
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston hankkeet, päivitetty 24.7.2017

Hanke Hanketoteuttaja Toteuttamisaika Budjetti
€

EU-rahoitus
€ Kuvaus Kohdealue Hankekumppanit Yhteistyötahot Yhteystiedot Haku

1 1 Haavoittuvassa asemassa olevan
turvapaikanhakijan palvelut Joutsenon vastaanottokeskus 01.01.2016 -

31.12.2017 225 350,78 169 013,08

HAPKE 3 -hanke keskittyy vastaanottojärjestelmän kehittämiseen.
Tavoitteena   on vastata paremmin väkivaltaa kokeneiden yksin
saapuneiden    turvapaikanhakijanaisten ja heidän lastensa
erityistarpeisiin. Hankkeen aikana   kehitetään ennaltaehkäiseviä
toimintamalleja hyvinvoinnin kehittämiseksi,   koulutetaan
vastaanottokeskusten henkilökuntaa tunnistamaan riskitekijöitä
sekä rakennetaan korjaavia työkaluja traumatisoituneiden naisten
tukemiseen ja auttamiseen.

Joutsenon, Oulun ja
Vaasan

vastaanottokeskukset,
Metsälän

säilöönottoyksikkö /
valtakunnallinen

Oulun
vastaanottokeskus

Maahanmuuttovirasto,  Lasten ja nuorten
oikeuspsykiatrian yksikkö, Metsälän

säilöönottoyksikkö,  Kaakkois-Suomen
poliisilaitos, NAPTIP, National Agency for
Prohibition of Traffic in Persons and Other

related Matters, Nigeria AFRUCA UK,
Kidutettujen kuntoutuskeskus KITU, Vaasan

vastaanottokeskus

joutsenon.vastaanottokeskus@intermin.fi 2015

1 1
Suomen kieli sanoo tervetuloa! -

Kielioppaat vastaanottokeskusten
kielen opetuksen tukena

Kirkon ulkomaanavun säätiö 1.7.2016 -
30.6.2018 124 879,60 93 659,70

Kaksivuotisessa Suomen kieli sanoo tervetuloa! -
kieliopashankkeessa tuetaan vastaanottokeskuksia
turvapaikanhakijoiden vastaanotossa tarjoamalla
vastaanottokeskusten kielen opetukseen helposti lähestyttävä
opetusmenetelmä, joka sopii erityisesti kriisitilanteessa eläville sekä
lukutaidottomille. Hankkeessa tehostetaan ja tuetaan
vastaanottokeskusten vapaaehtoisvoimin toteutettavaa
kielenopetusta kouluttamalla ja koordinoimalla vapaaehtoisia
kielioppaita vastaanottokeskuksissa eri puolilla Suomea.
Hankkeessa tuetaan Helsingin yliopistossa syksyllä 2015 kehitetylle
Toisto-kielenopetusmenetelmän jatkomateriaalin kehitystä.
Hankkeessa kehitetään turvapaikanhakijoille muodostuneiden
kieliryhmien pohjalta ryhmätoimintaa ja parannetaan
turvapaikanhakijoiden oppimismotivaatiota.

Toimintaa lähdetään
kehittämään

valtakunnallisesti eri
puolella Valtakunnallinen
/ vastaanottokeskukset.

 - Helsingin yliopisto, Seurakunnat, SPR fcagrants@kua.fi 2016a

1 1
VASUMA - Vastaanottokeskusten

asiakasrekisterin kehittäminen suurten
asiakasmäärien vastaanottoon

Maahanmuuttovirasto 1.7.2016 -
31.12.2017 551 453,30 413 589,98

Hankkeessa määritellään, toteutetaan, testataan ja otetaan käyttöön
uusia Umarek toiminnallisuuksia osana nykyistä UMA 3.7 versiota
sekä tulevaa UMA 4 -versiota, mikä parantaa turvapaikanhakijoiden
vastaanoton yhtenäisiä, laadukkaita ja kustannustehokkaita
palveluja sekä mahdollistaa ajantasaisen ja luotettavan tilannekuvan
tuottamisen vastaanottojärjestelmästä koko viranomaiskentän
käyttöön. Hankkeessa luodaan lisäksi toimintamalli, jonka avulla
vastaanoton tietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu viiveettä
vastaanottokeskuksen perustamisen yhteydessä.

Valtakunnallinen  -  - migri@migri.fi 2016a

1 1 Turvapaikanhakijanuorten Vamos Helsingin Diakonissalaitoksen
säätiö sr

1.7.2016 -
30.6.2018 385 368,76 289 026,56

Hankkeessa kehitetään 16-29-vuotiaita turvapaikanhakijanuoria
aktivoiva hoidollinen toimintamalli, joka hyödyntää Helsingin
Diakonissalaitoksen menestyksellistä Vamos-työotetta.
Lähtökohtana on huoli oppivelvollisuusiän ylittäneiden
turvapaikanhakijanuorten toimettomuudesta. Nuoret ohjautuvat
hankkeeseen Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Vantaan
vastaanottokeskuksista ja Helsingin Diakonissalaitoksen Helsingin ja
Espoon yksiköistä.
Hankkeessa kehitetään psykoedukatiivinen ryhmätoiminnan malli,
joka edistää kokonaisvaltaisesti nuoren tilannetta, ml. terveys,
toimeentulo, asuminen, elämänhallinta, sosiaaliset taidot, koulutus,
työllistyminen. Nuorten toimintakykyä ja aktiivista osallisuutta
toteutetaan kerho- ja vapaa-ajantoiminnan avulla
vuorovaikutuksessa Suomessa asuvien nuorten kanssa.
Kehitetettävä turvapaikanhakijanuorille soveltuva Vamos-toiminta
mallinnetaan ja dokumentoidaan, jotta se voidaan levittää ja ottaa
käyttöön valtakunnallisesti.

Hanke toimii
pääkaupunkiseudulla,

Helsingissä, Vantaalla ja
Espoossa,

 -

Suomen Punainen risti, Helsingin ja Vantaan
vastaanottokeskukset, Helsingin

Diakonissalaitos, Helsingin ja Espoon
tukiasumisyksiköt, StartUp Refugees -

verkosto, Pääkaupunkiseudun toisen asteen
oppilaitokset Helsingin Diakoniaopisto,

Stadin ammattiopisto ja Espoon seudun
koulutuskuntayhtymä Omnia

kristiina.elenius@hdl.fi 2016a

Kans.
tavoite



1 1
Turvapaikanhakijoiden perus- ja

ihmisoikeuskäsityksen edistäminen ja
rikollisuuden ehkäisy, TURVA-hanke

Oulun vastaanottokeskus 01.02.2017 -
31.01.2019 506 063,50 379 547,62

TURVA-hankkeella edistetään turvapaikanhakijoiden perus- ja
ihmisoikeuskäsitystä sekä ennaltaehkäistään rikollisuutta. Hanke
jakaantuu kolmeen eri osioon: 1) tutkimustiedon kerääminen
turvapaikanhakijoihin liittyvästä rikollisuudesta, 2) yleisen
tiedotusmateriaalin tuottaminen perus- ja ihmisoikeuksista sekä
rikoslain keskeisistä säännöksistä, poliisista ja
seuraamusjärjestelmästä turvapaikanhakijoille ja muille
maahanmuuttajille ja 3) vastaanottokeskusten sekä
säilöönottoyksikköjen väkivaltatyön kehittäminen ja henkilöstön
kouluttaminen. Väkivaltatyöllä tarkoitetaan erilaisten
ennaltaehkäisevien työmenetelmien käyttöä mm. suuttumuksen
hallinnan opetusta.
Hankkeessa kerätään mahdollisimman paljon tutkimustietoa ja
hyödynnetään maahanmuuttajien kokemusasiantuntijuutta.
Hanke vastaa AMIF-rahaston tavoitteiden ohella myös yhteiskunnan
yleisiin sisäisen turvallisuuden tavoitteisiin.

Koko Suomen alue sekä
tutkimuksen että

tiedotusmateriaalin
osalta. Myös väkivaltatyö

ja koulutus kohdistuu
koko Suomen

vastaanottojärjestelmään
, mutta vasta

pilottivaiheen jälkeen.
Pilottikeskuksina toimivat

Oulun poliisilaitoksen
alueen

vastaanottokeskukset ja
Suomen

säilöönottoyksiköt sekä
muut

Maahanmuuttoviraston
esittämät

vastaanottokeskukset.

Poliisihallitus

SPR/Oulun Piiri, Oulun poliisilaitos,
Maahanmuuttovirasto,

Via Vis väkivaltatyö/Vuolle Setlementti,
Joutsenon vastaanottokeskus,

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus,
Metsälän vastaanottokeskus

sirpa.kansanaho@intermin.fi 2016B

1 1

Turvapaikanhakijoiden
alkuterveystarkastuksen

valtakunnallinen kehittämishanke
(TERTTU)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 28.2.2017 -
30.09.2019 840 000,00 630 000,00

Ensin hankkeessa kerätään laajasti tietoa turvapaikanhakijoiden
terveydestä standardoiduilla turvapaikanhakijoille tehtävillä
terveystarkastus- ja haastattelumenetelmillä. Tiedonkeruu sisältää
laajan joukon erilaisia terveyden, hyvinvoinnin ja palveluntarpeen
kysymyksiä (esim. mielenterveys, infektiotaudit). Suomeen
saapuvista turvapaikanhakijoista valikoidaan satunnainen otos
muodostamaan tutkittavien joukon niin, että se mahdollistaa sekä
tiedon yleistettävyyden että eri turvapaikanhakijaryhmien erilaisten
tarpeiden tunnistamisen. Otokseen valikoidaan sekä aikuisia että
lapsia, jotta voidaan arvioida myös eri ikäryhmien erilaisia tarpeita.
Kerätty tieto analysoidaan tilastollisesti ja tärkeimmät terveys- ja
hyvinvointimittarit tunnistetaan. Tämän jälkeen laaditaan toimintamalli
alkuterveystarkastusten toteuttamiseen, joka jalkautetaan
valtakunnallisesti kaikkiin vastaanottokeskuksiin. Tiedot
alkuterveystarkastuksista tallentuvat vastaisuudessa niin, että
seuranta mahdollistuu.

Hanke toimii koko
valtakunnan kattavasti.  - Maahanmuuttovirasto anu.castaneda@thl.fi 2016B

1 1
KUVAKO -kuvakommunikaatio

vastaanottokeskuksissa
Suomen Humanistinen
Ammattikorkeakoulu Oy

6.2.2017 -
20.01.2020 461 500,07 346 125,05

Hankkeessa pyritään ratkaisemaan kommunikoinnin ongelma
tilanteissa,joissa turvapaikanhakijan ja vastaanottokeskuksen
työntekijöillä ei ole yhteistä kieltä.Menetelmän kehittämisessä
tutkitaan,sovelletaan ja kehitetään kuvakommunikaatioon perustuvia
menetelmiä,jotka ovat käytössä puhevammaisten
kommunikaatiossa.Hanke yhdistää eri viranomaistahojen,
kolmannen sektorin, turvapaikanhakijoiden, tutkijoiden ja kehittäjien
osaamisen,moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän
kautta.Yhtenäinen kommunikaation väline tukee
vastaanottokeskuspalveluiden kustannustehokkuutta,parantaa
kielellisen saatavuuden ja ihmisoikeuksiin pohjautuvan itseilmaisun
tukemista arjen tilanteissa joissa yhteistä kieltä ei ole.Hankkeessa
keskitytään vastaanottojärjestelmien alkuvaiheen prosessien
kannalta olennaisiin kommunikaatiotilanteisiin. Menetelmää voidaan
käyttää tulkkauksen tukena. Hankkeen välittömiä hyödynsaajia ovat
turvapaikan hakijat ja vastaanottokeskukset.

Alkuvaiheessa hanke
toimii Pohjois-Savon ja
Pohjois-Karjalan,
Kainuun ja Etelä-
Suomen alueilla.
Pilotoinnin jälkeen
toiminnot laajenevat
Lounais-Suomeen ja
Pohjois-Suomeen.

XAMK, Papunet,
Pohjois-Savon Opisto

Ry

Maahanmuuttovirasto,  SPR, Kajaanin
kaupunki, Kalliolan setlementti, Pohjois-

Savon ELY-keskus, Refugeye, Setlementti
Puijola, Suomi Taskussa oy, Selkokeskus

marja.eskel@humak.fi 2016B

1 1
AsylE-Service - Avustajien ja

edustajien sähköisen asiointipalvelun
käyttöönotto.

Maahanmuuttovirasto 1.10.2017 -
31.12.2018 400 000,00 300 000,00

EnterFinland -alustalla käytössä olevaa sähköistä palvelua
laajennetaan uusiin käyttötarkoituksiin: Avustajille ja edustajille
suunnattavan, vahvaa tunnistautumista edellyttävän palvelun
suunnittelussa lähtökohtana on käyttäjäystävällisyys: palvelusta
tehdään mahdollisimman helppokäyttöinen, ohjaava,
johdonmukainen ja tietoturvallinen. Palvelu suunnitellaan toimimaan
yleisimmillä mobiililaitteilla ja selaimilla.
Selvitetään lisäksi mahdollisuutta toteuttaa tietojen syöttämistä
heikolla tunnistautumisella. Hakijoille tarjottaisiin tällöin vapaaehtoista
mahdollisuutta syöttää perustietoja (mm. henkilöllisyyden
taustatiedot, perheenjäsenet) jo ennen tp-kuulustelua tai -
puhuttelua. Tiedot tarkistettaisiin kuulustelussa tai puhuttelussa
ennen kuin ne hyväksyttäisiin hakemukseen. Selvitetään myös
mahdollisuutta käsittelyvaiheen seurantaan esimerkiksi hakemuksen
diaarinumerolla: tällöin hakija voisi tarkistaa palvelusta hakemuksen
käsittelyn tilavaiheen.

Hanke on
valtakunnallinen.  -  - martin.airisto@migri.fi 2017A



1 1

Lapset puheeksi - menetelmä
vastaanottopalveluissa  -

psykososiaalista tukea lapsiperheille
ja haavoittuville

Maahanmuuttovirasto 1.8.2017 -
31.7.2020 310 354,07 232 765,55

Hankkeessa kehitetään Lapset puheeksi (LP) – työmalli ja
koulutetaan työntekijöitä. Koulutus tapahtuu kahdessa ryhmässä.
Menetelmäkoulutus käyttää hyväkseen eLP-oppimisympäristöä sekä
paikallisen kouluttajan tukea ja valtakunnallisen kouluttajan
työnohjausta (2 päivää/ryhmä). Kouluttajakoulutus toteutuu 6
koulutuspäivän puitteissa kummallekin ryhmälle. Toiminta ja
rakenteet luodaan työn jatkumiselle. Selvitetään menetelmän
käyttökelpoisuutta, turvallisuutta ja koettua vaikuttavuutta sekä
ajatelleen vastaanottokeskuksia että perheitä ja lapsia. Suomen
Mielenterveysseura pilotoi ja työstää LP–materiaalin soveltuvaksi
vastaanottoyksiköihin ja työskentelyyn turvapaikkaa hakeville
perheille ja alaikäisille turvapaikanhakijoille, tukee ja ohjaa
koulutusryhmän eLapset puheeksi –oppimisprosessia ja
menetelmän soveltamista käytäntöön,arvioi työskentelyn
käytettävyyttä, turvallisuutta ja vaikuttavuutta yhdessä
projektipäällikön kanssa ja tukee menetelmän juurruttamisprosessia.

Hanke on
valtakunnallinen ja
koskee kaikkia
vastaanottokeskuksia ja
alaikäisyksiköitä.

Suomen
Mielenterveysseura

- maria.kunelius@migri.fi 2017A

1 1

Flow2 - Turvapaikkamenettelyn
sujuvoittaminen viranomaisten

tutkintamenetelmiä ja
tietojärjestelmätyökaluja kehittämällä

Maahanmuuttovirasto 1.8.2017 -
31.1.2019 389 354,32 292 015,74

Hanke vastaa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän
käytännön toimeenpanosta sekä turvapaikkajärjestelmän kansallisen
toimintaympäristön muutoksista aiheutuviin turvapaikkaprosessiin
kohdistuviin laatu- ja tehokkuushaasteisiin. Hankkeessa kehitetään
turvapaikka-asian tarkoituksenmukaista ohjautumista prosessissa
hakemuksen erityispiirteiden perusteella, sujuvoitetaan asian
selvittämistä turvapaikkapuhuttelussa sekä parannetaan
päätöksenteon laatua ja laadun varmistuksen välineitä kehittämällä
ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän
toiminnallisuuksia. Lisäksi parannetaan viranomaisten valmiuksia
selvittää turvapaikahankijoiden henkilöllisyyttä ja taustoja sosiaalista
mediaa hyödyntäen. Hankkeessa kehitettävä sujuvampi ja
laadukkaampi turvapaikkaprosessi mahdollistaa osaltaan
turvapaikkahakemusten viivytyksettömän käsittelyn sekä
turvapaikanhakijoiden menettelyn laatuun liittyvien oikeuksien
toteutumisen.

Kyseesä on
valtakunnallinen hanke,
joka koskettaa
turvapaikkayksikön
kaikkia alueellisia
toimipisteitä sekä osin
myös Poliisia ja
rajavartiolaitosta koko
maassa.

- - laura.cupic@migri.fi 2017A

1 2

LAAVA (Laadunvalvonta) -
systemaattinen menetelmä

turvapaikkapäätöksenteon laadun
arvioimiseksi ja tilastoimiseksi.

Maahanmuuttovirasto 1.1.2017 -
30.06.2018 450 646,16 337 984,62

Hankkeessa sovelletaan Alankomaiden ja Ruotsin
turvapaikkapäätöksenteossa käytettävää
laadunseurantajärjestelmää omiin kansallisiin tarpeisiimme niin, että
laatua koskevasta datasta tuotetaan nykyaikaisia tilastotoimintoja
hyödyntäen visuaalista informaatiota. Ennen kaikkea dashboard- ja
aktiiviraportti- työkaluilla voidaan muokata tarvittavista otoksista
raportointia laadunseurannan ja laillisuusvalvonnan tarpeisiin.
Laatupuolen haasteisiin vastaamiseksi hankkeessa järjestetään
kehittämiskohteita koskevaa koulutusta Maahanmuuttoviraston
turvapaikkapäätöksiä tekevälle henkilöstölle ja kehitetään
mallipäätöksiä eri otoksiin pohjautuen. Lisäksi siinä järjestetään
yhteistyöseminaari, jossa hankkeen tuloksia jaetaan EASO:lle,
UNHCR:lle ja Pakolaisneuvonnalle.

Hanke on
valtakunnallinen  -  - martin.airisto@migri.fi 2016B

1 2
Lähtömaatiedon

tiedonhankintamatkakäytännön
kehittämishanke - FAKTA

Maahanmuuttovirasto 1.9.2017-
31.8.2020 491 000,00 368 250,00

Hankkeessa toteutetaan vuosina 2017–2020 yhteensä 12
tiedonhankintamatkaa. Kuuteen Suomen kannalta keskeiseen
lähtömaahan (mm. Irak, Afganistan, Somalia, Syyria) toteutetaan
vuorovuosina kaksi perättäistä matkaa. Matkojen avulla kerätty
lähtömaatieto pyrkii vastaamaan tarkentuneisiin, entistä
yksityiskohtaisimpiin tiedontarpeisiin sekä täydentämään muista
lähteistä saatavaa lähtömaatietoa ja varmistamaan sen
paikkansapitävyyden. Matkojen kohteina olevista lähtömaista
koostetaan Migrin henkilöstön ja relevanttien sidosryhmien käyttöön
matkaraportit ja sähköiset maaportaalit, joihin kootaan ajantasaisinta
tietoa lähtömaiden tilanteesta. Matkojen aikana hankituista
kontakteista ja yhteistyötahoista luodaan Migrin käyttöön
ajantasainen asiantuntijatietokanta, joka helpottaa tulevien matkojen
suunnittelua. Hankkeella tähdätään tiedonhankintamatkakäytännön
sekä lähtömaatiedon metodologiseen kehittämiseen, joka kuvaillaan
hankkeessa laadittavassa menetelmäoppaassa.

Hanke toimii Suomessa,
Lähi-Idässä ja Afrikassa.  -  - sirpa.ranta@migri.fi 2017A

1 3 KARIBUNI -tervetuloa Nurmijärven kunta, perhe- ja
sosiaalipalvelut

04.09.2015 -
03.09.2017 208 806,54 156 604,90

Hankkeen tarkoituksena on parantaa asiakkaiden elämänhallintaa ja
tukea heidän kotoutumistaan
uudessa elinympäristössä. Olemassa olevat resurssit suunnataan
uudelleen kotouttamisen koordinaatioon kunnassa,
kiintiöpakolaisten alkuvaiheen ohjaus ja neuvonta tehostetaan ja
arjen hallintaa tuetaan  ja yhteiskuntatietoutta lisätään.

Nurmijärven kunta,
painottuen Klaukkalan

alueeseen.
 -   - etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 2015

1 3 VIEKKU (Vieraat kulttuurit vierelle
kulkemaan) Rautalammin kunta 01.10.2015 -

01.10.2018 442 280,52 331 710,39

VIEKKU -hankkeen avulla luodaan valmiuksia pakolaisten
vastaanottoon Rautalammin kuntaan
ja tuetaan tänne saapuvien pakolaisten nopeaa kotoutumista
yhteisöön ja yhteiskuntaan kunnan ja kolmannensektorin
yhteistyönä. Kantaväestön ja kotoutustoimiin osallistuvien toimijoiden
tietoja, taitoja ja osaamista kehitetään koulutuksen ja tiedotuksen
avulla.

Rautalammin kunnan
alue.  -

Paikalliset seurakunnat, yhdistykset (muun
muassa SPR, MLL, Rautalammin Urheilijat
jne.) yksittäiset vapaaehtoistoimijat. Pohjois-

Savon Te-toimisto, Sisä-Savon
kansanterveystyön kuntayhtymä,
oppilaitokset ja Kansalaisopistot.

risto.niemela@rautalampi.fi 2015



2 2
KEPELI - Kotoutumista kehollisilla ja

pelillisillä menetelmillä
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Oy
01.02.2016 -
31.10.2018 298 986,67 224 240,00

Kepeli-hankkeessa kehitetään kotoutumista edistäviä kehollisia ja
pelillisiä menetelmiä maahanmuuttajien ryhmiin. Tavoitteena on
luoda innostavia ja vaikuttavia menetelmiä, joiden yhteydessä sekä
vahvistetaan suomen kielitaitoa ja yhteiskuntatietoutta että lisätään
elämänhallintaa ja itsetuntemusta. Osa menetelmistä soveltuu myös
kohtaamistilanteisiin kantaväestön kanssa esim. oppilaitoksissa.
Hankkeessa järjestetään pääkaupunkiseudun
kuntien ja maahanmuuttajien järjestöjen edustajille
yhteistyöfoorumeita, joissa jaetaan tietoa alkuvaiheen kotoutumisen
tarpeista. Hankkeessa luodaan myös arviointikehikko, jolla kerätään
systemaattista tietoa Kepeli-menetelmien vaikuttavuudesta.
Foorumeissa ja arviointikehikolla saatua tietoa hyödynnetään
menetelmien kehittämisessä. Menetelmistä laaditaan
materiaalipaketteja, menetelmäohjeet ja videotutoriaalit sekä
järjestetään koulutusta.

Pääkaupunkiseutu.

African Care ry, Pro-
tukipiste ry,

Urheiluopisto
Kisakeskus

Vammaisfoorumi ry/ Vammaisten
maahanmuuttajien tukikeskus Hilma,

Kalliolan Setlementti/ Pasilan asukastalo,
Suomen Pakolaisapu ry, Espoon, Helsingin
ja Vantaan kaupungit, Axxell Utbildning Ab,
Lyömätön Linja Espoossa ry/ Miehen Linja,

Moniheli ry

kirjaamo@metropolia.fi 2015

2 2 TAKU, Tasa-arvoinen kuntalainen
Helsingin kaupunki,

Kaupunginkanslia, Osallisuus- ja
neuvontayksikkö

01.04.2016 -
30.09.2017 242 141,37 181 606,02

Helsingin kaupungin hallintokunnat toimivat hankkeessa
yhteistyössä moskeijoiden ja muslimiyhdistysten kanssa tavoitteena
kehittää palveluohjaukseen ja neuvontaan uusia, dialogisia ja
tarinallisia malleja, jotka sekä saavuttavat heikoimmin
kotoutumiseensa tukea saavat että vahvistavat muslimiyhdistyksiä
kotoutumisen tukipalvelujen ja neuvonnan tuottajina.
Palveluinformaation uusmuotoilun lisäksi hanke keskittyy tekemään
näkyväksi asukas- ja järjestötoiminnan vaikuttamisen
mahdollisuudet. Hanke perustuu yhdenvertaiseen dialogiin, jota
harjoitellaan ja joka luodaan pysyviksi rakenteiksi yhteistoimimisen
eri tasoilla.
Hankkeessa korostuu monitoimijainen kumppanuus ja
kaksisuuntainen asennejoustavuuden avartaminen. Hanke tuottaa
uusia toimintatapoja ja auttaa järjestötoimijoita rakentamaan
omakielisiä kotoutumista tukevia palveluja.

Helsinki  -

Resalat, Islamilainen Yhdyskunta
Islamic Multicultural Dawa Center

Helsingin kaupunginkirjasto
Helsingin opetusvirasto

Helsingin varhaiskasvatusvirasto
Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin nuorisoasiainkeskus
Helsingin liikuntavirasto

Kaupunginkanslian maahanmuutto- ja
työllisyysyksikkö

Kaupunginkanslian turvallisuusyksikkö

kaupunginkanslia@hel.fi 2015

2 2 Starttivoimaa Suomen Punainen Risti 01.01.2016 -
31.12.2017 577 639,15 433 229,36

Hanke toteutetaan Punaisen Ristin keskustoimiston ja piirien
yhteistyössä. Mukana olevia piirejä on 7. Toimintaan kutsutaan
mukaan runsaasti muita järjestötoimijoita ja paikkakuntien
viranomaisia. Kotoutumismoduuleita kehitetään käytettäviksi
alkuvaiheen kotoutumispalveluissa. Hanke kokoaa malleja,
koulutuksia ja uutta toimintakulttuuria alkuvaiheen
palvelukokonaisuuteen. Hankkeessa tuetaan ja vahvistetaan
paikallista järjestökenttää. Hanke tarjoaa vapaaehtoisille koulutusta
ja uudenlaisia vapaaehtoistyön tehtäviä. Vapaaehtoistehtävät liittyvät
kotoutumisen tukemiseen, kieleen, kulttuuriin ja paikkakuntaan
tutustumiseen. Paikallisille toimijoille hanke tarjoaa
toimintaresursseja ja ohjausta. Työssä käytetään yhteisöllisiä
työtapoja ja niiden jalkauttamista paikallisesti. Hanke käynnistää
dialogia ja sopimuksellisuutta viranomaisten kanssa
kotoutumistoimista ja tarjoaa paikalliseen tarpeeseen soveltuvia
toimenpiteitä alkuvaiheen palvelukokonaisuuteen.

Valtakunnallinen /
7 Punaisen Ristin piiriä,
30 paikkakuntaa/ SPR:n
osastoa eri puolilla
Suomea sekä 50 muuta
järjestöä ja yhdistystä
mukana.
Käynnistys SPR:n
Helsingin ja Uudenmaan,
Hämeen, Kaakkois-
Suomen, Savo-Karjalan,
Varsinais-Suomen,
Österbottens svenska
distrikt ja Åbolands
distrikt alueilla.  Uudet
vastaanottokeskuspaikka
kunnat ovat mukana
hankeessa.

 -

SPR:n Savo-Karjalan, Kaakkois-Suomen,
Österbottenin, Åbolandin, Hämeen, Varsinais-

Suomen ja Helsingin ja Uudenmaan piirit
Piirit,

paikkakuntien kunnat, TE-toimistot ja
 järjestöt, erityisesti maahan muuttaniden

omat järjestöt.

johanna.matikainen@redcross.fi 2015

2 2
VOIMA Yhteistyöstä voimaa

kotouttamiseen Iisalmen kaupunki 01.01.2016 -
31.12.2017 146 077,93 109 558,44

VOIMA-hanke keskittyy viranomaisten ja järjestöjen yhteistoiminnan
koordinointiin ja kehittämiseen kotouttamistoimenpiteissä. Hankkeen
avulla pyritään aktivoimaan ja lisäämään kolmannen sektorin
toimijoiden osallisuutta. Viranomaisasioinnin lisäksi
maahanmuuttaneet tarvitsevat tukea myös muussa asioinnissa,
johon koordinoitu vapaaehtoistyö tuo merkittävän lisäresurssin
kotouttamisen tueksi.

 Iisalmi, Lapinlahti ja
Sonkajärvi.  -

SPR paikallisosastot
Ylä-Savon srk-yhtymä (Iisalmen, Lapinlahden

ja Sonkajärven seurakunnat)
Pelastakaa lapset ry Iisalmi

Ylä-Savon ensi- ja turvakotiyhdistys ry
Mannerheimin lastensuojeluliiton Iisalmen

osasto
Iisalmen Nuorisontuki Ry

kirjaamo@iisalmi.fi 2015

2 2 Sata omenapuuta - moninuorinen
Suomi Turun ammattikorkeakoulu oy 01.01.2016 -

31.03.2018 452 997,20 339 747,90

Hankkeen päätavoitteena on kolmansien maiden nuorten, etenkin
haavoittuvassa asemassa olevien, kotouttamisen tukeminen
Turussa, Uudessakaupungissa ja Raisiossa. Hankkeessa
järjestettävien toiminnallisten työpajojen ja tapahtumien avulla
tuetaan nuorten identiteettiä ja valmiuksia vaikuttaa
yhteiskunnallisesti. Hankkeen näyttävin tapahtuma on Suomi 100-
vuoden juhlatapahtuma "Sata omenapuuta". Hankkeen tutkimus
dokumentoi tehtävää kehitystyötä. Siinä selvitetään kohderyhmän
nuorten kokemuksia ja kantaväestön valmiuksia kohdata toisiaan.
Tutkimustuloksia hyödynnetään hankkeen kehittämistyössä ja
koulutusten osana. Koulutuksella vahvistetaan kuntien ja järjestöjen
ammattilaisten kulttuuritietoista osaamista. Hanke lisää kolmansien
maiden nuorten ja kantaväestön kahdensuuntaista integraatiota ja
vähentää osaltaan alueellista
radikalisoitumiskehitystä.

Siirtolaisuusinstituutti,
Turun yliopiston Brahea-
keskus, Humanistinen

ammattikorkeakoulu oy,
Turun Kanava Nuoriso

ry, Turun kaupunki,
vapaa-aikatoimiala,

Uusikaupunki,
Uudenkaupungin
Urheilijat/Korihait

 -

Turun ensi- ja turvakoti ry
Raision kaupunki

Turun Kristillinen opisto
SPR/Varsinais-Suomen piiri

LSSRY – Länsi-Suomen Somaliseura ry
KNOLS Suomi, Kurdistanin Nuorten ja

Opiskelijoiden Liitto – Suomi ry
Ashti Yhdistys ry

Liikkukaa ry
Turun Ulkomaalaistoimisto

ammattikorkeakoulu@turkuamk.fi 2015



2 2 Frendi Föreningen Luckan i
huvudstadsregionen r.f.

01.03.2016 -
31.12.2017 160 657,10 120 492,82

FRENDI-hankkeessa luodaan luonnollisia kohtaamispaikkoja
kantaväestön ja nuorten maahanmuuttajien välille. LUVA / VALMA -
valmistavassa opetuksessa olevat oppilaat tapaavat ruotsinkielisten
lukioiden opiskelijoita. Molempia ryhmiä perehdytetään kohtaamisiin
ennen kuin heidät saatetaan yhteen. Yhteensä kaksi oppilasryhmää
koulutetaan.Tavoitteena on, että opiskelijat käyvät yhdessä läpi
oppimisprosessin, selvittävät ja esittelevät asioita yhdessä.
Opiskelijat saavat hankkeelta kurssipäiväkirjan, jossa he pohtivat
oppimista edesauttavia tekijöitä.

Pääkaupunkiseutu,
Porvoo, Kirkkonummi.  -  - jessica.lerche@luckan.fi 2015

2 2
Siltoja rakentamassa. Joensuun

seudun maahanmuuttajapalvelujen
kehittämis- ja käynnistämishanke

Joensuun kaupunki,
konsernihallinto

01.01.2016 -
30.06.2018 464 520,54 348 390,40

Hankkeessa kehitetään Joensuun seudulle pakolaisina tulleiden
henkilöiden kotoutumisen alkuvaiheen tukipalveluita kuten
omakielistä matalan kynnyksen neuvontaa sekä kieli-, kulttuuri- ja
yhteiskuntatietouden koulutuskokonaisuuksia. Tavoitteena on
edistää maahanmuuttajien osallisuutta, yhteiskuntaan sopeutumista
sekä pidemmällä aikavälillä myös työllistymisen edellytyksiä.
Hankkeessa kartoitetaan ja ylläpidetään alueen kunnissa olevien
työntekijöiden ammattitaitoa sekä tarjotaan kotouttamis- ja
maahanmuuttoasioiden osaamista yhteistyötahoille ja kuntalaisille.
Hanke edistää osaltaan hyvien etnisten suhteiden muotoutumista
alueen väestöryhmien kesken. Hankkeen toiminta tähtää
kotouttamistyön toimintamallin kehittämiseen ja luomiseen Joensuun
seudun kuntiin. Toimintamalli tuo alueen pakolaisille ja muille
maahanmuuttajille yhdenvertaiset ja asiakaslähtöiset palvelut.

Joensuun seutu
(Joensuu, Kontiolahti,

Liperi, Outokumpu,
Juuka ja Polvijärvi).
Yhteistyötä muiden

kuntien yhteistoiminta-
alueiden kanssa,

esimerkiksi Järvenpään
seutu ja Ylä-Savon

kunnat.

 -

Liperin kunta
Kontiolahden kunta

Outokummun kaupunki
Itä-Suomen yliopisto, Koulutus-ja

kehittämispalvelut Aducate
SPR, Savo-Karjalan piiri
Joensuun Setlementti ry

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

kirjaamo@jns.fi 2015

2 2 Yhteinen kuntamme Kauniaisten kaupunki 1.2.2017 -
31.01.2020 344 926,30 258 694,72

Maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumista edistetään
vahvistamalla heidän osallisuuttaan, elämänhallintaa ja
itseohjautuvuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Maahanmuuttajien
kanssa työskentelevien viranhaltijoiden osaamista kehitetään ja
kuntalaisia sekä kolmannen sektorin toimijoita aktivoidaan mukaan
kotouttamistoimintaan. Kuntien ja kolmannen sektorin välistä
koordinointia kehitetään niin, että sille löytyisi tehokas malli, jota
voidaan hyödyntää myös hankkeen jälkeen. Kahden kunnan
yhteistyö edistää verkostoitumista ja vertaisoppimista niin koettujen
haasteiden kuin hyvien käytäntöjenkin osalta. Hanke luo mallin,
jossa pieni kunta voi viranomaistoimin sekä kuntalaisten aktiivisen
osallistumisen kautta saada maahanmuuttajat kokemaan olevansa
tasavertaisia kuntalaisia, jotka osaavat hyödyntää kunnan palveluita
ja pääsevät nopeasti kiinni suomalaiseen yhteiskuntaan.

Hanke toimii paikallisesti
Kauniaisten kaupungin ja
Kirkkonummen kunnan
alueella, mutta hanke

tekee yhteistyötä myös
Espoon kaupungin sekä

Nurmijärven ja Vihdin
kuntien kanssa.

Kirkkonummen kunta

Grankulla svenska församling, Granin
lähiapu ry, Kidutettujen kuntoutuskeskus,

MLL Kauniaisten osasto, Kauniaisten
suomalainen seurakunta, Helsingin

Diakonissalaitos, Kauniaisten martat,
Kauniaisten yrittäjät, Espoon kaupunki,

Nurmijärven kunta

aino.nenola@kauniainen.fi 2016B

2 2
MIELI - Maahanmuuttajien

ennaltaehkäisevän mielenterveystyön
malli

Pudasjärven kaupunki 1.2.2017 -
31.12.2018 289 808,12 217 356,09

Hankkeessa luodaan Pudasjärvelle uusi maahanmuuttajien
psyykkistä terveyttä ylläpitävä, mielenterveyden ongelmia
ennaltaehkäisevä ja oikea-aikaista hoitoon pääsyä edistävä
toimintamalli. Palvelujärjestelmää kehitetään luomalla monialaisen
verkostotyön yhteistyömalli, tarjoamalla täydennyskoulutusta ja
perehdytystä maahanmuuttaja-asiakkaita työssään kohtaaville
työntekijöille, kehittämällä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa,
tehostamalla etsivää työtä ja poistamalla hoitoon pääsyn esteitä.
Maahanmuuttajien tietoa mielenterveydestä, sen ongelmista sekä
mielenterveys- ja muista tukipalveluista lisätään. Lisäksi
käynnistetään mielenterveyttä ylläpitävää ryhmätoimintaa ja
vertaistukimuotoja.

Pudasjärvi ja Pohjois-
Pohjanmaa  - SPR Pudasjärven piiri, Monikulttuuriyhdistys

Kameleontti
johanna.malmelin@pudasjarvi.fi 2016B

2 2

Kotona kaupungissa -
Pakolaistaustaisten nuorten ja

lapsiperheiden asumisvalmennus
Espoossa ja Oulussa

Espoon kaupunki 28.02.2017 -
31.12.2019 569 999,99 427 499,99

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan pakolaistaustaisille nuorille
ja lapsiperheille asumisvalmennuskokonaisuus. Tavoitteena on, että
mahdollisimman suuri osuus uusista pakolaistaustaisista nuorista ja
perheistä osallistuisi valmennukseen. Oppituntimaisen opiskelun
lisäksi osallistujat harjoittelevat asumiseen liittyviä taitoja
harjoitteluasunnoissa. Valmennuksen sisältöjä ovat asunnon
hakeminen, kodinhoito, asumiseen liittyvä taloudenhallinta sekä
vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tärkeässä osassa ovat
kuvalliset ohjeet ja käytännön harjoittelu. Valmennuksen osana on
myös asunnonhakuun perehdyttäminen ja siinä avustaminen, jotta
asiakkaille löydettäisiin sopivia ja pysyviä asumisratkaisuja
vuokranantajatahoilta. Valmennus koostuu n.6-8 kerrasta.
Valmennukseen sisältyvät yksilötapaamiset, jotka toteutetaan
yhteistyössä kotoutumisen työstä vastaavaan viranomaisen kanssa.
Valmennus toteutetaan pääsääntöisesti hankekumppaneiden
yhteistyönä.

Espoo ja Oulu

NAL-palvelut oy,
Espoon Asunnot Oy ,

Oulunseudun
Nuorisoasuntoyhdistys

ry (Osna)

Nuorisoasuntoliitto ry (NAL),
Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry,

Oulun kaupunki, Suomen Pakolaisapu ry,
Ympäristöministeriö, Asunnottomuuden

ennaltaehkäisyohjelma AUNE

henna.leppamaki@espoo.fi 2016B

2 2
Valtakunnalliset kulttuurisensitiiviset
toimintakyvyn arviointimenetelmät ja

mobiilisovellus alkukartoitukseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
(THL)

28.2.2017 -
28.02.2019 347 263,90 260 447,92

Hankkeessa kehitetään kulttuurisensitiivisiä toimintakyvyn
arviointimenetelmiä, joita käytetään valtakunnallisesti
kiintiöpakolaisten ja vastaanottokeskuksista tulleiden
maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumisessa. Hankkeessa
edistetään myös sähköistä asiointikulttuuria kehittämällä
mobiilisovellus arviointimenetelmien käyttöön. Hanke tukee erityisesti
haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten
ja muuten erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien
palvelutarpeiden tunnistamista ja kotoutumisen edistämistä sekä
lisää kotoutumisen alkuvaiheen ammattilaisten tietoisuutta terveyden,
hyvinvoinnin ja toimintakyvyn merkityksestä kotoutumisprosessissa.

Hankkeen tavoitteena on
valtakunnallinen
vaikuttavuus ja

valtakunnallisesti
yhteneväisen
menetelmän

rakentaminen.

 - Arffman Consulting Oy hannamaria.kuusio@thl.fi 2016B



2 2 Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -
hanke Uudenmaan ELY-keskus 1.2.2017 -

31.01.2019 520 000,00 390 000,00

Hankkeessa luodaan tietojärjestelmä, jonka avulla sekä
asiakastilanteissa maahanmuuttajia ohjaavat työntekijät että
maahanmuuttajat itse löytävät tehokkaammin järjestöjen palveluita.
Hankkeen avulla parannetaan järjestöjen ja viranomaisten välistä
yhteistyötä erilaista tietoa ja materiaaleja jakamalla. Tavoitteena on
myös järjestöjen keskinäisen yhteistyön tiivistyminen. Seminaarien ja
koulutusten avulla järjestöjä ja viranomaisia motivoidaan yhteiseen
kehittämistyöhön ja verkostoitumiseen. Koulutusten avulla
parannetaan tiedon ja hyvien työskentelytapojen välittymistä eri
toimijoiden välillä.

Uusimaa ja vähintää 3
muuta ELY-aluetta  -

African Care ry, Moniheli ry,
Suomen Punainen Risti, Väestöliitto, Työ- ja

elinkeinoministeriö, Kotouttamisen
osaamiskeskusk

jaana.suokonautio@ely-keskus.fi,
bahar.mozaffari@ely-keskus.fi 2016B

2 2
Perhehoito kotouttaa! - Ilman huoltajaa

maahan tulleiden lasten ja nuorten
perhehoidon kehittäminen Suomessa

Pelastakaa Lapset ry 01.02.2017 -
31.01.2019 338 459,03 253 844,27

Hankkeen tavoitteena on 1) hankkeen aikana rekrytoida
kantasuomalaisia ja maahanmuuttajaperheitä perhehoitajiksi. 2)
luoda valmennusmalli perhehoitajille. Hankkeen aikana järjestetään
kaksi valmennusryhmää vuodessa (1/aluetoimisto) uusille
perhehoitajille. 3) Perhesijoitusten käynnistyessä luodaan tukimalli
perhehoitajien ja lasten/nuorten tueksi. Tavoitteena on myös
yhteistyössä alueiden toimijoiden kanssa kehittää tukea
yksityismajoituksen tarjoajille joko valmennuksen tai koulutuksen
muodossa.

Pääkaupunkiseutu ja
Tampereen seutu  -

Pirkanmaan ELY-keskus,
Uudenmaan ELY-keskus,

Tampere kaupunki maahanmuuttaja- sekä
lastensuojelupalvelut,

Espoon kaupunki maahanmuuttaja- ja
lastensuojelupalvelut,

Pesäpuu ry,
Suomen Pakolaisapu ry, Setlementti
Tampere, Perheryhmäkoti Satakieli

paula.marjomaa@pelastakaalapset.fi 2016B

2 2 MATEAS – Maahanmuuttajat
terveyspalveluiden asiakkaina

Tampereen ammattikorkeakoulu
Oy

 01.02.2017 -
31.01.2020 360 000,00 270 000,00

Suomalaiset terveyspalvelut ja tätä tukeva kolmannen sektorin
toiminta tehdään hankkeessa läpinäkyväksi ja saavutettavaksi
maahanmuuttajille. Hankkeessa kehitettävän ja pilotoitavan
perehdyttämismallin avulla helpotetaan maahanmuuttajien asioimista
terveyspalveluiden asiakkaina. Terveydenhuollon ammattilaisille ja
kolmannen sektorin toimijoille kehitetään ja pilotoidaan
koulutuskokonaisuus kulttuurisensitiivisten palveluiden tuottamisesta
ja monikulttuurisuuden kohtaamisesta kolmansista maista tulevien
maahanmuuttajien erityistarpeet huomioiden.

Pirkanmaa

Pirkaanmaan
sairaanhoitopiiri,

Tampereen evankelis-
luterilainen

seurakuntayhtymä,
Tampereen kaupunki

Ammattikorkeakoulut,
Pirkanmaan maahanmuuttajayhdistykset,

Suomen punainen risti, Hämeen piiri,
Pirkanmaan kotoutumispalveluja tarjoavat

palveluntuottajat

tutta.tanttari@tamk.fi 2016B

2 2
MARJAT - Maahanmuuttajien

kotoutumisen edistäminen terveyden
ja hyvinvoinnin keinoin

Turun ammattikorkeakoulu oy 01.02.2017 -
31.07.2019 188 598,79 141 449,09

Hankkeessa edistetään maahanmuuttajien kotoutumista ja terveyttä
sekä kehitetään järjestöissä toimijoiden ja terveysalan ammattilaisten
osaamista. Siinä tuetaan maahanmuuttajien osallisuutta, kehitetään
palveluiden käyttöä ja niihin ohjausta. Julkisen ja kolmannen
sektorin sekä ammattikorkeakoulun yhteistyötä tiivistetään
kotoutumisen tukemisessa ja terveyden edistämisessä. Hankkeessa
luodaan yhteistyö- ja toimintamalli eri toimijoiden välille olemassa
olevien terveys- ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi.
Organisaatioiden osaamista lisätään järjestöjen toimijoita sekä
nykyisiä ja tulevia ammattilaisia kouluttamalla.

Varsinais-Suomi Turun kaupunki,
Sateenkari Koto

ry/Opetuskoti Mustikka

Avicenna ry,
YHDESSÄ-yhdistys / TOGETHER

Association ry,
Suomen Punainen Risti, Varsinais-Suomen

Piiri, Salon kaupunki

anu.puodinketo-wahlsten@turkuamk.fi 2016B

2 2 Stig in! Astu sisään! Come In! Elinikäisen oppimisen keskus,
Åbo Akademi

01.02.2017 -
31.01.2020 533 333,33 399 999,99

Stig in/Astu sisään/Come In! on hanke, jossa maahan saapuneiden
pakolaisten kotouttamista koskevaa osaamista ja kokemusta jaetaan
kaksikielisissä kunnissa kokousten muodossa, sekä koko maassa
verkostoitumisen ja hankkeen kaksikielisen portaalin kautta.
Kokoukset rakentuvat osin kansainvälistä, pohjoismaista ja
kansallista alan akateemista tutkimusta koskevista luennoista, osin
työpajoista, joissa esitellään ja arvioidaan niin Suomen,
Pohjoismaiden kuin muunkin maailman käytäntöjä ja työmenetelmiä.
Kokoukset edesauttavat eri kunnista tulevien osallistujien välistä
verkostoitumista, mutta myös pohjoismaisia kontakteja ja vaihtoa.
Luentojen materiaali, esitykset ja videoinnit dokumentoidaan
hankkeen verkkoportaaliin.

Hanke toimii koko
ruotsinkielisessä

Suomessa siten, että
kokouksia järjestetään

Pohjanmaan, Varsinais-
Suomen ja Uudenmaan

eri osissa eri
paikkakunnilla.

Helsingin yliopiston
Svenska social- och

kommunalhögskolan,
Folkhälsan Utbildning

Ab

Siirtolaisuusinstituutti, Helsingin yliopisto
Koulutus- ja kehittämispalvelut HY+,

Jyväskylän yliopisto, soveltavan
kielentutkimuksen keskus

satu.laitila@abo.fi 2016B

2 2 Suomi taskussa
Lahden kaupunki, Sosiaali- ja

terveystoimiala, Alueellinen
integraatiopalvelupiste Alipi

01.02.2017 -
31.10.2018 198 313,68 148 735,26

Suomi taskussa - hanke tarjoaa uuden kustannustehokkaan tavan
auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan nopeammin ja
mielekkäämmin. Tavoitteena on kehittää uusi käyttäjäystävällinen
videopohjainen palvelu, jonka avulla maahanmuuttajat oppivat
suomea sekä saavat tietoa miten eri tilanteissa kuuluu toimia. Jotta
maahanmuuttajat saisivat videoista mahdollisimman paljon irti,
hyödynnämme videoissa tukikieliä, jotka ovat arabia, dari/persia sekä
englanti. Alusta tulee olemaan internetissä, sinne on ilmainen, kaikille
vapaa pääsy eikä tunnuksia tai latauksia tarvita. Hankkeen
tavoitteena on jalkauttaa videokirjaston käyttöönotto Päijät-Hämeen
eri maahanmuuttajien käyttämissä palveluissa ja auttaa
maahanmuuttajia kotoutumaan ympäri Suomea. Palvelun avulla
monet eri toimijat saavat mahdollisuuden viestiä maahanmuuttajille
omien palveluidensa toimintatavoista (esim. Posti, julkinen liikenne).

Alueellisen
integraatiopalvelupiste
Alipin palvelualueen

kunnat: Päijät-Hämeen
kaikki kunnat sekä Iitti,
Myrskylän ja Pukkila.
Yhteistyötä tehdään
myös kansallisesti,

esimerkiksi
valtakunnallisesti

toimivan
Kirkkohallituksen kanssa.

Hankkeen videot ovat
maksutta

hyödynnettävissä
kaikkialla Suomessa

Suomi taskussa Oy

Koulutuskeskus Salpaus, Lahden
kansanopisto, Kirkkohallitus, Lahden

kaupunki, Sivistystoimi (ml. perusopetus,
varhaiskasvatus, liikunta ja kulttuuri) ja muut

hallintokunnat, Päijät-Hämeen
hyvinvintikuntayhtymä,

Maahanmuuttajapalvelut

jenni.korjus@lahti.fi 2016B



2 2 Orimattilan kaupungin
kotouttamishanke Orimattilan kaupunki 28.02.2017 -

27.02.2020 210 000,00 157 500,00

Kotouttamishankkeessa luodaan kuntaan valmiuksia ottaa vastaan
pakolaisia ja kehitetään toimintamalli kotouttamispalveluiden
järjestämiseen sekä paikallisesti että seudullista yhteistyötä tehden.
Hankkeessa tuetaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien
kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista toimenpitein, joilla
voidaan parantaa pakolaisten osallisuutta, hyvinvointia ja
elämänhallintaa. Toimenpiteillä tuetaan maahanmuuttajien uuden
kielen ja kulttuurin omaksumista sekä elämänhallinnan ja arkitaitojen
vahvistumista. Pääpaino on alkuvaiheen toimenpiteiden
kehittämisellä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Hankkeen
aikana vahvistetaan työntekijöiden osaamista ja tietotasoa
pakolaisten lähtöolosuhteista ja erityistarpeista. Keskeistä on myös
edistää etnisiä suhteita ja yhdenvertaisuutta kaupungissa.
Hankkeessa linkitytään seudulliseen ja valtakunnalliseen
kehittämiseen sekä hyödynnetään jo kokeiltuja hyviä toimintamalleja.

Hanke toteutetaan
Orimattilan kaupungin
alueella. Yhteistyötä
tehdään tarvittaessa

Päijät-Hämeen muiden
kuntien kanssa joilla on
kotouttamistoimintaa.

 -

Suomen Punainen Risti/ Orimattilan osasto,
Mannerheimin Lastensuojeluliitto /

Orimattilan osasto, Orimattilan ev. lut.
seurakunta, Lahden kaupunki /Alueellinen

integraatiopalvelupiste, Alipi,
Orimattilan Helluntaiseurakunta, Ampu 4H-

yhdistys

paivi.pitkanen@orimattila.fi 2016B

2 2 Myintegration.fi Hämeenlinnan kaupunki 28.02.2017 -
31.12.2019 410 299,48 307 724,61

Myintegration.fi on palvelu, jolla yhdistetään alueen kotoutumiseen
liittyvien toimintojen näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Hanke jakautuu
3 osa-alueeseen 1) Kotoutujan näkökulma ja menetelmällisyys,
jossa luodaan digitaalinen alkukartoituspohja, joka on jatkossa
jalostettavissa digitaaliseksi kotoutumissuunnitelmaksi. Alustalla
hyödynnetään pelillistämisen keinoja seutuun ja sen palveluihin
tutustumisessa, Suomen historiaan ja yhteiskuntaan perehtymisessä
sekä työllistymisen sekä asumisen ohjauksen tueksi. Toinen on 2)
informatiivinen osio, jossa tarjottimelle "sivutetaan" monikielisiä
palveluoppaita kaikkien saataville. Kolmas on 3) Toiminnallinen osio
sisältää yhteiskuntatietouden verkkokurssin, joka on pedagogisesti
mielekäs kokonaisuus itseohjautuvaan opiskeluun. Osiossa
toteutetaan alkuvaiheen vastaanoton mobiiliohjaus erityistä tukea
tarvitseville ja mahdollisuus palvelutarpeen digitaaliseen
itsearviointiin.

Hanke toimii
Hämeenlinnan seudulla,

mutta on laajennettavissa
maakunnalliseksi

 -

Hämeen ammattikorkeakoulu,
Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Hämeen

Setlementti ry tarja.mikkola@hameenlinna.fi 2016B

2 3 Teematietosivusto kotoutumisen
seurantaan

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos,
Kansantautien ehkäisyn yksikkö

01.01.2016 -
31.12.2017 173 589,97 130 192,47

Hankkeessa kootaan kansallisista tietolähteistä maahanmuuttajien
näkökulmasta keskeisiä terveys- ja hyvinvointitietoja huomioiden
kansalliset suositukset seurantaindikaattoreista. Hanke toteuttaa
tietopyynnöt sekä tuottaa aineistoista indikaattoreita maakunta-,
sukupuoli- ja sukupolvisuusjaolla. Lisäksi hankkeessa analysoidaan
eri tietolähteiden mahdollisuudet syntyperän ja taustamaan
mukaiseen raportointiin ja raportoidaan näitä tietoja
mahdollisuuksien mukaan. Hankkeessa konsultoidaan tietotarpeista
ja niiden esittämistavasta viranomaistahoja, joihin hanketoteuttajilla
on aiempien hankkeiden ja tutkimusten kautta yhteyksiä eri
kaupungeissa. Järjestetään 1-2 interaktiivista
seminaaria/työkokousta, joihin kutsutaan asiasta kiinnostuneita
kommentoimaan tietosisältöjä ja jatkokehittämisen tarpeita.
Hankkeessa laaditaan teematietosivusto.

Valtakunnallinen /
Viranomaistahojen
konsultoinnit: mm.
Helsingin, Espoon,

Vantaan, Turun, Vaasan
ja Joensuun kaupunkien

kanssa,
mahdollisuuksien

mukaan laajennetaan
myös muihin kuntiin.

 -

Kotouttamisen osaamiskeskus (TEM)
Maahanmuuttaja-asioiden parissa

työskentelevät viranomaistahot (mm. sosiaali-
ja terveystoimi, opetustoimi,

työvoimaviranomaiset)

tiina.laatikainen@thl.fi 2015

2 3 RIO - Kiertävä maahanmuuton
asiantuntija Maahanmuuttovirasto 30.9.2016 -

29.9.2019 406 516,25 304 887,18

RIO kehittää yhteistyössä edustustojen kanssa oleskeluluvan
hakemiseen liittyviä toimintoja haasteellisissa maissa. Tavoitteena on
selkeät prosessit oleskeluluvan edellytysten tarkistamiselle,
haasteellisten hakemusten erottelemiselle nopeasti käsiteltävistä
hakemuksista ja haastattelua vaatien hakemusten erottelemiselle
muista hakemuksista luotujen hakijaprofiilien avulla. Hankkeessa
huolehditaan UMA:n täysipainoisesta hyödyntämisestä prosessien
tehostamiseksi ja tilastojen parantamiseksi sekä edistetään Luvalla-
Hetu hankkeen tulosta, hetu:n hakemista. Hankkeessa selvitetään
millaiset hakemukset vaativat Migrin asiantuntemusta haastatteluissa
sekä selvitetään ja testataan tietotekniset, tila- ja tietoturvallisuuteen
liittyvät asiat niin, että RIO voi haastatella valikoidut hakijat etänä. UM
ja edustustot puoltavat Migrin asiantuntemuksen käyttöä
toimintamallien kehittämisessä, joilla edistetään laillista
maahanmuuttoa.

Hanke toimii Aasiassa,
Afrikassa ja Lähi-idässä.  - Ulkoministeriö migri@migri.fi 2016a

3 1 VAPA - vapaaehtoisen paluun
ohjauksen tehostaminen Maahanmuuttovirasto 1.4.2017 -

31.3.2018 696 994,80 522 746,10

Hankkeessa kehitetään ja tehostetaan vastaanottokeskuksissa
annettavaa vapaaehtoisen paluun ohjausta ja neuvontaa sekä
vapaaehtoisen paluun piiriin ohjaamista. Hankkeessa pyritään
estämään laitonta maassa oloa. Hankkeen tavoitteena on, että
kielteisen päätöksen saaneilla asiakkailla on realistinen käsitys
vapaaehtoisen paluun mahdollisuuksista ja laittoman maassa olon
haitoista. Vastaanottokeskuksiin kehitetään uudenlaisia tapoja asian
käsittelemiseen ja puheeksi ottamiseen. Samalla prosessissa
huomioidaan paremmin haavoittuvassa asemassa olevien palaajien
ohjauksen ja tuen tarve. Lisäksi hankkeessa kehitetään
vastaanottokeskuksissa kohderyhmälle suunnattua tiedotusta
vapaaehtoisesta paluusta ja lisätään alueellisesti viranomaisten,
kuntien ja järjestöjen tietoisuutta vapaaehtoisesta paluusta.

Kyseessä on
valtakunnallinen hanke,

jota toteutetaan 15
vastaanottokeskuksessa
ja vastaanottokeskusten

alueilla.

 -  - tiina.jarvinen@migri.fi 2017A



3 2 Paluutoimenpiteiden kehittämishanke Poliisihallitus 1.7.2016 -
31.12.2018 1 032 646,68 774 485,01

Hankkeen avulla luodaan ja kehitetään menetelmiä, joiden avulla
tehostetaan kolmansiin maihin palaavien ja poistettavaksi
määrättyjen henkilöiden identifiointia ja matkustusasiakirjojen
hankintaa. Riittävällä resursoinnilla pyritään toimivaan yhteistyöhön
kolmansien maiden edustustojen sekä kohdemaiden
maahanpääsystä vastaavien viranomaisten kanssa. Toimintaa
suunnataan erityisesti haastaviin kohdemaihin. Teknisiä välineitä
hankkimalla ja niitä hyödyntämällä tavoitetaan tehokkaammin sekä
maastapoistamisen täytäntöönpanoa pakoilevia sekä samalla myös
rikokseen syyllistyneitä henkilöitä. Koulutetaan maastapoistamiseen
ja ulkomaalaisvalvontaan osallistuvia henkilöitä.

Valtakunnallinen Maahanmuuttovirasto  - euprojects.poliisihallitus@poliisi.fi 2016a

3 2 AMAL - Ammatista toivoa Tampereen ammattikorkeakoulu
Oy

1.6.2017 -
15.11.2017 47 525,00 35 643,75

Hankkeessa haastatellaan turvapaikanhakijoita sekä heidän
kanssaan työskenteleviä asiantuntijoita, jotta saadaan selville
kohderyhmän koulutukselliset ja ammatilliset tarpeet. Irakin tilanne
kartoitetaan selvitysmatkalla ja yhteisillä skype- jne. kokouksilla sekä
Suomessa järjestettävässä yhteisessä työseminaarissa.
Suomalaisten oppilaitosten edellytykset toimia hauraiden alueiden
koulutuksen kehittämisessä selvitetään haastatteluilla ja kyselyllä.
Hankkeessa luodaan kansallinen temaattinen yhteistyöverkosto,
joka on mukana laatimassa jatkosuunnitelmaa.

Valtakunnallinen  -

Ammatilliset oppilaitokset,
vastaanottokeskukset, ammattikorkeakoulut,

Kolmannen sektorin toimijat
(mm.WorldVision, Kirkon ulkomaanapu,

SPR, Suomen Pakolaisapu),
Irakin yliopistot ja muut ammatillisen

koulutuksen toimijat

hanna.ilola@tamk.fi 2017A

3 2 Turvattomat Helsingin Diakonissalaitoksen
säätiö

1.7.2017 -
30.6.2018 196 852,50 147 639,37

Hanke täydentää viranomaistyötä 1) tarjoamalla kielteisen päätöksen
saaneille turvapaikanhakijoille yksilö- ja ryhmämuotoista
psykososiaalista tukea, 2) tarjoamalla oikeaa, tarpeenmukaista ja
oikea-aikaista neuvontaa ja tarvittaessa palveluohjausta, sekä 3)
rakentamalla kansalaistoiminnan keinoin vuorovaikutustilanteita,
joissa purkaa stressiä, huolta ja pelkoja, sekä voimavaraistua ja
motivoitua seuraavaan elämänvaiheeseen.
Turvapaikkaprosessin päättymistä seuraavan vapaaehtoisen paluun
pitää olla kunniallinen ja se edellyttää oikeaa tietoa, sekä
turvapaikanhakijan elämän hallinnan tunteen ja toimijuuden
vahvistamista. Hanke jakaa myös realistista tietoa siitä mitä tarkoittaa
jäädä vailla oleskelulupaa Suomeen, elää ilman sukulaisia ja
perhettä, ja millaisia seurauksia siitä voi olla. Hanke varmistaa
osaltaan, että Suomeen ei synny ilman maassaolo-oikeutta
oleskelevien ihmisten joukkoa.

Hanke käynnistyy
Helsingissä, missä

kohderyhmään kuuluvia
turvapaikanhakijoita on
runsaasti, mutta sillä on

valmius laajentua
valtakunnalliseksi,
ensisijaisesti niille

paikkakunnille missä
Helsingin

Diakonissalaitoksella on
toimipiste (Espoo, Lahti,
Turku, Tampere, Kuopio,

Oulu).

 - Maahanmuuttovirasto, Kansainvälinen
siirtolaisuusjärjestö IOM

kristiina.elenius@hdl.fi 2017A

3 3 Palautusten valvonnan kehittäminen Yhdenvertaisuusvaltuutettu 01.07.2015 -
30.06.2018 581 943,40 436 457,55

Hankkeessa kehitetään vuonna 2014 aloitettua palautusten
valvontaa. Kehittämistyöllä Suomeen vakiinnutetaan EU-direktiivin ja
kansallisen lainsäädäntömme velvoittama maasta poistamisen
ulkopuolinen ja riippumaton valvontajärjestelmä, joka vahvistaa
kolmansien maiden kansalaisten
oikeusturvaa palautustilanteissa. Erityistä huomiota kehittämistyössä
kiinnitetään haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden asemaan.
Valvonta lisää maasta poistamisen läpinäkyvyyttä ja edistää
palautusprosessin kehittämistä perusoikeuksien ja
ihmisoikeussopimusten suuntaisesti.

Valtakunnallinen  -  - yvv@oikeus.fi 2015

5 1
Kiintiöpakolais- ja

kuntaansijoittamishanke Maahanmuuttovirasto 01.01.2016 -
31.12.2018 368 298,51 368 298,51

Maahanmuuttoviraston hankkeessa sujuvoitetaan kiintiöpakolaisten
kuntaansijoittamisen poikkihallinnollista prosessia selvittämällä
tietoteknisiä mahdollisuuksia tiedonkulun tehostamiseksi.
Hankkeessa tarkennetaan viranomaisten välistä yhteistyötä
kuntaansijoittamisessa sekä tarjotaan eri toimijoille tietoa Suomeen
muuttavista kiintiöpakolaisryhmistä ja heidän taustoistaan
sijoittamisen tukemiseksi. Lisäksi hankkeessa syvennetään
kiintiöpakolaisiin liittyvää kansainvälistä yhteistyötä.

Valtakunnallinen  - Työ- ja elinkeinoministeriö, ELY-keskukset,
kunnat migri@migri.fi 2015

5 2
Kiintiöpakolaisten

kulttuuriorientaatiohanke Maahanmuuttovirasto 01.01.2016 -
31.08.2017 454 675,46 454 675,46

Hankkeen tarkoituksena on tukea ja helpottaa pakolaisten
kotoutumista Suomeen. Suomeen hyväksytyille kiintiöpakolaisille
annetaan realistinen kuva Suomeen muuttamisesta, siihen liittyvästä
elämänmuutoksesta sekä heidän tulevasta elämästään Suomessa jo
ennen heidän Suomeen saapumista. Jotta pakolaisten
kotoutuminen ja kotouttaminen alkaisivat mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa ja tehokkaasti, hankkeen tuella järjestetään Suomeen
valituille kiintiöpakolaisille ulkomailla neljä päivää kestäviä intensiivisiä
lähiopetuskoulutuksia heidän nykyisissä olinpaikoissa. Heille
valmistetaan ja jaetaan myös sekä sähköisesti että paperiversiona
jaettavaa itseopiskelumateriaalia. Hankkeen osana luoduilla
nettisivustoilla sekä pakolaiset että muut maahanmuuttajat pääsevät
opiskelemaan itsenäisesti omalla äidinkielellään koulutusmateriaalia.

Valtakunnallinen,
kansainvälinen  -  - migri@migri.fi 2015



5 2 Kulttuuriorientaatiokoulutus Suomeen
valituille kiintiöpakolaisille 2017-2018 Maahanmuuttovirasto 1.2.2017 -

31.8.2018 367 585,39 367 585,39

Hankkeessa valmennetaan Suomeen valittuja kiintiöpakolaisia
Suomeen saapumiseen ja asettautumiseen järjestämällä
kulttuuriorientaatiokoulutuksia ennen maahantuloa sekä kehittämällä
edelleen sitä tukevia verkkosivuja ja muuta materiaalia. Koulutuksen
yleisenä tavoitteena on auttaa Suomeen muuttavia kiintiöpakolaisia
saamaan mahdollisimman realistinen käsitys uudesta kotimaastaan
sekä tukea hyvän kotoutumisen rakentumista vahvistamalla
pakolaisten aktiivisuutta ja taitoja, jotka auttavat uuteen kotimaahan
sopeutumisessa, mukaan lukien mahdollisuus tutustua Suomen
kieleen. Koulutus tarjoaa välineitä kohdata uusi ja erilainen elämä
uudessa maassa, käsitellä uusia asioita sekä motivoi uuden
oppimiseen. Koulutuksessa, koulutusjärjestelyissä sekä materiaalin
valmistelussa on huomioitu eri kohderyhmät, olosuhteiden
moninaisuus, ihmisten fyysiset ja psyykkiset erilaisuudet, erilaiset
koulutus-, kulttuuri- ja uskonnolliset tausta sekä erityisen
haavoittuvassa asemassa olevat.

Valtakunnallinen  - Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö, IOM migri@migri.fi 2016 us

6 1
SYLVIA II - Pakolaisten kuntiin

sijoittamisen tehostaminen Työ- ja elinkeinoministeriö 01.01.2015 -
31.12.2017 3 752 217,00 3 752 217,00

TEM:n SYLVIAII-hankkeella haetaan tehostetusti kuntapaikkoja
niille, jotka ovat saaneet kansainvälisen suojelun perusteella
oleskeluluvan Suomessa. Tavoitteena on turvata kuntapaikkojen
riittävyys tukemalla kuntia taloudellisesti ja lisäämällä kuntien
henkilöstön osaamista. Hankkeesta maksetaan bonusrahaa
kunnalle, joka vastaanottaa ensimmäisen kerran tai neljän vuoden
tauon jälkeen pakolaisia vähintään 20 hengen ryhmän. Vastaanottoa
tuetaan myös maksamalla kertaluonteista lisäosaa laskennalliseen
korvaukseen kaikista vuonna 2015 kuntaan tulleista sekä tuetaan
varautumisvalmiutta hätätapausten vastaanottoon.

Valtakunnallinen  - ELY-keskukset kotouttaminen@tem.fi 2015

6 1
Sylvia3 - Pakolaisten kuntiin
sijoittamisen tehostaminen Työ- ja elinkeinoministeriö 1.1.2017 -

31.12.2018 3 882 040,00 3 882 040,00

Sylvia3-hankkeen tavoitteena on edistää kuntapaikkojen saamista
kiintiöpakolaisille ja kansainvälisen suojelun perusteella
oleskeluluvan saaneille henkilöille tukemalla kuntia taloudellisin
lisätuin, lisäämällä kuntatyöntekijöiden, -päättäjien ja
luottamushenkilöiden osaamista kansainväliseen suojeluun ja
pakolaisten vastaanottoon liittyvissä kysymyksissä ja vaikuttamalla
asenneilmapiiriin.
Hankerahoituksesta maksetaan kunnille tietyin perustein määrittyviä
lisätukia. Kunnat voivat hakea tukia hankkeen ohjeistuksen
mukaisesti KEHA-keskuksesta, joka maksaa ne toteutuneiden
kustannusten mukaisina ja laskuttaa hankkeelta. Tiedon ja
osaamisen lisäämiseksi hanke järjestää pakolaisten vastaanottoon ja
kotouttamiseen liittyviä tilaisuuksia ja koulutuksia.

Valtakunnallinen  - ELY-keskukset ja KEHA-keskus,
Maahanmuuttovirasto kotouttaminen@tem.fi 2016us

6 1
Sylvia3b - Pakolaisten kuntiin

sijoittamisen tehostaminen Työ- ja elinkeinoministeriö 1.1.2017 -
31.12.2018 2 000 000,00 2 000 000,00

Hankkeen tavoitteena on edistää kuntapaikkojen saamista
kiintiöpakolaisille ja kansainvälisen suojelun perusteella
oleskeluluvan saaneille henkilöille tukemalla kuntia taloudellisin
lisätuin. Hanke täydentää Sylvia3-hanketta, jolle saatiin toimintatuen
rahoituspäätös 31.8.2016 (SMDno-2016-1146).
Hankerahoituksesta maksetaan kunnille tietyin perustein määrittyviä
lisätukia. Kunnat voivat hakea tukia hankkeen ohjeistuksen
mukaisesti KEHA-keskuksesta, joka maksaa ne toteutuneiden
kustannusten mukaisina ja laskuttaa hankkeelta.

Valtakunnallinen  - ELY-keskukset ja KEHA-keskus,
Maahanmuuttovirasto kotouttaminen@tem.fi 2016u2

6 2 Kitu lapset ja nuoret Helsingin Diakonissalaitoksen
säätiö

01.01.2016 -
31.12.2018 875 693,44 875 693,44

Hankkeessa tehdään hoidon tarpeen arviointeja, hoitoa, kuntoutusta
ja palveluohjausta kiintiöpakolaisina Suomeen tulleille alle 24-
vuotiaille kidutetuille ja vaikeasti traumatisoituneille lapsille ja nuorille.
Käytännössä psyykkisistä kriisitilanteista ei ole mahdollista ja
mielekästä erotella aina millä statuksella potilas on, eikä lähettävä
taho osaa aina erotella statusta. Siksi hankkeessa hoidetaan
resurssien salliessa myös muita kuin kiintiöpakolaisia. Hanke
kouluttaa kohderyhmää työssään kohtaavia kuntien työntekijöitä.
Koulutuksen avulla osoitetaan, että systemaattisella seulonnalla
voidaan tunnistaa kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden lasten
ja nuorten erityistarpeet, että heille on saatavilla erikoistuneita
palveluita ja että tämän haastavan kohderyhmän kohtaamiseen
tarvittavaa osaamista voidaan kasvattaa. Kansallisen
osaamiskapasiteetin kehittäminen kontribuoi osaltaan
kuntapaikkojen löytymiseen kiintiöpakolaisille.

Valtakunnallinen  -  - www.hdl.fi 2015

6 2
Kotikunta – tukea kotouttamistyöhön

kiintiöpakolaisia vastaanottaville
kunnille

Suomen Pakolaisapu ry 01.01.2016 -
31.12.2018 449 313,57 449 313,57

Kotikunta-hankkeen tavoitteena on, että kiintiöpakolaisten
kotoutuminen käynnistyy nopeasti ja että he kiinnittyvät
vastaanottavien kuntien asuinyhteisöihin. Kotikunta-hankkeessa
tuetaan kuntia hyödyntämään monialaista paikallista
toimijaverkostoa ja kehitetään asukastyön käytäntöjä sekä
organisoidaan omakielistä koulutus- ja vertaistoimintaa pakolaisille.
Hankkeen ensisijaisia hyödynsaajia ovat haavoittuvassa tilanteessa
olevat kiintiöpakolaiset, mutta hankkeen toiminnasta, kootuista
kokemuksista, tuotoksista hyötyvät myös pakolaisia vastaanottavat
kunnat asukkaineen. Lisäksi hankkeessa kehitettyjä käytäntöjä
voidaan jatkossa hyödyntää laajemmin maahanmuuttajien
kotouttamistyön tukena, esimerkiksi monikulttuurisilla asuinalueilla.

Valtakunnallinen  -

Pohjanmaan ELY
Lohjan kaupunki

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA toimisto@pakolaisapu.fi 2015



6 2 ASIM - Pakolaisten asumisselvitys Ympäristöministeriö 2.11.2015 -
31.12.2017 92 000,00 92 000,00

Ympäristöministeriön hallinnoimassa hankkeessa teetetään
valtakunnallinen selvitys vuokraasuntojen kysyntä-ja
tarjontatilanteesta pakolaisten kuntiin ohjaamisen näkökulmasta.
Selvityksen laatija kokoaa niin julkisen kuin yksityisen vuokra-
asumisen tiedot valtakunnallisesti, kokoaa erilaiset käytännöt ja laatii
suositukset tulevaisuuden varalle. Ohjausryhmään kootaan laajalti
asian kannalta relevantit tahot, millä myös edistetään näiden tahojen
keskinäistä verkostoitumista.

Valtakunnallinen  -

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
(ARA)

Työ- ja elinkeinoministeriö
Y-säätiö

peter.fredriksson@ymparisto.fi 2015

6 2
Kotoutujan mielenterveyden tueksi

"KOTU" Suomen Mielenterveysseura ry 01.01.2016 -
30.04.2018 288 499,37 288 499,37

Suomen Mielenterveysseura kouluttaa ”Mielenterveyden ensiapu
(MTEA)” ohjaajia, jotka ohjaavat MTEA I ja II koulutuksia. Ohjaajille
suunnitellaan yhden päivän syventävä kurssi, liittyen erityisesti
pakoalaistaustaisten mielenterveyden riskitekijöihin. Syventävän
kurssin käytyään ohjaajat tarjoavat paikkakunnillaan toimiville
ammattilaisille ja järjestöille kahden päivän koulutusta ”Kotoutujan
mielenterveyden tueksi, KOTU”, joka pohjaa pääasiallisesti
Mielenterveyden ensiapu II:seen ja syventävän kurssin sisältöön.
Tavoitteena on lisätä työntekijöiden valmiuksia tunnistaa ja
ymmärtää mielenterveydenongelmia, sekä tukea pakolaisia ja
turvapaikanhakijoita selviytymään trauma- ja muiden oireiden kanssa
ja tarvittaessa hakemaan apua.

Helsinki / KOTU
koulutukset

kohderyhmälle eri
paikkakunnilla.

 -  - www.mielenterveysseura.fi 2015

6 2
Pakolaisten mielenterveystoimien
valtakunnallinen kehittämishanke

PALOMA

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
(THL)

01.01.2016 -
31.12.2018 1 032 907,30 1 032 907,30

Hankkeessa luodaan valtakunnallinen toimintamalli pakolaisten ja
muiden kolmansista maista tulevien maahanmuuttajien
mielenterveyspalveluiden hoitopolun eri vaiheisiin
mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja
hoitamiseksi. Hankkeessa selvitetään eri toimijoiden toimintamalleja
ja kartoitetaan ongelmakohtia hoitopolun eri vaiheissa. Selvitystyön
jälkeen tehdään suositus pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista
tulevien maahanmuuttajien mielenterveyspalveluiden
toteuttamisesta. Toimintamalli jalkautetaan valtakunnallisesti
toimijoille eri tasoilla.

Hanke toimii
valtakunnallisesti ja
poikkihallinnollisesti.

Suomen
Mielentervysseura,

HYKS/Kulttuuripsykiatria
n poliklinikka,

KYS,
Hämeenlinnan

kaupunki.

 - anu.castaneda@thl.fi 2015

6 2 Asumistaidot kiintiöpakolaisten
kotoutumisessa Sininauhasäätiö 1.1.2017 -

31.12.2019 412 100,44 412 100,44

Hankkeessa tuetaan kiintiöpakolaisten asumisen onnistumista
levittämällä hyviä toimintamalleja valtakunnallisesti, järjestämällä
asumistaitokursseja kunnissa ja tarjoamalla asumisen tukea.
Valtakunnallisella tasolla kootaan koulutuspaketti ja materiaali
koskien maahanmuuttajien asumisen erityiskysymyksiä ja hyväksi
koettuja kotouttamista edistäviä toimintamalleja. Lisäksi järjestetään
n. 4 valtakunnallista koulutustilaisuutta kiintiöpakolaisia ensimmäistä
kertaa ottavien kuntien maahanmuutto- ja asumisen toimijoille.

Käynnistys Tuusulassa ja
Mäntsälässä, jatkuu

valtakunnallisesti
erityisesti suurimmissa

asutuskeskuksissa.

ARA: Asumisen
rahoitus- ja

kehittämiskeskus (ARA)
vastaa keskeisesti

valtion asuntopolitiikan

Tuusulan kunta, Mäntsälän kunta, Helsingin
kaupunki, Suomen Pakolaisapu, keskustoimisto@sininauha.fi 2016us

6 2
OSKU - Täsmäohjaus pakolaisten

kuntiin siirtymisen tueksi
Varsinais-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus

1.6.2017 -
30.4.2018 518 364,00 518 364,00

Täsmäohjaus pakolaisten kuntaan siirtymisen tueksi -hankkeen
(OSKU) tarkoitus on nopeuttaa ja yhdenmukaistaa kansainvälisen
suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden kuntiin siirtymistä
varmistamalla asunnon löytyminen ja siihen asettuminen viivytyksettä
sekä luomalla edellytyksiä pysyvään asettumiseen alueelle/ kuntana.
Tavoitteeseen päästään alueellisten viranomaisten ja
vastaanottokeskusten kiinteämmällä kuntaan ohjaamisen
yhteistyöllä, jakamalla tietoa pakolaisille eri alueiden asunto-, työ- ja
opiskelumahdollisuuksista sekä luomalla pysyviä alueellisia
yhteistyöverkostoja asumisen kanssa tekemisissä olevien tahojen
(vuokranantajat, asumisneuvojat, tuettua asumista järjestävät)
kanssa. Hanketta koordinoi ja hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-
keskus ja mukana hankkeessa ovat Uudenmaan ELY-keskus,
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Hämeen ELY-keskus, Pirkanmaan
ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-
keskus ja Lapin ELY-keskus.

Hanke toimii seuraavien
ELY-keskusten alueella:

Varsinais-Suomi
(laajennettuna siihen
kuuluu Satakunta),

Uusimaa (laajennettuna
myös Häme ja Kaakkois-
Suomi), Lappi, Pohjois-

Pohjanmaa
(laajennettuna myös
Kainuu), Pirkanmaa
(laajennettuna myös

Keski-Suomi)

 - Työ- ja elinkeinoministeriö,
Ympäristöministeriö kalle.myllymaki@ely-keskus.fi 2017A

7 1 Sisäiset siirrot 2 Maahanmuuttovirasto 01.01.2017 -
30.06.2018 913 593,00 913 593,00

Suomi on sitoutunut EU:n taakanjakosopimuksen puitteissa
ottamaan vastaan 2078 sisäisesti siirrettävää turvapaikanhakijaa
Kreikasta ja Italiasta.
Neuvoston päätösten mukaisesti Suomelle allokoitu raha käytetään
täysimääräisesti kompensoimaan sisäisesti siirrettävien
turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta aiheutuvia kuluja.
Lisäresurssit käytetään sisäisesti siirrettävien turvapaikanhakijoiden
vastaanoton kustannuksiin, joihin sisältyvät majoitus, sosiaalipalvelut,
terveydenhuoltopalvelut, tulkki- ja käännöspalvelut, työ- ja
opintotoiminta sekä ateriat.

Valtakunnallinen  - SPR, IOM migri@migri.fi 2016B



7 1 Sisäiset siirrot 3 Maahanmuuttovirasto 01.05.2017 -
30.6.2018 3 715 830,00 3 715 830,00

Suomi on sitoutunut EU:n taakanjakosopimuksen puitteissa
ottamaan vastaan 2078 sisäisesti siirrettävää turvapaikanhakijaa
Kreikasta ja Italiasta. Euroopan unionin neuvosto on päätöksillään
2015/1523 ja 2015/1601 päättänyt suunnata 6000€ jäsenmaiden
käyttöön jokaista sisäisesti siirrettyä turvapaikanhakijaa kohti.
Lisäresurssit käytetään sisäisesti siirrettävien turvapaikanhakijoiden
hakemusten tutkintaan ja tutkintaan liittyviin kuluihin, kuten
tulkkaukseen sekä vastaanottokulujen osittaiseen kattamiseen.
Prosessin kehittämiseksi hankkeeseen liittyy poikkihallinnollista
yhteistyötä, yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa sekä
kansainvälistä tietojenvaihtoa Euroopan unionin jäsenmaiden välillä
prosessien kehittämiseksi.

Valtakunnallinen  -  - monna.airiainen@migri.fi 2017A

Päättyneet hankkeet

1 1
Euro-Auto - Automaattisen UMA-

Eurodac -tiedonsiirtoliittymän
rakentaminen

Maahanmuuttovirasto 01.02.2016 -
31.12.2016 292 478,31 219 358,73

Hankkeen tavoitteena on osaltaan varmistaa ns. uudistetun Eurodac-
asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o
603/2013) mukaisten uusien velvoitteiden
täysimääräinen ja tehokas toteutuminen Suomen kansallisessa
turvapaikkajärjestelmässä. Hankkeessa automatisoidaan
asetuksessa edellytettävä Eurodactietojen päivittäminen,
merkitseminen ja poistaminen tapahtumaan suoraan kansalliseen
ulkomaalaisasioiden
asiankäsittelyjärjestelmään (UMA) tehtävistä toimenpiteistä luomalla
UMA:n ja Eurodac-järjestelmän yhteyspalvelimen (Eurodac
Management System) välille tiedonsiirtoliittymä.
Lisäksi hankkeessa ohjeistetaan ja koulutetaan turvapaikkaja
maastapoistamismenettelyihin osallistuvat viranomaiset UMA:aan
toteutetuista muutoksista sekä luodaan tekniset
edellytykset Eurodac-asetuksen mukaisten velvoitteiden
toteutumisen seurannalle Suomessa.

Valtakunnallinen hanke.
Pääasiassa hankkeen

virkatyönä tehtävät
toiminnot toteutetaan

Maahanmuuttoviraston
päätoimipisteessä

Helsingissä.

 - Poliisihallitus, Keskusrikospoliisi. migri@migri.fi 2015

1 1 Lasten kokemusasiantuntijatoiminta
osana kotouttamista Pelastakaa Lapset ry 01.10.2015 -

30.09.2016 130 654,86 97 991,14

Hankkeessa rakennetaan Suomeen saapuneiden lasten ja nuorten
kokemusasiantuntijamalli osaksi kotoutumiseen liittyviä
toimintaympäristöjä. Käytännön toteuttajana ovat kansalaisjärjestöt
yhteistyössä viranomaisten ja kolmannen sektorin palveluverkoston
kanssa. Hankkeessa verkostoidaan aihepiirin ympärillä toimivia
järjestöjä, viranomaisia ja palveluntarjoajia sekä vahvistetaan
kohderyhmän parissa toimivien asiantuntijuutta lasten
kokemustiedon esille tuomiseen. Hanke edistää alaikäisten
turvapaikanhakijoiden palvelujen laatua ja lapsilähtöisyyttä. Toiminta
tukee kotoutumista, vahvistaa lasten tietoisuutta omista
oikeuksistaan ja parantaa lasten kykyä suojella itseään, edistää
toimijuutta ja tiedonvaihtoa vertaisryhmässä, sekä lisää
mahdollisuuksia kasvaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Toimintamalli
lisää päättäjien ja viranomaisten, mutta myös yleistä tietoisuutta
maahanmuuttajanuorten kokemuksista suomalaisessa
palvelujärjestelmässä paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Toimintoja
Lappeenrannassa,

Joutsenossa, Espoossa,
Oulussa, Tampereella ja

Turussa.
Verkostotoimintaa ja

tuosten levitystä
valtakunnallisesti.

 -

Joutsenon opisto Lappeenrannan kaupunki,
paikalliset järjestötoimijat, Suomen

kansanopistoyhdistys sekä kansanopistot.
Joutsenon Pelastakaa Lapset

Ensi- ja turvakotien liitto
Yhteiset Lapsemme ry
Suomen Pakolaisapu

Suomen Punainen Risti
Lastensuojelun keskusliitto

Kansanopistoverkosto
Lappeenrannan kaupunki/nuorisotoimi v

info@pelastakaalapset.fi 2015

1 1
Turvapaikanhakijoiden yleisen
oikeudellisen neuvonnan tila ja

kehittämistarpeet
Pakolaisneuvonta ry 01.01.2016 -

28.02.2017 76 049,34 57 037,00

Vuoden 2016 kestävä neuvonta- ja selvityshanke kartoittaa
turvapaikanhakijoiden yleisen oikeudellisen neuvonnan tilan,
vakavimmat ongelmakohdat ja kehittämistarpeet sekä toimenpiteitä
niiden korjaamiseksi. Hankkeen avulla turvataan yleisen
oikeudellisen neuvonnan saanti suurimmissa transit-keskuksissa.
Hankkeen painopiste on turvapaikanhakijoiden omien kokemusten
kerääminen ja yhteistyö kohderyhmän kanssa entistä parempien
toimintamallien luomisessa.

Valtakunnallinen /
transit-keskuksiset

Helsingissä, Oulussa,
Joutsenossa ja Turussa.

 - Turvapaikanhakijoiden transit-
vastaanottokeskukset pan@pakolaisneuvonta.fi 2015

1 1

Flow - Turvapaikkamenettelyn
alkuvaiheen sujuvoittaminen

viranomaisyhteistyötä, -työkaluja ja
osaamista parantamalla

Maahanmuuttovirasto 01.01.2016 -
30.06.2017 401 198,24 300 898,68

Hanke vastaa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän
käytännön toimeenpanosta
sekä turvapaikkamenettelyn kansallisen toimintaympäristön
muutoksista aiheutuviin turvapaikkaprosessin alkuvaiheeseen
kohdistuviin laatu- ja tehokkuushaasteisiin. Hankkeessa
kehitetään viranomaisten operatiivista yhteistyötä luomalla
toimintamalli turvapaikkamenettelyn alkuvaiheen ohjaamiseen sekä
tehostetaan turvapaikka-asian selvittämistä kehittämällä
turvapaikkapuhuttelua. Hankkeessa parannetaan myös
viranomaisten turvapaikkatutkintaan ja yhteiseen eurooppalaiseen
turvapaikkajärjestelmään liittyvää ammattitaitoa sekä tehostetaan
turvapaikkaasioiden käsittelyä ja tiedonkulkua kehittämällä
viranomaisten käytössä olevia tietojärjestelmiä ja tutkinnan
apuvälineitä. Hankkeessa kehitettävä sujuvampi viranomaisprosessi
mahdollistaa osaltaan turvapaikkahakemusten viivytyksettömän
käsittelyn sekä turvapaikanhakijoiden menettelyn laatuun liittyvien
oikeuksien toteutumisen.

Hanke on
valtakunnallinen hanke,

joka koskettaa
turvapaikkayksikön
kaikkia alueellisia

toimipisteitä sekä osin
myös poliisia ja

Rajavartiolaitosta koko
maassa. Hankkeessa

tehdään myös
kansainvälistä yhteistyötä
muiden jäsenvaltioiden ja
EASO:n kanssa liittyen
parhaiden käytänteiden

vaihtamiseen sekä
koulutuksiin.

 - Rajavartiolaitos/RVLE, Poliisi/Poliisihallitus migri@migri.fi 2015



1 2
Migstat - Turvapaikka- ja

vastaanottojärjestelmiä koskevan
tilastoinnin kehittäminen

Maahanmuuttovirasto 01.01.2016 -
31.01.2017 186 783,31 140 087,48

Hankkeessa kartoitetaan laajasti turvapaikkamenettelyä ja
vastaanottojärjestelmää
koskevat kansalliset ja kansainväliset tietotarpeet sekä rakennetaan
tilasto- ja raportointijärjestelmään niihin vastaamiseksi vaadittavat
tietolähteet ja työkalut. Tietolähteiden avulla laaditaan
vakioraporttikokonaisuus, joissa turvapaikka- ja
vastaanottojärjestelmiä koskeva tieto on kuvattuna kattavasti
nykyistä analyyttisemmassa ja helposti lähestyttävässä muodossa.
Substanssiasiantuntijat koulutetaan uusien tietolähteiden ja
vakioraporttien käyttöön ja he kykenevät itsenäisesti hyödyntämään
tuotettua tietoa turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin liittyvän
viranomaistoiminnan arviointiin, ohjaamiseen ja kehittämiseen.

Valtakunnallinen hanke,
jossa  toiminnot

toteutetaan kuitenkin
Maahanmuuttoviraston

päätoimipisteessä
Helsingissä. Hankkeessa

tehdään myös
kansainvälistä

yhteistyötä.

 -  - migri@migri.fi 2015

2 3 Work it! Maahanmuuttovirasto 01.01.2016 -
30.06.2017 325 494,66 244 120,99

Migri lanseerasi uuden Enter Finland verkko- ja
mobiiliasiointipalvelun hakija-asiakkaille kesäkuussa 2015.
Hankkeen tarkoitus on laajentaa ko. palvelu käsittämään myös
palveluja työnantajille. Enter Finland palvelua kehitetään niin, että
työnantajat voivat tunnistautua vahvasti palveluun, luoda asiakastilin,
toimittaa työsuhteeseen liittyvät tiedot / asiakirjat, maksaa
työntekijöidensä hakemusten käsittelymaksut, täydentää hakemusta
tarvittaessa, seurata hakemusten käsittelytilannetta, sekä saada
tiedon päätöksestä. Lisäksi työnantajailmoitusprosessi eli
työnantajan imoitusvelvollisuuden toteutuminen lisätään Enter
Finland -palveluun.

Valtakunnallinen  -  - migri@migri.fi 2015

3 1 Vapaaehtoisen paluun
vakiinnuttaminen Maahanmuuttovirasto 01.01.2015 -

31.03.2017 358 609,23 268 956,92

Vapaaehtoinen paluu siirtyi 1.7.2015 osaksi vastaanottokeskusten ja
Maahanmuuttoviraston
tehtäviä. Hankkeella tuetaan tämän muutoksen onnistumista.
Hankkeessa tuotetaan vapaaehtoisen paluun tiedotusmateriaaleja,
järjestetään koulutus- ja tiedotustilaisuuksia vastaanottokeskuksille,
viranomaisille ja sidosryhmille, laaditaan ohjeistusta viranomaisille.
Hankekumppaneina olevissa vastaanottokeskuksissa kehitetään
vapaaehtoisen paluun asiakastyön menetelmiä ja jaetaan tätä
hankkeen aikana kertyvää osaamista kaikkien
vastaanottokeskusten käyttöön. Hankkeessa tuetaan myös
vapaaehtoisen paluun toimeenpanoon tarvittavien
tietojärjestelmämuutosten toteuttamista.

Valtakunnallinen

Oulun
vastaanottokeskus,

SPR Varsinais-Suomen
piiri / Turun

vastaanottokeskus,
SPR/Lapin piiri /

Rovaniemen ja Kemin
vastaanottokeskukset

 - migri@migri.fi 2015

5 1 LAKO-AUTO 2015-2016 Työ- ja elinkeinoministeriö 1.6.2015 -
31.03.2017 167 000,00 167 000,00

Tietojärjestelmien VTJ-UMA-Rondo välisten yhteenliittymien
rakentaminen. Automatisointi perustuu uusiin liittymiin VTJ
(väestötietojärjestelmä), UMA (ulkomaalaisasioiden sähköinen asian
käsittely järjestelmä) ja Rondo (laskujen ja asiakirjojen kierrätys-ja
arkistointijärjestelmä) välillä.

Valtakunnallinen Maahanmuuttovirasto

Väestörekisterikeskus
Valtiokonttori/Palkeet
Maahanmuuttovirasto kirjaamo@tem.fi 2015

7 1 Sisäiset siirrot Maahanmuuttovirasto 1.7.2016 -
31.12.2016 1 943 637,38 1 943 637,38

Suomi on sitoutunut EU:n taakanjakosopimuksen puitteissa
ottamaan vastaan 2078 sisäisesti siirrettävää turvapaikanhakijaa
Kreikasta ja Italiasta. AMIF-rahoituksen avulla saadaan lisäresurssit
turvapaikan hakijoiden hakemusten tutkintaan ja siihen liittyviin
kuluihin, kuten tulkkaukseen sekä vastaanottokulujen osittaiseen
kattamiseen. Prosessin kehittämiseksi hankkeeseen liittyy
poikkihallinnollista yhteistyötä, yhteistyötä kolmannen sektorin
kanssa sekä kansainvälistä tietojenvaihtoa Euroopan unionin
jäsenmaiden välillä prosessien kehittämiseksi.

Valtakunnallinen  - SPR, IOM migri@migri.fi 2016us


