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1. JOHDANTO 

Tämä ohje on tarkoitettu henkilöille tai ryhmille, jotka suunnittelevat yhteistyötä SPR:n 

vastaanottokeskusyksiköiden ja niiden asiakkaiden kanssa. Ohjeesta löydät vinkkejä siihen, mitä 

kannattaa ottaa huomioon yhteistyötä suunnitellessa ja millainen on hyvä suunnitelma.  

 

 

 

 

 

 

KÄSITTEITÄ 

Turvapaikanhakija Henkilö, joka hakee kansainvälistä suojelua ja oleskeluoikeutta 

vieraasta valtiosta kansainvälisen lainsäädännön perusteella. 

Pakolainen Henkilö, jolle on myönnetty YK:n määrittelemä pakolaisasema joko 

kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta tai turvapaikanhakuprosessin tuloksena. 

(Yleiskielessä pakolainen tarkoittaa kotoaan paennutta, mutta lainopillinen määritelmä on 

eri.)  

Oleskelulupa Viranomaisten myöntämä lupa maassa oleskeluun. Voidaan myöntää 

esimerkiksi turvapaikanhakuprosessin tuloksena tai avioliiton, perhesiteiden, työn tai 

opiskelupaikan perusteella. Oleskeluluvan pituus vaihtelee. 

Kansalaisuus Suomen valtion kansalaisuuden voi saada periytyvänä tai hakuprosessin 

kautta. Ulkomaalaisen kansalaisuusvaatimuksiin kuuluvat muun muassa tarpeeksi pitkä 

yhtäjaksoinen oleskelu Suomessa sekä riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. 

Vastaanottokeskus Keskus, jossa turvapaikkahakemuksen jättäneet odottavat 

turvapaikanhakuprosessin päätöstä.  
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2. YLEISTÄ – KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA 

 

MIKÄ ON VASTAANOTTOKESKUS? 

Vastaanottokeskus on paikka, jossa turvapaikkaa hakeneet odottavat turvapaikanhakuprosessin 

päätöstä. Vastaanottokeskus tarjoaa turvapaikanhakijoille peruspalvelut, kuten asumisen, 

vastaanottorahan, terveydenhoitajan sekä sosiaalityöntekijän palvelut. Vastaanottopalveluita ohjaa ja 

suunnittelee Maahanmuuttovirasto (Migri), jonka toiminta perustuu Lakiin kansainvälistä suojelua 

hakevien vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta. 

 

MIKÄ ON SUOMEN PUNAISEN RISTIN ROOLI VASTAANOTTOJÄRJESTELMÄSSÄ? 

Punainen Risti on palveluntarjoaja, joka perustaa vastaanottokeskuksia Maahanmuuttoviraston 

pyynnöstä. Punainen Risti vastaa keskusten henkilökunnan rekrytoimisesta sekä keskuksen arjen 

pyörittämisestä. Punainen Risti auttaa turvapaikanhakijoita humanitaarisista syistä. Punainen Risti ei 

vaikuta turvapaikanhakuprosessiin, sen tuloksiin tai kestoon, vaan prosessin hoitavat viranomaiset. 

 

MITKÄ OVAT PUNAISEN RISTIN TOIMINTAPERIAATTEET? 

Punaisella Ristillä on seitsemän perusperiaatetta, joita noudatetaan järjestön toiminnassa 

maailmanlaajuisesti. Periaatteet ovat keskeisiä niin työntekijöiden kuin vapaaehtoistenkin toiminnassa. 

Nämä periaatteet ovat: 

Inhimillisyys 

Puolueettomuus 

Riippumattomuus  

Tasapuolisuus 

Vapaaehtoisuus 

Ykseys  

Yleismaailmallisuus 
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MIKÄ ON YHTEISTYÖKUMPPANIN ROOLI? 

Yhteistyökumppanit tarjoavat omista lähtökohdistaan toimintaa, joka tukee turvapaikanhakijoiden 

tarpeita ja hyvinvointia. Toiminta toteutetaan omaa osaamista hyödyntäen ja turvapaikanhakijoiden 

toiveita sekä henkilökunnan roolia kunnioittaen. Kunkin vastaanottokeskusyksikön henkilökunta vastaa 

sen palveluiden piirissä olevien turvapaikanhakijoiden perustarpeista ja arjen pyörittämisestä 

keskuksessa. Yhteistyökumppanin rooli on toimia apuna vastaanottokeskuksessa, tarjota mielekästä 

tekemistä turvapaikanhakijoille sekä toimia ystävänä ja tukena turvapaikanhakijoiden arjessa. Erilaiset 

projektit voivat myös etsiä haastateltavia ja osallistujia vastaanottokeskuksista. Näissä tapauksissa on 

tärkeä huomioida, että jokainen ihminen antaa itse suostumuksen tutkimukseen tai toimintaan 

osallistumisesta - henkilökunta ei voi kertoa eteenpäin turvapaikanhakijoihin liittyviä tietoja tai antaa 

suostumuksia heidän puolestaan.  

 

3. ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ VASTAANOTTOKESKUKSEEN 

Tässä kappaleessa käydään läpi, millaisia asioita on hyvä käydä läpi ennen yhteydenottoa Punaisen 

Ristin työntekijöihin. 

 

MITÄ, MISSÄ JA MILLOIN 

Mikä on toimintasi ydin esimerkiksi yhdellä lauseella kuvattuna?  

Missä toiminta tapahtuu?  

Milloin? Mikä on ehdotuksesi päivämääräksi, viikonpäiväksi, kellonajaksi, vuorokaudenajaksi ym.? 

Otathan yhteyttä hyvissä ajoin!  

Tee mahdollisimman yksityiskohtainen ehdotus: siihen on helppo sanoa kyllä tai ei tai ehdottaa 

muutoksia. Jos et vielä osaa ilmoittaa suunnitelmaa tarkasti, mieti voisitko itse hioa sitä ennen 

yhteydenottoa tai ilmoita selkeästi, että toivoisit henkilökunnan apua suunnittelussa. 
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EI NÄIN: 

Tarvitsen turvapaikanhakijoita haastateltavaksi kouluprojektiin ylihuomiseksi. 

NÄIN: 

Kouluprojektimme haluaisi tarjota liikuntapainotteista kerhotoimintaa lapsille ensi tammikuussa 

vastaanottokeskuksessanne. Sopisiko teille kerran viikossa vedettävä kerho esimerkiksi tiistai-

iltapäivisin?  

 

MIKÄ ON TOIMINNAN KOHDERYHMÄ? 

On tärkeää pohtia, onko kyseessä kaikille sopiva, matalan kynnyksen toiminta vai rajatulle 

kohderyhmälle suunnattu toiminta. 

Turvapaikanhakijat eivät ole homogeeninen ryhmä: ainoa heitä yhdistävä tekijä on periaatteessa se, 

että he ovat syystä tai toisesta joutuneet jättämään kotinsa ja kotimaansa. Jos toimintasi on avointa 

kaikille, varmista että se todella sopii eri-ikäisille, eri kulttuuritaustoista tuleville, erikielisille, eri 

sukupuolta oleville ja erilaisessa fyysisessä kunnossa oleville (jne.) ihmisille.   

 

Pohdi mikä on tavoittelemasi kohderyhmän: 

 Ikä 

 Sukupuoli 

 Kielitaito 

 Sijainti (etäisyydet, julkisen liikenteen yhteydet, taloudellinen tilanne, mahdollisuus kuljetuksiin) 

 Elämäntilanne (stressi, kulttuurishokki, uusi ympäristö) 

 Arvomaailma ja kokemus (tapakulttuuri, elämänkokemus, uskomukset) 

 

 

EI NÄIN:  

Toiminnan kohderyhmä ovat turvapaikanhakijat.  

En osaa oikein sanoa, mikä toiminnan kohderyhmä on. 
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NÄIN:  

Projektin kohderyhmä ovat 18 - 35 -vuotiaat arabiaa puhuvat turvapaikanhakijanaiset SPR Turun 

vastaanottokeskuksen Halikon yksikössä.  

Toiminta on suunniteltu niin, että se sopii kenelle tahansa yli 12-vuotiaalle taustasta riippumatta. 

 

MIKÄ ON TOIMINNAN TAVOITE? 

Pohdi, millä tavoin toiminta edesauttaa kohderyhmään kuuluvien turvapaikanhakijoiden hyvinvointia. 

Toiminta voi keskittyä esimerkiksi tietyn ryhmän (naiset, lapset, miehet, liikuntarajoitteiset) 

hyvinvoinnin lisäämiseen tai vaikkapa liikuntaan, koulutukseen, työelämään, kulttuuriin tai 

yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. 

 

EI NÄIN: 

Haluaisimme järjestää jotain toimintaa turvapaikanhakijoille.  

NÄIN: 

Tavoitteemme on kannustaa vastaanottokeskuksissa asuvia lapsiperheitä retkeilemään yhdessä 

vapaaehtoistemme kanssa, mikä lisää perheiden aktiivisuutta sekä tutustuttaa heitä lähiympäristöön ja 

suomalaisiin ihmisiin. 

 

ONKO SINULLA TAI PROJEKTILLASI TÄLLÄ HETKELLÄ KÄYTETTÄVISSÄ RIITTÄVÄT 

RESURSSIT SUUNNITELMAN TOTEUTTAMISEEN?  

Pohdi, mitkä ovat toimintasi edellytykset. Varmista, että toiminnalle löytyy tila, vetäjät sekä tarvittaessa 

rahoitus. Mikäli toivot apua esimerkiksi kuljetukseen tai tarvikkeiden hankintaan 

vastaanottokeskuksesta, muista kysyä asiasta hyvissä ajoin. Pidä mielessä, että 

turvapaikanhakijoiden taloudellinen tilanne on useimmiten heikko ja esimerkiksi bussimatkojen ja 

pääsymaksujen maksaminen voi olla kynnyskysymys monelle. Punainen Risti kannustaa 

pääsääntöisesti itsenäiseen kulkemiseen eikä henkilökunta pysty osallistumaan aktiivisesti kuljetusten 

järjestämiseen. Kuljetusta järjestettäessä on otettava huomioon tasapuolisuus: jos olet kutsunut 

tilaisuuteen 50 ihmistä, kuljetus tulisi tarjota kaikille eikä vain osalle.     
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MILLÄ KIELELLÄ TOIMINTA TOTEUTETAAN?  

Turvapaikanhakijoiden joukossa on lukuisia eri kieliryhmiä. Osa turvapaikanhakijoista opiskelee 

suomea ja puhuu suomea eri osaamistasoilla. Osa turvapaikanhakijoista puhuu englantia eritasoisesti. 

Keskimäärin englannin kielen taito ei kuitenkaan vastaanottokeskuksissa ole lähelläkään Suomen tai 

esimerkiksi muiden Pohjoismaiden keskitasoa. Yleisimmät kielet vastaanottokeskuksissa ovat tällä 

hetkellä arabia, dari, farsi, somali, kurdi (sorani) ja kurdi (kurmanji), joista ehdottomasti yleisin on 

arabia. Huomaathan, että ammattitulkkia ei voida vastaanottokeskuksen puolesta kustantaa vapaa-

ajan toimintaan. Pohdi, onko sinulla mahdollisuus tulkin hankkimiseen. Jos haluat toivoa esim. 

vapaaehtoista tulkkia SPR:n kautta, muista kysyä asiasta hyvissä ajoin. Yhteisen kielen puute ei 

missään nimessä ole este toiminnan järjestämiselle, mutta asia on hyvä ottaa huomioon 

suunnitteluvaiheessa. Huomaathan myös, että kaikki aikuisetkaan ihmiset eivät välttämättä osaa lukea 

ja/tai kirjoittaa edes omalla kielellään. Kaikki eivät myöskään ole tottuneet kellon tai kalenterin 

käyttöön kuten Suomessa. 

Yllä luetellut asiat kannattaa muistaa myös toiminnan markkinoinnissa ja mainoksissa. Esimerkiksi 

esitteet ja julisteet kannattaa tehdä selkokielellä ja kuvia apuna käyttäen ja käännättää 

mahdollisuuksien mukaan eri kielille. Monet ihmiset lähtevät kuitenkin aktiivisemmin mukaan 

kasvokkain tapaamisen perusteella kuin esitteiden ja julisteiden perusteella.  

 

EI NÄIN:  

Vapaaehtoisemme puhuvat kyllä englantia, projekti hoituu. 

NÄIN:  

Toimintamme on suunniteltu niin, että yhteistä kieltä ei tarvita. 

Kohderyhmämme ovat englantia sujuvasti puhuvat turvapaikanhakijat. 

Onko mahdollista saada SPR:n kautta mukaan turvapaikanhakija tai vapaaehtoinen tulkki, joka olisi 

mukana ensimmäisellä kokoontumiskerralla ja selittäisi toiminnan tarkoituksen osallistujille heidän 

omalla kielellään? 
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4. MONIKULTTUURISUUS VASTAANOTTOKESKUKSISSA 

Muista, että jokainen turvapaikanhakija on yksilö eikä turvapaikanhakijoilla ole yhteistä tapakulttuuria. 

Turvapaikanhakijoita tulee lukuisista erilaisista uskonnollisista, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista 

taustoista. Hyvä sääntö kaikkeen ihmistenväliseen kommunikaatioon on, että ei kannata olettaa 

millaisia ihmiset ovat vaan kohdata heidät avoimesti ja kysyä tarvittaessa. On myös hyvä pitää 

mielessä, että turvapaikan hakeminen ja kulttuuri eivät ole millään tavalla toisistaan riippuvaisia 

käsitteitä, vaan kansainvälistä suojelua haetaan eri aikoina eri puolilla maailmaa eri syistä ja eri 

paikoista. Osa Suomessa tällä hetkellä olevista turvapaikanhakijoista on kuitenkin tottunut hyvin 

erilaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin kuin suomalaiset keskimäärin.  

Aikakäsitykset ovat eri kulttuureissa erilaisia. ”Viiden minuutin päästä” saattaa joillekin merkitä ”tunnin 

päästä”. Se, mikä Suomessa tulkitaan myöhästymiseksi ja näin ollen epäkohteliaaksi, saattaa olla 

muualla normaalia eikä kellonaikoja tuijoteta niin kirjaimellisesti kuin Suomessa. Myös tapaamisten 

sopimisen käytännöt vaihtelevat paljon tapakulttuureittain. Esimerkiksi ”tulen mukaan ensi tiistaina” 

saattaa jollekin tarkoittaa että hän korkeintaan harkitsee asiaa. Lisäksi joissakin tapakulttuureissa 

koetaan vaikeana, jos henkilö joutuu kieltäytymään tai sanomaan, että ei ymmärrä jotakin, mikä voi 

usein johtaa väärinymmärryksiin.  

Jotkut naiset saattavat kaivata erikseen naisille suunnattua toimintaa. Syynä ei ole välttämättä se, että 

naisen ei ole ”sallittua” toimia miesten kanssa, vaan pikemminkin se, että he kokevat olonsa 

vapautuneemmaksi naisporukassa. Etenkin liikunta-aktiviteeteissa osa naisista pukeutuu 

peittävämmin toimiessaan miesten kanssa kuin naisten kesken. 

Ihmisten välinen luottamus on keskeisessä osassa vastaanottokeskuksessa toimiessa. Luottamus 

syntyy eri tilanteissa ja eri ihmisten kanssa eri tavoin. Useissa kulttuureissa henkilökohtaista kontaktia 

ja ystävällisyyttä arvostetaan enemmän kuin ammatillista kokemusta tai titteliä, myös silloin kun kyse 

on virallisista asioista. Tulemalla tutuksi oman toiminnan kohderyhmän kanssa on helpompi aktivoida 

heitä mukaan. Joissakin tilanteissa virallisuutta myös arvostetaan, mikä saattaa ilmetä esimerkiksi 

ajatuksena siitä, että henkilö on sitä uskottavampi, mitä virallisemmin hän puhuu ja pukeutuu.   

Tärkeintä on muistaa, että kulttuuriset erot eivät merkitse samaa kuin epäkohteliaisuus ja että niistä 

voi keskustella ja kysyä molemmin puolin. Suomalainen tai länsimainen toimintatapa ei ole normi, 

vaan yksi tapa muiden joukossa.  
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5. HENKINEN HYVINVOINTI, JAKSAMINEN JA NIIDEN TUKEMINEN 

Turvapaikanhakijoita yhdistävä tekijä on stressaava elämäntilanne. Stressi saattaa liittyä esimerkiksi 

kotimaan ja perheen tilanteeseen, pitkään odotusjaksoon vastaanottokeskuksessa tai traumaattisiin 

kokemuksiin. Kannattaa jo toimintaa suunnitellessa muodostaa realistinen kuva toimintaympäristöstä 

ja kohderyhmästä sekä muokata omat odotukset sen mukaisesti. Stressi heikentää sekä henkistä että 

fyysistä hyvinvointia ja ilmenee useilla eri tavoilla, kuten ahdistuksena, masennusoireina, 

vetäytymisenä ja motivaation puutteena. Vapaaehtoisten tai yhteistyöhankkeiden tavoitteena ei 

yleisesti ole tarjota turvapaikanhakijoille varsinaista terapiaa tai psykologista tukea, vaan tämän 

hoitavat ammattilaiset. Läsnäoloa ja kuuntelua kuitenkin tarvitaan. Mikäli koet, että turvapaikanhakija 

tarvitsee ammatillista apua, ohjaa hänet henkilökunnan puoleen.   

Vapaa-ajantoiminnassa keskitytään yhdessäoloon ja positiivisiin kokemuksiin. Toimintaa, joka 

mahdollisesti laukaisee traumoja, pyritään välttämään. Esimerkiksi taiteen ja ilmaisun keinoja ei 

käytetä terapiana, poikkeuksena ammattilaisten järjestämä toiminta. Mikäli on todennäköistä, että jokin 

toiminta nostaa esiin traumoja, on toiminnan järjestäjän pystyttävä tarjoamaan ammattimaista tukea 

trauman käsittelyyn.  

Vastaanottokeskuksen ja turvapaikanhakijoiden arjessa on läsnä vaikeita, kenties masentavia ja 

ahdistaviakin asioita. Näin on silloinkin, kun toiminta keskittyy positiivisten kokemusten luomiseen. On 

tärkeää että vapaaehtoiset ja muut toiminnan järjestäjät pitävät huolta myös omasta hyvinvoinnistaan. 

Väsyneenä ja ylikuormittuneena ei jaksa auttaa muita parhaalla mahdollisella tavalla. Pahimmillaan 

auttajaa uhkaa myötätuntouupumus. Punainen Risti pyrkii ehkäisemään auttajien uupumista tukemalla 

jaksamista erilaisten aiheeseen liittyvien koulutusten, tiiviin yhteydenpidon ja vertaistuen sekä 

kokemuskeskustelujen avulla. Jokaisen yhteistyökumppanin on hyvä miettiä etukäteen, millä keinoin 

toiminnassa kohdataan vaikeat tilanteet ja miten toimintaa järjestävien vapaaehtoisten, opiskelijoiden 

tai työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista tuetaan.   

 

6. APUA JA TUKEA PUNAISELTA RISTILTÄ 

Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piiri edellyttää kaikilta vastaanottokeskuksissa toimivilta 

vapaaehtoisilta vähintään 18-vuoden ikää sekä lyhyen Monikulttuurisuusinfon käymistä. 

Maksuttomassa perehdytyksessä käydään läpi Punaisen Ristin toiminnan periaatteet, moninaisuuteen 

ja vastaanottokeskukseen liittyvät vapaaehtoistoiminnan muodot sekä vapaaehtoisen rooli ja säännöt. 

Perehdytyksiä järjestetään noin kerran kuukaudessa ja tulevat perehdytykset löytyvät Rednet-sivuston 
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Tapahtumia-osan alta. Järjestämme koulutuksia ja vierailuja myös pyynnöstä. Mikäli toimintaa 

ohjaavat henkilöt eivät ole Punaisen Ristin vapaaehtoisia, toiminnan järjestäjä vastaa vapaaehtoisten 

lähettämisestä Punaisen Ristin koulutukseen tai järjestää vastaavan koulutuksen, jossa käydään läpi 

vastaanottokeskus toimintaympäristönä sekä toiminnan säännöt.  

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat vakuutettuja Punaisen Ristin toimesta. Lisäksi Punainen Risti 

tarjoaa vapaaehtoisilleen tukea ja ohjausta. Jokaisessa vastaanottokeskusyksikössä on toimisto, jossa 

työskentelevät ohjaajat auttavat tarvittaessa vapaaehtoisia ja joiden puoleen voi kääntyä 

vastaanottokeskuksissa syntyvissä ongelmatilanteissa. Lisäksi on tärkeää pitää yhteyttä 

vapaaehtoistoiminnan koordinaattoriin (Varsinais-Suomen alueella Rosa Rantanen), 

vapaaehtoisryhmien vastuuvetäjiin ja tarvittaessa piiritoimiston henkilökuntaan.  

 

7. YHTEYSTIEDOT 

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Rosa Rantanen, Turun vastaanottokeskus, SPR Turun 

vastaanottokeskus, rosa.rantanen@redcross.fi, 040 5173882 (Pansion yksikkö, Halikon yksikkö, 

Punkalaitumen yksikkö, Nuorten tukiasunnot Turku, nuorten Ryhmäkoti Turku) 

Ruissalon osaston koordinoimat aktiviteetit Pansion vastaanottokeskuksessa: 

https://rednet.punainenristi.fi/ruissalo  

Monikulttuurisuusinfot ja muut tapahtumat Varsinais-Suomen piirin alueella: 

https://rednet.punainenristi.fi/node/66/events  

 

Lisätietoa 

Suomen Punainen Risti https://www.punainenristi.fi/  

SPR Varsinais-Suomen piiri https://rednet.punainenristi.fi/varsinais-suomi   

SPR Varsinais-Suomen piirin vastaanottokeskukset https://rednet.punainenristi.fi/node/3617  

Maahanmuuttovirasto http://www.migri.fi/  

Pakolaisneuvonta http://www.pakolaisneuvonta.fi/  

Turun Kriisikeskus http://www.mielenterveysseurat.fi/turku/ 
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https://rednet.punainenristi.fi/node/66/events
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