Paluurahaston vuosiohjelmasta 2013 rahoitetut hankkeet
Hanke:
Toteuttaja:
RF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

RF0113D6 Parhaat paluukäytännöt (PAMA)
Helsingin poliisilaitos
31 946,00 €
42 594,67 €
Hankkeessa jaetaan eri viranomaisille tietoa ja kokemuksia
maastapoistettavien palautuskäytännöistä sekä poistettavien
identifioimisesta. Tavoitteena on lyhentää täytäntöönpanoviiveitä
palautusten kannalta haasteellisten maiden osalta. Tavoitteena on
myös kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja hyvien käytäntöjen
omaksuminen mm. EURINT- yhteistyön sekä eurooppalaisten
ulkomaalaisviranomaisten CPEP- foorumin kautta.

Hanke:

RF0213C5 Maasta poistettavien identifioimisen tehostaminen
(POSID 2013)
Helsingin poliisilaitos
180 000,00 €
240 000,00 €
Hankkeessa tehostetaan ja nopeutetaan identifioimattomien ja
heikosti
identifioitujen
maastapoistettavien
palautuksia.
Tavoitteena on lyhentää täytäntöönpanoviiveitä palautusten
kannalta haasteellisten maiden osalta. Tavoitteena on myös
kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja hyvien käytäntöjen
omaksuminen mm. EURINT- yhteistyön sekä eurooppalaisten
ulkomaalaisviranomaisten CPEP- foorumin kautta.

Toteuttaja:
RF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Hanke:
Toteuttaja:
RF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

RF0313A1 Vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta II
(VAPPS II)
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM)
1 019 502,64 €
1 359 336,85 €
Hankkeen tavoitteena on tukea Suomen maahanmuuttohallintoa
järjestämällä vapaaehtoisia paluita ja edistämällä sosioekonomista uudelleenkotoutumista 500 henkilölle. Hanke on
jatkoa VAPPS I:lle ja se hyödyntää myös IOM:n ja
paluutoimijoiden vuosina 2010–2012 luomia Vapaaehtoisen
paluun
käytäntöjä. Tarkoituksena on myös edistää
kansallisen Vapaaehtoisen paluun ohjelman vakiinnuttamista.

Hanke:
Toteuttaja:
RF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

RF0513A1 Palautusten kehittäminen valvonnan ja hyvien
käytäntöjen kautta
Vähemmistövaltuutettu
153 417,00 €
205 327,00 €
Hankkeen tavoitteena on kehittää koko palautusprosessia (alkaen
palautusten valmistelusta palautuksen jälkeiseen tilanteen
arviointiin asti) ja vakiinnuttaa vähemmistövaltuutetun toiminta
palautusten valvojana.

Paluurahaston vuosiohjelmasta 2012 rahoitetut hankkeet

Hanke:
Toteuttaja:
RF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Hanke:
Toteuttaja:
RF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

RF0112A1 Vapaaehtoinen paluu ja paluutuki Suomesta
(VAPPS)
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (IOM)
704 134,69€
938 846,25€
Hanke tukee “Vapaaehtoisen paluun kehittäminen” – hankkeen
luomien toimintamallien ja käytäntöjen vakiinnuttamista ja estää
toiminnan keskeytymisen. Hanke edistää yhdenvertaisuutta
edelleen kehittämällä kolmansien maiden kansalaisille suunnattua
yleistä vapaaehtoisen paluun järjestelmää painottaen kestävälle
pohjalle rakentuvaa uudelleenkotoutumistukea, jälkiseurantaa sekä
kattavaa tiedotusta.

RF0212C5 Maasta poistettavien identifioimisen tehostaminen
(POSID 2012)
Helsingin poliisilaitos
132 673,31€
176 897,75€
Luodaan ja kehitetään suoria kontakteja haasteellisten
kohdemaiden edustustoihin ja palautettavien maahanpääsystä
vastaaviin viranomaisiin kohdemaissa. Tehostetaan
identifioimattomien ja heikosti identifioitujen maasta poistettavien
palautuksia. Kehitetään myös yhteistyötä Suomen edustojen
kanssa maasta poistettavien identifioimiseen ja tarvittavien
matkustusasiakirjojen hankkimiseen liittyvissä asioissa. Luodaan
poliiseille ja muille viranomaisille malleja maasta poistettavien
identifioimiseen. Hyviä käytäntöjä luodaan myös toteuttamalla
poliisiviranomaisyhteistyötä ja verkostoitumalla.

Paluurahaston vuosiohjelmasta 2011 rahoitetut hankkeet
Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
RF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:

0211A1 - Somaliaan ja Irakiin palanneet
Helsingin yliopisto, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
134 000,00 euroa
178 700,49 euroa

Kuvaus:

Hankkeen tavoitteena on kehittää suomalaista paluupolitiikkaa
siten, että se aiempaa paremmin huomioisi sosiaaliset että
ihmisoikeuksiin liittyvät näkökulmat. Hankkeessa tuotetaan
viranomaisten toimintatapojen kehittämisen kannalta ensisijaista
tietoa pysyvän paluun haasteista Somaliassa ja Irakissa.
Hanke kartoittaa laadullisen tutkimuksen avulla pysyvän paluun ja
uudelleenintegraation edellytyksiä Irakissa sekä Somaliassa.
Molempia maita yhdistävät haastavat turvallisuuteen ja
kehitysnäkymiin liittyvät epävarmuustekijät, ja sekä Irakista että
Somaliasta lähtöisin olevia mahdollisia palaajia asuu Suomessa
merkittäviä määriä. Hanke toteutetaan Irakin Suleimaniassa,
Arbilissa ja Bagdadissa sekä Somalimaan Hargeisassa ja
Berberassa.

Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
RF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:

0311C5 - Maastapoistettavien identifioimisen tehostaminen
Helsingin poliisilaitos
133 511,00 euroa
178 014,67 euroa

Kuvaus:

Hankkeessa tehostetaan ja nopeutetaan identifioimattomien ja
heikosti
identifioitujen
maastapoistettavien
palautuksia.
Tavoitteena on lyhentää täytäntöönpanoviiveitä palautusten
kannalta haasteellisten maiden osalta.
Hankkeessa luodaan ja kehitetään suoria kontakteja
ongelmallisten kohdemaiden edustustoihin ja palautettavien
maahanpääsystä vastaaviin viranomaisiin kohdemaissa. Hanke
tehostaa identifioimattomien ja heikosti identifioitujen
maastapoistettavien palautuksia.
Hankkeessa kehitetään myös yhteistyötä Suomen edustustojen
kanssa maastapoistettavien identifioimiseen ja tarvittavien
matkustusasiakirjojen hankkimiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi
hankkeessa pyritään luomaan poliisille ja muille viranomaisille
malleja maastapoistettavien identifioimiseksi.

Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
RF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:

0411A1 - Vapaaehtoisen paluuohjelman kehittäminen
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM
400 000,00 euroa
533 333,33 euroa

Kuvaus:

Hanke vakiinnuttaa Suomeen yleisen ja valtakunnallisen
vapaaehtoisuuteen perustuvan kolmansien maiden kansalaisten
paluujärjestelmän, joka on kehitetty hankkeen 1. ja 2. jakson
aikana. Järjestelmän kehittämistä jatketaan myös 3. jakson aikana,
jolloin kuitenkin keskitytään erityisesti hyvien käytäntöjen
analysoimiseen, tulosten levittämiseen sekä ohjelman jatkumisen
edellytysten selvittämiseen.
Hankkeen kolmannen vaiheen aikana jatketaan vapaaehtoisen
paluuohjelman implementointia sekä järjestetään arviolta 225
tuettua, vapaaehtoista paluuta. Hankeosuus pyrkii - erityisesti
hankkeen jälkeistä aikaa ajatellen - vakiinnuttamaan jo kehitetyt,
hyvät paluukäytännöt, sekä yhteistyöverkoston, johon kuuluvat
keskeiset paluutoimijat ja sidosryhmät. Hanke kasvattaa
tietoisuutta vapaaehtoista paluuta koskien, jakaa ajantasaista tietoa
vapaaehtoisesta paluuohjelmasta eri kohderyhmille ja kehittää
yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Toteutuneiden paluiden pohjalta
hanke
pyrkii
kehittämään
kustannustehokkaan
seurantajärjestelmän, jonka avulla saadaan tietoa hankkeen ja
paluiden kestävyydestä.
Yhteistyössä Joutsenon vastaanottokeskuksen kanssa hanke tukee
kansallisten, ihmiskaupan uhreille suunnattujen tukipalveluiden
kehittämistä Suomessa. Hankkeen tuloksia ja käytäntöjä
arvioidaan hankkeen loppupuolella ja havainnot kootaan erikseen
julkaistavaksi arviointiraportiksi.

Paluurahaston vuosiohjelmasta 2010 rahoitetut hankkeet
Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
RF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

0210A1 - Positiivinen erityiskohtelu paluumuuttoprosessissa
(PEPP III)
Sisäasiainministeriön oikeusyksikkö
48 000,00 euroa
64 216,75 euroa
Hankkeen tavoitteena on kolmannen toimikauden aikana viedä
saavutetut tulokset ja hankittu tieto osaksi kansallista
paluujärjestelmää.
Niin ikään hankkeen tavoitteena on saada haavoittuviin ryhmiin
kuuluvien
palaajien
positiivinen
erityiskohtelu
osaksi
paluujärjestelmää ja -politiikkaa laatimalla indikaattorit ja niihin
perustuvat kriteerit haavoittuvuuden arvioimiseksi ja edistämällä
niiden käyttöönottoa em. viranomaisten toiminnassa. Hankkeessa
myös
vahvistetaan
järjestöjen
osaamista
ja
roolia
paluutiedotuksessa ja uudelleenintegraatiotoimissa. Edelleen
vahvistetaan viranomaisten ja vastaanottokeskusten osaamista
vapaaehtoisen paluun tukemisessa järjestämällä em. kohderyhmälle
suunnattu seminaari..

Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
RF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

0310C4 - Irak lähtömaatietojärjestelmä
Maahanmuuttovirasto
43 000,00 euroa
86 000,00 euroa
Hankkeen tavoitteena on kehittää Migrin käyttöön Irakia koskeva
lähtömaatietojärjestelmä, josta tietoa jaetaan muille viranomaisille,
paluuorganisaatioille ja palaajille.
Hankkeessa kehitetään Irakia koskeva lähtömaatietojärjestelmä
vapaaehtoisen, kestävän, vakaan ja turvallisen paluuun edellytysten
varmistamiseksi luomalla paikallistason kontaktiverkosto Irakiin
ajantasaisen
ja
luotettavan
tiedon
hankkimiseksi.
Lähtömaatietojärjestelmästä tietoa tuotetaan poliisin, paluuta
organisoivien järjestöjen, palaajien ja hallintotuomioistuimien
käyttöön. Tietoa jaetaan Tellus-tietokannan ja migri.fi sivujen sekä
raportoinnin kautta. Hankkeella edistetään myös kansallista ja kvyhteistyötä ja tietojenvaihtoa ja tuotetaan tietoa Suomen ja Irakin
paluuta koskevaa sopimusta varten.

Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
RF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

0510A1 - Vapaaehtoisen paluuohjelman kehittäminen
IOM (yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa)
347 046,56 euroa
562 768,71 euroa
Hankkeen tavoitteena on kehittää ja vakiinnuttaa Suomeen yleinen
ja toimiva vapaaehtoisuuteen perustuva kolmansien maiden
kansalaisten paluujärjestelmä.
Hankkeen 2. vaiheen aikana jatketaan vapaaehtoisen
paluuohjelman kehittämistä ja järjestetään 300 tuettua,
vapaaehtoista
paluuta.
Hanke
vakiinnuttaa
paluuneuvontaverkoston, johon kuuluvat eri paluutoimijat, kuten
viranomaiset ja maahanmuuttaja- ja kansalaisjärjestöt sekä jakaa
ajantasaista tietoa vapaaehtoisesta paluusta eri kohderyhmille.
Hanke pyrkii edistämään Suomen ja paluumaiden välistä dialogia
sekä tutkimaan paluumahdollisuuksia eri maihin ja alueille. Hanke
tukee
kansallisten,
ihmiskaupan
uhreille
suunnattujen
tukipalveluiden kehittämistä Suomessa yhteistyössä Joutsenon
VOK:n kanssa.

Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
RF-rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

0610A2 - Maastapoistamistoiminnan tehostaminen
Helsingin poliisilaitos
150 000 euroa
300 000 euroa
Hankkeen tavoitteena on tehostaa ja kehittää poliisin toimintaa
maastapoistamispäätösten täytäntöönpanossa.
Hankkeella pyritään vastaamaan turvapaikanhakijoiden määrän
kasvusta johtuvaan palautettavien määrän kasvuun. Hankkeella
pystytään lisäresurssien ja koulutuksen kautta pysäyttämään tai
ainakin hidastamaan täytäntöönpanoviiveiden kasvu ja lisäämään
vapaaehtoisesti palaavien henkilöiden määrää.

Paluurahaston vuosiohjelmasta 2009 rahoitetut hankkeet

Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
Avustus:

Kansallinen rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

0109A1 - Vapaaehtoisen paluuohjelman kehittäminen
Suomessa
IOM (yhteistyössä Maahanmuuttoviraston kanssa)
235 000 euroa
Rahaston johtoryhmä on esittänyt hankkeelle 18 766,93 euron
lisärahoitusta. Rahoituspäätös tehtäneen 31.8.2010 mennessä.
427 744,89 euroa
662 744,89 euroa
Hankkeella pyritään luomaan kattava ja pysyvä vapaaehtoisen
paluun järjestelmä Suomeen.
Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden (2010) aikana kehitetään
uusi, toimiva vapaaehtoisuuteen perustuva yleinen paluujärjestelmä
kolmansien maiden kansalaisille, joka sisältää seuraavat elementit:






Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
Avustus:
Kansallinen rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

Vapaaehtoisille palaajille annetaan matka-avustus ja
rahakannustin uudelleenkotouttamisprosessia varten.
Paluukysymysten parissa työskentelevien toimijoiden
yhteistyöverkostoja ja tietoja vapaaehtoisesta paluusta
vahvistetaan.
Vapaaehtoista paluuta koskevan tiedon saatavuutta paluuta
harkitsevien kolmansien maiden kansalaisten keskuudessa
parannetaan.
Helposti saatavilla olevaa tietoa paluujärjestelmästä
tuotetaan ja julkaistaan sekä internetin kautta että
painettuna.
Hankkeen toiminta ja tulokset käsitellään kahdessa
seminaarissa, joiden suositukset ja toimintaehdotukset
paluujärjestelmää koskien kootaan raportiksi.

0209A1 - Maastapoistamistoiminnan tehostaminen
Helsingin poliisilaitos
130 451 euroa
130 451 euroa
260 902 euroa
SOLID-rahastojen vastuuviranomainen toimii tässä hankkeessa
toimeenpanevassa roolissa (2007/458/EY, art. 7).
Hankkeessa tehostetaan ja kehitetään poliisin toimintaa
maastapoistamispäätösten
täytäntöönpanossa.
Uutena
toimintamallina maastapoistamispäätöksen saaneille henkilöille

jaetaan hankkeen avulla tietoa myös vapaaehtoisen paluun
tarjoamista mahdollisuudesta.
Tavoitteena on vastata palautusmäärien kasvun aiheuttamaan
lisätyöhön ja pyrkiä entistä paremmin tunnistamaan potentiaalisia
vapaaehtoisia palaajia.

Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
Avustus:
Kansallinen rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

0409A1 - Sukupuolisensitiiviset paluun tukitoimet
haavoittuvassa asemassa oleville palaajille
Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, TAPRI
60 000 euroa
20 177 euroa
80 177 euroa
Hankkeen tavoitteena on kehittää sukupuoli-sensitiivisiä paluun
tukitoimia haavoittuvassa asemassa oleville palaajille.
Kyseessä on tutkimushanke, jossa vuoden 2009 aikana tehtiin
vertaileva tutkimus pohjoismaisten paluukäytäntöjen kesken,
erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien palaajien osalta.
Vuoden 2010 aikana tutkimusta jatketaan toteuttamalla
haastattelututkimus, jossa haastatellaan haavoittuvassa asemassa
olevia palaavia, tai palautusuhan alla olevia ihmisiä. Haastattelujen
analysoinnissa käytetään hyväksi hankkeen ensimmäisen vuoden
aikana saatuja tuloksia, ja näiden tietojen pohjalta pyritään
laatimaan
konkreettisia
kehitysehdotuksia
suomalaiseen
paluupolitiikkaan. Hankkeesta saatuja tuloksia ja kehitysehdotuksia
käsitellään myös hankkeen lopussa järjestettävässä seminaarissa,
sekä erilaisissa yhteistyötilaisuuksissa. Näihin tilaisuuksiin
kutsutaan laajasti eri toimijoita.

Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
Avustus:
Kansallinen rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

0509C4 - Positiivinen erityiskohtelu paluumuuttoprosessissa
(PEPP II)
Sisäasiainministeriön oikeusyksikkö
106 059 euroa
36 846 euroa
142 906 euroa
Hankkeen tavoitteena on suunnitella, testata ja levittää
kokonaisvaltaista paluumuuttomallia ja erityisesti sen sisään
rakennettavia haavoittuvassa asemassa oleville paluumuuttajille
suunnattuja positiivisen erityiskohtelun muotoja ja toimenpiteitä.
Hanke on käynnistynyt jo vuoden 2009 aikana, ja sen puitteissa on
palannut ihmisiä kolmansiin maihin. Vuoden 2010 aikana
hankkeessa pyritään vakiinnuttamaan hyväksi havaittuja käytäntöjä
suomalaiseen paluupolitiikkaan, ja edelleen pilotoimaan

positiivisia erityiskohtelun malleja, erityisesti kolmansissa maissa
tapahtuvan uudelleenintegraation tuen osalta.
Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
Avustus:
Kansallinen rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

0609C4 - Paluumuuton mahdollistaminen Somaliaan
Warsan Somalimedia Association ry
19 261euroa
6 421 euroa
25 628 euroa
Hankkeen tavoitteena on tiedottaa Suomen somaliyhteisöä
mahdollisuuksista palata Somaliaan.
Hankkeessa tuotetaan somalinkielisiä radio-ohjelmia, joiden avulla
tiedotetaan kohdeyleisöä erilaisista paluun mahdollisuuksista
Somaliaan ja olosuhteista siellä. Lisäksi tuotetaan video- ja muuta
materiaalia paluuseen liittyen järjestön nettisivujen kautta.
Erityisenä kohderyhmänä ovat haavoittuvassa asemassa olevat
palaajat.

Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
Avustus:
Kansallinen rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

0709C4 - Ihmiskaupan uhrien tuettu paluu
Joutsenon vastaanottokeskus
13 000 euroa
10 031 euroa
23 031 euroa
Hankkeen tavoitteena on luoda malli ihmiskaupan uhrien
turvalliselle ja tuetulle kotiinpaluulle.
Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden (2010) aikana kartoitetaan
jo olemassa olevaa tietoa ja kokemusta ihmiskaupan uhrien
erityistarpeista vapaaehtoiseen paluuseen liittyen, ja laaditaan malli
yksilölliselle paluusuunnitelmalle, jonka toimivuutta myös
arvioidaan hankkeen puitteissa.

Paluurahaston vuoden 2008 ohjelmasta rahoitetut hankkeet
Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
Avustus:
Kansallinen rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

0308C5 - Afganistania koskevan maatietolähdejärjestelmän
kehittäminen turvallisen paluun edellytysten varmistamiseksi
Maahanmuuttovirasto
28 405,87 euroa
35 387,87 euroa
63 793,71 euroa
Hankkeessa kehitetään Maahanmuuttoviraston ja poliisin käyttöön
Afganistanin
turvallisuustilannetta
arvioiva
maatietolähdejärjestelmä.
Hankkeen toteuttamiseksi Maahanmuuttovirasto suorittaa yhdessä
poliisin
kanssa
tiedonhankintamatkan
Afganistaniin.
Tiedonhankintamatkan jälkeen Maahanmuuttovirasto ottaa
käyttöön päätöksentekoa, palauttamista ja vapaaehtoista paluuta
tukevan maatietolähdejärjestelmän ja päivittää ratkaisukäytäntöään
ohjaavaa afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden kansainvälisen
suojelun tarvetta arvioivaa soveltamisohjettaan.

Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
Avustus:
Kansallinen rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

0508C4 - Positiivinen erityiskohtelu paluumuuttoprosessissa
Sisäasiainministeriön oikeusyksikkö
124 276 euroa
42 393,60 euroa
166 669,90 euroa
Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan jo todettuja hyviä käytänteitä
paluiden osalta sekä niitä erityistarpeita, joita haavoittuvassa
asemassa olevilla ryhmillä on. Lisäksi toteutetaan ”fact-finding” matka joko Afganistaniin tai pohjois-Irakiin paikallisten
olosuhteiden ja kansalaisjärjestötoiminnan kartoittamiseksi.
Kartoituksessa kerätään tietoa ensisijaisesti Kosovoon ja BosniaHertsegovinaan (erityisesti vanhukset) tapahtuneiden paluiden
dokumentaatiosta, kenttäselvityksistä ja tutkimuksesta. Positiivisen
erityiskohtelun tarpeita tunnistetaan pakolaisjärjestöjen ja yhteisöjen edustajille järjestettävissä työpajoissa.

Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
Avustus:
Kansallinen rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

B0108A1 - Vapaaehtoinen paluu ihmisoikeutena
Ihmisoikeusliitto
20 810 euroa
6 934,99 euroa
27 744,99 euroa
Hankkeessa selvitetään taustatutkimuksen avulla, mitkä
ihmisoikeudet liittyvät vapaaehtoiseen paluuseen erityisesti
haavoittuvien ryhmien kohdalla, missä määrin asiaa on jo tutkittu

kansainvälisellä tasolla, ja mitkä tulokset ovat saatavilla ja
välitettävissä suomalaisille tahoille ja toimijoille.
Hanke toteutetaan taustatutkimuksena, jonka tulokset tarjotaan alan
asiantuntijatahoille ja palauttamisesta ja vapaaehtoisesta paluusta
vastaaville viranomaisille mm. hankkeessa järjestettävän
seminaarin ja tuotettavan julkaisun avulla.
Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
Avustus:
Kansallinen rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

B0208C4 - Paluumuuton mahdollistaminen Somaliaan
Warsan Somalimedia Association ry
16 071 euroa
5 357 euroa
21 428 euroa
Hankkeen tavoitteena on tiedottaa Suomen somaliyhteisöä
mahdollisuuksista palata Somaliaan.
Hankkeessa tuotetaan somalinkielisiä radio-ohjelmia, joiden avulla
tiedotetaan kohdeyleisöä erilaisista paluun mahdollisuuksista
Somaliaan ja olosuhteista siellä. Lisäksi tuotetaan video- ja muuta
materiaalia paluuseen liittyen järjestön nettisivujen kautta.
Erityisenä kohderyhmänä ovat haavoittuvassa asemassa olevat
palaajat.

Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
Avustus:
Kansallinen rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

B0308A1 - Sukupuolisensitiiviset paluun tukitoimet
haavoittuvassa asemassa oleville palaajille
Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, TAPRI
49 732 euroa
16 700 euroa
66 432 euroa
Hankkeen tavoitteena on kehittää sukupuoli-sensitiivisiä paluun
tukitoimia haavoittuvassa asemassa oleville palaajille.
Tukitoimet
laaditaan
mm.
hankkeessa
toteutettavan
haastattelututkimuksen sekä kansainvälisen vertailun tuloksena
muodostettavien palaajaprofiilien ja tunnistettujen hyvien
käytänteiden pohjalta.
Hankkeen kohderyhmänä on yhtäältä Suomeen Irakista, Somaliasta
ja Afganistanista yksintulleet haavoittuvassa asemassa olevat
potentiaaliset palaajat (tutkimuskohde) ja toisaalta Suomen
palauttamisesta ja vapaaehtoisesta paluusta vastaavat viranomaiset,
jotka hyötyvät hankkeen tuloksista.

Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
Avustus:
Kansallinen rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

B0408A1
Vapaaehtoisen
Kosovoon
paluumuuton
helpottaminen kestävän paluusuunnitelman tuella
Better Life World Wide ry
56 920,39 euroa
19 000 euroa
75 920,39 euroa
Hanke toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun
kanssa.
Hankkeen tavoitteena on laatia kestävä paluusuunnitelma heikossa
asemassa olevien, vapaaehtoisesti Kosovoon palaavien
paluumuuton helpottamiseksi.
Hankkeessa
tehdään
moniammatillisessa
yhteistyössä
paluumuuttoon liittyvää arviointia ja tutkimusta. Hankkeessa
toteutettavan kestävän paluusuunnitelman on tarkoitus kehittää
Kosovoon suuntautuvan vapaaehtoisen paluun ja palauttamisten
hallintaa.

Hankkeen nimi:
Toteuttaja:
Avustus:
Kansallinen rahoitus:
Kokonaisbudjetti:
Kuvaus:

B0608A1 - Maastapoistamistoiminnan tehostaminen
Helsingin poliisilaitos
214 383,67 euroa
214 383,67 euroa
428 767,34 euroa
SOLID-rahastojen vastuuviranomainen toimii tässä hankkeessa
toimeenpanevassa roolissa (2007/458/EY, art. 7).
Hankkeessa tehostetaan ja kehitetään poliisin toimintaa
maastapoistamispäätösten
täytäntöönpanossa.
Uutena
toimintamallina maastapoistamispäätöksen saaneille henkilöille
jaetaan hankkeen avulla tietoa vapaaehtoisen paluun tarjoamista
mahdollisuudesta.
Tavoitteena on vastata palautusmäärien kasvun aiheuttamaan
lisätyöhön ja pyrkiä entistä paremmin tunnistamaan potentiaalisia
vapaaehtoisia palaajia.

