
 
 

Euroopan pakolaisrahaston vuosiohjelmasta 2013 rahoitetut hankkeet: 

 

Hanke:   ERF01131A Suomen kielen opetuksen yhtenäistäminen 

  vastaanottokeskuksissa/ SKYOPE-hanke 

Tuen saaja:   SPR Hämeen piiri, Lammin vastaanottokeskus 

ERF-rahoitus: 60 488,17€ 

Kokonaisbudjetti: 120 976,34€ 

Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on suomen kielen opetuksen yhtenäistäminen 

  vastaanottokeskuksissa. Hankkeen viimeisen vuoden tavoitteena on 

  esitellä edeltävällä hankekaudella luotu opetusohjelma  

  vastaanottokeskuksille ja ottaa se niissä asteittain käyttöön. 

  Vastaanottokeskusten opettajille järjestetään täydennyskoulutusta 

  opinto-ohjelmasta. Lisäksi opetusohjelma esitellään kuntasektorille ja 

  muille turvapaikanhakijoiden jatkokoulutuksesta vastaaville tahoille 

  yhtenäisen opintopolun luomiseksi. 

 

Hanke:   ERF03131A Kotoutuminen Poriin eli KotoPori 

Tuen saaja:  Porin kaupunki, perusturvakeskus 

ERF-rahoitus: 48 150,00€ 

Kokonaisbudjetti: 64 200,00€ 

Kuvaus:  Hankkeessa edistetään haavoittuvassa asemassa olevien  

  kiintiöpakolaisten kotoutumista Poriin. Asiakastyöllä kartoitetaan 

  kohderyhmän erityistarpeita ja järjestetään mm. psyko-sosiaalisia 

  palveluita sekä suomen kielen opetusta. Erityisesti keskitytään luku- ja 

  kirjoitustaidottomien kotiäitien tukemiseen. Kunnan henkilöstöä 

  koulutetaan haavoittuvassa asemassa olevien pakolaisten  

  vastaanotosta ja pakolaistyön haasteista. 

Hanke:   ERF04131A KOTO 3 

Tuen saaja:  Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry 

ERF-rahoitus:  75 000,00€ 

Kokonaisbudjetti: 100 000,00€ 

Kuvaus:   Hankkeessa kotoutetaan haavoittuvassa asemassa olevia pakolaisia 

  paikallisyhteisöissä. Kohderyhmää aktivoidaan järjestämällä tilaisuuksia 

  ja tapahtumia, jossa nämä kohtaavat myös paikallista väestöä. 

  Kohderyhmällä järjestetään kielen ja suomalaisen kulttuurin opetusta, 

  tietoteknistä opetusta, vertaistukiryhmiä, perheneuvontaa sekä 

  psykologin päivittäistä tukea. Kohderyhmää tutustutetaan myös 

  suomalaiseen työelämään. 

 

 

 



 
 

 

Hanke:   ERF05131A VAPAA - Vapaaehtoiset pakolaistyössä 

Tuen saaja:   Suomen Punainen Risti 

ERF-rahoitus:  56 130,61€ 

Kokonaisbudjetti:  74 840,81€ 

Kuvaus:   Hankkeessa tuetaan haavoittuvassa olevien pakolaisten kotoutumista 

  järjestötoiminnan avulla. SPR:n osastojen vapaaehtoisten valmiuksia ja 

  osaamista pakolaistyössä vahvistetaan koulutusten ja ohjauskäyntien 

  avulla. Toimijoiden välistä yhteistyötä lisätään. Kohderyhmälle 

  suunnitellaan ja toteutetaan räätälöityä ryhmä- ja yksilötoimintaa. 

  Päivitetään ja levitetään kotoutumista tukevia malleja. Malleja kerätään 

  myös kotoutumisen järjestöoppaaseen, jota levitetään eri toimijoille. 

 

Hanke:   ERF06131B Tukea pakolaisille (Tupa) Tampere 

Tuen saaja:   Tampereen seurakuntayhtymä, diakoniakeskus 

ERF-rahoitus: 37 400,00€ 

Kokonaisbudjetti:  74 800,00€ 

Kuvaus:   Hankkeessa luodaan vapaaehtoistoimintaan perustuva perhe- ja 

  ryhmälähtöinen malli, jonka avulla edistetään pakolaisten parempaa 

  kotoutumista Tampereelle. Hankkeessa rekrytoidaan ja koulutetaan 

  vapaaehtoisia kantaväestön edustajia sekä aiemmin tulleita pakolaisia 

  toimimaan Tampereelle muuttavien pakolaisten tukihenkilöinä ja 

  pienryhmien vetäjinä. Pienryhmät perustetaan ja vakiinnutetaan 

  pakolaisten tueksi. Tukihenkilöt, -perheet ja pienryhmät opastavat 

  tulijoita palveluihin, työelämään, harrastuksiin ja sosiaalisiin 

  verkostoihin sekä tukevat suomen kielen opiskelussa. 

 

Hanke:   ERF09131B Uusi Koti II -hanke 

Tuen saaja:   Iisalmen kaupunki 

ERF-rahoitus:  65 575,00€ 

Kokonaisbudjetti:  131 150,00€ 

Kuvaus:   Hankkeessa jatketaan alueellista kuntien yhteisen toimintamallin 

  rakentamista kiintiöpakolaisten vastaanottoon ja kotouttamiseen. 

  Hankkeen avulla tuotetaan pakolaisten tarvitsemia palveluita. 

  Pakolaisten kotouttamiseen liittyvää osaamistasoa nostetaan kunnissa 

  kouluttamalla henkilöstöä. Vertaistukiryhmiä käynnistetään pakolaisten 

  tueksi. Hankkeella pyritään myös vaikuttamaan positiivisesti Ylä-Savon 

  asenneilmapiiriin lisäämällä kanssakäymistä paikallisväestön ja 

  tulijoiden välillä sekä tiedotuksella. 

 

 



 
 

 

 

 

Hanke:   ERF10132C Keskitetyn Dublin III -asetuksen mukaisen 

  tiedonvaihtokeskuksen perustaminen / Dublin tietokeskus / 

  Dublin info centre 

Tuen saaja:   Maahanmuuttovirasto 

ERF-rahoitus:  225 367,45€ 

Kokonaisbudjetti:  300 489,93€ 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on kehittää Suomeen toimintamalli, jossa 

  keskitetysti hoidetaan kaikki tiedonvaihtoa koskevat velvoitteet omana 

  prosessinaan. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa velvoitteiden 

  täysimääräinen ja oikea-aikainen toteutuminen, kehittää  

  viranomaisyhteistyötä ja siten osaltaan nopeuttaa turvapaikanhakijan 

  pääsyä pakolaisaseman määrittämismenettelyyn vastuuvaltiossa. 

  Hankkeessa perustetaan Maahanmuuttovirastoon kansallinen 

  yhteyspiste vastaamaan kaikesta tiedonvaihdosta sekä koordinoimaan 

  tiedon hankintaa ja välitystä Suomessa. Luodaan toimintamallit ja 

  ohjeistus miten, milloin ja kenelle tietoja välitetään kansallisen 

  yhteyspisteen kautta. Hankkeessa tehdään tarvittavat UMA-

  järjestelmämuutokset, laaditaan kirjallinen ohjeistus ja järjestetään 

  tarvittaessa koulutusta sidosryhmille. 

 

Hanke:   ERF14132C Turvapaikkapuhuttelut lähtömaatiedon 

  hankinnan suuntaamisessa. Systemaattinen katsaus 

  suurimpien hakijamaiden sekä kansalaisuudettomien 

  turvapaikanhakijoiden puhuttelupöytäkirjoihin (SUUNTAUS) 

Tuen saaja:   Maahanmuuttovirasto  

ERF-rahoitus:  214 784,55€ 

Kokonaisbudjetti:  286 379,40€ 

Kuvaus:   Hankkeessa kehitetään metodi, jolla puhuttelupöytäkirjoista saatavaa 

  tietoa yhdistetään systemaattisesti muuhun lähtömaatietoon. Uusilla 

  menetelmillä saadaan laadukkaampaa maatietoa, mikä tehostaa 

  turvapaikkaprosessia ja parantaa tehtävien päätösten oikeusvarmuutta. 

  Hankkeessa selvitetään viiden suuren hakijavaltion sekä  

  kansalaisuudettomien hakijaprofiileja puhuttelupöytäkirjoista. Koottua 

  tietoa käytetään turvapaikkaprosessin tehostamiseksi ja maatiedon 

  paremmaksi kohdentamiseksi. Yhteistyötä eri yksiköiden sekä 

  sidosryhmien ja muiden jäsenvaltioiden viranomaisten välillä 

  tehostetaan. Henkilöstölle ja sidosryhmille järjestetään koulutusta 

  puhuttelupöytäkirjoista kerätyn tiedon hyödyntämisestä rinnakkain 

  muun maatiedon kanssa. 



 
 

  

 

Hanke:   ERF16131B Kotouttavan verkosto- ja yhteistyön hanke; 

  KOVE-hanke 

Tuen saaja:   Turun kaupungin Hyvinvointitoimiala, Ulkomaalaistoimisto 

ERF-rahoitus: 65 000,00€ 

Kokonaisbudjetti:  130 000,00€ 

Kuvaus:   Hankkeessa luodaan kotouttamistyön yhteistyörakenne ja  

  toimintamalli, jossa hankeorganisaation viranomaiset ja kohderyhmiä 

  edustava kolmas sektori tuottavat yhdessä toimintoja Turun seudulle 

  muuttaville uusille pakolaisperheille. Islamilaisia ja muita omakielisiä 

  yhdistyksiä sitoutetaan vastaanottovaiheen viranomaiskäytäntöjen 

  tuottamiseen. Hankkeella pyritään tavoittamaan erityisesti muutoin 

  kotouttamistoimenpiteiden ulkopuolelle jääviä perheitä. Hankkeessa 

  järjestetään viranomaisten ja yhdistysten yhteistoiminnalla  

  infotilaisuuksia perheille sekä perustetaan vertaistukiryhmiä. 

 

Hanke:   ERF17131A Järvenpäähän siirtyvien ja vastaanotettujen 

  oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden ja 

  kiintiöpakolaisten kotoutumisen tukeminen  

  verkostoyhteistyönä - Kotoutumisen verkosto  

Tuen saaja:   Järvenpään kaupunki 

ERF-rahoitus: 60 000,00€ 

Kokonaisbudjetti:  80 000,00€ 

Kuvaus:   Hankkeessa kehitetään Järvenpäähän siirtyvien ja vastaanotettavien 

  kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden, 

  erityisesti alaikäisenä yksin tulleiden, terveydenhoitoa, asunnon hakua, 

  kouluttautumista ja työllistymistä. Tavoitteena on tehostaa  

  viranomaistoimintaa, palveluita ja lisätä verkostoyhteistyötä sekä 

  vahvistaa vertaisryhmätoimintaa. Käytännön toimet sisältävät 

  kohderyhmälle suunnattua palveluneuvontaa, infokoulutuksia 

  työnhakuun liittyen sekä tiedottamista. Terveydenhuollon henkilöstölle 

  järjestetään koulutusta kohderyhmän tarvitsemiin palveluihin liittyen. 

 

Hanke:   ERF18131A Edustaja -hanke II (vailla huoltajaa Suomessa 

  olevien turvapaikanhakija- ja pakolaislasten edustajien 

  koulutushanke) 

Tuen saaja:   Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin yliopisto 

ERF-rahoitus: 57 000,00€ 

Kokonaisbudjetti: 76 000,00€ 

Kuvaus:   Hankkeessa kehitetään Suomessa vailla huoltajaa olevien  

  turvapaikanhakija- ja pakolaislasten edustajien osaamista ja turvataan 



 
  sitä kautta yksintulleiden lasten edun 

  ja oikeuksien parempaa toteutumista. Järjestettävillä  

  koulutuksilla vahvistetaan edustajaverkoston asiantuntemusta ja 

  ylläpidetään edustajien valmiutta toimia tehtävässään. Koulutus 

  mallinnetaan ja edustajille laaditaan opas. Kohderyhmän osallisuutta 

  vahvistetaan kutsumalla nuoria kokemusasiantuntijoiksi koulutuksen 

  suunnitteluun. 

 

 

Hanke:   ERF19131A TB ja HIV ehkäisy ja varhaistoteaminen nuorten 

  turvapaikanhakijoiden parissa - TIE 

Tuen saaja:  Filha ry 

ERF-rahoitus:  50 000,00€ 

Kokonaisbudjetti:  66 666,05€ 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on tehostaa tuberkuloosin ja HIV:n 

  ehkäisytoimia ja varhaistoteamista nuorten turvapaikanhakijoiden 

  keskuudessa  sekä lieventää näihin liittyvää stigmaa. Tätä kautta 

  vähennetään  taudin leviämistä turvapaikanhakijoiden ja muun 

  väestön keskuudessa. Nuorille turvapaikanhakijoille annetaan TB- ja 

  HIV-tietoa neljässä terveysinfotilaisuudessa, jotka toteutetaan 

  Helsingissä ja Turussa. Aiheesta valmistellaan koulutuspaketti, jota 

  voidaan jatkossa käyttää vastaanottokeskuksissa.  

  Vastaanottokeskusten lisäksi hankkeen tuloksia levitetään  

  valtakunnallisesti mm. sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kolmannen 

  sektorin parissa. 

 

Hanke:   ERF20131A  Kuntien yhteistoimintamalli pakolaisten 

  kotouttamiseksi  

Tuen saaja:   Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy 

ERF-rahoitus:  70 000,00€ 

Kokonaisbudjetti:  93 334,00€ 

Kuvaus:   Hankkeessa lisätään pakolaisten kotouttamiseen liittyvää osaamista 

  Satakunnassa. Pakolaisia vastaanottavia alueen kuntia tuetaan 

  ensivaiheen kotouttamistoimissa ja alueellista toimintamallia 

  rakennetaan kiintiöpakolaisten vastaanottoon erityisesti  

  haavoittuvassa asemassa olevan kohderyhmän erityistarpeet 

  huomioiden. Toimintamalli kerää yhteen alueen sekä julkisen että 

  kolmannen sektorin toimijat. Pakolaistyössä mukana olevia toimijoita 

  koulutetaan work-shopeissa. 

 

 



 
Hanke:   ERF21131A MAVA2 . 

Järjestöjen tehtävät    maahantulovarautumisessa 

Tuen saaja:   Suomen Punainen Risti 

ERF-rahoitus:  42 500,00€ 

Kokonaisbudjetti:  85 000,00€ 

Kuvaus:   Hankkeella vahvistetaan ja selkiytetään viranomaisten alueellisia 

  valmiusjärjestelmiä ja luodaan yhteistyö- ja toimintamalli laajamittaisen 

  maahantulon varalle huomioiden myös järjestöjen rooli  

  maahantulovarautumisessa. Palveluiden järjestämistä laajamittaisen 

  maahantulon tilanteessa selvitetään. Hankkeessa järjestetään 

  alueellisia koulutuksia ja työpajoja, joissa maahantulovarautumisen 

  mallia käydään läpi aluehallintoviranomaisten sekä järjestötoimijoiden 

  kesken. 

 

Hanke:   ERF22131A Tyttöjen ja naisten ympärileikkausten ehkäisy 

Tuen saaja:   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

ERF-rahoitus:  68 971,22€ 

Kokonaisbudjetti:  91 961,63€ 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on luoda pysyviä valtakunnallisia ja alueellisia 

  rakenteita rahaston kohderyhmään kuuluvien tyttöjen ja naisten 

  ympärileikkausten ehkäisemiseksi. Pysyvien rakenteiden avulla 

  halutaan varmistaa jo olemassa olevan tyttöjen ympärileikkausten 

  ehkäisyyn ja hoitoon tarvittavan osaamisen säilyminen ja jatkuminen 

  samoin kuin ennaltaehkäisevän työn kehittäminen pitkäjänteisesti. 

  Tarkoituksena on, että kohderyhmä saa tietoa haitallisen perinteen 

  vahingollisuudesta, ihmisoikeusnäkökulmista sekä Suomen 

  lainsäädännöstä. Hankkeessa koulutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon 

  henkilöstöä sekä järjestetään tiedotusta aiheesta. 

 

Hanke:   ERF23131A Kitu lapset ja nuoret 

Tuen saaja:   Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 

ERF-rahoitus:  210 000,00€ 

Kokonaisbudjetti:  280 000,00€ 

Kuvaus:   Hankkeessa tarjotaan kidutetuille ja vaikeasti traumatisoituneille 

  pakolais- ja turvapaikanhakijalapsille ja -nuorille erikoistuneita lasten ja 

  nuorisopsykiatrisia arviointi-, hoito- ja kuntoutuspalveluita, käytännön 

  kysymyksiin liittyvää palveluohjausta sekä perhetyötä. Hankkeessa 

  annetaan valtakunnallista koulutusta ja konsultaatiotoimintaa 

  kohderyhmän parissa työskenteleville paikallisen osaamisen 

  vahvistamiseksi. Hankkeessa kehitetään yhteistyötä sairaanhoitopiirien 

  psykiatrian vastuualueiden kanssa. Parhaat käytännöt kirjataan jo 

  olemassa olevaan verkkotietopankkiin. Konsultaation ja koulutusten 

  lisäksi järjestetään luentoja, tiedotusta sekä seminaari. 



 
 

Hanke:   ERF25131A Yhteisöstä voimaa - pakolaisperheiden 

  vertaistuki- ja tukiperhetoiminnan kehittäminen 

Tuen saaja:   Keski-Suomen Yhteisöjen tuki ry 

ERF-rahoitus:  70 000,00€ 

Kokonaisbudjetti:  93 333,00€ 

Kuvaus:   Hankkeessa kehitetään viranomaisten ja kolmannen sektorin 

  yhteistyönä uudenlaisia haavoittuvassa asemassa olevien  

  pakolaisperheiden kotoutumista tukevia menetelmiä, jotka rakentavat 

  luottamusta pakolaisten ja uuden yhteiskunnan välille sekä tiivistävät 

  viranomaisten ja kolmannen sektorin että maahanmuuttajayhteisöjen 

  keskinäistä yhteistyötä Jyväskylän seudulla. Maahanmuuttajaperheitä 

  aktivoidaan mukaan tukiperhetoimintaan haavoittuvassa asemassa 

  olevien pakolaistaustaisten perheiden tueksi. Tukiperheiden lisäksi 

  hankkeessa koulutetaan vertaisohjaajia pakolaisperheiden vanhempien 

  vertaisohjaajiksi. Vertaisryhmät käynnistetään ja luottamusta 

  vahvistetaan viranomaisiin ja palvelujärjestelmään. 

 

Hanke:   ERF27131A Tukiverkko - Vertaistukea yksintulleille 

  turvapaikanhakijalapsille ja -nuorille 

Tuen saaja:   Suomen Pakolaisapu ry, Finlands Flyktinghjälp rf 

ERF-rahoitus:  85 000,00€ 

Kokonaisbudjetti:  113 333,33€ 

Kuvaus:   Hanke kehittää vertaistoiminnan muotoja, joilla tuetaan alaikäisiä yksin 

  tulleita, ilman perhettä olevia turvapaikanhakijoita  

  turvapaikkaprosessin aikana ja oleskeluluvan vasta saaneita nuoria. 

  Ympäri vuoden ryhmäkodeissa jatkuvissa pienryhmissä nuoret voivat 

  puhua omalla kielellään arjestaan, iloistaan tai huolistaan. Ohjaajat on 

  koulutettu käytännön ryhmänohjaukseen, mutta he ovat saaneet tietoa 

  myös mm. mielenterveydestä, nuorten kehityksestä sekä  

  turvapaikkaprosessista. Hankkeen viimeisen toimintavuoden aikana 

  toiminta mallinnetaan, ja siitä toteutetaan työkalupakki, josta 

  tiedotetaan yhteistyössä Migrin kanssa myös muille alaikäisyksiköille. 

 

Hanke:   ERF29131A HALATEN II - Haavoittuvasta lapsuudesta 

  ehjään aikuisuuteen 

Tuen saaja:   Turun ammattikorkeakoulu 

ERF-rahoitus:  50 000,00€ 

Kokonaisbudjetti:  66 667,00€ 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on tukea alaikäisinä turvapaikanhakijoina ilman 

  huoltajaa Suomeen saapuneita maahanmuuttajanuoria. Hankkeessa 

  jatketaan edeltävässä hankkeessa aloitettujen ryhmä- ja  



 
  mentoritoimintojen parhaiksi 

  havaittuja käytäntöjä nuorten kotoutumisen edistämiseksi.  Aiemmassa 

  hankkeessa kootun asiantuntijaverkoston kautta lisätään edelleen 

  yhteistyötä kotoutumisen palvelupolun eri toimijoiden välillä Varsinais-

  Suomessa. Lisäksi tutkitaan ja tuotetaan tutkimusraportti kohderyhmän 

  kotoutumiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä Suomessa ja muissa 

  pohjoismaissa. Hankkeen tuloksia levitetään kansallisesti sekä 

  kansainvälisesti julkaisun ja kotoutumiseen liittyvien  

  koulutusmateriaalien avulla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Euroopan pakolaisrahaston vuosiohjelmasta 2012 rahoitetut hankkeet: 

 

Hanke:   ERF17121B Luku- ja kirjoitustaidottomien pakolaisten 

  kotoutumisen tukimalli - KOTOTUKI 

Tuen saaja:   Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut 

ERF-rahoitus: 95 860,87€ 

Kokonaisbudjetti: 127 814,50€ 

Kuvaus:  Hankkeen tarkoituksena on parantaa luku- ja kirjoitustaidottomien 

  pakolaisten mahdollisuutta itsenäiseen elämään suomen kielen ja 

  kulttuurin toiminnallisen opetuksen kautta. Hankkeessa aktivoidaan 

  luku- ja kirjoitustaidottomia asiakkaita osallistumaan suomen kielen 

  toiminnallisiin ryhmiin ja tarjotaan perheellisille tukea lastenhoitoon 

  koulutuksen ajaksi. Koulutuksen vaikuttavuutta kohderyhmän 

  kotoutumiseen selvitetään haastatteluiden avulla ja luodaan Kouvolaan 

  kotoutumiskoulutuksen malli luku- ja kirjoitustaidottomille pakolaisille. 

  Luodaan toimiva yhteistyö- sekä ohjaus- ja neuvontaverkosto kunnan 

  viranomaisten ja seudulla toimivien yhdistysten välille. Viranomaisia 

  koulutetaan tunnistamaan kohderyhmän erityistarpeita. 

 

Hanke:   ERF19121B SOLID SKILLS - förhindrande av  

  invandrarungdomars utslagning och utvecklande av 

  servicehelheter för deras integration 

Tuen saaja:  Vörå kommun, Flyktingbyrån 

ERF-rahoitus: 18 750,00€ 

Kokonaisbudjetti: 25 000,00€ 

Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on parantaa yksintulleiden turvapaikanhakija- ja 

  pakolaisnuorten kotoutumista. Nuorten osallistumisen kautta pyritään 

  selvittämään heidän omia käsityksiään suomalaisesta yhteiskunnasta 

  sekä muista kotoutumiseen liittyvistä tiedoistaan. Selvityksen 

  perusteella luodaan ja testataan paikallisia koulutusmoduuleja sekä 

  lisätään nuorten osallisuutta ja tuetaan heidän kotoutumistaan. 

  Kehitetään alueellista palvelukokonaisuutta kohderyhmän  

  kotouttamiseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hanke:   ERF20121B KOTO 2 

Tuen saaja:  Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry 

ERF-rahoitus:  75 000,00€ 

Kokonaisbudjetti: 100 000,00€ 

Kuvaus:   Hankkeessa kotoutetaan haavoittuvassa asemassa olevia pakolaisia 

  paikallisyhteisöissä. Kohderyhmää aktivoidaan järjestämällä tilaisuuksia 

  ja tapahtumia, jossa nämä kohtaavat myös paikallista väestöä. 

  Kohderyhmällä järjestetään kielen ja suomalaisen kulttuurin opetusta, 

  tietoteknistä opetusta, vertaistukiryhmiä sekä psykologin päivittäistä 

  tukea. Kohderyhmää tutustutetaan myös suomalaiseen työelämään. 

 

Hanke:   ERF21121A Haavoittuvassa asemassa olevien  

  turvapaikanhakijoiden palvelujärjestelmän kehittämishanke 2 

  - HAPKE 2 

Tuen saaja:   Joutsenon vastaanottokeskus 

ERF-rahoitus: 74 445,80€ 

Kokonaisbudjetti:  99 274,40€ 

Kuvaus:   Hankkeessa parannetaan palvelujärjestelmän mahdollisuuksia auttaa 

  haavoittuvassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita. Hanke pyrkii 

  erityisesti kehittämään ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja auttamista. 

  Hankkeessa tehdään valmiiksi ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän 

  sähköinen toimintakäsikirja, parannetaan koulutuksen avulla 

  vastaanottokeskusten henkilökunnan valmiuksia tunnistaa ja auttaa 

  erityisesti turvapaikanhakijoiden joukossa olevia ihmiskaupan uhreja 

  sekä päivitetään ihmiskauppa.fi -sivustoa siten, että se paremmin vastaa 

  uhrin ja uhria auttavan viranomaisen tarpeita. 

 

Hanke:   ERF22121B Kansainväliset vapaaehtoiset pakolaisten tukena 

  2 

Tuen saaja:   Nuori Pori 2100 ry 

ERF-rahoitus:  19 702,93€ 

Kokonaisbudjetti:  39 405,86€ 

Kuvaus:   Hanke pyrkii luomaan Poriin saapuville pakolaisille väylän 

  kansalaisyhteiskunnan toimintoihin eli järjestöjen harrastus- ja 

  vapaaehtoistoimintoihin sekä yhdistysten työllistämishankkeisiin 

  työkokeilujen kautta. Kansalaisyhteiskuntaan sekä työyhteisöihin 

  integroitumisen myötä tutustutaan uuteen elinympäristöön sekä opitaan 

  paikallista kulttuuria ja kieltä. Kansainvälisten vapaaehtoisten roolia 

  pakolaisten kotouttamisprosessissa selkeytetään ja vahvistetaan. 

  Pakolaisille järjestetään kotoutumista tukevia toimintoja. 

 



 
 

Hanke:   ERF24121B HALATEN - haavoittuvasta lapsuudesta ehjään 

  aikuisuuteen 

Tuen saaja:   Turun ammattikorkeakoulu 

ERF-rahoitus:  102 685,00€ 

Kokonaisbudjetti:  136 913,33€ 

Kuvaus:   Hankkeessa tuetaan ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakija- ja 

  pakolaisnuorten kuntiin kotoutumista Varsinais-Suomessa. Hankkeessa 

  tutkitaan nuorten tuen tarvetta ja kokemuksia kotoutumisesta sekä 

  tuetaan ryhmänohjaus- ja mentoritoiminnalla heidän itsenäistymistään. 

  Hankkeessa luodaan alueellinen asiantuntijaverkosto ja kuvataan 

  nuorten kotoutumisen palvelupolku jatkokehittämisen pohjaksi. 

 

Hanke:   ERF25121B Pakolaisten vastaanoton viranomaisprosessien 

  jatkotyöstäminen - VIPRO II 

Tuen saaja:   Työ- ja elinkeinoministeriö 

ERF-rahoitus:  83 000,00€ 

Kokonaisbudjetti:  166 000,00€ 

Kuvaus:   Hankkeessa selkeytetään ja yhtenäistetään pakolaisten  

  vastaanottojärjestelmää, mikä osaltaan edesauttaa ja motivoi kuntia 

  vastaanottamaan pakolaisia. Sähköisen korvausjärjestelmän toteutus 

  hankkeistetaan. Sovitaan yhtenäisestä menettelystä koskien 

  oleskeluluvan saaneiden sekä ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten 

  omaehtoista muuttoa vastaanottokeskuksesta kuntaan. Hankkeessa 

  järjestetään valtakunnallinen tiedotus- ja motivointikampanja, jolla 

  muuttuvaa järjestelmää esitellään erityisesti kuntien työntekijöille. 

 

Hanke:   ERF01121A MAVA - Järjestöjen tehtävät  

  maahantulovarautumisessa 

Tuen saaja:   Suomen Punainen Risti 

ERF-rahoitus: 50 000,00€ 

Kokonaisbudjetti: 100 000,00€ 

Kuvaus:  Hankkeessa tarkoituksena on kehittää Punaisen Ristin, muiden  

  valmiusjärjestöjen sekä viranomaisten valmiussuunnittelua ja 

  osaamista maahantulovarautumisessa. Hankkeessa saavutetaan 

  yhteisen suunnittelun, koulutusten ja opasmateriaalin ansioista 

  lisää tietoa ja taitoja alan toimijoiden parissa sekä pysyvämpiä  

  yhteistyörakenteita.  

 

 

 

 



 
 

 

Hanke:   ERF02121B VAPAA Vapaaehtoiset pakolaistyössä 

Tuen saaja:  Suomen Punainen Risti 

ERF-rahoitus: 77 807,81€ 

Kokonaisbudjetti: 103 743,74€ 

Kuvaus:  Hankkeessa kehitetään järjestöjen tukea haavoittuvassa asemassa 

  oleville pakolaisille ja heidän hyvinvoinnilleen. Hankkeessa 

  aktivoidaan järjestökenttää sekä kehitetään ja tarjotaan pakolaisille 

  erilaisia toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia. Toiminnan 

  tarkoituksena on lisätä ihmisten voimaantumista ja kiinnittymistä 

  uuteen yhteiskuntaan. 

 

Hanke:   ERF03121A Edustaja-hanke (Suomessa vailla huoltajaa 

  olevien turvapaikanhakija- ja pakolaislasten edustajien 

  koulutushanke) 

Tuen saaja:  Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Helsingin yliopisto 

ERF-rahoitus:  21 000,00€ 

Kokonaisbudjetti: 28 000,00€ 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on varmistaa Suomessa vailla huoltajaa  

  olevien turvapaikanhakija- ja pakolaislasten edustajien osaaminen 

  ja turvata sitä kautta yksin tulleiden lasten edun ja oikeuksien  

  toteutuminen.  Tavoitteena on vahvistaa edustajaverkoston 

  asiantuntemusta ja ylläpitää edustajien valmiutta toimia 

  tehtävässään. 

 

Hanke:   ERF04121A Suomen kielen opetuksen yhtenäistäminen 

  vastaanottokeskuksissa/ SKYOPE-hanke 

Tuen saaja:   SPR Hämeen piirin Lammin vastaanottokeskus  

ERF-rahoitus: 60 530,97€ 

Kokonaisbudjetti:  121 061,94€ 

Kuvaus:   SKYOPE-projektin tavoitteena on rakentaa vastaanottokeskusten 

  suomen kielen opetukseen yhtenäinen järjestelmä. Edellisen 

  vuoden selvitystyön pohjalta jatketaan opetuskokeiluja kolmessa 

  vastaanottokeskuksessa ja mallinnetaan opetusohjelma. Pilotointi 

  käynnistyy alkuvuodesta 2014. Lisäksi selvitetään soveltuvimmat 

  vastaanottokeskuksissa käytössä olevat opetusmateriaalit, joista 

  kootaan materiaalipaketti,  verkkomateriaalit huomioiden. 

 

 

 

 



 
 

Hanke:   ERF05121A YES - Yhdessä eteenpäin Suomessa 

Tuen saaja:   SPR Hämeen piirin Ruoveden vastaanottokeskus 

ERF-rahoitus:  104 726,25€ 

Kokonaisbudjetti:  209 452,50€ 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on luoda odotusajan vastaanottokeskuksiin 

  asiakkaita aktivoiva valtakunnallinen malli. Hankkeen luomat 

  toimintamallit pyritään integroimaan vastaanottokeskuksien 

  normaaliin arkitoimintaan. Hanke pyrkii ennaltaehkäisemään 

  syrjäytymistä, lisäämään asiakkaiden hyvinvointia sekä 

  kulttuurista vuorovaikutusta suomalaisten kanssa. 

 

Hanke:   ERF06121A Tukiverkko - Vertaistukea yksintulleille 

  turvapaikanhakijalapsille ja -nuorille 

Tuen saaja:   Suomen Pakolaisapu ry 

ERF-rahoitus:  98 717,93€ 

Kokonaisbudjetti:  131 623,91€ 

Kuvaus:   Tukiverkko-hankkeessa kehitetään vertaisryhmätoimintaa ennen 

  kaikkea nuorille, alaikäisinä ja yksin maahan tulleille  

  turvapaikanhakijoille. Haasteena on löytää toimintamuodot, jotka 

  motivoivat nuoria osallistumaan myös keskusteluun usein hyvin  

  vaikeista, henkilökohtaisistakin aiheista. Vertaisryhmätoiminnassa 

  olennaiseen oman äidinkielen käyttöön tuo nuorten lähtömaiden ja 

  äidinkielten moninaisuus paljon haastetta. Päätavoitteena on 

  edelleen tukea nuorten omien tunteiden käsittelyä ja  

  elämänhallintaa, samalla kun vahvistetaan heidän tietämystään 

  turvapaikkaprosessista, sen kulusta ja heidän roolistaan siinä. 

 

Hanke:   ERF07122C Turvapaikkamenettelyn kehittäminen Lean-

  filosofian avulla / Lean 2 hanke 

Tuen saaja:   Maahanmuuttovirasto  

ERF-rahoitus:  73 047,88€ 

Kokonaisbudjetti:  146 095,76€ 

Kuvaus:   Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja tehostaa turvapaikka-

  prosessia Lean-filosofian avulla. Hanke kohdistuu sekä 

  menettelyn kehittämiseen että laadun parantamiseen ja 

  järjestelmän ja toimintakulttuurin muuttamiseen viraston sisällä. 

  Hankkeella edistetään yhteistyötä Maahanmuuttoviraston ja 

  muiden turvapaikka-asioita käsittelevien viranomaisten kesken. 

  Toimilla tehostetaan kykyä parempaan muutosreagointiin. 

  Samalla pidetään tiiviisti yhteyttä muihin sidosryhmiin. 

  Hankkeessa pyritään jalkauttamaan muissa maissa (erityisesti 



 
  Ruotsissa) turvapaikkamenettelyn 

  tehostamiseen liittyviä hyviä käytänteitä.  

 

Hanke:   ERF09122C Maahanmuuttoviraston Tellus - 

  lähtömaatietokannan jatkokehittäminen 

Tuen saaja:   Maahanmuuttovirasto 

ERF-rahoitus: 114 740,87€ 

Kokonaisbudjetti:  152 987,87€ 

Kuvaus:   Hankkeessa pyritään lähtömaita koskevaan tietoon liittyvissä 

  kysymyksissä kansallisen ja kansainvälisen tason yhteistyöhön 

  kouluttamalla kansallisia sidosryhmiä uusien toiminnallisuuksien 

  hyödyntämisessä ja varmistamalla, että  muut jäsenmaat saavat 

  tietoa Telluksesta COI-portaalin kautta. 

 

 

Hanke:   ERF10121A TB ja HIV ehkäisy ja varhaistoteaminen nuorten 

  turvapaikanhakijoiden parissa - TIE  

Tuen saaja:   Filha ry 

ERF-rahoitus: 120 340,24€ 

Kokonaisbudjetti:  160 453,94€ 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on tehostaa tuberkuloosin ja HIV:n  

  ehkäisytoimia ja varhaistoteamista nuorten turvapaikanhakijoiden 

  keskuudessa  sekä lieventää näihin liittyvää stigmaa. Tätä kautta  

  vähennetään  taudin leviämistä turvapaikanhakijoiden ja muun 

  väestön keskuudessa. 

 

Hanke:   ERF11121B "Uusi Koti" -hanke (Iisalmen kaupunki, 

  Lapinlahden ja Sonkajärven kunnat) 

Tuen saaja:   Iisalmen kaupunki 

ERF-rahoitus: 86 253,77€ 

Kokonaisbudjetti: 172 507,54€ 

Kuvaus:   Hankkeen yleistavoitteena on alueellisen toimintamallin 

  rakentaminen kiintiöpakolaisten vastaanottoon sekä vastaanotto-

  toiminnan ja kotouttamisen käynnistäminen Iisalmen, Lapinlahden 

  ja Sonkajärven yhteistoiminta-alueella palveluja organisoimalla, 

  muiden kokemuksia hyödyntämällä, osaamista lisäämällä, 

  verkostoja rakentamalla sekä järjestöjä ja vapaaehtoisia 

  aktivoimalla ja kouluttamalla. 

 

 

 

 



 
 

 

Hanke:   ERF12121B YHTEISTYÖ (Eri toimijoiden välinen yhteistyö 

  pakolaisten nopeaan kotoutumiseen Pietarsaaren alueella) 

Tuen saaja:  Social och hälsovårdsverket, Jakobstad 

ERF-rahoitus:  27 747,70€ 

Kokonaisbudjetti:  55 495,40€ 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on kiintiöpakolaisten nopea kotoutuminen 

  Pietarsaaren alueelle. Kotoutumista tuetaan käytännössä 

  kansalaisjärjestöyhteistyötä kehittämällä, järjestämällä koulutusta 

  ja tiedotusta pakolaisten parissa työskenteleville virkamiehille ja  

  suurelle yleisölle sekä parantamalla pakolaisten kielitaitoa. 

  Hankkeen konkreettisena tuloksena on kotoutumisen  

  alkuvaiheessa järjestää vasta-saapuneille ryhmille tiivis kurssi 

  suomalaisesta yhteiskunnasta ja elämästä uudessa kotimaassa. 

 

Hanke:   ERF13121AB  YTY - yhteistyön vahvistaminen  

  traumatisoituneiden pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -

  nuorten oppimisen tueksi  

Tuen saaja:   Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 

ERF-rahoitus:  108 035,71€ 

Kokonaisbudjetti:  144 047,61€ 

Kuvaus:   Hankkeessa tuetaan kohderyhmän oppimista, valmennetaan 

  koulujen ja oppilashuollon henkilöstöä tunnistamaan  kohde-

  ryhmälle tyypillisiä oppimisen ongelmia ja traumatisoitumisen 

  aiheuttamia ongelmia. Hankkeessa tuodaan kouluille menetelmiä 

  oppimisen ongelmien kartoittamiseen ja koulutyön  tukemiseen 

  unohtamatta hoidollista näkökulmaa, sekä vahvistetaan 

  kohderyhmän perheitä tukemaan lapsiaan koulunkäynnissä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Hanke:   ERF14121B SOLID YOUTH - 

  turvapaikanhakija- ja pakolaisnuorten  

  syrjäytymistä ehkäisevän palvelu-  

  kokonaisuuden rakentaminen osallistavien menetelmien 

  keinoin 

Tuen saaja:   Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

ERF-rahoitus:  116 999,36€ 

Kokonaisbudjetti:  155 999,36€ 

Kuvaus:   Hankkeen tarkoitus on edistää haavoittuvassa asemassa olevien  

  turvapaikanhakija- ja pakolaisnuorten ja nuorten aikuisten 

  osallisuutta ja kehittää keinoja heidän eritystarpeidensa 

  tunnistamiselle ja hyödyntämiselle nuorten kotouttamisprosessia 

  tukevien, syrjäytymistä ehkäisevien palvelukokonaisuuksien 

  rakentamiseksi. Hankkeen ensisijainen kohderyhmänä on Vaasa-

  Laihia-Vähäkyrö alueella asuvat kohderyhmään kuuluvat nuoret ja 

  nuoret aikuiset.  

 

Hanke:   ERF15121B Tyttöjen ympärileikkausten ennaltaehkäisy ja 

  päiväkodit 

Tuen saaja:   Ihmisoikeusliitto ry 

ERF-rahoitus:  30 000,00€ 

Kokonaisbudjetti:  40 000,00€ 

Kuvaus:   Hankkeessa koulutetaan Helsingin, Vantaan, Espoon,  

  Kirkkonummen ja Turun päiväkotien henkilökuntaa, joka 

  työskentelee maahanmuuttajataustaisten lasten parissa. 

  Henkilökunnalle annettava koulutus antaa päiväkodeille tiedot ja  

  taidot keskustella tyttöjen ympärileikkauksesta perheen kanssa 

  ennaltaehkäisevässä mielessä ja puuttua tilanteisiin, joissa tyttö  

  viedään tai on jo viety ulkomaille ympärileikattavaksi.  

 

Hanke:   ERF16121A Järvenpäähän siirtyvien nuorien  

  turvapaikanhakijoiden kotoutumisen tukeminen - Verkostosta 

  voimaa nuorelle 

Tuen saaja:   Järvenpään kaupunki 

ERF-rahoitus:  34 318,91€ 

Kokonaisbudjetti:  45 758,55€ 

Kuvaus:   Hankkeen tarkoituksena on kuntaan siirtyvien oleskeluluvan 

  saaneiden turvapaikanhakijoiden, erityisesti alaikäisenä 

  saapuneiden, kotoutumispalvelujen kehittäminen. Tavoitteena on 

  ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä ja edistää heidän 

  kouluttautumistaan ja työllistymistään. 

 



 
 

Euroopan pakolaisrahaston vuosiohjelmasta 2011 rahoitetut hankkeet: 

 

 
Hanke: 02111B Pakolaisten oppimispolku 

Tuensaaja: Lieksan kaupunki 

ERF-rahoitus: 42 361,45 € 

Kokonaisbudjetti: 84 722,90 € 

Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on pakolaisten kotoutumisen yksilöllisen 

nousujohteisen oppimispolun mallinnus: asumistaidoista, 

terveydenhuollosta, yhteiskunnan toiminnasta ja muista perusteista 

lähtien suomen kielen oppimisen kautta perus- tai 

aikuisperuskouluun. Tavoite on pakolaisten saattaminen 

yhdenvertaisiksi suomalaisten kanssa ammatillisiin tai muihin 

jatko-opintoihin hakeutumista sekä työllistymistä varten. 

 

 

Hanke: 04112C Maahanmuuttoviraston Tellus-lähtömaatietokannan 

integroiminen EU:n COI-portaaliin sekä tietokannan 

ajantasaisuuden ja käytettävyyden kehittäminen 
Tuensaaja:  Maahanmuuttovirasto 

ERF-rahoitus: 136 211,73 € 

Kokonaisbudjetti: 181 615,65 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on lähtömaatiedon tuottamisen ja jakamisen 

yhteistyökäytäntöjen kehittäminen ja vakiinnuttaminen 

kansallisella ja Euroopan tasolla turvapaikkapäätöksenteon 

oikeusvarmuuden ja yhtenäistymiskehityksen turvaamiseksi. 

Viranomaisyhteistyön ja päätöksenteon käytäntöjen tehostaminen 

tapahtuu kehittämällä tietokantoja sekä saatavilla olevaa 

lähtömaatiedon ajantasaisuutta ja käytettävyyttä. 

 

 

Hanke: 05112C Turvapaikkamenettelyn kehittäminen Lean-

periaatteiden avulla 
Tuensaaja:  Maahanmuuttovirasto 

ERF-rahoitus: 52 123,74 € 

Kokonaisbudjetti: 104 247,48 € 

Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on kehittää ja tehostaa turvapaikkaprosessia 

Lean-menetelmän periaatteita hyödyttäen. Hanke kehittää 

yhteistyötä Maahanmuuttoviraston ja muiden turvapaikka-asioita 

käsittelevien viranomaisten kesken. Hankkeen tarkoituksena on 

edistää myös kansainvälistä yhteistyötä, koska hankkeessa 

selvitetään muissa maissa (erityisesti Ruotsissa) 

turvapaikkamenettelyn tehostamiseen liittyviä hyviä käytänteitä. 

 
 

 

 



 
 

Hanke: 06111A KITU lapset ja nuoret 

Tuensaaja: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 

ERF-rahoitus: 144 171,95 € 

Kokonaisbudjetti: 192 229,27 € 

Kuvaus: Hankkeessa arvioidaan kidutettujen ja vaikeasti 

traumatisoituneiden pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja nuorten 

hoidon tarvetta ja kuntoutusta. Lisäksi hankkeessa tarjotaan 

kohderyhmään kuuluville lapsille ja nuorille käytännön 

kysymyksiin liittyvää palveluohjausta. Hanke on kolmivuotiseksi 

suunnitellun hankkeen viimeinen jatkohankevuosi, jonka kuluessa 

lasten ja nuorten hoitopalvelut integroidaan osaksi Kidutettujen 

kuntoutuskeskuksen palveluita. 

 

 

Hanke:  07111A Opin aika III 

Tuensaaja:  Rovaniemen kaupunki, koulutuspalvelukeskus 

ERF-rahoitus: 74 423,50 € 

Kokonaisbudjetti: 148 847,00 € 

Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on ehkäistä erityisesti haavoittuvassa 

 asemassa olevien  turvapaikanhakija- ja pakolaisnuorten 

 syrjäytymistä kehittämällä  valtakunnallinen malli nuorten 

 toiminnalliseen kielen opetukseen ja  elämänhallinnan 

 parantamiseen. Hankkeessa kehitetään mm. suomen kielen 

 toiminnallisia opetusmenetelmiä ja omankielistä opetusta. 

 Toimintaa kehitetään  yhteistyössä muiden vastaavan 

 kohderyhmän kanssa toimivien kuntien ja 

 organisaatioiden kanssa. Kyseessä on kolmivuotisen hankkeen 

 viimeinen  hankevuosi. 

 

 

Hanke: 12111B PAKE - Pakolaisten asumisen keskittyminen 

Tuensaaja:  Sisäasiainministeriö, oikeusyksikkö 

ERF-rahoitus: 62 849,15 € 

Kokonaisbudjetti: 125 698,30 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on edistää pakolaisten kotoutumista ja 

yhdenvertaisia mahdollisuuksia luomalla malleja, joilla ehkäistään 

heidän asumisensa keskittymistä matalan sosio-ekonomisen 

statuksen asuinaluille ja kortteleihin. Asumisen keskittymisen 

ehkäisemisellä torjutaan siitä aiheutuvia haittoja, kuten kielen ja 

tapakulttuurin omaksumisen vaikeuksia, leimautumista huono-

osaisuuteen ja erityisesti nuorten näköalattomuutta tulevaisuuden 

suhteen. 

 

 

 

 

 

 



 
Hanke:  13111A YES - Yhdessä 

Eteenpäin Suomessa 

Tuensaaja:  SPR Hämeen piiri Ruoveden vastaanottokeskus 

ERF-rahoitus: 71 315,50 € 

Kokonaisbudjetti: 142 631,00 € 

Kuvaus: Hanke pyrkii luomaan turvapaikanhakijoiden 

vastaanottovaiheeseen syrjäseutujen vastaanottokeskuksiin 

asiakkaita aktivoivan valtakunnallisen mallin. Tavoitteena on luoda 

mahdollisuuksien polkuja, joilla edistetään kotouttamista ja 

kulttuurista vuorovaikutusta sekä ehkäistään syrjäytymistä. 

Käytännön tasolla tämä toteutetaan erilaisina kurssimuotoisina 

aktivoivina toimintoina sekä työharjoitteluina, joilla edistetään 

kohderyhmän tietoisuutta ja kykyä selviytyä suomalaisessa 

 
 

Hanke:   ERF15111B SAMARBETE. Samarbete mellan aktörer för en 

snabb integrering av flyktingar i Jakobstadsregionen

  

Tuensaaja: Staden Jakobstad  

ERF-rahoitus: 57 665,69€ 

Kokonaisbudjetti: 115 331,39€ 

Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on, että kaikki Pietarsaaren alueelle 

saapuneet pakolaiset pääsevät koulutukseen mahdollisimman pian 

saapumisensa jälkeen. Tärkeänä tavoitteena on ruotsin tehokas 

oppiminen toisena kielenä. Projekti keskittyy kolmeen 

painopisteeseen, joista ensimmäinen on oppimiskurssi heti 

saapumisen jälkeen, jossa esitellään Suomen koulutusjärjestelmää 

ja keskustellaan lapsen oikeuksista. Toiseksi keskitytään 

tehokkaaseen ja nopeaan kielen oppimiseen mm. kielilaboratorion 

avulla. Kolmanneksi pakolaisia informoidaan yritystoiminnasta ja 

luodaan kontakteja pakolaisten ja yritysten välille. Tämän 

yritysverkoston kautta pakolaisille tarjotaan projektissa 

mahdollisuus nopeaan kotoutumiseen. 

  

 

Hanke:  ERF16111AB YTY – yhteistyön vahvistaminen 

traumatisoituneiden pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja –

nuorten oppimisen tueksi  

Tuensaaja:  Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö 

ERF-rahoitus: 106 410, 57€ 

Kokonaisbudjetti: 141 880, 76€ 

Kuvaus: Hankkeessa keskitytään kidutettujen ja vaikeasti 

traumatisoituneiden pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -

nuorten oppimisen tukemiseen. Hankkeessa kehitetään 

moniammatillinen työmalli, jolla tuetaan kohderyhmän oppimista, 

valmennetaan koulujen ja oppilashuollon henkilöstöä ongelmien 

tunnistamiseen ja kartoittamiseen, ja vahvistetaan kohderyhmän 

perheitä tukemaan lapsiaan koulunkäynnissä. Hankkeen tuloksista 



 
kootaan ns. ”työkalupakki” 

verkkoympäristöön, joka soveltuu alan toimijoille niin 

tietopankiksi kuin itseopiskelumateriaaliksi. 

 

Hanke: ERF17111B KOTO 

Tuensaaja:  Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry 

ERF-rahoitus: 50 000,00€ 

Kokonaisbudjetti: 100 000,00€ 

Kuvaus:  Hankkeen päämääränä on toteuttaa kotouttamista pakolaisten 

(ensisijaisesti naisten) omassa yhteisössä niin, että paikalliset 

suomalaiset ovat siinä mukana. Hankkeen tavoitteena on ottaa 

pakolaiset mukaan paikalliseen yhteisöön, kouluttaa heitä ja etsiä 

heille koulutus- ja työmahdollisuuksia. Hankkeessa järjestetään 

kohderyhmälle suomen kielen opetusta, kursseja, tapaamisia ja 

vierailukäyntejä virastoihin ja työpaikkoihin. Hankkeessa 

järjestetään myös pakolaisten ja paikallisten yhteisiä tilaisuuksia 

sekä tarjotaan vertaistukea. 

 

 

Hanke: ERF19111A Tukiverkko – Vertaistukea yksintulleille 

turvapaikanhakijalapsille ja -nuorille 

Tuensaaja: Suomen Pakolaisapu ry 

ERF-rahoitus: 89 625,00€ 

Kokonaisbudjetti: 119 500,00€ 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on tukea yksintulleita alaikäisiä 

turvapaikanhakijoita ja oleskeluluvan saaneita lapsia ja nuoria 

vertaisryhmätoiminnan avulla. Olemassa olevaa 

vertaisryhmätoiminnan mallia ja sisältöä kehitetään soveltumaan 

erityisesti haastavassa ja painostavassa elämäntilanteessa olevien 

lasten ja nuorten tukemiseen yhteistyössä perheryhmäkotien 

kanssa. Päätavoitteena on tukea nuorten omien tunteiden käsittelyä 

ja yleensä elämänhallintaa. Lisäksi vahvistetaan nuorten tietämystä 

turvapaikkaprosessista ja heidän asemastaan siinä. 

 

 

 

Hanke: ERF20111A Suomen kielen opetuksen yhtenäistäminen 

vastaanottokeskuksissa/ SKYOPE -hanke 

Tuensaaja: SPR Hämeen piirin Lammin vastaanottokeskus 

ERF-rahoitus: 35 000,00€ 

Kokonaisbudjetti: 70 000,00€ 

Kuvaus: Hankkeessa selvitetään mahdollisuus luoda yhtenäinen suomen 

kielen opetussuunnitelma vastaanottokeskuksiin, hyödyntämällä 

mahdollisuuksien mukaan eurooppalaisen viitekehyksen mukaisia 

opintomoduuleja ja selvittämällä Suomen vastaanottokeskuksissa 

käytössä olevat opetussuunnitelmat. Hankkeessa kehitettävän 

opetussuunnitelmamallin pohjalta luodaan yhtenäinen 

tasojärjestelmä, testaus ja opetuskäytännöt. Hankkeen tavoitteena 

on siten myös yhtenäistää opettajien työtä ja tukea sitä 



 
koulutuksilla. Hanke 

mahdollistaisi turvapaikanhakijoille yhtenäisen suomen kielen 

opetuksen paikkakunnasta riippumatta. 

 

 

Hanke: ERF18111A TB ja HIV ehkäisy ja varhaistoteaminen nuorten 

turvapaikanhakijoiden parissa – TIE 

Tuensaaja: Filha ry 

ERF-rahoitus: 75 000,00€ 

Kokonaisbudjetti: 100 000,00€ 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on tehostaa tuberkuloosin ja HIV:n 

ehkäisytoimia ja varhaistoteamista nuorten turvapaikanhakijoiden 

keskuudessa sekä lieventää näihin liittyvää stigmaa. Hankkeessa 

myös selvitetään nuorten turvapaikanhakijoiden nykytietoja ja –

asenteita, ja hankkeessa tuotetaan materiaalia ja toteutetaan 

ryhmäterveysinfotilaisuus. Hankkeen pilottialueina toimivat 

Helsinki ja Turku, ja hankkeesta saadut tulokset otetaan käyttöön 

kaikissa vastaanottokeskuksissa valtakunnallisesti. 

 

 

Hanke: ERF21111B - VIPRO 

Tuensaaja: Työ- ja elinkeinoministeriö 

ERF-rahoitus: 97 000,00€ 

Kokonaisbudjetti: 194 000,00€ 

Kuvaus: The aim of the project is to speed up the placement of refugees in 

municipalities and to make the integration process more effective. 

The processes of the officials concerning the placement are 

developed, intensified and made more clear in order to enhance the 

capacity of the municipalities for reception. The project produces 

an analysis on the current situation as well as a hand-book for the 

municipalities. 

 

 

Hanke: ERF22111A - HAPKE 

Tuensaaja: Maahanmuuttovirasto 

ERF-rahoitus: 105 000,00€ 

Kokonaisbudjetti: 140 000,00€ 

Kuvaus: The aim of the project is to advance the capacity to identify and 

help the victims of human trafficing amond the asylum seekers that 

are in a vulnerable position by training the asylum officials and 

producing information materials for both the target group and the 

officials. The quality of the asylum system is developed to better 

take into account the needs of the victims of human trafficing. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hanke: ERF23111A - TIETOVOK 

Tuensaaja: Maahanmuuttovirasto 
ERF-rahoitus: 51 500,00€ 

Kokonaisbudjetti: 103 000,00€ 

Kuvaus: The aim of the project is to improve the information systems of the 

asylum process by sorting out problems linked to statistics and 

reporting as well as working on these shortcomings. The aim is to 

investigate needs concerning documentation of the health 

information of the asylum seekers and start the procurement 

process in order to acquire a purposeful information system for the 

Finnish asylum system 

 

 

Hanke: ERF29112C – Suomen turvapaikkapolitiikan lähtömaatiedon 

kehittämishanke 

Tuensaaja: Maahanmuuttovirasto 
ERF-rahoitus: 24 160,51€ 

Kokonaisbudjetti: 32 214,02€ 

Kuvaus:  The project aims to speed up and improve the asylum process for 

persons coming from the Horn of Africa, so that the authorities are 

able to process applications effectively. The project will aid in 

accomplishing this by organizing a seminar which will deal the 

Horn of Africa region, which is a major area of origin for asylum-

seekers to Finland, especially focusing on political, economic, 

social and safety aspects of Somaliland and Somalia. The seminar 

will be attended by minister-level politicians and state officials 

from Somaliland. The seminar and various contacts during the visit 

will offer invaluable source information for the Finnish officials 

dealing with the asylum process. 

 

Hanke: ERF25111B – Suuntaviittoja itsenäiseen elämään 

Tuensaaja: Kuntoutus- ja hoivapalvelut Lukkarila Oy 
ERF-rahoitus: 31 297,50€ 

Kokonaisbudjetti: 41 730,00€ 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on syrjäytymisuhan alla olevien täysi-

ikäistyvien perheryhmäkodin nuorten itsenäistymisen tukeminen 

sekä näiden arjessa myöhemmin mukanaolo. Hankkeessa tuotetaan 

nuorille tukimateriaalia näiden itsenäistymisen tukemiseksi. 

Materiaalia levitetään myös muiden perheryhmäkohtien käyttöön 

 

 

Hanke: ERF26111B – Kansainväliset vapaaehtoiset pakolaisten tukena 

Tuensaaja: Nuori Pori 2100 ry 

ERF-rahoitus: 17 696,73€ 

Kokonaisbudjetti: 23 595,64€ 

Kuvaus:  Nuori Pori 2100n eurooppalaisille vapaaehtoistyöntekijöille 

luodaan toimintamalli, jonka puitteissa he ottavat luontevasti oman 

paikkansa rakenteessa, jonka tehtävänä on tukea Porin kaupungin 



 
ottamia, haavoittuvassa asemassa 

olevia kiintiöpakolaisia. Vapaaehtoiset tukevat pakolaisia mm. 

kulttuuritoiminnalla, järjestämällä näille aktiviteetteja, kielen 

opetusta sekä tarvittaessa auttamalla näitä pakolaisten 

henkilökohtaisissa asioissa. Lisäksi hankkeessa tiedotetaan 

porilaisille pakolaisten vastaanottamisen tarpeellisuudesta.

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Euroopan pakolaisrahaston vuosiohjelmasta 2010 Suomessa rahoitetut 

hankkeet:  
 

Hanke: Turvapaikanhakijan oikeusinfo -hanke 

Tuensaaja:  Oulun vastaanottokeskus 

ERF-rahoitus: 93 818,25 € 

Kokonaisbudjetti: 125 091,00 € 

Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on yhdenmukaistaa turvapaikanhakijoille 

annettavaa oikeudellista neuvontaa ja oikeusapua sekä kehittää 

oikeusneuvonnan sisältöä. Hankkeessa laaditaan oikeusinfo DVD 

ja kirjallinen opas vastaanottokeskusten ja muiden viranomaisten 

käyttöön. Neuvonnan sisältöä kehitetään erityisesti haavoittuvassa 

asemassa olevien turvapaikanhakijoiden näkökulmasta.  

 

 

Hanke: Turvapaikkamenettelyn tehostaminen 

Tuensaaja:  Keskusrikospoliisi, rikostekninen laboratorio 

ERF-rahoitus: 60 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 97 765,71 € 

Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on tehostaa ulkomaalaisten 

rekisteröintiprosessia ja asiakirjojen aitoustutkimuksen 

suorittamista. Turvapaikkaprosessia pyritään tehostamaan 

sidosryhmiä kouluttamalla ja kehittämällä tutkimusprosesseja ja 

tutkimusmenetelmiä. Hankkeessa järjestetään 

turvapaikkaviranomaisten teknistä koulutusta, seminaareja ja 

luodaan viranomaisten tukihenkilöverkosto.  

 

Hanke:  Vertaiskoto 

Tuensaaja:  Suomen Pakolaisapu ry 

ERF-rahoitus: 59 690,00 € 

Kokonaisbudjetti: 119 380,00 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on parantaa pääkaupunkiseudulle tulevien 

pakolaisten kotoutumista käytännönläheisen ohjauksen kautta ja 

mallintaa kolmannen sektoreiden toimijoiden osallisuutta 

kotouttamisessa. Hanke pyrkii voimavaraistamaan pakolaisperheitä 

ja tukemaan erityisesti perheenyhdistämisen kautta maahan 

tulevien naisten ja lasten kotoutumista. Hankkeessa kehitetään 

koulutusmalli kansalaistaitojen vahvistamiseen ja mallinnetaan 

kotoutumistyöhön liittyvää vertaistukitoimintaa. Hankkeessa 

tuotetaan lisäksi kotoutumiseen ja kansalaistaitokoulutuksen 

teemoihin liittyvää materiaalia.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Hanke: Opin aika 

Tuensaaja:  Rovaniemen kaupunki, koulutuspalvelukeskus 

ERF-rahoitus: 195 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 300 600,00 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on ehkäistä erityisesti haavoittuvassa 

asemassa olevien turvapaikanhakija- ja pakolaisnuorten 

syrjäytymistä kehittämällä valtakunnallinen malli nuorten 

toiminnalliseen kielenopetukseen ja elämänhallinnan 

parantamiseen. Hankkeessa kehitetään mm. suomen kielen 

toiminnallisia opetusmenetelmiä ja omakielistä opetusta. Toimintaa 

kehitetään yhteistyössä muiden vastaavan kohderyhmän kanssa 

toimivien kuntien ja organisaatioiden kanssa.  

  

 

Hanke: Turvapaikkamenettelyt 

Tuensaaja:  Poliisiammattikorkeakoulu 

ERF-rahoitus: 29 047,10 € 

Kokonaisbudjetti: 39 047,10 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena ovat tehostaa turvapaikkatutkinnan 

kokonaisprosessia kartoittamalla turvapaikkamenettelyn 

ongelmakohdat poliisin ja rajavartiolaitoksen 

turvapaikkatutkinnassa sekä luomalla hyviä käytäntöjä 

viranomaistyölle. Hankkeessa tehdyssä tutkimuksessa on 

kartoitettu keskeiset ongelma-alueet ja hidasteet nykyisessä 

toimintamallissa, tarkasteltu poliisin ja rajavartiolaitoksen 

asiantuntemusta ja osaamista sekä kehitetty yhteistyötä eri 

viranomaisten välillä. Tutkimuksen tuloksia esitellään 

seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa.  

 

 

Hanke:  Nuoren turvapaikanhakijan polku Pudasjärvellä 

Tuensaaja:  Oulun Seudun Setlementti ry 

ERF-rahoitus: 56 246,56 € 

Kokonaisbudjetti: 76 246,56 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien nuorten 

turvapaikanhakijoiden ja kuntapaikan jo saaneiden nuorten 

ensivaiheen kotoutumiseen tähtäävän polkumallin luominen, 

vakiinnuttaminen ja levittäminen. Hankkeessa luodaan myös 

alueellinen toimijaverkosto nuorten tukemiseen sekä sitoutetaan ja 

koulutetaan eri toimijatahot hankkeessa luotujen polkujen 

toteuttamiseen.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hanke:  Tyttöjen ympärileikkaus ja    

  asennemuutos 
Tuensaaja:  Ihmisoikeusliitto ry 

ERF-rahoitus: 45 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 60 000,00 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kouluttaa vastaanottokeskusten ja kuntien 

henkilökuntaa tyttöjen ympärileikkauksia ennaltaehkäisevään 

työhön. Lisäksi hankkeessa tarjotaan turvapaikanhakijoille 

terveyteen ja tyttöjen ympärileikkauksiin liittyvää tietoa ryhmissä 

ja henkilökohtaisesti. Hankkeessa luodaan verkosto 

vastaanottokeskusten ja kuntien henkilöstölle, jonka kautta jaetaan 

tietoa ja materiaalia aiheesta sekä annetaan mahdollista 

konsultointiapua.  

 
 

Hanke: KITU lapset ja nuoret 
Tuensaaja:  Helsingin Diakonissalaitos 

ERF-rahoitus: 98 841,60 € 

Kokonaisbudjetti: 131 788,80 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kidutettujen ja vaikeasti 

traumatisoituneiden pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -

nuorten hoidontarpeen arviointi, hoito ja kuntoutus. Hankkeessa 

kehitetään kohderyhmälle erikoistuneita lasten ja 

nuorisopsykiatrisia palveluita. Hankkeessa painotetaan 

yhteistyötahoja konsultoivaa työotetta eri puolille Suomea 

suuntautuvin käynnein, puheluin ja paperikonsultaatioin. Hankkeen 

tavoitteena on lisäksi koota internetsivuille tietopankkia 

kohderyhmään liittyvän tietouden ja toimintavalmiuksien 

parantamiseksi. 

 

 

Hanke:  KotoTyö - Työ kotoutumisen välineenä 
Tuensaaja:  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 

ERF-rahoitus: 100 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 214 000,00 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kehittää kotoutumismallia työllistämällä 

uusia pakolaisia ja edistämällä kuntien tietoisuutta pakolaisten 

vastaanottoon liittyen Pohjois-Pohjanmaan alueella. Hankkeessa 

mallinnetaan pakolaisten kotoutumista edistävää koulutusta, johon 

sisältyy työssäoppimisjakso ja yritysvierailuja. Hankkeen kautta 

tarjotaan koulutusta ja tiedotusta kunnille, jotka ottavat tai 

suunnittelevat ottavansa vastaan pakolaisia sekä yrityksille, jotka 

ottavat työhön pakolaisia. Lisäksi kehitetään järjestöyhteistyötä 

pakolaisten verkostoitumisen edistämiseksi. 

 

 

 

 



 
 

 

Hanke:  SPIRIT: SPR:n piirit ja osastot vaikuttajina 
Tuensaaja:  Suomen Punainen Risti, Satakunnan piiri 

ERF-rahoitus: 60 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 120 000,00 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on edistää suvaitsevan asenneilmapiirin 

syntymistä Satakunnan, Hämeen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen 

alueella sekä käynnistää ja kehittää pakolaisten vastaanottoon 

soveltuvia, kotoutumista tukevia toimintoja. Hankkeessa luodaan ja 

levitetään toimintamalleja ja -menetelmiä ensivaiheen 

kotoutumisen tukemiseksi. Hankkeessa myös testataan 

viranomaisten ja järjestöjen yhteistyön kehittymistä ja kokeilusta 

tuotetaan malli valtakunnalliseen käyttöön. Kehitystyön 

juurruttamisessa käytetään resurssina SPR:n organisaatiota.  

 

 

Hanke: PALMU - Palvelumallin kehittäminen 

Tuensaaja:  Monika-Naiset liitto ry 

ERF-rahoitus: 90 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 120 000,00 € 

Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelumalli haavoittuvassa 

asemassa olevien turvapaikanhakijoiden, erityisesti naisten ja 

lasten, väkivaltakokemusten tunnistamiseen, erityistarpeiden 

huomioimiseen ja väkivallasta selviytymiseen. Hankkeessa 

tarjotaan kohderyhmälle ohjausta ja vertaistukipalveluja. Hankkeen 

puitteissa järjestetään lisäksi koulutusta vastaanottokeskusten 

työntekijöille, annetaan väkivaltatyön ohjausta ja neuvontaa, 

tuotetaan tiedotusmateriaalia ja käsikirja väkivallan 

tunnistamiseksi sekä koulutetaan monikulttuurinen 

vapaaehtoisverkosto. Toimintoja toteutetaan erityisesti pohjois-

Suomen alueella.  

 

 

Hanke: YES - Yhdessä Eteenpäin Suomessa 
Tuensaaja:  SPR Hämeen piiri / Ruoveden vastaanottokeskus 

ERF-rahoitus: 83 822,80 € 

Kokonaisbudjetti: 167 645,60 € 

Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on kehittää turvapaikanhakijoiden 

vastaanottovaiheeseen, syrjäseutujen vastaanottokeskuksiin 

asiakkaita aktivoiva valtakunnallinen malli. Hankkeen tavoitteena 

on luoda neliportainen mahdollisuuksien verkosto, jolla edistetään 

kotoutumista ja kulttuurista vuorovaikutusta sekä ehkäistään 

syrjäytymistä. Käytännön tasolla tämä toteutetaan erilaisina 

kurssimuotoisina aktivoivina toimintoina sekä työharjoitteluna, 

joilla edistetään kohderyhmän tietoisuutta ja kykyä selviytyä ja 

toimia aktiivisesti suomalaisessa yhteiskunnassa.  

 

 



 
 

 

Hanke:  Vertaistukea pakolaisille - VEPA 
Tuensaaja:  Väestöliitto ry 

ERF-rahoitus: 67 208,69 € 

Kokonaisbudjetti: 134 417,38 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kehittää vertaistukeen perustuvaa 

kotoutumismallia ja -palvelurakennetta, joka antaa perheille ja 

lapsille tasa-arvoisemmat lähtökohdat hyvinvointiin ja kouluun. 

Vertaistukimalli pyritään saamaan osaksi hankkeen 

kumppanuuskuntien (Espoo, Tampere, Kouvola ja Vaasa) 

kotoutumisohjelmia ja pakolaisia edustavien 

järjestöjen/yhdistysten toimintoja. Vertaistukimallin käyttönottoa 

tuetaan erityisesti koulutuksen ja materiaalituotannon avulla. 

Hankkeessa mallinnetaan vertaisryhmätoimintaan ja 

monikulttuurisuuteen liittyviä koulutuksia.  

 

 

Hanke: VAPAKO 
Tuensaaja:  Tampereen aikuiskoulutussäätiö/ Tampereen  

  aikuiskoulutuskeskus 

ERF-rahoitus: 84 996,00 € 

Kokonaisbudjetti: 180 996,00 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kehittää ja mallintaa vammaisille, 

pitkäaikaisista sairauksista kärsiville ja mielenterveyskuntoutujina 

oleville pakolaisille soveltuvaa koulutusta ja työelämäorientaatiota. 

Kehitettävä koulutusmalli perustuu työharjoittelun ja 

luokkaopiskelun samanaikaisuuteen, sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen sekä yleisen aktiviteettitason nostamiseen. 

Hankkeen puitteissa järjestetään myös valmennusta työnantajille 

sekä tukihenkilötoimintaa, ja edistetään kohderyhmän 

yhdenvertaisia mahdollisuuksia työllisyyden ja palveluihin pääsyn 

osalta. 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

Euroopan pakolaisrahaston vuosiohjelmasta 2009 rahoitetut hankkeet:  

 
Hanke: PALMU - Palvelumallin kehittäminen turvapaikkaa hakevien 

naisten, nuorten ja lasten erityistarpeiden tunnistamiseen, 

huomioimiseen ja väkivallasta selviytymiseen 
Tuensaaja:  Monika-Naiset liitto ry 

ERF-rahoitus: 60 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 80 000,00 € 

Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelumalli haavoittuvassa 

asemassa olevien turvapaikanhakijoiden, erityisesti naisten ja 

lasten, väkivaltakokemusten tunnistamiseen, erityistarpeiden 

huomioimiseen ja väkivallasta selviytymiseen. Hankkeen puitteissa 

järjestetään koulutusta vastaanottokeskusten työntekijöille, 

annetaan väkivaltatyön ohjausta ja neuvontaa, järjestetään 

vertaisryhmätoimintaa sekä koulutetaan monikulttuurinen 

vapaaehtoisverkosto. Toimintoja toteutetaan erityisesti pohjois-

Suomen alueella.  

 

 

Hanke:  Nuoren turvapaikanhakijan polku Pudasjärvellä 

Tuensaaja:  Oulun Seudun Setlementti ry 

ERF-rahoitus: 61 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 82 000,00 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien nuorten 

turvapaikanhakijoiden erityistarpeiden tunnistaminen ja 

tukitoimien kartoittaminen Pudasjärvellä sekä alueellisen 

toimijaverkoston luominen nuorten tukemiseen. Nuorille 

turvapaikanhakijoille on tarkoitus rakentaa polkumalli, joka 

suunnitellaan kartoittamalla nuoren omat mielenkiinnon kohteet. 

Myös nuoria turvapaikanhakijoita kohtaaville toimijoille kehitetään 

oma tukimalli. 

 

Hanke: Terve tulevaisuus - Terveysmateriaalia pakolaisille ja 

turvapaikanhakijoille sekä terveystyöntekijöille 

Tuensaaja:  Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö, IOM Helsinki 

ERF-rahoitus: 55 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 74 367,12 € 

Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on lisätä turvapaikanhakijoiden ja 

pakolaisten tietoa terveydestä ja sen omaehtoisesta edistämisestä 

sekä terveydenhuollosta ja siitä, kuinka terveydenhuoltojärjestelmä 

Suomessa toimii, kehittämällä heille soveltuvaa eri kielistä ja 

käytännönläheistä materiaalia yleisimmistä terveysongelmista ja 

asioinnista suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä. Samoin 

hankkeessa on tarkoitus kehittää koulutusmateriaalia 

terveydenhuollon ammattilaisille siitä, kuinka turvapaikanhakija tai 



 
pakolainen kohdataan 

terveydenhuollossa ja mitä erityispiirteitä ja -tarpeita siihen liittyy. 

 
 

Hanke: Kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden 

turvapaikanhakija- ja pakolaislasten ja nuorten hoidon 

tarpeen arviointi ja kuntouttaminen 
Tuensaaja:  Helsingin Diakonissalaitos 

ERF-rahoitus: 95 000,00€ 

Kokonaisbudjetti: 126 667,25 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kidutettujen ja vaikeasti 

traumatisoituneiden pakolais- ja turvapaikanhakijalasten ja -

nuorten määrän sekä hoidon tarpeen kartoittaminen, hoitoonohjaus 

sekä tarvittavien hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden toteuttaminen. 

Tavoitteena on rakentaa toimiva verkosto viranomaisten ja alan eri 

toimijoiden kanssa, jotta kohderyhmä saisi tarvitsemansa tuen 

nopeasti ja asianmukaisesti. Hankkeen tavoitteena on lisäksi toimia 

tietopankkina viranomaisille, sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisille sekä kansalaisjärjestöille. 

 

 

Hanke: Opin aika - Nuorten turvapaikanhakijoiden startti 

suomalaisessa yhteiskunnassa selviytymiseen 
Tuensaaja:  Rovaniemen kaupunki, koulupalvelukeskus 

ERF-rahoitus: 117 656,00 € 

Kokonaisbudjetti: 247 632,74 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on tuottaa toiminnallisin ohjaus- ja 

opetusmenetelmin mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen erityisen 

haavoittuvassa asemassa oleville nuorille turvapaikanhakijoille ja 

nuorille pakolaisille ja ehkäistä näin heidän syrjäytymistään. 

Hankkeessa kehitetään mm. suomen kielen toiminnallisia 

opetusmenetelmiä ja pieryhmätyöskentelyä hyödyntämällä jo 

aiemmin erityisesti kansanopistoissa kehitettyjä koulutusmalleja. 

Uudenlaisia  menetelmiä kokeilemalla, arvioimalla ja edelleen 

kehittämällä hankkeessa on tarkoitus luoda kohderyhmälle 

soveltuva opetussuunnitelma. Mallia kehitetään yhteistyössä 

muiden valtakunnalliseen verkostoon kuuluvien toimijoiden 

kanssa.  

 

 

Hanke:  Lounatuuli - Springwind 
Tuensaaja:  Vähemmistöryhmien tukijärjestö, Omega ry 

ERF-rahoitus: 36 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 73 800,00 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintatapoja pakolaisten 

kotouttamisen tukemiseksi ja rakentaa kanssakäymistä pakolaisten 

ja valtaväestön välille Mikkelin seudulla. Hankkeen puitteissa 

järjestetään pakolaisille arjen tukemiseen suuntautuvaa keskustelu- 

ja pienryhmätoimintaa. Lisäksi hanke kouluttaa paikallisia 



 
pakolaisten tukihenkilöiksi ja 

järjestää heille yhteistä toimintaa, kuten koulutusjaksoja ja 

leiritoimintaa. 

 

  

Hanke:  Mamu nuoren HEKS 

Tuensaaja:  Kajaanin kaupunki, nuorisotyö 

ERF-rahoitus: 50 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 100 000,57 € 

Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on luoda Kajaanin nuorisotyöhön 

monikulttuurisen työn malli. Hankkeen puitteissa järjestetään mm. 

harrastusryhmätoimintaa pakolaisnuorille ja tehdään heille 

henkilökohtaisia kehityssuunnitelmia (HEKS). Hankkeessa myös 

koulutetaan kaksi maahanmuuttajataustaista nuorta 

nuorisotyöntekijöiksi. Hankkeen puitteissa valmistellaan erikielisiä 

esitteitä nuorisotyön palveluista ja kehitetään nuorisotyön 

verkkosivuja. Pyrkimyksenä on verkostoitua muiden 

maahanmuuttajatyötä tekevien tahojen kanssa Kajaanin seudulla. 

 

 

Hanke: VAPAA - Vammaisten pakolaisten integroituminen 

suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään 

Tuensaaja:  Sisäasiainministeriö, Oikeusyksikkö 

ERF-rahoitus: 100 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 200 913,90 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on luoda kokonaiskuva vammaisten 

pakolaisten kotoutumisen onnistumisesta, kotoutumisprosessin 

kulusta suhteessa maassaoloaikaan ja kotouttamistoimenpiteisiin, 

kotoutumisen esteistä sekä henkilöiden itsenäisyyden asteesta. 

Tavoitteena on myös ns. MOST-malliin perustuvan 

työvoimapoliittisen koulutuksen testaamisen kautta kerätä 

kokemuksia vammaisten pakolaisten tarvitsemien tuki- ja 

mukauttamistoimien jatkokehittämistä varten. Hankkeen 

kokonaistavoitteena on vammaisiin pakolaisiin kohdistuvien 

stereotypioiden purkaminen viranomaisten ja työnantajien 

keskuudessa hyvien esimerkkien, tiedottamisen ja kouluttamisen 

keinoin. 

 

 

Hanke:  VERTAISKOTO-hanke 

Tuensaaja:  Suomen Pakolaisapu ry 

ERF-rahoitus: 48 584,00 € 

Kokonaisbudjetti: 97 168,00 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on parantaa pääkaupunkiseudulle tulevien 

pakolaisten kotoutumista käytännönläheisen ohjauksen kautta, 

mallintaa kolmannen sektoreiden toimijoiden osallisuutta 

kotouttamisessa ja edistää perheenyhdistämisen onnistumista 

kouluttamalla perheenyhdistämisen hakijasta perhesensitiivinen 

tukihenkilö Suomeen tulevalle perheelle. Hanketoimintojen kautta 



 
pyritään parantamaan kuntaan 

tulevien pakolaisten elämänhallintaa ja kasvattamaan heidän 

tietoisuuttaan suomalaisen yhteiskunnan palvelujärjestelmästä. 

Hankkeessa on tarkoitus kehittää yhteistyössä 

maahanmuuttajajärjestöjen ja Helsingin kaupungin kanssa 

koulutusmalli kansalaistaitojen vahvistamiseen sekä kehittää ja 

mallintaa kotoutumistyöhön liittyvää vertaistukitoimintaa. 

Hankkeessa tuotetaan lisäksi kotoutumiseen ja 

kansalaistaitokoulutuksen teemoihin liittyvää materiaalia.  

  

 

Hanke:  KotoTyö - Työ kotoutumisen välineenä 

Tuensaaja:  Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus 

ERF-rahoitus: 110 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 220 000,00 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kehittää vastaanottavan yhteisön mallia 

työllistämällä uusia pakolaisia ja edistämällä kuntien tietoisuutta 

pakolaisten vastaanottoon liittyen Pohjois-Pohjanmaan alueella. 

Samalla hankkeessa on tarkoitus kehittää pakolaisten 

verkostoitumismahdollisuuksia yleensä ja lisätä eri väestöryhmien 

keskinäistä vuorovaikutusta. Hankkeessa toteutetaan ensivaiheen 

vastaanotto-ohjelma, jonka puitteissa järjestetään koulutuksia 

alueelle saapuville pakolaisille. Koulutuksen rinnalla etsitään 

työikäisille pakolaisille työpaikkoja tai työharjoittelupaikkoja. 

Hankkeen kautta on myös tarkoitus tarjota koulutusta ja tiedotusta 

kunnille, jotka ottavat tai suunnittelevat ottavansa vastaan 

pakolaisia sekä yrityksille, jotka ottavat työhön pakolaisia. 

 

 

Hanke:  Vertaistukea pakolaisille - VEPA 

Tuensaaja:  Väestöliitto ry 

ERF-rahoitus: 49 500,00 € 

Kokonaisbudjetti: 99 000,00 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on edistää pakolaisten yksilöllistä ja 

perhekohtaista sopeutumista ja kotoutumista mallintamalla ja 

juurruttamalla ensi vaiheen vastaanotton vertaistukimalli osaksi 

hankkeen kumppanuuskuntien ja pakolaisia edustavien 

järjestöjen/yhdistysten yhteistä toimintaa. Hankkeessa mukana 

olevia kumppanuuskuntia ovat Espoo, Tampere, Kouvola ja Vaasa. 

Tavoitteena on saada vertaistoimintamalli osaksi kuntien 

kotoutumisohjelmia ja pakolaisia edustavien järjestöjen toimintoja. 

Vertaistukimallin käyttönottoa tuetaan erityisesti koulutuksen ja 

materiaalituotannon avulla. Hankkeessa mallinnetaan 

vertaisryhmätoimintaan ja monikulttuurisuuteen liittyviä 

koulutuksia.  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Hanke:  SPIRIT: SPR:n piirit ja osastot vaikuttajina 
Tuensaaja:  Suomen Punainen Risti, Satakunnan piiri 

ERF-rahoitus: 60 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 120 000,00 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on edistää suvaitsevan ja keskustelevan 

asenneilmapiirin syntymistä Satakunnan, Hämeen ja Varsinais-

Suomen alueella ja käynnistää ja kehittää pakolaisten vastaanottoon 

soveltuvia, kotoutumista tukevia toimintamuotoja. Hankkeen on 

tarkoitus järjestää ELY-keskusten ja maakuntaliittojen tukemana 

tiedotustilaisuuksia, kunta-infoja sekä suvaitsevaisuuskasvatusta 

tukevia tapahtumia, joilla vaikutetaan paikallistason asenteisiin, 

poistetaan pakolaisten vastaanottoon liittyviä pelkoja ja kehitetään 

asenneilmapiiriä erilaisuutta hyväksyväksi. Tavoitteena on  pohtia 

ja selkeyttää viranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen rooleja sekä 

luoda malli kuntavastaanoton yhteistyöstä. 

 

 

Hanke: Turvapaikkamenettelyt ja viranomaisyhteistyö poliisin ja 

rajavartiolaitoksen turvapaikkatutkinnassa 
Tuensaaja:  Poliisiammattikorkeakoulu 

ERF-rahoitus: 44 749,00 € 

Kokonaisbudjetti: 59 749,00 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena ovat kartoittaa turvapaikkamenettelyn 

ongelmakohdat poliisin ja rajavartiolaitoksen 

turvapaikkatutkinnassa sekä luoda toimivia käytäntöjä 

turvapaikkatutkinnalle ja siihen liittyvälle viranomaisyhteistyölle 

poliisin, rajavartiolaitoksen ja maahanmuuttoviraston välillä. 

Tutkimuksella pyritään löytämään keskeiset ongelma-alueet ja 

hidasteet nykyisessä toimintamallissa, tarkastelemaan poliisin ja 

rajavartiolaitoksen asiantuntemusta ja osaamista eri paikkakunnilla 

sekä kehittämään viranomaisyhteistyötä poliisin, 

rajavartiolaitoksen ja muiden maahanmuuttoviranomaisten välillä. 

Hankkeella pyritään tehostamaan turvapaikkatutkinnan 

kokonaisprosessia.  

 

 

Hanke: TULE, Tuotteiden Umarek ja LATU käyttöönottaminen, 

tutkiminen ja vieminen Eurooppaan 

Tuensaaja:  Oravaisten vastaanottokeskus 

ERF-rahoitus: 100 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 200 000,00 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on tukea LATU– ja UMAREK –hankkeiden 

puitteissa kehitettyjen järjestelmien onnistunutta käyttöönottoa 

kaikissa Suomen vastaanottokeskuksissa. Tavoitteena on 

perehdyttää vastaanottokeskusten henkilöstö järjestelmien 



 
käyttöön mm. asiakas- ja 

ohjaustason näkökulmasta. Hankkeessa myös tutkitaan kuinka 

UMAREK –järjestelmän  käyttäminen ja laatuohjeistuksen 

noudattaminen ja mittareiden tarkastelu vaikuttavat 

vastaanottokeskusten henkilökuntaan ja asiakkaisiin sekä 

sidosryhmätoimintaan ja työn tuloksiin. Hankkeen puitteissa 

koulutetaan jokaiseen vastaanottokeskukseen järjestelmävastaava, 

joka osaa auttaa ongelmatilanteissa. Uudesta laatujärjestelmään 

perustuvasta  toimintatavasta on lisäksi tarkoitus levittää tietoa 

muihin Euroopan maihin. 

 

 

Hanke:  AURORA - Karennipakolaisten kotouttamishanke 
Tuensaaja:  Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos 

ERF-rahoitus: 10 500,00 € 

Kokonaisbudjetti: 21 000,00 € 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on luoda ja vakinaistaa Seinäjoelle entistä 

laajempi ja toimivampi karennipakolaisten kotoutumista edistävä 

yhteistyöverkosto, joka koostuu viranomaisista, kaupungin 

edustajista, koulutuksen järjestäjistä sekä karennipakolaisten, 

järjestöjen ja maahanmuuttajayhteisöjen edustajista. Verkoston 

avulla on tarkoitus tuottaa karennipakolaisten kotouttamiseen uusi 

kolmivaiheinen toimintamalli, jota pilotoidaan hankkeessa. 

Hankkeen tavoitteena on ottaa uusien karennipakolaisten 

kotouttamiseen mukaan paikkakunnalla jo asuvia karennipakolaisia 

ja maahanmuuttajien omia järjestöjä. Tavoitteena on lisäksi 

kehittää ja arvioida pakolaisten parissa toimivien viranomaisten, 

muiden toimijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden  

työskentelytapoja sekä luoda heille tukevaa tiedotus- ja 

koulutusmateriaalia.  
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

Euroopan pakolaisrahaston vuosiohjelmasta 2008 rahoitetut hankkeet: 

 

Hanke:   0108A Nuoren turvapaikanhakijan polku Pudasjärvellä 

Tuensaaja:  Oulun Seudun Setlementti ry 

ERF-rahoitus: 50 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 70 000,00 € 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on luoda Pudasjärven tukiasumisyksikössä a

  suville ilman huoltajaa Suomeen saapuneille alaikäisille 

  ensivaiheen integraatiomalli, jossa tunnistetaan haavoittuvassa 

  asemassa olevien nuorten erityistarpeet ja kartoitetaan tarvittavat  

  tukitoimet. Hankkeessa ehkäistään nuorten syrjäytymistä tukemalla 

  ohjauksen, valmennuksen ja koulutuksen avulla nuorten omaa a 

  ktiivisuutta osallisuuteen kunnan perustoiminnoissa. Nuoret voivat 

  tutustua alueen yhdistyksiin, yrityksiin, oppilaitoksiin ja 

  harrastustoimintaan yksilöllisten mielenkiintojen ja valmiuksien 

  pohjalta. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan Pudasjärveläisten 

  toimijoiden verkosto ja vahvistetaan toimijoiden valmiuksia 

  kohdata turvapaikanhakijoita. 

 

 

Hanke: Latu2 - laatujärjestelmän kehittäminen valtakunnalliseksi 

toimintajärjestelmäksi vastaanottotoiminnan toimialalle 
Tuensaaja:  Oravaisten vastaanottokeskus 

ERF-rahoitus: 112 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 202 000,00 € 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on kehittää valmiiksi ja yhtenäiseksi  

  kokonaisuudeksi standardeihin perustava vastaanottokeskusten 

  toimintajärjestelmä. Vastaanottotoiminnalle määritellään ja 

  päivitetään valtakunnallisesti yhteinen toimintastrategia, arvot, 

  visio ja missio. Vastaanottotyön ja vastaanottokeskuksien 

  johtamisen tueksi kehitetyt mittarit ja toiminnot vakinaistetaan  

  vastaanottojärjestelmän käyttöön, jolloin vastaanottotyön laatu ja 

  toiminnan tuloksellisuus paranevat entisestään. Hankkeen aikana 

  kehitetään lisäksi vastaanottokeskusten henkilöstön tietämyksen ja 

  osaamisen tunnistamista ja laaditaan henkilöstöhyvinvointimittari. 

  Tavoitteena on turvata palveluiden tasalaatuisuus, tuloksellisuus ja 

  asiakkaiden yhdenvertaisuus riippumatta siitä, mihin  

  vastaanottokeskukseen heidät on sijoitettu. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hanke: Turvapaikkapuhuttelun kehittäminen ja suositusten 

laatiminen 
Tuensaaja:  Pakolaisneuvonta ry - Flyktingrådgivningen rf 

ERF-rahoitus: 145 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 193 334,00 € 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on turvapaikkapuhuttelun tiedottamiseen 

  liittyvien puutteiden korjaaminen tuottamalla selkeää tiedotus- ja  

  koulutusmateriaalia turvapaikkapuhuttelusta ja -kuulustelusta 

  turvapaikanhakijoille, viranomaisille, tulkeille sekä alaikäisten 

  hakijoiden edustajille. Hanke on jatkoprojekti edellisenä vuonna  

  käynnistyneelle turvapaikkapuhuttelun kehittämishankkeelle. 

  Toisena toimintavuonna pyritään vastaamaan merkittävimpiin 

  puutteisiin, joita hankkeen selvitysvaiheessa havaittiin erityisesti 

  haavoittuviin ryhmiin (alaikäiset, traumatisoituneet ja väkivallan 

  kohteeksi joutuneet, yksinhuoltajanaiset sekä luku- ja  

  kirjoitustaidottomat) kuuluvien hakijoiden tunnistamisessa ja 

  kohtaamisessa. Tavoitteena on edistää turvapaikanhakijoiden 

  tiedonsaantia ja oikeusturvaa sekä hyviä ja yhdenmukaisia  

  viranomaiskäytäntöjä. 

 

 

Hanke: PALMU - Palvelumallin kehittäminen turvapaikkaa hakevien 

naisten, nuorten ja lasten erityistarpeiden tunnistamiseen, 

huomioimiseen ja väkivallasta selviytymiseen 
Tuensaaja:  Monika-Naiset liitto ry 

ERF-rahoitus: 85 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 113 635,93 € 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on kehittää palvelumalli haavoittuvassa 

  asemassa olevien turvapaikanhakijoiden, erityisesti naisten ja 

  lasten, väkivaltakokemusten tunnistamiseen, erityistarpeiden 

  huomioimiseen ja väkivallasta selviytymiseen. Hankkeen 

  ensimmäisenä vuonna testataan ja otetaan käyttöön palvelumallin 

  pilotti ja tehdään alustava suunnitelma mallin levittämiseksi,  

  juurruttamiseksi ja rahoittamiseksi. Koulutuksen, palautteen, 

  yksilöhaastattelujen ja muun kirjallisuuden perusteella tuotetaan 

  turvapaikkaviranomaisille ja vastaanottokeskusten työntekijöille 

  väkivaltatyön käsikirja väkivallan tunnistamisesta ja  

  auttamistyöstä. Viranomaisille ja vastaanottokeskusten 

  työntekijöille järjestetään lisäksi koulutusta. Turvapaikanhakijoille 

  tarjotaan kriisi-, neuvonta- ja tukipalveluja sekä tuotetaan  

  tiedotusmateriaalia eri kielillä. 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Hanke: Nuorten turvapaikanhakijoiden koulutuksellinen vastaanotto 

kansanopistoissa - Nuoren ensivaiheen integraatio 
Tuensaaja:  Suomen Kansanopistoyhdistys ry - Finlands Folkhögskolförening 

  rf 

ERF-rahoitus: 49 200,00 € 

Kokonaisbudjetti: 82 000,00 € 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on kehittää kokonaisvaltaisen  

  koulutuksellisen vastaanoton malli erityisesti ilman huoltajaa 

  tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijanuorten ensivaiheen 

  integraation tuen varmistamiseksi. Hanke toteutetaan  

  kansanopistojen ja vastaanottojärjestelmän yhteistyönä. 

  Hankkeessa pyritään kehittämään eri viranomaisten ja muiden  

  toimijoiden välistä yhteistyötä, verkostoitumista, toimintatapoja ja 

  osaamista. Hankkeessa koulutetaan nuorten turvapaikanhakijoiden 

  edustajia ja alaikäisiä turvapaikanhakijoita sekä annetaan 

  täydennyskoulutusta ryhmäkotien henkilökunnalle. Muita 

  hankkeen toimintamuotoja ovat mentorointi, ohjaus ja neuvonta. 

 

 

Hanke:  Perhetyön hanke 
Tuensaaja:  Kotkan kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi,  

  maahanmuuttajapalvelut 

ERF-rahoitus: 44 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 88 000,00 € 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 

  perheiden tukeminen ja voimavaraistaminen kehittämällä ja 

  mallintamalla paikallisen monikulttuurisen perhetyön menetelmiä. 

  Tavoitteena on luoda toimija- ja tukiverkosto perheiden tukemiseen 

  viranomaisten, kolmannen sektorin sekä pakolaisten ja 

  turvapaikanhakijoiden kesken. Hankkeessa järjestetään 

  monikulttuurisen perhetyön paikallisia koulutuksia ja  

  yhteistapaamisia, laaditaan perheiden tukemiseen paikallinen 

  yhteisesite, aktivoidaan vertaistukijoita ja tuetaan pakolaisten omia 

  ryhmiä järjestämään toimintaa. Erityisesti huomiota kiinnitetään 

  naisiin ja syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin. 

 

Hanke:  Mamu nuoren HEKS 

Tuensaaja:  Kajaanin kaupunki, nuorisotyö 

ERF-rahoitus: 70 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 140 000,00 € 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajanuorten ja heidän 

  perheidensä kotoutumista vakiinnuttamalla monikulttuurisen 

  nuorisotyön toimintamalli osaksi kajaanilaista nuorisotyötä. Hanke 

  on jatkoprojekti edellisenä vuonna käynnistyneelle hankkeelle. 

  Hankkeessa jatketaan vapaa-ajalla tapahtuvan oppimisen 

  suunnitelman tekoa maahanmuuttajanuoren tulevaa ammatillista 

  koulutusta peilaten. Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman 

  avulla parannetaan nuorten itsetuntoa ja suomen kielen taitoa.  



 
  Hankkeen toimenpiteitä on mm. 

  ohjaus, neuvonta, tiedottaminen, suomen kielen opetus, tulkkaus  

  sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävät ja muut  

  maahanmuuttajaa aktivoivat palvelut ja toimet. Lisäksi hankkeessa 

  lisätään maahanmuuttajanuorten vanhempien ja  

  maahanmuuttajajärjestöjen kontakteja yhteisillä tapaamisilla. 

 

 
 

Hanke:  KotoVaasa 

Tuensaaja:  Vaasan kaupungin ulkomaalaistoimisto 

ERF-rahoitus: 40 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 80 000,00 € 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajanaisten, 

  perheenyhdistämisen kautta tulleiden perheiden ja  

  maahanmuuttajanuorten kotoutumista, osallisuutta ja oman elämän 

  hallintaa. Hankkeen Kotomaja-ryhmä on maahanmuuttajanaisille 

  suunnattu toiminnallinen kotouttamisryhmä, jonka tarkoitus on 

  madaltaa kynnystä ja aktivoida naisia tutustumaan ja lähtemään  

  mukaan yhteiskunnan toimintaan. Maahanmuuttajanuoret tekevät 

  yhdessä nuorisokonsultin ja viranomaisten kanssa nuorelle 

  yksilöllisen suunnitelman keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi, 

  sekä tukevat nuorta sosiaalisten verkostojen luomisessa, 

  harrastustoiminnan, opiskelu- tai työpaikan löytämisessä. Lisäksi 

  hankkeessa annetaan kiintiöpakolaisille suomen kielen opetusta 

  heti maahantulon jälkeen, minkä tarkoitus on edistää  

  kiintiöpakolaisten kotoutumista, sekä ylläpitää  

  opiskelumotivaatiota. 

 

 

Hanke:  KotoTyö - Työ kotoutumisen välineenä 
Tuensaaja:  Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus 

ERF-rahoitus: 64 967,00 € 

Kokonaisbudjetti: 129 967,00 € 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on nopeuttaa pakolaisten integroitumista 

  suomalaiseen yhteiskuntaan ja lisätä käytännön osaamista 

  kehittämällä pakolaisten ensivaiheen kotouttamismalli. Mallissa 

  toteutetaan uusille pakolaisille räätälöity ensivaiheen vastaanotto-

  ohjelma, joka sisältää koulutusta ja työikäisille pakolaisille  

  työpaikan ja työharjoittelupaikan etsimistä. Hankkeessa selvitetään 

  alueen yritysten mahdollisuuksia työllistää pakolaisia ja 

  järjestetään yrityksille koulutusta. Pakolaisia vastaanottavien tai 

  pakolaisten vastaanottoa harkitsevien kuntien päättäjille 

  järjestetään koulutusta kotouttamisesta ja suunnitellaan 

  kotouttamisen yhteistyöverkoston luomista. Hankkeen tuloksena 

  kuntien tietous pakolaisten vastaanotosta ja mahdollisuudet 

  vastaanottaa pakolaisia vahvistuu. Toimijoiden vuorovaikutuksen 

  kasvulla on myönteistä vaikutusta kotoutumiseen parempien 



 
  työllistymismahdollisuuksien, 

  paremman kielitaidon ja parempien asenteiden syntymisen myötä. 

 

 

Hanke:  AURORA - Karennipakolaisten kotouttamishanke 
Tuensaaja:  Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Aikuiskoulutus, liikelaitos 

ERF-rahoitus: 10 500,00 € 

Kokonaisbudjetti: 21 000,00 € 

Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on luoda ja vakinaistaa entistä laajempi ja  

  paremmin toimiva karennipakolaisten kotoutumista edistävä 

  palveluketju ja yhteistyöverkosto, mikä koostuu viranomaisista, 

  kaupungin edustajista, koulutuksen järjestäjistä, sekä  

  karennipakolaisten, järjestöjen ja maahanmuuttajayhteisöjen 

  edustajista. Hankkeessa kehitetään ja arvioidaan pakolaisten 

  parissa toimivien viranomaisten, muiden toimijoiden ja 

  vapaaehtoistyöntekijöiden työskentelytapoja ja toiminnan perustaa, 

  sekä tuotetaan toimintaa tukevaa tiedotus- ja koulutusmateriaalia. 

  Tarkoituksena on valjastaa paikkakunnalle aiemmin saapuneita 

  karennipakolaisia ja pakolaisten ja maahanmuuttajien omia 

  järjestöjä osallistumaan uuden pakolaisryhmän  

  kotouttamistoimintoihin. 

 

 

 

Hanke:  Vertaistukea pakolaisille - VEPA 
Tuensaaja:  Väestöliitto ry 

ERF-rahoitus: 61 492,00 € 

Kokonaisbudjetti: 111 803,00 € 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on edistää pakolaisten ja kansainvälistä  

  suojelua saavien kotoutumista ja osallistumista tunnistamalla 

  heidän yksilölliset ja perhekohtaiset erityistarpeet. Hankkeessa 

  kehitetään osaksi kuntien kotouttamisohjelmia ensivaiheen 

  vastaanoton kokonaisvaltainen vertaistuen malli. Vertaistuen 

  malliin sisällytetään yksilöllisen, perhekohtaisen ja ryhmätuen 

  sisällöt sekä hyvät käytännöt tuen hallinnoimisesta ja  

  koordinoinnista kunnassa. Pakolaisia ja heitä edustavia järjestöjä  

  koulutetaan vertaistukipalvelujen tuottajiksi. Lisäksi koulutetaan 

  ensivaiheen vastaanoton avainhenkilöstöä varhaiskasvatuksessa 

  vertaistukiyhteistyöhön ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. 

  Yhteistyötä vahvistetaan luomalla pakolaisia edustavien järjestöjen 

  ja varhaiskasvatushenkilöstön koordinoitu kouluttajaverkosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hanke:  VERTAISKOTO-hanke 

Tuensaaja:  Suomen Pakolaisapu ry 

ERF-rahoitus: 40 326,00 € 

Kokonaisbudjetti: 80 652,00 € 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on käytännönläheisen ohjauksen avulla 

  parantaa erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomien pakolaisten 

  kotoutumista, sekä mallintaa kolmannen sektorin toimijoiden 

  osallisuutta kotouttamisessa. Hankkeessa kehitetään ja 

  mallinnetaan kansalaistaitoja vahvistava kurssi yhteistyössä 

  maahanmuuttajajärjestöjen ja Helsingin kaupungin kanssa. 

  Hankkeessa kehitetään ja tuotetaan kotoutumiseen ja erityisesti  

  kansalaistaitokoulutuksen teemoihin liittyvää innovatiivista 

  materiaalia, jota voidaan hyödyntää heti kotouttamisen 

  alkuvaiheessa. Lisäksi hankkeessa valmennetaan  

  perheenyhdistämistä hakevia henkilöitä Suomeen tulevan 

  perheensä tukihenkilöiksi. Hanketoiminnoilla parannetaan 

  pakolaisten elämänhallintaa ja kasvatetaan tietoisuutta suomalaisen 

  yhteiskunnan palvelujärjestelmästä. 

 

 

Hanke:  SPIRIT: SPR:n piirit ja osastot vaikuttajina 

Tuensaaja:  Suomen Punainen Risti, Satakunnan piiri 

ERF-rahoitus: 21 833,00 € 

Kokonaisbudjetti: 43 666,00 € 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on edistää yhteistyötä viranomaisten ja  

  järjestöjen välillä suvaitsevan ja pakolaismyönteisen ilmapiirin 

  luomiseksi, sekä luoda ja levittää kotoutumista tukevia  

  konkreettisia työkaluja alueen toimijoiden käyttöön. Hankkeen 

  aikana pohditaan ja selkeytetään viranomaisten ja  

  vapaaehtoisjärjestöjen rooleja ja luodaan malli kuntavastaanoton 

  yhteistyöstä. Hankkeessa kokeillaan ja tuotetaan konkreettisia 

  malleja, joilla pyritään vaikuttamaan paikallistason asenteisiin. 

  Kotoutumista tukevia toimintoja käynnistetään ja siihen liittyen  

  valmennetaan ja koulutetaan vapaaehtoistoimijoita.  

  Vapaaehtoistoimijoille ja viranomaisille järjestetään yhteistä 

  koulutusta ja kehitetään materiaalia pakolaistyön osaamisen ja  

  yhteistyön kehittämiseksi. 

 

 

Hanke:  Lounatuuli - Springwind 
Tuensaaja:  Vähemmistöryhmien tukijärjestö, Omega ry 

ERF-rahoitus: 36 050,00 € 

Kokonaisbudjetti: 72 100,00 € 

Kuvaus:   Hankkeen tavoitteena on tukea haavoittuvassa asemassa olevien  

  pakolaisten kotoutumista yhdessä tukiperheiksi lähtevien 

  suomalaisten perheiden kanssa kehittämällä uusi toimintamalli ja 

  uusia toimintamenetelmiä. Pakolaisperheet saavat kotoutumisensa 

  tueksi kaksi tukiperhettä tai tukihenkilöä. Hankkeen  



 
  toimintamuotoihin kuuluu mm. 

  koulutus, pienryhmätoiminta, retket, illanvietot ja yhteiset 

  koulutusjaksot pakolaisille ja heidän tukiperheilleen. Yhteisten 

  kokoontumisten ja toiminnan kautta annetaan pakolaisille ja  

  suomalaisille perheille kulttuuri- ja pakolaistietoutta lisäävää 

  koulutusta ja kulttuurikonsultaatiota. Hankkeessa on tarkoitus 

  hyödyntää aiemmin maahan saapuvien pakolaisten kokemuksia 

  työllistämällä heitä tukitoimiin ja ohjaajiksi. 

 

 
 

Hanke: Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten ohjausmallin 

kehittäminen Maahanmuuttovirastoon 
Tuensaaja:  Maahanmuuttovirasto 

ERF-rahoitus: 100 000,00 € 

Kokonaisbudjetti: 200 000,00 € 

Kuvaus:  Hankkeen tavoitteena on turvapaikanhakijoiden  

  vastaanottokeskusten ohjauksen ja toiminnan koordinoinnin 

  siirtäminen sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolta sekä 

  alueellisilta TE-keskuksilta Maahanmuuttovirastoon. Hankkeessa 

  määritellään uusi ohjausmalli ohjauksen nykytilan kartoituksen ja 

  siitä johdettavien kehittämistarpeiden pohjalta. Tämän lisäksi 

  hankkeessa kehitetään työkaluja käytännön taloudellisen ja 

  tehokkaan ohjaustyön tueksi, määritellään Maahanmuuttoviraston 

  uuden vastaanottoyksikön tehtäväkuvaukset, vastuut, rakenne, 

  johtamiskäytännöt ja alkuvaiheen toiminnan tavoitteet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


