa (Lammi-Tuulos ja 
Hämeenlinnan osasto) toimii yhteistyössä vas-
taanottokeskuksen alueella. Vapaaehtoinen toivo-
tetaan tervetulleeksi Punaiseen Ristiin riippumatta 
siitä, kehen hän on ensimmäiseksi yhteydessä. 

Lisätietoja: projektikoordinaattori aija.hiisila@red-
cross.fi 

Padlet-työkalu vastaanottokeskuksen viestinnässä   
Lahden ja Lammin vastaanottokeskusten asiakas-
viestinnässä on otettu käyttöön Padlet-työkalu.  

Padlet on interaktiivinen virtuaaliseinä, jonne voi 
kiinnittää tekstiä, kuvia, videoita tai tekstitiedos-
toja. Vastaanottokeskuksen henkilökunta luo si-
vuston ja käyttäjätunnukset täällä  ja luodun si-

vun linkki jaetaan asiakkaille. Linkin kautta asiak-
kaat pääsevät tarkastelemaan vastaanottokeskuk-
sen Padlet-seinää ja sinne jaettuja tietoja.  

Padletin käyttöön liittyvä ohje on jaettu VOT-oh-
jeissa ja materiaaleissa.  
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Vastaanottotoiminnan ohjeet ja materiaalit päivityksessä   
Punaisen Ristin valtakunnallisia ja henkilökunnalle 
suunnattuja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoi-
minnan ohjeita ja materiaaleja päivitetään parhail-
laan. Päivityksen yhteydessä varmistetaan, että 
ohjeet ovat käyttäjille ajantasaisia erityisesti vas-

taanottokeskuksissa ja että aineisto tukee maa-
hantulovarautumisen ylläpitämisessä. Ideat ja toi-
veet: anu.kosloff@redcross.fi  

 

Hyväpäivä-avustukset osastoille jatkuvat

Osastot voivat hakea Hyväpäivä-avustuksia kotou-
tumisen tuen ja paperittomien auttamiseen. Avus-
tuksia myönnetään 300 euron suuruisina perus-
avustuksina ja maksimissaan 2 000 euron projek-
tiavustuksina.   

Perusavustuksen tuella osastot ovat mm. järjestä-
neet erilaisia tilaisuuksia, hankkineet ryhmätoimin-
nassa tarvittavia materiaaleja, tehneet ret-
kiä ja hankkineet tapaamisiin tarjoiluja.   

Projektitukea osastot ovat käyttäneet uusien toi-
mintojen aloittamiseen ja kokeiluihin. Projektitukea 

on myönnetty mm. leiritoimintaan, taideprojektei-
hin, naisten voimavaratoimintaan, pyöräpajatoi-
mintaan sekä kieli- ja ystävätoiminnan ryhmien ke-
hittämiseen.   

Hae tukea Rednetin osastotoimistosta. 

Hakulomake muuttuu vuodenvaihteessa. Tarkem-
mat ohjeet seuraavassa uutiskirjeessä.    

Lisätietoja: johanna.matikainen@redcross.fi 

Integration -tapahtumassa julki uusi kotouttamisen kumppanuusohjelma  

Kotoutumisen suurtapahtuma Integration 2020 ke-
räsi marraskuun lopussa lähes tuhat osallistujaa 
linjoille. Virtuaalitapahtuman teemoina olivat yh-
teiskunnan vastaanottavuus ja osallisuus, toimi-
juus ja osallistuminen, terveys ja hyvinvointi, osaa-
minen ja työ sekä tehokas kotoutumisen alkuvaihe 
ja monialainen yhteistyö.   

Punainen Risti osallistui tapahtumassa erityisesti 
Tehokas kotoutumisen alkuvaihe ja monialainen 
yhteistyö -kaistan järjestelyihin ja ohjelmaan sekä 
esittäytyi virtuaalisessa näyttelypisteessä.   

Tapahtumassa julkaistiin työ- ja elinkeinoministe-
riön uusi kotouttamisen kumppanuusohjelma, 
jonka tavoitteena on rakentaa kaikkien kotoutu-
mista edistävien toimijoiden kanssa yhteistä toi-
mintakulttuuria sekä luoda foorumeita ja välineitä 
eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Keskeisiä 
toimijoita ovat esimerkiksi järjestöt, kunnat, oppi-
laitokset ja virastot. Punainen Risti on mukana 
kumppanuusohjelmassa.  

Lisätietoja kumppanuusohjelmasta ja TEM:n erityis-
asiantuntija Varpu Taarnan blogista. 

Kotoutumisen tuen hyvät käytännöt yhdelle alustalle  

Kotoutumisen tuen toiminnan parhaat käytännöt 
ja inspiroivat toimintaideat kootaan yhdelle alus-
talle.  

Tavoitteena on luoda helposti käytettävä alusta, 
josta voi poimia ohjeet ja materiaalit erilaisen ryh-
mätoiminnan käynnistämiseen ja pyörittämiseen 
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sekä osastojen hyvät esimerkit toiminnan vetämi-
seen ja järjestämiseen.   

Lisätietoja: johanna.matikainen@redcross.fi ja 
sanna.saarto@redcross.fi 

Rasisminvastainen viikko 15.−21. maaliskuuta 

Rasisminvastainen viikko keskittyy ensi vuonna ko-
ronatilanteen vuoksi erityisesti digitaaliseen ympä-
ristöön ja sosiaaliseen mediaan. Kampanjaviikon 
teema on ”Jokaisella on oikeus tulla kohdatuksi yk-
silönä”.   

Someviestinnässä käytämme aihetunnistetta #ra-
sisminvastainenviikko. Kampanjaviikon tavoitteena 
on vaikuttaa pitkällä tähtäimellä asenteisiin niin, 
että rasismi vähenee yhteiskunnassa.    

Rasismi on viime aikoina noussut uudella tavalla 
yleiseen keskusteluun.  Yhdysvalloista poliisiväki-
valtaa vastaan noussut Black Lives Matter -liike on 
näkynyt koko maailmassa. Suomessakin on monia 

yhdistyksiä, liikkeitä ja yksittäisiä toimijoita, jotka 
ovat tehneet antirasistista työtä pitkään. Suo-
messa on tärkeää tehdä rasisminvastaista työtä, 
joka on tehokasta juuri Suomen tilanne huomioi-
den.   

Rasisminvastaisuus näkyy selkeästi Punaisen Ristin 
periaatteissa, esimerkiksi inhimillisyydessä ja tasa-
puolisuudessa. Rasisminvastaisuutta tarvitaan kai-
kessa Punaisen Ristin toiminnassa, oli kyse kata-
strofiavusta, ystävätoiminnasta tai kotoutumisen 
tuesta.    

Rasisminvastaisen viikon materiaalit tulevat helmi-
maaliskuussa RedNetiin  ja aineistopankkiin.  

 

Lue lisää kotoutumisesta!  

Lue Lohjan kaupungin maahanmuuttajakoordinaat-
torin Heikki Kerkkäsen blogi: ”Kotoutuminen ta-
pahtuu aina paikallistasolla”.

Blogin liitteenä runsaasti ajankohtaisia lähteitä. 
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Viranomaiset ja sidosryhmät 

Migri: Vastaanottokeskusten paikkamäärä vähenee   

Maahanmuuttoviraston kesäkuussa tekemän pää-
töksen mukaisesti turvapaikanhakijoiden vastaan-
ottokapasiteettia on vähennetty loppuvuonna yh-
teensä noin 1 400 paikalla. Punaisen Ristin ylläpi-
tämistä keskuksista paikkamäärät vähenivät Rova-
niemellä (68) ja Kristiinankaupungissa (50).   

Hangon, Kemin, Mänttä-Vilppulan ja Punkalaitu-
men vastaanottokeskukset suljetaan. Yhteensä 
Punaisen Ristin vastaanottokapasiteetti pienenee 
818 paikalla.  

Kaikkiaan kahdeksan Punaisen Ristin piiriä (Häme, 
Kaakkois-Suomi, Lappi, Länsi-Suomi, Oulu, Sata-
kunta, Varsinais-Suomi ja Österbotten) jatkaa vas-
taanottokeskusten ylläpitäjinä.    

 

Migri: Päivitetyt ohjeet opisto-opiskelusta vastaan-
ottokeskuksille   

Vastaanottokeskuksen asiakas voi hakeutua opis-
kelemaan opistoihin opistojen hakukriteerien mu-
kaisesti.  

Maahanmuuttoviraston lokakuussa päivittämässä 
ohjeistuksessa korostetaan opisto-opiskeluun liit-
tyvien käytännön asioiden, kuten majoitusjärjeste-
lyiden, ruokailun, vastaanottorahan ja matkakulu-
jen selvittämistä asiakkaan kanssa ennakkoon.   

Opisto-opiskelu voi tarkoittaa yksityismajoitukseen 
siirtymistä ja asiakkaan kanssa on selvitettävä, so-
piiko tilanteeseen yksityismajoitus vai keskusma-
joitus. Opistomajoitukseen siirtyminen voi vaikut-
taa myös turvapaikkapuhuttelun ajankohtaan, jos 
opistomajoitukseen siirtyminen johtaa turva-
paikka-asian käsittelyn siirtymiseen turvapaikkayk-
sikön toiselle käsittelyalueelle.  

Vastaanottokeskuksen ja opiston yhteistyö on tär-
keää, jotta opistolla on perustietoa vastaanotto-
palveluista ja turvapaikkaprosessiin liittyvistä pää-
töksistä. Yhteistyö helpottaa myös vastaanotto-
keskuksen vastaanottopalveluiden sujuvaa järjes-
tämistä.   

 

AVI: Työntekijän oikeudet Suomessa -materiaalit   

Aluehallintoviraston syyskuussa järjestämän “Työn-
tekijän oikeudet Suomessa” -verkkoseminaarin 
diaesitykset ja videotallenteet suomeksi tekstitet-
tyinä löytyvät työsuojeluhallinnon verkkopalve-
lusta. Tallenteita ja dioja saa vapaasti jakaa ja 
käyttää esimerkiksi erilaisissa opetustilanteissa. 
Verkkoseminaarissa on pyritty esiintymään selko-
kielellä.  

Englanniksi työntekijän oikeuksista saa tietoa Mes-
siLive.fi-lähetyksessä ”Employment relationship in 
Finland” 11.11.2020. AVIn työsuojelutarkastajat  
vierailevat TE-keskuksen lähetyksessä kertomassa 
mm. palkasta, työajoista, työsopimuksesta ja 
muista työsuhteen asioista. Lisätietoa tapahtu-
masta tällä sivulla ja lähetyksen Facebook-tapahtu-
massa.   

 

Uudenmaan ELY-keskus: Kotona Suomessa -hank-
keen materiaalit    

Uudenmaan ELY-keskuksen Kotona Suomessa -
hankkeessa on julkaistu suomalaista yhteiskuntaa 
käsittelevä 7-osainen Ymmärrä Suomea -video-
sarja mm. somalin, arabian, darin ja venäjän kie-
lellä.   
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Videot ovat katsottavissa Kotona Suomessa -
hankkeen youtube-kanavalla. Aiheet ovat osin sa-
manlaisia, kuin Migrin Suomalainen yhteiskunta -
kurssimateriaaleissa (esim. työelämä).   

 

Suomen Pakolaisapu: Yhteiskuntaorientaatio 
osaksi alkuvaiheen kotoutumista  

Vastaanottokeskusten näkökulmasta kiinnostava 
sivusto on Suomen Pakolaisavun ja laajan yhteis-
työverkoston kanssa kehittämä yhteiskuntaorien-
taatiosivusto. Kurssikonsepti sisältää mm. useille 
kielille käännetyn yhteiskuntaorientaation oppikir-
jan, joka on valtakunnallisesti hyödynnettäväksi 
suunniteltu oppimateriaali.   

Pakolaisapu on esittänyt, että omakielinen yhteis-
kuntaorientaatio tulisi kirjata velvoittavaksi palve-
luksi uuteen kotoutumislakiin ja näin tuoda osaksi 
alkuvaiheen kotoutumispalveluita. Pakolaisavun 
mielestä yhteiskuntaorientaatio tulisi tarjota aina-
kin kaikille pakolaistaustaisille maahanmuuttajille ja 
heihin rinnastettaville, myös esimerkiksi kotiäi-
deille, ikääntyneille ja jo työllistyneille maahan-
muuttajille.  

 

YLE: kielenoppimispalvelu maahanmuuttajille ja 
muille kielenoppijoille   

Yle on julkaissut uuden kielenoppimispalvelun, Yle 
Kielikoulu - Yle Språkskolanin.  

Palvelu mahdollistaa suomen ja ruotsin kielen opis-
kelun aitoa mediasisältöä seuraamalla. Se on suun-
nattu erityisesti maahanmuuttajille ja muille kie-
lenoppijoille, jotka osaavat kansalliskieliämme vä-
hintään vähän.   

Tätä ilmaista palvelua voi käyttää sovelluskau-
poista ladattavina Android- ja iOS mobiilisovelluk-
sina  sekä selainversiona (Chrome, Edge ja Firefox) 
osoitteissa kielikoulu.yle.fi  ja sprakskolan.yle.fi.   

Ohjeet palvelun käyttämiseksi täällä.  

 

IFRC:n verkkokoulutus – Miten kohdata sukupuolit-
tunutta väkivaltaa kokenut?    

Punaisen Ristin kansainvälinen liitto (IFRC) on jul-
kaissut lyhyen (20 min) vapaaehtoisille ja työnteki-
jöille suunnatun opastuksen, jossa käydään läpi su-
kupuolittunutta väkivaltaa kohdanneen tukemisen 
periaatteita. Materiaali on saatavilla  Sokoni-alus-
talla, joka toimii Punaisen Ristin ja Punaisen Puoli-
kuun kansainvälisenä foorumina pandemiaan liitty-
vän tiedon ja kokemusten jakamiselle.   

Sukupuolittunutta väkivaltaa käsittelevässä opas-
tuksessa nostetaan esille koronapandemian vaiku-
tukset sukupuolittuneeseen väkivaltaan ja avun-
saantiin. Materiaalissa korostetaan vapaaehtoisen 
tai työntekijän tärkeää roolia avuntarvitsijan koh-
taamisessa. 
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Kansainvälinen tilanne 

 
Tuhannet etiopialaiset ovat joutuneet pakenemaan naapurimaahan Sudaniin. Kuva: Sudanin Punainen Puolikuu. 

 

Punainen Risti auttaa Tigrayn kriisin keskellä Etiopiassa

Taistelut ovat kiihtyneet Etiopian pohjoisosissa. 
YK:n arvion mukaan yli miljoona ihmistä on avun-
tarpeessa Tigrayn konfliktin seurauksena.   

Tuhannet ihmiset ovat joutuneet pakenemaan ko-
deistaan väkivaltaisuuksia. Punainen Risti toimittaa 
avustustarvikkeita ja varautuu auttamaan yli 11 
000 ihmistä.  

“Etiopian Punainen Risti on kertonut tarvitsevansa 
tukea hätäavun antamiseen, kuten ambulanssipal-

veluun ja sairaalatarvikkeisiin,” kertoo Suomen Pu-
naisen Ristin Etiopian maaedustaja Masud Hos-
sain.   

“Ihmiset eivät saa yhteyttä läheisiinsä, mikä lisää 
monen ahdinkoa entisestään. Yli tuhat ihmistä on 
pyytänyt apua läheistensä tavoittamiseksi Punai-
sen Ristin kautta.”  

Etiopian Punainen Risti ja Suomen Punainen Risti 
ovat tehneet avustusyhteistyötä jo yli 30 vuotta. 
Suomen Punainen Risti tukee myös konfliktialueilla 
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työskentelevän Punaisen Ristin kansainvälisen ko-
mitean työtä maassa esimerkiksi toimittamalla 
huopia ja makuualustoja sairaaloihin ja terveyskes-
kuksiin.  

Etiopian konflikti vaikuttaa myös Sudaniin    

Etiopiassa oli jo ennen Tigrayn kriisiä noin 1,8 mil-
joonaa maan sisällä paennutta ihmistä, joista suu-
rin osa on joutunut jättämään kotinsa väkivaltai-
suuksien vuoksi. Useat kotiseuduilleen palanneista 

ovat joko lähteneet uudelleen pakoon, palanneet 
vahingoittuneisiin koteihinsa tai asuvat lähialu-
eilla.    

Humanitaarinen tilanne on heikentynyt myös naa-
purimaassa Sudanissa, jonne on YK:n pakolaisjär-
jestön mukaan paennut jo yli 40 000 etiopialaista.  

Punaisen Ristin apu on mahdollista Ulkoministeriön 
ja lahjoittajien tuella. 

 

Tulipalo heikensi entisestään siirtolaisten tilannetta Kreikassa  

 
Kreikan Punainen Risti jakaa avustustarvikkeita siirtolai-
sille Kara Tepen leirissä. Kuva: Georgia Trismpioti/IFRC. 

Tuhannet siirtolaiset elävät epäinhimillisissä 
oloissa Kreikassa jouduttuaan pakenemaan Morian 
leirin tulipaloa syyskuussa. Leirillä asui 11 000 siir-
tolaista, joista yli 4 000 lapsia.   

Kaikkiaan 400 alaikäistä yksin tullutta lasta on siir-
retty Kreikan mantereelle. Kreikan viranomaiset 
perustivat uuden väliaikaisen leirin armeijan enti-
selle harjoituskentälle Kara Tepeen, jonne on ma-

joitettu 7 300 siirtolaista. Kaikille siirtolaisille teh-
dään koronatesti ja tartunnan saaneet eristetään. 
Leiri on puoliksi suljettu: ihmiset eivät saa liikkua 
vapaasti sisään ja ulos.  

EU-komissio on ilmoittanut perustavansa työryh-
män suunnittelemaan uusia vastaanottokeskuksia 
yhteistyössä Kreikan viranomaisten kanssa. Työ-
ryhmä tekee yhteistyötä paikan päällä olevien kan-
sainvälisten avustusjärjestöjen kanssa.   

Kreikan Punaisen Ristin liikkuva terveysyksikkö pal-
velee Kara Tepen leirillä ja siirtolaisille on jaettu tu-
hansia huopia, vettä ja hygieniatarvikkeita.  

Punaisen Ristin liike on toimittanut leirille telttoja 
ja rakentaa alueelle juomavesipisteitä sekä väliai-
kaisia peseytymis-, pyykinpesu- ja sanitaatiotiloja.    

Suomen Punainen Risti myönsi aiemmin tänä 
vuonna katastrofirahastosta 100 000 euroa kan-
sainvälisen Punaisen Ristin hätäapuvetoomukseen 
siirtolaisten auttamiseksi Kreikassa ja Turkissa. 

 

Käteisavustukset voimauttavat pakolaisnuoria Turkissa  

Tutustu Liiton kampanjaan käteisavustusten merki-
tyksesta pakolaisnuorille Turkissa. Päähenkilöinä 

nuoret pakolaiset: kokki, laulaja, jalkapalloilija ja 
parkour-juoksija.  
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Vastaanottoyksiköiden ja perheryhmäkotien majoitustilanne 

  
  MARRASKUU 2020 (30.11.2020)  

Asukkaita*    Yksiköitä*    
Perhe- ja aikuis VOKit    Yhteensä 2 463  

Keskusmajoittuneet 1 443  
Yksityismajoittuneet 1 020  

15   
Sisältää 31.12.2020 lakkautu-
vat keskukset (4)  

Alaikäisyksiköt    Yhteensä 24  
Keskusmajoittuneet 23  
Yksityismajoittuneet 1  

2    

Yhteensä     2 487  17  
 
Punainen Risti ylläpitää 15 aikuisten ja perheiden vastaanottoyksikköä, joista Hangon, Kemin, Mänttä-Vilppulan ja Punkalaitu-
men vastaanottokeskukset suljetaan 31.12.2020 mennessä, sekä Tampereen yksityismajoitusyksikköä.  Lisäksi osana Lah-
den vastaanottokeskusta toimii tehostetun tuen osasto. Yhteensä Suomessa on 31 aikuisten ja perheiden vastaanottoyksik-
köä, joissa majoittuu 3 188 turvapaikanhakijaa. Yksityismajoituksessa on 3 048 turvapaikanhakijaa.*      
 
Punainen Risti ylläpitää kahta alaikäisyksikköä. Yhteensä Suomessa on seitsemän alaikäisyksikköä, joissa majoittuu 122 turva-
paikanhakijaa ja 31 oleskeluluvan saanutta lasta/nuorta. Yksityismajoituksessa on 9 lasta/nuorta.  Vastaanottojärjestelmässä 
on yhteensä 6 506 henkilöä (Migri 17.11.2020).     
 
Punainen Risti ylläpitää perheryhmäkoteja oleskeluluvan saaneille lapsille Lohjalla ja Hämeenkyrön hybridissä. Hämeenkyrön 
hybridissä asuu 11 lasta ja jälkihuollon piirissä on 3 nuorta. Lohjan perheryhmäkodissa asuu 3 lasta ja jälkihuollon pii-
rissä on 11 nuorta.     
 
*) Laskentatapa Maahanmuuttoviraston mukaisesti (30.11.2020)  
 
 

PUNAISEN RISTIN VASTAANOTTOKESKUKSET JA PERHERYHMÄKODIT   
Helsingin ja Uudenmaan piiri:    
Hangon VOK (sulkeutuu 31.12.2020)  
Lohjan perheryhmäkoti    

Lapin piiri:    
Kemin VOK (sulkeutuu 31.12.2020)  
Rovaniemen VOK (Laajakaistan ja Vaa-
ranlaidan toimipisteet)   
     

Oulun piiri:    
Ruukin VOK   
  
  

Hämeen piiri:    
Lahden VOK    
Lahden VOK, Tehostetun tuen 
osasto Lammin VOK    
Mänttä-Vilppulan VOK (sulkeu-
tuu 31.12.2020)  
Hämeenkyrön hybridi (ryhmäkoti, tuki-
asunnot, perheryhmäkoti)     
Tampereen yksityismajoitusyksikkö    

Kaakkois-Suomen piiri:    
Imatran VOK    
Mikkelin VOK   
  

Varsinais-Suomen piiri:    
Turun VOK, Pansio    
Turun VOK, Halikko    
Turun VOK, Punkalaidun (sulkeutuu 
31.12.2020)  
Turun VOK, Ryhmäkoti ja tukiasunnot  

Länsi-Suomen piiri:    
Salmirannan VOK, Jyväskylä    

Satakunnan piiri:    
Porin VOK   

Österbottenin piiri:    
Kristiinankaupungin VOK   
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Uutiskirjeet ja ohjeet  

 

Punaisen Ristin maahanmuuttotyön uutiskirjeet ovat Punaisen Ristin henkilöstön luettavissa  vastaanottotoi-
minnan ohjeissa ja materiaaleissa kohdassa viestintä ja vapaaehtoisten luettavissa RedNetissä SPR Monikult-
tuurisen ryhmän uutisissa.   

 
 

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.  
 
 
Uutiskirjeen toimitus:  
Noora Kero, Anu Kosloff, Johanna Matikainen, Maria Pikkarainen, Erja-Riitta Reinikainen, Tiina Salmio, Aleksi 
Seilonen, Hanna-Leena Tikkanen, Anna Veirto, Aki Väilä  
 
 
Palaute ja juttuideat:  
noora.kero@redcross.fi 
 
 
Uutiskirjeen jakelu:  
SPR hallitus, SPR valtuusto, SPR johto, SPR keskustoimiston henkilöstö, SPR piirien henkilöstö,  
vastaanottokeskukset ja perheryhmäkodit, Nuorten turvatalot, Kontti-johto, vapaaehtoiset (Rednet) 

 

 

 


