
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston hankkeet, päivitetty 29.1.2021

Hanke Hanketoteuttaja
Toteuttamis-

aika

Budjetti

€

EU-rahoitus 

€
Kuvaus Kohdealue Hankekumppanit Yhteistyötahot Yhteystiedot Haku

1 1

Turvapaikkaa hakevien 

naisten ja tyttöjen 

sukupuolistuneen väkivallan 

kokemusten tunnistamisen ja 

kokemusten käsittelyyn 

tarvittavan tuen 

vahvistaminen

Kuopion Setlementti 

Puijola ry

01.06.2020 - 

31.12.2021
104 584,60 78 438,45

Hankkeessa tuotetaan intensiivikoulutusta ammattilaisille, jotka kohtaavat 

työssään potentiaalisesti sukupuolistunutta väkivaltaa kokeneita 

turvapaikanhakijanaisia ja -tyttöjä. Koulutus tarjoaa konkreettisia työkaluja 

kohtaamiseen ja rohkeutta ottaa väkivalta puheeksi. Koulutus perustuu tutkittuun 

tietoon sukupuolistuneesta väkivallasta pakolaiskontekstissa sekä useassa 

Euroopan maassa pilotoidun ohjaamisen mallin jakamiseen. Lisäksi ohjaamisen 

mallia jatkokehitetään ja juurrutetaan Suomeen, Pohjois-Savoon, keskisuuren 

kaupungin palvelurakenteisiin sopivaksi, tiiviissä yhteistyössä Tarinan 

vastaanottokeskuksen ja Kuopion Tyttöjen Talon kesken. Ohjauksen myötä 

hankkeessa tarjotaan turvapaikanhakijanaisille ja -tytöille tietoa 

sukupuolistuneesta väkivallasta ja heidän oikeuksistaan väkivallan uhreina 

yksilöllisen tuen ja ryhmätoiminnan keinoin. Lisäksi hankkeessa luodaan 

materiaalipankki koulutettavien ja laajemminkin ammattilaisten käyttöön.

Valtakunnallinen

YK:n yhteydessä 

toimiva Euroopan 

kriminaalipolitiikan 

instituutti (HEUNI)

Kuopion Kaupunki tuula.himanen@puijola.net 2019-B

1 1

TUVI - Turvapaikkaprosessin 

vireillepanovaiheen 

uudistaminen 

tietojärjestelmätyökaluja 

kehittämällä

Maahanmuuttovirasto
01.06.2020 - 

31.11.2021
207 269,40 155 452,05

Hankkeessa kehitetään sujuvampi ja laadukkaampi turvapaikka-asian 

rekisteröintivaihe tietojärjestelmissä, mikä mahdollistaa osaltaan 

turvapaikkahakemusten viivytyksettömän käsittelyn sekä turvapaikanhakijoiden 

menettelyn laatuun liittyvien oikeuksien toteutumisen. 

Hankkeessa uudistetaan turvapaikkahakemuksen vireillepanokokonaisuus 

huomioiden ne hyvät käytännön ratkaisut, joita kevennetyn vireillepanolomakkeen 

kanssa saavutettiin. Tällaisia ovat muun muassa asian haku 

poliisiasiaintietojärjetelmän tunnisteella ja samaan aikaan hakeneiden 

perheenjäsenten turvapaikkahakemusten avaaminen automaattisesti peräkkäin.

Valtakunnallinen migri@migri.fi 2019-B

1 1

ONE - Yleinen oikeudellinen 

neuvonta 

vastaanottokeskuksissa.

Maahanmuuttovirasto
01.03.2018 - 

31.06.2020 
374 850,01 281 137,50

Hankkeessa laaditaan vastaanottokeskusten käyttöön tietopaketti, joka sisältää 

materiaalia vastaanottokeskuksen antaman yleisen oikeudellisen neuvonnan 

tueksi. Materiaali käsittää hakijoille kohdennettavan materiaalin (videomateriaali, 

kirjallinen tiedotusmateriaali) sekä vastaanottokeskusten työntekijöille annettavan 

kokonaisuuden (koulutus, muu materiaali). Työntekijöille annettavalla 

kokonaisuudella kehitetään heidän osaamistaan antaa hakijoille yleistä 

oikeudellista neuvontaa.  Hankekokonaisuus tähtää siihen, että yleisen 

oikeudellisen neuvonnan saatavuus ja laatu varmistetaan heti hakuprosessin 

alkuvaiheessa mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla ja osallistamalla 

hakijat siihen. Hankkeessa tuotetaan ja käännetään hakijoille tiedotusmateriaalia 

ja pyritään hyödyntämään myös oikeudellista  neuvontaa tarjoavien järjestöjen 

asiantuntemusta mm. laadittavan selvityksen ja ohjausryhmätyöskentelyn 

muodossa.  

Valtakunnallinen. 

Hankkeessa tehdään 

myös kansainvälistä 

yhteistyötä ainakin yhden 

tai kahden CEAS:in 

vertailumaan kanssa

 -  - elina.eronen@migri.fi 2017B

1 1

Psyyke – hanke 

(vastaanottojärjestelmän 

henkilöstön 

mielenterveystyön 

osaamisen kehittäminen)

Maahanmuuttovirasto
01.03.2019 - 

30.06.2021
189 967,40 142 475,55

Hankkeessa kehitetään henkilöstön osaamista mielenterveystyössä. Tavoitteena 

on, että asiakkaiden tarpeet tunnistetaan varhaisessa vaiheessa ja he saavat 

myös oikeaan aikaan tukea mielenterveyteensä. Vastaanottokeskusten, säilön 

sekä ihmiskaupan uhrien ja auttamisjärjestelmän kyvykkyys auttaa ihmisiä 

mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa paranee. Otetaan käyttöön uusia näyttöön 

perustuvia työmenetelmiä.

Menetelmäosaamista ja materiaalia tuotetaan vastaanottokeskuksiin (aikuisten ja 

perheiden yksiköt, alaikäisyksiköt, tehostetun tuen osasto), ihmiskaupan uhrien 

auttamisjärjestelmään ja säilöönottoyksiköihin. 

Valtakunnallinen migri@migri.fi; paivi.hieta@migri.fi 2018B

1 1

Tulppaani-hanke - 

Tulkkauksen laadun 

parantaminen

Maahanmuuttovirasto
01.09.2019 - 

31.08.2020
176 138,76 132 104,07

Maahanmuuttovirasto on tietoinen siitä, että tulkkausten laadussa on ollut 

heikkouksia, kun tulkkausten kysyntä kasvoi turvapaikanhakijoiden määrän 

noustua moninkertaiseksi. Samalla on huomattu, että standardoitu laadunvalvonta 

tulkkaukselle on tarpeen. Laatua ei ole pystytty systemaattisesti valvomaan eikä 

tulkeille antamaan sellaista palautetta, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen. 

Hankkeessa rakennetaan malli laadunvalvonnalle, jonka avulla on mahdollista 

seurata tulkkausten laatua systemaattisesti. Malli otetaan käyttöön ja aletaan 

seurata tulkkausten laatua kahden hankkeessa työskentelevän 

laadunvalvontatulkin avulla. Lisäksi tulkkausten laatua parannetaan tuottamalla 

soveltuvaa koulutusmateriaalia. Laadunvalvonnassa kertynyttä dataa käytetään 

myös tulkkausten kilpailutuksen tukena, jotta siinä otetaan laadunvalvonnalliset 

kriteerit huomioon paremmin. Lisäksi hakkeessa valmistellaan 

varautumissuunnitelma tilanteeseen, jossa tulkkaustarve kasvaa nopeasti 

moninkertaiseksi.

Valtakunnallinen -
migri@migri.fi; 

klaus.kaartinen@migri.fi
2019A

Kans. 

tavoite



1 1 Osaava edustaja

Pohjois-Pohjanmaan 

elinkeino-, 

liikenne- ja 

ympäristökeskus

01.10.2019 - 

30.11.2020
137 333,34 103 000,00

Hankkeen tavoitteena on parantaa turvapaikanhakijoina ilman huoltajaa Suomeen 

tulleiden lasten edustajien osaamista ja heidän saamaansa tukea. Hankkeessa 

luodaan verkkokoulutus, jonka kautta kaikki edustajat eri puolilla Suomea saavat 

samat perustiedot tarvittavasta lainsäädännöstä ja viranomaisprosesseista, lapsen 

ympärillä toimivista verkostoista ja yhteistyöstä niiden kanssa, vuorovaikutuksesta 

lapsen kanssa sekä ilman huoltajaa olevien lasten erityistarpeista. 

Verkkokoulutuksen lisäksi luodaan 2-3 päivän mittainen verkkokoulutusta 

täydentävä lähikoulutusmalli, jota voidaan hyödyntää jatkossa alueellisissa ja 

valtakunnallisissa koulutuksissa edustajien osaamisen syventämiseksi. Koulutus 

sisältää esim. edustajien ennakkokyselyyn perustuen ajankohtaisia asioita, 

peruskoulutukseen liittyviä syventäviä osioita sekä asiakastapausten yhdessä 

läpikäymistä. Hankkeen avulla myös pilotoidaan verkkopohjaisesti edustajille 

tarjottavan työohjauksen mallia.

Valtakunnallinen
Työ- ja elinkeinoministeriö, 

Maahanmuuttovirasto

kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-

keskus.fi; hanna.maatta@ely-keskus.fi
2019A

1 2

Lähtömaatiedon 

tiedonhankintamatkakäytänn

ön kehittämishanke - FAKTA

Maahanmuuttovirasto
1.9.2017-

31.8.2020
491 000,00 368 250,00

Hankkeessa toteutetaan vuosina 2017–2020 yhteensä 12 tiedonhankintamatkaa. 

Kuuteen Suomen kannalta keskeiseen lähtömaahan (mm. Irak, Afganistan, 

Somalia, Syyria) toteutetaan vuorovuosina kaksi perättäistä matkaa. Matkojen 

avulla kerätty lähtömaatieto pyrkii vastaamaan tarkentuneisiin, entistä 

yksityiskohtaisimpiin tiedontarpeisiin sekä täydentämään muista lähteistä saatavaa 

lähtömaatietoa ja varmistamaan sen paikkansapitävyyden. Matkojen kohteina 

olevista lähtömaista koostetaan Migrin henkilöstön ja relevanttien sidosryhmien 

käyttöön matkaraportit ja sähköiset maaportaalit, joihin kootaan ajantasaisinta 

tietoa lähtömaiden tilanteesta. Matkojen aikana hankituista kontakteista ja 

yhteistyötahoista luodaan Migrin käyttöön ajantasainen asiantuntijatietokanta, joka 

helpottaa tulevien matkojen suunnittelua. Hankkeella tähdätään 

tiedonhankintamatkakäytännön sekä lähtömaatiedon metodologiseen 

kehittämiseen, joka kuvaillaan hankkeessa laadittavassa menetelmäoppaassa.

Hanke toimii Suomessa, 

Lähi-Idässä ja Afrikassa. 
 -  - satu.ruotsalainen@migri.fi 2017A

1 2
Soveltamisohjeprosessin 

uudistamishanke - SOPU
Maahanmuuttovirasto

01.09.2019 - 

31.01.2021
198 712,88 149 034,66

SOPU-hankkeessa Maahanmuuttoviraston (Migri) Oikeus- ja maatietoyksikkö 

(Oima) kehittää uuden, aiempaa resurssitehokkaamman työtavan eri maiden 

turvallisuustilannetta ja muita Migrin turvapaikkaprosessin kannalta olennaisia 

seikkoja käsittelevien tilannekatsausten ja soveltamisohjeiden laatimiseen. 

Kehitetyn uuden mallin mukaisista asiakirjoista tehdään eläviä asiakirjoja, joita 

kyetään päivittämään vuoden 2016 jälkeen kehitettyjä asiakirjoja joustavammin ja 

resurssitehokkaammin. Uudenmalliset, osioihin perustuvat asiakirjat 

mahdollistavat lähtömaatiedon ja siihen pohjautuvan oikeudellisen analyysin 

sisällyttämisen Migrin ohjeistukseen aiempaa ketterämmin, tämän edellyttäessä 

vain tp-prosessin kannalta keskeisimpien osioiden päivittämistä. 

Tilannekatsausten kehittämisessä pyritään käyttämään sovelletusti EU:n 

maahanmuuttoviranomaisten (esim. Staatendokumentation) raportteja, joissa 

käytetään vastaavaa mallia, soveltamisohjeissa yhdistelmää Tanskan ja Ruotsin 

malleista. 

Valtakunnallinen - - migri@migri.fi; mika.niskanen@migri.fi 2019A

1 3

Turvasatama - kunnat, 

viranomaiset ja kolmannen 

sektorin toimijat yhdistävät 

voimansa kehittääkseen 

pakolaisten vastaanottamista 

ja kotouttamista 

Ahvenanmaalla. 

Ahvenanmaan maakunnan 

hallitus

15.03.2018 - 

14.03.2021 
382 513,55 286 885,16

Turvasatama-hankeen tavoitteena on parantaa valmiuksia vastaanottaa pakolaisia 

Ahvenanmaalla, jossa seitsemän kaikkiaan kuudestatoista kunnasta on päättänyt 

ottaa vastaan kiintiöpakolaisia. Hankkeen yhteistyötahot koostuvat kunnista, 

terveys- ja sairaanhoitopalveluiden ja muista viranomaisista sekä järjestö- ja 

vapaaehtoissektorin toimijoista. Hankkeessa keskitytään erityisesti kehittämään 

terveyden ja sairaanhoidon taitoja ja palveluita, jotta mahdollistetaan 

kiintiöpakolaisten erityistarpeiden huomioiminen.  Hankkeessa tullaan kehittämään 

myös helposti saatavilla olevaa tiedotusmateriaalia hankkeen kohderyhmille, 

mukaan lukien elinkeinoelämän toimijat, päättäjät, paikalliset asukkaat ja 

kiintiöpakolaiset. Hanketoimijat toteuttavat yhteistä koordinaatiota ja tarjoavat 

lisäkoulutusta taitojen ja tiedon lisäämiseksi sekä kehittävät malleja ja 

rutiininomaisia menetelmiä tasa-arvoiselle ja nopeammalle kiintiöpakolaisten 

uudelleensijoittamiselle Ahvenanmaalle kotikunnasta riippumatta.

Ahvenanmaa  - 

Maarianhaminan kaupunki, 

Finströmin, Lemlandin, Sundin 

ja Saltvikin kunnat,  

Ahvenanmaan työvoima- ja 

opiskelupalveluiden (AMS) 

viranomaiset,  Maarianhaminan 

Kansalaisinstituutti, 

Ahvenanmaan Punainen Risti, 

Ahvenanmaan Kansanterveys, 

Ahvenanmaan työntekijöiden 

liitto ( ABF), Brandön kunta, 

Ahvenanmaan terveys,- ja 

sairaanhoitopalvelut (ÅHS)

helena.flojt-josefsson@regeringen.ax 2017B

2 2 KotoKuusamo Kuusamon kaupunki
01.06.2020 - 

31.12.2022
232 589,61 174 442,21

Hankkeessa tuetaan maahanmuuttajien osallisuutta, toimijuutta ja 

kokonaisvaltaista hyvinvointia järjestämällä tietoa ja osaamista lisäävää toimintaa 

sekä madaltamalla kynnystä osallistua palveluiden kehittämiseen ja kolmannen 

sektorin toimintaan. Kahdensuuntaista kotoutumista tuetaan järjestämällä 

kohtaamispaikkoja, joissa vanhat ja uudet kuusamolaiset pääsevät tutustumaan 

toisiinsa. Tavoitteena on saada maahanmuuttajat kokemaan olevansa 

tasavertaisia kuntalaisia. 

Hanke tarjoaa koulutusta ja neuvontaa erilaisista kulttuuritaustoista tulevia ihmisiä 

työssään ja toiminnassaan kohtaaville henkilöille. 

Kotouttamisen parissa toimivien tahojen keskinäistä koordinointia ja vastuunjakoa 

kehitetään luomalla kuntaan kotouttamisverkosto, johon kuuluvat keskeiset toimijat 

kuten kunta ja kolmas sektori. Yhteistyössä verkoston kanssa luodaan 

kotouttamispalveluiden toteuttamiselle malli, jossa määritellään palveluiden 

toteuttamisen tavat, roolit ja vastuut.

Kuusamon kunta - - kirjaamo@kuusamo.fi 2019-B

mailto:satu.ruotsalainen@migri.fi
mailto:helena.flojt-josefsson@regeringen.ax


2 2
Nordic Refugee Trauma 

Conference 2021 

Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos 

01.06.2020 - 

30.06.2021
79 244,44 59 433,33

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Helsingissä toukokuussa 2021 

järjestettävä laadukas pohjoismainen kansainvälisen tason Nordic Refugee 

Trauma Conference 2021. Tapahtuman tavoitteena on osallistujien tietojen ja 

taitojen karttuminen, hyvien käytäntöjen ja toimintamallien leviäminen 

pohjoismaiden välillä traumatisoituneiden pakolaisten mielenterveyden 

edistämiseksi. Tapahtuman ohjelma koostuu keynote-puheenvuoroista, 

osallistujien esityksistä sekä temaattisista työpajoista, joiden  tarkoituksena on 

syventyä osallistujia yhdistäviin aiheisiin tarkemmin, jakaa hyviä käytäntöjä sekä 

pohtia keinoja yhteistyön jatkamiseksi konferenssin jälkeen. Keynote-puhujiksi 

kutsutaan traumatisoitumisen huippuasiantuntijoita. Tapahtuman osallistujat ovat 

suomalaisia ja pohjoismaalaisia ammattilaisia, jotka työskentelevät 

traumatisoituneiden pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien kanssa. 

Valtakunnallinen -

Kultturipsykiatrian poliklinikka 

(HUS) & Diakonissalaitoksen 

Psykotraumatologian keskus 

kirjaamo@thl.fi 2019-B

2 2
Kotoa Koollekutsujaksi - 

KoKo-hanke

Tampereen evankelis-

luterilainen 

seurakuntayhtymä / 

Diakonian ja 

yhteiskuntavastuun 

yksikkö

01.09.2020 - 

31.08.2022
246 565,75 184 924,31

Hankkeella rakennetaan vuorovaikutteisempia sekä verkostoituneempia 

asuinyhteisöjä ja synnytetään yhteisöllistä toimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa 

sitä, että yhteisöt, hankkeessa mukana olevat organisaatiot ja yhdistykset 

muodostavat keskusteluyhteyden sekä yhdessä tekemistä vahvistavan 

toimintakulttuurin. Kohderyhmänä ovat Hervannassa, Kontulassa ja Myllypurossa 

sekä niiden lähialueilla asuvat oleskeluluvan saaneet kolmansien maiden 

kansalaiset. Ydinideana hankkeessa on vahvistaa kohderyhmän toimijuutta, 

vaikuttamismahdollisuuksia ja kotoutumista valmennuksen sekä alueille luotavien 

matalan kynnyksen yhteisöverkostojen avulla. Verkostotoimijuuden vahvistaminen 

ja hankkeen aikana muodostuvat yhteydet työllisyystoimijoihin, sosiaalitoimeen, 

isännöitsijöihin sekä naapuruussovittelijoihin tukevat osallistujien ja heidän 

perheidensä toimijuutta ennalta ehkäisten syrjäytymistä ja osattomuutta yhteisössä 

ja laajemmin yhteiskunnassa. 

Hervanta, Kontula, 

Myllypuro

Helsingin 

seurakuntayhtymä

Tampereen kaupunki/ 

Aikuissosiaalityö, Yhdessä 

Selviytymisen Tuki YSTI ry, 

Pirkanmaan Somaliyhdistys ry, 

Tampereen Iranilaisten Naisten 

Kulttuuriyhdistys Aava ry, 

Diakonissalaitoksen D-asema 

Kontula, Tampereen kaupungin 

työllisyys- ja kasvupalvelut, Lähi-

idän naisten yhdistys, 

Naapuruussovittelun keskus 

Tampere

dyv.tampere@evl.fi 2019-B

2 2
Stig in2, Astu sisään2, Come 

in2 - Born to be included

Åbo Akademi, Centret för 

livslångt lärande

01.09.2020 - 

31.07.2022
400 000,00 300 000,00

Hankkeessa pyritään kehittämään toimintaa ja osaamista sekä vahvistamaan 

julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin työntekijöiden ja vapaaehtoisten välistä 

monialaista yhteistyötä. Tavoitteena on jakaa tietoja ja kehittää menettelytapa, 

joka edistää lasten ja nuorten hyvää integroitumista sekä lisää lasten ja nuorten 

hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassamme. Tavoite saavutetaan järjestämällä 

kansallisia konferensseja ja kolme monialaista kehitysprosessia, joissa keskitytään 

lasten ja nuorten osallistamiseen ja integrointiin. Prosessien teemoina on 

vanhempien voimaannuttaminen ja tukeminen, traumatisoituneiden lasten ja 

nuorten tukeminen sekä neuvojen antaminen koulutus- ja vapaa-ajan sektoreiden 

kehittämiseen joustavuuden lisäämiseksi ja systeemisten 

epäoikeudenmukaisuuksien vähentämiseksi. Hankkeesta kansallisesti saatuja 

tietoja ja kokemuksia jaetaan julkaisun avulla, kehittämällä pedagogisia 

oppisisältöjä sisältävä verkkoalusta sekä digitaalisella monikielisellä 

artikkelikokoelmalla, jossa käsitellään lasten ja nuorten integraatiota Suomessa, 

Pohjoismaissa ja maailmalla.

valtakunnallinen 

Svenska social- och 

kommunalhögskolan vid 

Helsingfors universitet, 

Folkhälsan Utbildning 

Ab & Föreningen 

Luckan rf

Nordens välfärdscenter, 

Nuorijärjestö Mahdin Nuoret, 

Mannerheims 

barnskyddsförbund, CEREN the 

Centre for Research on Ethic 

Relations and Nationalism, 

Korsholms kommun, Insitutet 

för mänskliga rättigheter vid 

Åbo Akademi, Helsingfors Stad, 

Svenska.fi & Åbo Stad

torbjorn.sanden@abo.fi 2019-B

2 2 Arjen Apu
LAB Ammattikorkeakoulu 

Oy

01.09.2020 - 

31.12.2022
291 993,04 218 994,78

Hanke tukee maahanmuuttajien kotoutumista vapaaehtoisten toteuttamalla 

arkilähtöisellä Arjen apu -toiminnalla: maahanmuuttajat saavat apua arjen 

pulmissa, jotka eivät vaadi viranomais- tai ammattilaisohjausta ja jotka johtuvat 

puutteellisesta kielitaidosta ja/tai kulttuurin vieraudesta. Tavoitteena on vahvistaa 

maahanmuuttajien osallisuutta ja hyvinvointia sekä sujuvoittaa arkea. Arjen apu 

toteutuu henkilökohtaisena ohjauksena ja omakielisinä tieto- ja taitopajoina. 

Hankkeessa keskitytään afganistanilais- ja eritrealaistaustaisiin maahanmuuttajiin. 

Hankkeen aikana Arjen apu -malli kehitetään pilottien avulla ja juurrutetaan Päijät-

Hämeen alueelle. Aktiivisesti toimiva yhteistyöverkosto on ollut ideoimassa 

hanketta ja sitoutunut sen toteuttamiseen. Malli kuvataan, jotta se on mahdollista 

käynnistää myös muilla alueilla. Se on sovellettavissa eri kieliryhmien tueksi, jos 

vapaaehtoisten tukena on omakielisiä työntekijöitä ja tulkkeja.

Päijät-Häme

Lahden Diakoniasäätiö 

sr, Sylvia-Koti yhdistys 

ry Kaupunkikylä-yksikkö

Suomen pakolaisapu/lahden 

vapaaehtoiset, Lahden 

helluntaiseurakunta, Päijät-

Hämeen 

hyvinvointikuntayhtymä 

maahanmuuttajatyö, Päijät-

Hämeen vapaaehtoistoiminnan 

verkosto, Lahden 

seurakuntayhtymä 

doakinatyö/maahanmuuttajatyö

, Koulutuskeskus Salpaus, 

Lahden kaupunki, Hämeen ELY

lab@lahti.fi 2019-B

2 2

Koulutus, ohjaus ja 

mentorointi kotouttavan 

diakonian tueksi

Satakunnan 

koulutusyhtymä

01.07.2020 - 

31.12.2022
180 294,69 135 221,02

Hankkeessa tehostetaan koulutusten avulla seurakuntien kotouttavan 

vapaaehtoistoiminnan psykososiaalista osaamista haavoittuvien 

maahanmuuttajaryhmien tukemisessa. Seurakuntia kehitetään 

kulttuurisensitiivisiksi ja aidosti integroituneiksi yhteisöiksi ja edistetään 

verkostoitumista muiden kotouttavien toimijoiden kanssa.

Psykososiaalisen tuen konsepti lanseerataan hankkeeseen valittuihin 

pilottiseurakuntiin. Haavoittuville ryhmille järjestetään vertaistukiryhmiä, annetaan 

arjen taitojen kuten vanhemmuuden tukea, millä on selkeä vaikutus perheen ja 

yksilön henkiseen terveyteen ja toimintakykyyn. Seurakuntia avustetaan myös 

toteuttamaan tapahtumia ja yhdessä tekemisen muotoja, jotka edistävät 

yhdenvertaista osallisuutta yhteisöön. Seurakuntien johdon ja eri toiminnoista 

vastaavien kulttuuritietoisuutta ja osaamista kotoutumisen ja inklusiivisuuden 

edistämisessä vahvistetaan. Hanke luo innovatiivisen koulutus- ja 

mentorointimallin, jota muut kotouttavat tahot voivat hyödyntää.

Valtakunnallinen

Suomen Helluntaikirkko (SHK), 

Fida International, Tampereen 

helluntaiseurakunta, Hervannan 

katukappeli, Lahden 

helluntaiseurakunta, Oulun 

helluntaiseurakunta, Kuopion 

helluntaiseurakunta, Vammalan 

helluntaiseurakunta, 

Hämeenlinnan 

helluntaiseurakunta ja 

Joensuun helluntaiseurakunta

pauliina.merikivi@sataedu.fi 2019-B



2 2

NIITTY -Vertaisohjattu 

perhevalmennusmalli 

maahanmuuttajille

Tampereen AMK
01.04.2018 - 

31.12.2020
281 009,15 210 756,86

Kehitetään vertaistuettu perhevalmennusmalli, joka valmentaa maahanmuuttajat 

synnytykseen, imetykseen, lapsen hoitoon, vanhemmuuteen, elintapoihin ja 

perheen arkeen. Kehittämisessä huomioidaan perheiden seksuaali- ja 

lisääntymisterveyteen liittyvät palvelutarpeet, jotka kytkeytyvät kulttuurisiin 

käytänteisiin, kuten tyttöjen ja poikien ympärileikkaukseen tai vauvoihin 

kohdistuviin käytäntöihin. Perhevalmennusmalli kehitetään Pirkanmaalla. Malli 

jalkautetaan ja levitetään kuntiin, joissa asuu fertiili-ikäisiä maahanmuuttajia. 

Hankkeen aikana etsitään eurooppalaisia yhteistyötahoja mallin levittämiseksi 

EU:n jäsenmaihin.

. 

Pirkanmaa Tampereen kaupunki

Setlementti, Tampere ry, 

Naistari, Pakolaisapu ry, 

Setlementti, Tampere ry, 

Miestalo Mattila, 

TAYS, synnytysosastot

irmeli.nieminen@tuni.fi 2017B

2 2

YOUME - Mielenterveyden 

lähettiläät kotoutumisen 

voimavarana

Turun ammattikorkeakoulu 

oy

01.02.2019 -

31.12.2020
429 840,95 322 380,71

Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista tukemalla 

heidän mielenterveyttään.  Hankkeen aikana luodaan yhdessä maahanmuuttajien 

ja asiantuntijaverkoston kanssa Mielenterveyden lähettiläät –malli, jossa 

mentoroinnin avulla lisätään maahanmuuttajien tietoutta mielenterveydestä, sen 

vahvistamisesta sekä ongelmista ja hoitoon hakeutumisesta. 

Mentoroinnin kautta Mielenterveyden lähettiläät ottavat mielenterveyteen liittyvät 

asiat puheeksi omassa yhteisössään.  Mentorointi on kokemusten ja tiedon 

siirtämistä yhteisöjen tilaisuuksissa kuin kahdenkeskisissä vuorovaikutussuhteissa. 

Mentorin toimintaa kuvaa tavoitteellisuus, avoimuus, luottamus ja sitoutuneisuus. 

Hän reagoi tarpeisiin, jotka ovat toisen elämän kannalta kriittisiä. Mentorointi ei ole 

tässä tapauksessa tutorointia, opettamista, työnopastusta tai työnohjausta.  

Mielenterveyden lähettiläiden toimintaa tuetaan tietosisältöisillä seminaareilla. 

Hanke jalkautetaan pysyväksi osaksi järjestöjen toimintaa.

Varsinais-Suomi

Lounais-Suomen 

Mielenterveysseura / 

Turun kriisikeskus, 

Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä / 

Psykiatrian toimialue, 

Yhdessä yhdistys ry, 

Sateenkaari Koto ry  

- TKI-palvelut@turkuamk.fi 2018B

2 2

Kotoa kotiin ja yhteiskuntaan - 

valmennusmalli 

maahanmuuttajanaisten 

osallistamiseksi 

yhteiskunnalliseen 

toimintaan

Tampereen 

ammattikorkeakoulu Oy

01.03.2019 - 

31.08.2021
227 412,92 170 559,69

Hankkeessa edistetään maahanmuuttajanaisten ja vanhuspalveluita tarjoavien 

organisaatioiden yhteistyötä ja pyritään rohkaisemaan naisia siirtymään kotoa 

yhteiskunnalliseen toimintaan. Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään 

maahanmuuttajanaisten kanssa valmennusmalli, joka valmentaa 

maahanmuuttajanaiset osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan 

tutustuttamalla heidät suomalaiseen kulttuuriin, viestintäkulttuuriin, suomalaiseen 

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään sekä suomalaiseen työelämään. 

Kohderyhmän tavoittamiseksi hanke hyödyntää pääasiassa Seltementti Tampere 

ry:n Naistarin verkostoja. Hervannan kaupunginosassa sijaitseva Naistari tarjoaa 

tukipalveluita maahanmuuttajanaisille. Naistarin toimintaan osallistuvat erityisesti 

ne naiset, joilla ei ole ammatillisiä opintoja eikä suomalaisen työelämän 

edellyttämää osaamista eikä suomenkielen taitoa.

Pirkanmaa -

Setlementti, Tampere ry., 

Naistari, Suomen pakolaisapu 

ry, Kotipirtti säätiö, 

Tampereen ev.lut srk Mummon 

kammari, 

Tampereen kaupunki, 

(Tammelan lähitori), Apukolmio 

Oy

tamk@tuni.fi 2018B

2 2 Kotoa kotiin
Lahden 

ammattikorkeakoulu Oy

01.04.2019 - 

30.09.2021
505 186,96 378 890,22

Kotoa kotiin -hankkeessa järjestetään integroitumista, osallisuutta ja positiivista 

mielenterveyttä tukevaa ryhmätoimintaa maahanmuuttajanaisille, jotka syystä tai 

toisesta ovat palveluiden ulottumattomissa ja siten vaarassa jäädä kokonaan 

opiskelu- ja työmarkkinoiden ulkopuolelle (esim. kotiäidit, luku- ja 

kirjoitustaidottomat). Toiminnan keskiössä on ammatillisesti ohjattu, 

ryhmämuotoinen tuki sekä S2-opetuksen linkittäminen kaikkeen tekemiseen. 

Toimintaan voi osallistua lasten kanssa ja se kohdistuu erityisesti arabian, kurdi-, 

dari- ja thai-kielisiin naisiin. Kotoutumispolulla pidemmälle ehtineet 

maahanmuuttajat toimivat naisten mentoreina.

Toiminnan tuloksena naisten tukiverkostot laajenevat ja he tutustuvat alueen 

palveluihin ja toimintamuotoihin. Suomen kieli vahvistuu ja ryhmätoiminnan 

päättymisen jälkeen naisilla on jatkopolku selvillä. Heillä on paremmat edellytykset 

tukea lastensa koulunkäyntiä ja kotoutumista. Myös mentoreiden osallisuus ja 

osaaminen on vahvistunut. 

Päijät-Häme

Lahden Diakoniasäätiö 

sr, 

Koulutuskeskus 

Salpaus

Lahden kaupunki/Osallisuus ja 

hyvinvointipalvelut/Maahanmuu

ttotyö ja Alueellinen 

integraatiopalvelupiste, 

Lahden seurakuntayhtymä, 

Päijät-Hämeen 

hyvinvointiyhtymä/Maahanmuut

tajapalvelut, 

Lahden kaupunki/valmistava 

opetus, Kaupunkikylä 2025, 

Päijät-Hämeen liikunta ja 

urheilu, 

Luetaan yhdessä -verkosto

lamk@lamk.fi 2018B

2 2

Löydä kotisi uudestaan 

Pohjois-Pohjanmaalta – 

Maaseutumaisten kuntien 

alkuvaiheen 

maahanmuuttajaperheiden 

kotoutumisen malli

Pudasjärven kaupunki
01.04.2019 - 

31.03.2021
478 346,80 358 760,10

Hankkeessa luodaan Pudasjärvelle ja Utajärvelle maaseutumaisten kuntien 

alkuvaiheen kotoutumisen malli perheille. Malli sisältää kotokartoituksen, perheen 

kotoutumissuunnitelman ja tarvittaessa osaamiskartoituksen. Lisäksi kehitetään 

palvelujärjestelmää siten, että kunnissa pystytään vastaamaan kolmansien 

maiden, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien, tarpeisiin parantamalla 

palvelujen asiakaslähtöisyyttä sekä lisäämällä henkilöstön ja järjestöjen osaamista. 

Hankkeessa kehitetään vertaistukitoimintaa kouluttamalla vertaistukiohjaajia. 

Vertaisryhmätoiminta on yksi maahanmuuttajien kotouttamista tukeva 

toimintamuoto, jonka rinnalla tarvitaan kuntien eri toimijoiden sekä kolmannen 

sektorin yhteistyötä.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa pakolaistaustaisten maahanmuuttajien 

tarpeesta lähtevää kotoutumisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämistä siten, 

että pienestä maaseutukunnasta tulee aidosti uusi kotikunta

Pudasjärvi, Utajärvi Utajärven kunta SPR Oulun piiri,  4H Pudasjärvi asiakaspalvelu@pudasjarvi.fi 2018B
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2 2 Kotoutumisen tukena Uudenmaan ELY-Keskus
01.02.2019 - 

31.12.2020
480 000,00 360 000,00

Hankkeessa mallinnetaan kunnissa tehtävää yhteistyötä, jonka tuloksena 

kotoutumisentukena.fi -verkkopalvelu saadaan entistä tehokkaampaan ja 

laajempaan käyttöön. Verkkopalvelua kehitetään toimivammaksi käyttäjien 

tarpeiden pohjalta, jotka ovat tulleet esiin pilotointivaiheessa sekä verkkopalvelun 

julkaisemisen jälkeen. Järjestötoimijoiden ja eri viranomaisten koulutusta 

jatketaan, jotta verkkopalvelu otetaan käyttöön työkaluna neuvonta- ja ohjaustyötä 

tekevien työntekijöiden arjessa mahdollisimman monialaisesti. Koulutuksia 

pyritään järjestämään ensisijaisesti yhteistyössä alueellisten kumppaneiden 

kanssa. Järjestöjä tuetaan verkkopalvelun käyttöönotossa mm. viestintään ja 

toiminnan konseptoimiseen tähtäävän laatutyöskentelyn avulla. Hankkeessa 

käynnistetään ja vahvistetaan TEM:n kumppanuusohjelman kehitystyötä 

alueellisesti. Hankkeessa suunnitellaan käyttäjien tueksi verkkokoulutusmateriaali/ 

tutoriaali, jota on tarkoitus hyödyntää erityisesti hankkeen päättymisen jälkeen.

Uusimaa,Pirkanmaa

Työ- ja elinkeinoministeriö, 

kotouttamisen osaamiskeskus, 

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne 

ja ympäristökeskus, Suomen 

Pakolaisapu ry, Moniheli ry, Ejy 

ry, Suomen Punainen Risti

kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi 2018B

2 3

Vahva ja ajantasainen 

kotoutumisen tietopohja ja 

tutkittua tietoa 

kotoutumisesta (FinMonik2)

Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos

01.09.2020 - 

31.12.2022
562 898,76 422 174,07

Hankkeessa on kolme toisiaan tukevaa tavoitetta. 1) Tunnistetaan ja kartoitetaan 

keskeisten asiakastietojärjestelmien (erityisesti Kanta-arkisto) tietosisällöt ja 

käyttömahdollisuudet kotoutumisen seurannassa terveyden ja hyvinvoinnin osalta, 

2) Vahvistetaan kotoutumisen seurantajärjestelmän tietopohjaa yhdistämällä eri 

hallinnonalojen rekisteritietoja väestötutkimuksiin (mm. FinMonik). Laajaa 

tietopohjaa hyödyntäen tuotetaan tutkittua tietoa maahanmuuttajaryhmien 

kotoutumisen taustalla vaikuttavista tekijöistä palvelutarpeen arvioimiseksi ja 3) 

Hankkeen tuotokset tuotteistetaan selkeiksi ja helppokäyttöisiksi materiaaleiksi ja 

ne julkaistaan THL:n verkkosivuilla, sähköisellä alustalla (esim. Terveytemme.fi). 

Tuotteistamisessa hyödynnetään palvelumuotoilua ja visualisointia. Työ 

toteutetaan kiinteässä yhteistyössä TEM- kotoutumisen osaamiskeskuksen, 

kuntien, ministeriöiden ja muiden tutkimuslaitosten kanssa. 

Valtakunnallinen

Ministeriöt; TEM, OM, STM, 

OKM, SM. Kunnat; Oulu, 

Tampere, Turku, Espoo, 

Helsinki ja Vantaa. 

Tutkimuslaitokset: 

Tilastokeskus ja 

Työterveyslaitos

kirjaamo@thl.fi 2019-B

2 3

FinMonik - Tutkittua tietoa 

hyvinvoinnista kotoutumisen 

ja sen seurannan tueksi

Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos

01.03.2018 - 

30.08.2020  370 546,53    277 898,83   

Hankkeen tavoitteena on kehittää ulkomaalaistaustaisen väestön hyvinvoinnin ja 

terveyden seurantamalli eli luoda suunnitelma kotoutumisen seurantatyössä 

tarvittavien tietotarpeiden täyttämiseksi (mm. erillisten kyselytutkimusten tiheys, 

aihealueet, rahoitus) joka on hyödynnettävissä myös alueellisesti. Lisäksi 

hankkeessa toteutetaan kyselytutkimus, jossa tuotetaan tietoa alueellisesti sekä 

tarkennetaan uuden tiedonkeruun ja aiemman kokemuksen perusteella ne 

terveyden ja hyvinvoinnin indikaattorit, jotka ovat keskeisiä kotoutumisen 

seurantyössä ja joita ei saada rekisteristä. Näitä aihealueita ovat hyvinvointi, 

osallisuus, syrjintäkokemukset, terveydentila, koetut työllistymisen esteet, oma 

arvio kielitaidosta. Tietoa pyritään tuottamaan suurista kunnista, sukupuolittain ja 

syntymämaaryhmän tai maahantulosyyn mukaan. Työ toteutetaan kiinteässä 

yhteistyössä TEM- kotoutumisen osaamiskeskuksen, useiden kuntien, muiden 

hallinnonalojen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Valtakunnallinen  -

Oulun kaupunki, Tampereen 

kaupunki, Turun kaupunki, 

Espoon kaupunki, 

Vantaan kaupunki, Helsingin 

kaupunki, 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

(TEM), Oikeusministeriö (OM)

hannamaria.kuusio@thl.fi 2017B

2 3

Maahanmuutto- ja 

turvallisuusviranomaisten 

yhteistyön kehittäminen 

(MISEC)

Maahanmuuttovirasto

02.04.2018 - 

31.10.2020
691 021,46

518266,09

Hankkeella autetaan maahanmuuttoviranomaisia ratkaisemaan ulkomaalaislain 

maahantulon ja oleskeluluvan myöntämisen edellytysten täyttymistä parhaan 

mahdollisen tiedon perusteella. Tähän pyritään kehittämällä kansallista ja 

kansainvälistä tiedonvaihtoa ja analyysitoimintaa sekä selvittämällä nykyisen 

sääntelyn toimivuutta tiedonhankinnan, viranomaisyhteistyön ja tietojen sähköisen 

käsittelyn kannalta. Hanke edistää viranomaisyhteistyötä, kustannustehokkuutta, 

prosessien oikeusvarmuutta ja laatua.

Kansallinen hanke, jolla 

liittymäpintoja myös 

Eurooppalaiseen ja 

muuhun kansainväliseen 

yhteistyöhön sekä niiden 

kehittämiseen. 

Poliisihallitus

Suojelupoliisi, Ulkoministeriö, 

Rajavartiolaitos, Harmaan 

talouden 

selvitysyksikkö/Verohallinto, 

Eurooppalainen 

hybridiosaamiskeskus, 

Rikosseuraamusvirasto, 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

henrik.veikanmaa@migri.fi 2017B

2 3
RIO 2  - Kiertävä 

maahanmuuton asiantuntija
Maahanmuuttovirasto

01.10.2019 - 

31.03.2021
150 164,55 112 623,41

RIO 2 -hanke on jatkoa Maahanmuuttoviraston (Migrin) RIO - kiertävä 

maahanmuuton asiantuntija -hankkeelle, jossa on kehitetty yhteistyössä 

edustustojen ja ulkoministeriön kanssa oleskeluluvan hakemiseen liittyviä 

toimintoja haasteellisissa maissa. RIO 2- hankkeessa selvitetään, miten uudet 

toimintamallit on omaksuttu, arvioidaan niiden vaikuttavuutta, tehdään tarvittavat 

korjaukset sekä pyritään vakiinnuttamaan parhaat toimintamallit edustustojen 

käyttöön. Tavoitteena on kolmannen maan kansalaisen mahdollisimman nopea, 

sujuva ja kustannustehokas maahanmuuttoprosessi, josta hakijan lisäksi hyötyvät 

työnantajat, oppilaitokset ja viranomaiset. Hankkeessa keskitytään haastavimpiin 

edustustoihin, erityisesti niihin, joissa hakemusten vastaanottoa on ulkoistettu. 

Hankkeessa kehitetään myös viranomaisten välistä yhteistyötä hyödyntäen 

teknologiaa mm. etäkoulutusten, -neuvonnan ja -haastattelujen sekä 

palautejärjestelmän toteuttamisessa.

Hanke toimii Aasiassa, 

Afrikassa ja Lähi-idässä. 
- Ulkoministeriö

migri@migri.fi; 

katariina.sovela@migri.fi
2019A

3 1 Mahdollisuutena paluu - MAP Maahanmuuttovirasto
01.02.2021 - 

31.12.2022
441 034,76 330 776,07

Vapaaehtoisen paluun Mahdollisuutena paluu -hankkeessa kehitetään 

asiantuntevaa paluuneuvontaa, kartoitetaan palaajien erityistarpeita sekä 

edistetään paluun jälkeisen uudelleen kotoutumisen suunnittelua 

vastaanottokeskuksissa. Hankkeessa tarjotaan paluuneuvontaa henkilöille, jotka 

ovat jääneet maahan ilman oleskelulupaa sekä tehdään yhteistyötä kuntien ja 

kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, jotka kohtaavat näitä henkilöitä työssään. 

Arabiankielisille asiakkaille tarjotaan omakielistä paluuneuvontaa. Hankkeessa 

hyödynnetään kansainvälisiä verkostoja suomalaisen paluutyön kehittämisessä. Valtakunnallinen

Kansainvälinen 

siirtolaisuusjärjestö IOM, 

Poliisihallitus, 

Helsingin poliisilaitos, 

Vastaanottokeskukset

niina.laaperi@migri.fi, 

nada.al.omair@migri.fi
2020B
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3 1
RETU - Mahdollisuutena 

vapaaehtoinen paluu
Maahanmuuttovirasto

01.10.2019 - 

31.12.2020
199 594,56 149 695,92

Maahanmuuttovirasto voi myöntää vapaaehtoisen paluun tukea kielteisen 

turvapaikkapäätöksen jälkeen laittomasti maahan jääneille henkilöille. 

Vapaaehtoisesta paluusta tiedottaminen, neuvonnasta huolehtiminen ja 

hakemusten käsittely tämän kohderyhmän osalta kuuluu Maahanmuuttoviraston 

vastaanottoyksikön tehtäviin. Viraston vapaaehtoisen paluun toimintamalli ja 

ohjeistus edellyttävät päivittämistä, koska nykyisessä mallissa ei ole huomioitu tätä 

kohderyhmää eikä heille suunnattua neuvontaa. Hankkeessa selvitetään, millä 

tavoin on mahdollista tavoittaa ja antaa neuvontaa kielteisen 

turvapaikkapäätöksen jälkeen laittomasti maahan jääneille henkilöille, jotka eivät 

enää kuulu vastaanottopalveluiden piiriin.

Valtakunnallinen -

IOM, 

Poliisihallitus, Helsingin 

poliisilaitos, 

Helsingin Diakonissalaitos

migri@migri.fi; niina.laaperi@migri.fi 2019A

3 2

MAPPI 2 - Maasta 

poistamisen 

täytäntöönpanosuunnitelman 

digitalisointi

Poliisihallitus
01.03.2021 - 

28.2.2022
257 817,08 193 362,81

Poliisihallituksen ja Maahanmuuttoviraston yhteishankkeessa kehitetään 

paluutoimenpiteitä toteuttamalla Ulkomaalaisasioiden sähköiseen 

asiointijärjestelmään (UMA) uusi ulkomaalaisen maasta poistamisen 

täytäntöönpanon valmisteluun liittyvä toiminnallisuus. Hankkeessa uudistetaan 

myös maasta poistamisprosessin tiedonvälitystä yhdenvertaisuusvalvojan 

suuntaan uuden työnhallintatyökalun myötä. Digitalisoinnin etujen täysmääräisen 

hyödyntämisen takaamiseksi järjestetään uudistuksia käyttävälle henkilöstölle 

koulutusta.

Toimenpiteen digitalisoinnilla ja hallinnoinnilla UMA-järjestelmässä saavutetaan 

nykyistä parempi tiedon ajantasaisuus, eheys ja päivitettävyys.  Maasta 

poistamisen täytäntöönpanosuunnitelman digitalisointi luo uuden työkalun maasta 

poistamisten täytäntöönpanosta sekä niiden valvonnasta vastaaville viranomaisille.

Valtakunnallinen Maahanmuuttovirasto Yhdenvertaisuusvaltuutettu
karoliina.karjalainen@poliisi.fi, 

maria.lundstrom@poliisi.fi

3 2 Tulevaisuuden polku
Laurea-

ammattikorkeakoulu Oy

01.08.2019 - 

31.07.2020
221 716,06 166 287,04

Nyt toteutettavassa pilottiprojektissa kohderyhmänä ovat irakilaiset tp-hakijat, joille 

järjestetään 4-päivän mittainen yrittäjyysvalmiuksia vahvistava koulutus, yksilöity 

ohjaus, fasilitoitu verkottuminen Irakin markkinoiden kysyntään vastaaviin 

suomalaisiin pk-yrityksiin lisäten myös ymmärrystä hyödyketuen luomista 

mahdollisuuksista oman yritystoiminnan käynnistämiseksi Irakiin paluun jälkeen. 

Malli perustuu itsensä työllistämiseen tähtäävien valmiuksien kehittämiseen ja 

kestävän toimeentulon mahdollisuuksien luomiseen yhteistyössä suomalaisten pk-

yritysten kanssa. Tavoitteena on vahvistaa turvapaikanhakijoiden ymmärrystä 

toimeentulon mahdollisuuksista Irakissa ja luoda koulutusmalli, joka edistää 

irakilaisten tp-hakijoiden yrittäjyysvalmiuksia, omatoimisuutta ja itsevarmuutta 

yrittäjyyteen ryhtymiseksi. Koulutuksen, ohjauksen ja yrityskohtaisen 

perehdytysjakson jälkeen tp-hakija voi tehdä sopimuksen yhteistyön jatkamisesta 

yrityksen kanssa ja yritystoiminnan aloittamisesta Irakissa.

Pääkaupunkiseutu
Haaga-Helia 

ammattikorkeakoulu

Comprendum Oy, Start-up 

Refugee, 

Ulkoministeriö, 

Keskuskauppakamari , 

Maahanmuuttovirasto, 

ValueThing Oy

rehtorintoimisto@laurea.fi; 

elisa.norvanto@laurea.fi
2019A

3 3

Haavoittuvuuden 

tunnistaminen ja 

huomioiminen 

maastapoistamisen 

valmistelussa ja 

täytäntöönpanossa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu 

/OKM

01.08.2020 - 

31.10.2021
207 371,02 155 528,26

Palautusten valvonnassa on havaittu, että haavoittuvassa asemassa olevien 

palautettavien tunnistaminen ja heidän erityistarpeidensa huomioiminen vaihtelee. 

Kyse voi olla esim. terveydenhuollon toimenpiteen jälkeisestä toipumisajasta 

ennen palautusta, lääkityksen ja sairaskertomusten mukaan saamisesta tai 

ihmiskaupassa uhriutumisen tai lapsen edun huomioimisesta. Hankkeella pyritään 

parantamaan viranomaisten välistä yhteistyötä. 

Tavoitteena on, että poliisi pystyisi huomioimaan paremmin ja yhdenmukaisemmin 

haavoittuvuuden. Maahanmuutosta ja palautuksista käydään yhteiskunnallista 

keskustelua. Oikean tiedon tarve on suuri. Hanke tuottaa tietoa palautuksiin 

liittyvistä inhimillisistä tekijöistä ja edistää humaania palautustoimintaa. Hanke 

mahdollistaa valvontatyön paremman kohdentamisen, tiedon analysoinnin ja 

rakenteellisten muutosten arvioinnin. Normaalin virkatyön ja resurssin puitteissa 

tämä ei ole mahdollista.

Valtakunnallinen - - yvv@oikeus.fi 2019-B

3 3
Palautusten valvonnan 

vaikuttavuus
Yhdenvertaisuusvaltuutettu

01.02.2019 - 

31.07.2020
310 983,96 233 237,97

Maastapoistamisen täytäntöönpanon valvonta on ollut yhdenvertaisuusvaltuutetun 

tehtävänä vuodesta 2014 lähtien. Viiden vuoden aikana valvojat ovat seuranneet 

poliisin maastapoistamistoimintaa 150 kertaa. AMIF-hankkeella 

yhdenvertaisuusvaltuutettu toteuttaa tähän mennessä tehtyjen yksittäisten 

valvontojen arvioinnin ja tuottaa suosituksia maastapoistamisen täytäntöönpanon 

kehittämiseksi yhä läpinäkyvämpään ja palautettavien perus- ja ihmisoikeuksia 

kunnioittavaan suuntaan. Hanke tuottaa ehdotuksia ja toimenpiteitä myös 

valvonnan kehittämiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Vaikuttavuutta 

tehostetaan lisäksi sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämistoimilla. Euroopan 

unionin tavoitteena on lisätä palautuksia, jolloin valvonnan merkitys ja 

jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tarve kasvaa. Tästä syystä 

yhdenvertaisuusvaltuutetun AMIF-hankeessa tiivistetään myös yhteistoimintaa 

Frontexin ja jäsenvaltioiden valvontaorganisaatioidenkanssa.

Valtakunnallinen - - yvv@oikeus.fi 2018B

3 3
Paluuasiantuntija Suomen 

Irakin suurlähetystöön (REX)
Maahanmuuttovirasto

01.10.2019 - 

30.09.2020
400 000,00 300 000,00

REX työskentelee Irakissa vuoden tehtävänään kerätä tietoa Irakin muuttoliike- ja 

paluutilanteesta, uudelleenkotoutumisen keinoista ja tarpeista 

suomalaisviranomaisille.  Hän tapaa ja luo kontakteja viranomaisiin, järjestöihin ja 

lähetystöihin. REX tapaa Suomesta palanneita ja palveluntarjoajia, joiden kanssa 

täsmennetään toimivia keinoja ja paluun seurantaa. Tiedolle ja yhteyksille on 

tarvetta; ne edesauttavat yhteistyön suunnittelua paluun edistämiseksi. REX voi 

edistää paluuyhteistyötä Irakissa olevien EU-maiden kanssa sekä vahvistaa Irakin 

osallistumista paluutoimien suunnitteluun. Paluuyhteistyöpöytäkirjojen 

täytäntöönpanossa, matkustusasiakirjojen ja henkilöllisyyden selvittämisessä sekä 

palautusten valvonnassa hänellä voi olla myös roolia. 

Paluun toteutukseen tarvitaan muitakin kuin viranomaisia, jotka voivat toteuttaa 

paluuta, vakauttamista ja jälleenrakentamista tukevia hankkeita.  REX:n tehtävänä 

on osallistua ideointiin ja yhteistyökumppaneiden kartoittamiseen.

Kohdealue on 

varsinaisesti Bagdad ja 

mahdollisesti muutkin 

Irakin alueet. Alueellisesti 

hankkeen vaikuttavuus 

ulottuu kuitenkin 

Suomeen asti. 

- - migri@migri.fi; tarja.rantala@migri.fi 2019A



5 1
Kiintiöpakolais -ja 

kuntaansijoittamishanke III
Maahanmuuttovirasto

01.03.2021 - 

31.12.2022
823 257,30 823 257,30

Hankkeessa toteutetaan muutoksia kiintiöpakolaisasian vireillepanon, 

päätöksenteon ja kuntaansijoittamisen UMA-tietojärjestelmätoiminnoissa sekä 

työkaluissa. Kehittämistoimet mahdollistavat usean asian vireillepanon ja 

päätöksen käsittelyn samanaikaisesti sekä vähentävät manuaalisia työvaiheita 

kuntiinsijoitusten suunnittelussa sekä seurannassa. Muutostöillä taataan 

sujuvampi ja laadukkaampi kiintiöpakolaisasian käsittely, joka nopeuttaa 

kiintiöpakolaisten Suomeen saapumista. Kiintiöpakolaisten päätöksenteon 

toiminnon uudistaminen edellyttää kansainvälisen suojelun asiaryhmän 

päätöstoimenpiteiden uudistamista, mikä on jatkossa hyödynnettävissä muiden 

kansainvälisen suojelun asioiden käsittelyssä. Hankkeessa vahvistetaan 

koulutusten ja tiedonjaon myötä yhteistyöviranomaisten valmiuksia vastaanottaa 

kiintiöpakolaisia, varaudutaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin esim. 

koronatilanteessa sekä tarkennetaan valinta- ja kuntaansijoitustyöskentelyn 

menettelyjä tarvittavilta osin.

Valtakunnallinen
Työ- ja elinkeinoministeriö 

(TEM), ELY-keskukset, kunnat

minna.giss@migri.fi, 

suvi.tiainen@migri.fi
2020B

5 1

Kiintiöpakolais- ja 

kuntaansijoittamishanke II 
Maahanmuuttovirasto

01.03.2018 - 

28.02.2021
858 157,39 858 157,39

Hankkeessa määritellään, toteutetaan, testataan ja otetaan käyttöön UMA-

järjestelmän toiminnallisuuksia kiintiöpakolaisten kuntaansijoittamisen osalta, jotta 

Maahanmuuttovirasto saa tiedot kuntapaikoista sekä pakolaisten kuntaan 

hyväksymisistä ajantasaisena ja kootusti ja ELY-keskuksilla sekä kunnilla on 

ajantasaiset tiedot ilman kuntapaikkaa olevista kiintiöpakolaisista. 

Yhteistyökumppaneille tarjotaan ajantasaista tietoa kiintiöpakolaisen 

valintaprosessista, lähtö- ja oleskelumaan olosuhteista sekä kuntaansijoittamisesta 

kiintiöpakolaisten vastaanoton tueksi. Hankkeessa varaudutaan 

toimintaympäristön muutoksiin tarkentamalla tarvittaessa toimintamalleja. 

Hankkeessa kartoitetaan myös kehittämistarpeet liittyen 

valintamatkatyöskentelymenettelyihin, jotta voidaan tehokkaammin hyödyntää 

digitaalisia työvälineitä. Näin varmistetaan työskentelyn hallittavuus myös 

muuttuvissa olosuhteissa. Hankkeessa tarjotaan myös koulutusta valintamatkoille 

osallistuville kotoutumisen asiantuntijoille. 

Valtakunnallinen  -

Työ- ja elinkeinoministeriö,  

Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukset, 

Kunnat

minna.giss@migri.fi 2017B

5 1

Turpro - hanke 

(kiintiövalintamatkojen 

turvallisuusprosessien 

kehittämisen hanke)

Maahanmuuttovirasto
01.07.2019 - 

30.06.2021
430 657,44 430 657,44

Hankkeessa kehitetään pakolaiskiintiövalintamatkojen turvallisuusnäkökohtien 

huomioimista ja siten Suomen valmiuksia, turvallisesti sekä tehokkaasti, toteuttaa 

sovittuja kansainvälisiä velvollisuuksia pakolaispolitiikan suhteen. Hankkeen 

painopisteenä on luoda kiintiöpakolaisvalintamatkoille pysyvät sekä hyvin 

dokumentoidut turvallisuusnäkökohdat huomioivat  prosessit, mahdollistaen myös 

itsenäisen toiminnan. Käytännössä tämä toteutetaan siten, että prosessien 

luomisen lisäksi, myös henkilöstöä koulutetaan riittävälle tasolle, niin yksilöinä kuin 

ryhmänä, sillä nämä henkilöt saattavat joutua toimimaan hyvinkin haastavissa 

olosuhteissa. Tavoitteena itsenäinen kyky tunnistaa toimintaan liittyvät riskit ja 

niiden huomioinen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa siten, että Suomen 

kansainväliset sitoumukset eivät vaarannu. Hankkeessa kartoitetaan lisäksi 

Nigerin olosuhteita ja turvallisuustilannetta

Valtakunnallinen - Suojelupoliisi
migri@migri.fi; 

frank.osterlund@migri.fi
2019A

5 2

Kulttuuriorientaatiokoulutus 

Suomeen valituille 

kiintiöpakolaisille 2018- 2021. 

Maahanmuuttovirasto
01.09.2018 - 

31.08.2021
1 072 337,00 1 072 337,00

Hanke vahvistaa Suomeen valittujen kiintiöpakolaisten kotoutumis- ja kuntiin 

asettumisvalmiuksia lisäämällä heidän kulttuuri- ja yhteiskuntatietoja ennen 

Suomeen muuttoa. Hankkeessa toteutetaan kahdeksan kiintiöpakolaisten 

sijaintimaissa tapahtuvaa lähiopetusjaksoa. Lähiopetusjaksojen menetelmät ovat 

oppijakeskeisiä, osallistavia ja osallistujien erityistarpeet huomioivia. 

Lähiopetusjaksojen lisäksi kiintiöpakolaisten kulttuuri- ja yhteiskuntatietoutta 

vahvistetaan MOF.fi-sivuston kautta, jota kehitetään hankkeessa vastaamaan 

paremmin haavoittuvien ryhmien (esim. luku- ja kirjoitustaidottomat, nuoret) 

tarpeita. Hankkeessa myös tuotetaan kouluttajan käsikirja, joka kokoaa yhteen 

tiiviisti kiintiöpakolaisten tieto- ja kotoutumistarpeita suhteessa eri 

koulutussisältöihin. Hanke on jatkoa Migrin aiemmille 

kulttuuriorientaatiohankkeille. Hanke toimii osana uudelleensijoittamisprosessin 

kaarta ja pyrkii vahvistamaan jatkumoa Migrin hallinnoiman kiintiöpakolaisten 

valintamenettelyn kanssa. 

Valtakunnallinen - - migri@migri.fi 2018A

6 1
Sylvia5 - Pakolaisten kuntiin 

sijoittamisen tehostaminen
Työ- ja elinkeinoministeriö

01.02.2021 - 

31.12.2021
2 346 028,39 2 346 028,39

Hanke edistää kuntapaikkojen saamista pakolaisille tukemalla kuntia lisätuin ja 

lisäämällä osaamista vastaanottoon ja kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Laskennallisen korvauksen lisäosalla tuetaan vastaanoton ja pakolaisten 

kotoutumisen tuen kehittämistä ja vastaanoton jatkuvuutta. Hätätapausten 

vastaanoton lisätuella ylläpidetään vastaanottavien kuntien verkostoa, jotta 

hätätapaukset voidaan vastaanottaa kiireellisyyden edellyttämässä aikataulussa. 

Hankkeeseen sisältyy myös lisätukien digitalisointi.

Hanke tukee pakolaisuuteen liittyvää osaamista, tietopohjan vahvistamista ja 

hyvien käytäntöjen jakamista tilaisuuksin, koulutuksin ja viestinnällä. Hanke 

osallistuu TEM:n kotoutumisen kumppanuusohjelman toteuttamiseen tukemalla 

vastaanoton ja kotoutumisen tuen toimijoiden monialaista yhteistyötä kunnissa ja 

kehittää TEM:n kotoutuminen.fi-sivuston pakolaisuuteen liittyviä sisältöjä. 

Hankeviestinnällä tuetaan vastaanoton tietopohjaisuutta ja avointa 

asenneilmapiiriä.

Valtakunnallinen

ELY-keskukset ja KEHA-

keskus, Maahanmuuttovirasto, 

Työ- ja elinkeinominsteriön 

kotouttamisen osaamiskeskus

maria.tiainen@tem.fi, 

rita.alarinta@tem.fi
2020B

mailto:minna.giss@migri.fi


6 1 Navigaattori 2.0 Suomen Pakolaisapu ry
01.04.2021 - 

30.6.2022
317 451,10 317 451,10

Hanke vahvistaa mm. julkisen sektorin työntekijöiden vastaanottovalmiuksia sekä 

aikuisten pakolaisten kotoutumisvalmiuksia uudessa kotikunnassa. Hanke 

hyödyntää dialogista tapaa ja edellisen hankkeen arviointitietoa 

kiintiöpakolaisuusprosessista sekä kuntatyöntekijöiden tiedon- ja 

koulutustarpeista. Kaksisuuntaista kokoutumista tukevaa kuntatyöntekijöiden 

koulutusmallia kehitetään edelleen ja tarjotaan uusiin ja vanhoihin kiintiöpakolaisia 

vastaanottaviin kuntiin. Yhteiskuntaorientaatio tarvitsee lisää omakielisiä 

kouluttajia, jotta kurssia voidaan toteuttaa eri puolilla Suomea osana kuntien 

alkuvaiheen kotoutumisprosessia pakolaisille. Konseptia tulee edelleen kehittää 

niin sisällön, verkostojen ja yhteistyön, mallintamisen, koordinaation kuin arvioinnin 

osalta. Hankkeessa jatketaan koulutusten kehittämistä ja digitalisointia sekä 

toteutetaan ja jatkokehitetään Yhteiskuntaorientaatiokursseja. Hanketoimintoja 

toteutetaan COVID-19 -epidemian aikana sekä lähi- että etätoteutuksena.

Hankkeen ensisijaisia 

kohteita ovat ne kunnat, 

joihin on sijoitettu viime 

vuosina kiintiöpakolaisia 

(2018-2020) sekä ne 

kunnat joihin on tulossa 

hankkeen toiminta-aikana 

uusia kiintiöpakolaisia. 

Hankkeessa kehitettyjä 

toimintatapoja ja malleja 

levitetään myös 

valtakunnallisesti. 

IOM (Kansainvälinen 

siirtolaisuusjärjestö)
Väestöliitto

ben.malinen@pakolaisapu.fi, 

annu.lehtinen@pakolaisapu.fi
2020B

6 1
Navigaattori - Kohti 

monimuotoisia kuntia
Suomen Pakolaisapu ry

01.04.2018 - 

31.03.2021
818 512,00 818 512,00

Hanke vahvistaa kuntapäättäjien ja -työntekijöiden valmiuksia vastaanottaa 

pakolaisia sekä tukea aikuisia pakolaisia kotoutumisessa suomalaiseen 

yhteiskuntaan ja uuteen kotikuntaan. Hanke perustuu dialogiperusteiseen 

lähestymistapaan, joka osallistaa hankkeen hyödynsaajia hanketoteutuksen eri 

vaiheissa. Hankkeessa a) selvitetään tiedontarpeet liittyen kuntapaikka- ja 

kiintiöpakolaisuusprosessiin (kuntapäättäjät ja -työntekijät) sekä Suomeen 

kotoutumiseen (aikuiset kiintiöpakolaiset), b) kehitetään selvityksessä 

identifioituihin tiedontarpeisiin vastaavia, dialogiperusteisia koulutusmalleja 

kuntapäättäjille, -työntekijöille ja aikuisille kiintiöpakolaisille sekä c) levitetään 

kehitettyjä koulutusmalleja ja toimintatapoja kaikille kunnille, jotka myöntävät 

kuntapaikkoja ja vastaanottavat kiintiöpakolaisia. 

Ensisijainen kohdealue 

KUUMA-seutu, mutta 

hanke pyrkii ottamaan 

mukaan myös 

yhteistyökuntia KUUMA-

seudun ulkopuolelta. 

Kansainvälinen 

siirtolaisuusjärjestö 

(IOM), 

Diakonia-

ammattikorkeakoulu 

(Diak)

KUUMA-seutu (Hyvinkää, 

Järvenpää, Kirkkonummi, 

Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, 

Pornainen, Sipoo, Tuusula ja 

Vihti)

ben.malinen@pakolaisapu.fi 2017B

6 1
Sylvia4 - Pakolaisten kuntiin 

sijoittamisen tehostaminen
Työ- ja elinkeinoministeriö

01.10.2018 - 

31.03.2021
5 997 268,67 5 997 268,67

Sylvia4-hankkeen tavoitteena on edistää kuntapaikkojen saamista kansainvälisen 

suojelun perusteella oleskeluluvan saaneille henkilöille tukemalla kuntia 

taloudellisin lisätuin sekä lisäämällä kuntien osaamista kansainväliseen suojeluun, 

pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumisen edistämiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Hankkeen toiminnoilla voidaan myös vaikuttaa asenneilmapiiriin tarjoamalla tietoa 

ja tukemalla pakolaisten vastaanottoon liittyvän osaamisen kehittämistä kunnissa. 

Hankkeesta pakolaisten vastaanoton tukemiseksi maksettavat lisätuet ovat kuntien 

haettavissa kunkin rahoituskierroksen ohjeistuksen mukaisesti KEHA-keskuksesta, 

joka tekee päätökset kunnille myönnettävistä tuista ja laskuttaa hanketta 

toteutuneiden kustannusten mukaan. 

Valtakunnallinen

ELY-keskukset, KEHA-keskus, 

Maahanmuuttovirasto

kotouttaminen@tem.fi 2018A

6 2

Osallisena kotoutumista 

tukevien palvelujen 

tuottamisessa (Osallisena -

hanke)

Uudenmaan elinkeino-, 

liikenne- ja 

ympäristökeskusten sekä 

työ- ja elinkeinotoimistojen 

kehittämis- ja 

hallintokeskus

01.04.2021 - 

31.12.2022
910 090,04 910 090,04

Hankkeessa luodaan systemaattinen malli pakolaistaustaisten asiakkaiden 

ottamiseksi mukaan kotoutumista tukevien palvelujen suunnittelemiseen, toinen 

malli asiakastyön osaamisen kehittämiseen sekä tuodaan kunnissa maahan 

muuttaneiden palveluihin liittyviä prosesseja lähemmäs toisiaan. 

Työllisyyspalveluihin palkataan kuusi asiantuntijaa, jotka tekevät asiakas- ja 

kehittämistyötä. Kehittämistyön kiinteä yhteys asiakkaisiin ja asiakastyöhön 

varmistaa kehittämisen tarvelähtöisyyden ja pohjustaa tulosten juurtumista. 

Kuntaliittoon palkataan yksi asiantuntija, joka kehittää yhteistyössä 

hankehenkilöstön ja yhteistyökumppanien kanssa osaamisen kehittämisen mallin 

kotoutumisen asiantuntijoille. Osana mallia juurrutetaan Pakolaistaustaisten 

ohjaus -hankkeessa kehitetty kohtaavan asiakastyön työote työllisyyspalveluihin 

sekä muualle kuntakenttään. Hanketta koordinoi Uudenmaan ELY-keskus, jossa 

työskentelee hankepäällikkö ja hankesihteeri. Hanke toimii valtakunnallisesti.

Valtakunnallinen. Hanke 

toimii alustavien 

yhteistyöneuvottelujen 

mukaan erityisesti 

seuraavissa 

kaupungeissa: Rovaniemi, 

Jyväskylä, Kajaani, 

Kuopio, Porvoo ja Pori.

Kuntaliitto, KEHA -keskus, 

Perhevapailta töihin -hanke 

jaana.suokonautio@ely-keskus.fi, 

minna.mattila@ely-keskus.fi
2020B

6 2
Sanastotyö kiintiöpakolaisten 

kotoutumisen edistämiseksi
Sininauhasäätiö sr

01.02.2021 - 

31.1.2022
86 929,93 86 929,93

Hankkeessa kehitetään kiintiöpakolaisten äidinkielillä sanastoja ja sananselityksiä 

suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän ja asumisen keskeisitä termeistä. 

Kehittämistyötä tukemaan perustetaan neljä kertaa kokoontuva ohjausryhmä, 

jossa on edustajina niin julkisten palveluiden, järjestökentän kuin 

tulkkauspalveluyritysten ja oppilaitosten asiantuntijoita. Lisäksi perustetaan 

kyseisiä kieliä tulkkaavista ja kieliasiantuntijoista koostuva asiantuntijaryhmä 

tekemään sanastotyötä ja hyödynnetään piirtäjää sanastojen kuvittamisessa. 

Hankkeen lopputuotos on lista kuvitetuista sanaselityksistä vastan maahan 

muuttaneille jaettavaksi sekä lista suositeltavista vastineista 

sosiaaliturvajärjestelmän termeille tulkkien hyödynnettäväksi. Sanaselitykset ja 

tulkkien käännösten yhtenäistyminen edistävät pakolaisten kykyä hahmottaa 

asumisen käytänteitä ja sosiaaliturvajärjestelmää sekä ottaa haltuun omia raha-

asioita, mikä edesauttaa asumisen sujumista ennaltaehkäisee vuokranmaksu- ja 

muita rahaongelmia.

Valtakunnallinen

anna-

leena.myllyla@sininauhasaatio.fi, 

leena.rusi@sininauhasaatio.fi

2020B



6 2

SOKU - 

Sotatraumatisoituneiden 

kuntoutushanke

Helsingin 

Diakonissalaitoksen säätiö 

sr

01.04.2018 - 

31.07.2020
867 790,00 867 790,00

Hanke tarjoaa poliknistä, psykiatrista avohoitoa vähintään 160 

sotatraumatisoituneelle kiintiöpakolaiselle, sekä koulutusta, konsultointia ja 

työnohjausta 25 kunnan vähintään 400 työntekijälle. Hanke pilotoi digivälitteistä 

hoitotyötä. 

Toiminta tukee kiintiöpakolaisten pakolaissopimuksen mukaisten oikeuksien 

toteutumista täysimääräisesti siten, että heidän kotoutumisensa Suomeen 

tapahtuu kestävällä tavalla. Sotatraumat vaativat erikoistunutta hoitoa, koska 

potilaan tilanne kroonistuu helposti, toimintakyky katoaa, persoonallisuus muuttuu, 

masennuksesta tulee pysyvä olotila eikä ihminen kykene opiskelemaan tai 

työskentelemään. Hoitamattomat sotatraumat ovat selkeä este uuden oppimiselle 

ja siis myös kotoutumiselle. Esimerkiksi kieliopinnot saattavat kokonaan estyä 

traumojen vaikutuksesta. Hoitamattomina traumat vaikuttavat usein 

ylisukupolvisesti, koska vanhemman toimintakyvyn aleneminen vaikuttaa suoraan 

perheen lasten hyvinvointiin. 

Valtakunnallinen  -  - kristiina.elenius@hdl.fi 2017B

6 2

POKE - Pakolaistaustaisten 

ohjauksen kehittäminen

Kaakkois-Suomen ELY-

keskus

01.04.2018 - 

31.12.2020
2 150 000,00 2 150 000,00

Hankkeen tarkoituksena on nopeuttaa kiintiöpakolaistaustaisten 

maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja. Tavoitteeseen päästään TNO-

henkilöstön osaamista ja verkostotyötä kehittämällä sekä tuomalla TE-hallinnon ja 

oppilaitosten asiantuntemus yhteen aikaisemmassa vaiheessa. Lisäksi 

hankkeessa pidetään infoja kiintiöpakolaistaustaisille. Hanketta koordinoi 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus, mutta hanke toimii valtakunnallisesti. ELY-

keskuksiin tulee viisi hankkeen työntekijää, joiden tehtävinä on kehittää 

kiintiöpakolaistaustaisten ohjausta luoden oppilaitosten ja TE-hallinnon ohjausta 

integroivia malleja. Ministeriöön palkataan henkilö tekemään nykytilan 

selvitykseen liittyviä tehtäviä sekä yhteensovittamaan kansallisella tasolla TE-

hallinnon ja opetushallinnon kehittämistoimia. Lisäksi TE-toimistoihin tulee töihin 

kahdeksan työntekijää, jotka kehittävät kiintiöpakolaistaustaisten asiakkaiden 

neuvonta- ja ohjauspalveluja henkilökohtaisessa asiakastyössä.

Valtakunnallinen  -

Työ- ja elinkeinoministeriö, 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, 

KEHA-keskus

juha-pekka.kallioniemi@ely-keskus.fi 2017B
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Pakolaisten 

mielenterveystyön 

valtakunnallisen 

tukirakenteen perustaminen 

ja osaamisen levittäminen 

(PALOMA2)

Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos

01.02.2019 - 

31.12.2021
1 732 192,18 1 732 192,18

Hankkeessa rakennetaan, käynnistetään ja mallinnetaan pakolaisten 

mielenterveystyötä tukeva ja koordinoiva ja käytännönläheistä osaamista levittävä 

valtakunnallinen rakenne. THL koordinoi toimintaa ja tiedon levitystä 

valtakunnallisesti ja yhdistää alueet toisiinsa. Valtakunnallisen koordinaation 

vastinpareina jokaiseen viiteen yliopistosairaalaan perustetaan oma 

osaamiskeskittymänsä, joka levittää tietotaitoa omalla maantieteellisellä alueellaan 

yli sektorirajojen mm. konsultoiden, kouluttaen ja työnohjaten, sekä luo toimivat 

alueelliset verkostot, jotta yli sektorirajojen ulottuva yhteistoiminta pakolaisten 

mielenterveyden tukemisen osalta mahdollistuu ja helpottuu. Suomen 

Mielenterveysseura liittää hankkeeseen vastaavasti kohderyhmän 

kokemusmaailman ja kolmannen sektorin äänen. Hankkeen aikana toiminta 

pyritään vakiinnuttamaan pysyväksi toiminnaksi olemassa oleviin rakenteisiin. 

Hankkeessa myös pilotoidaan erilaisia työkaluja/toimintatapoja käytettäväksi 

pakolaistoiminnan kentällä.

Valtakunnallinen.

Helsingin seudun 

yliopistollinen 

keskussairaala (HYKS), 

Turun yliopistollinen 

keskussairaala (TYKS), 

Tampereen 

yliopistollinen sairaala 

(TAYS), 

Kuopion yliopistollinen 

sairaala (KYS), Oulun 

yliopistollinen sairaala 

(OYS),  

Suomen 

Mielenterveysseura 

(SMS)

Psykotraumatologian keskus,  

Lounais-Suomen 

Mielenterveysseura ry, Turun 

kriisikeskus, 

Tampereen kaupunki, 

Maahanmuuttajien psykiatrinen 

poliklinikka, Espoon kaupunki, 

Tampereen yliopisto

kirjaamo@thl.fi

6 2
LANU - Kidutettujen lasten ja 

nuorten kuntoutus

Helsingin diakonilaitoksen 

säätiö

01.01.2019 - 

31.12.2021
997 796,76 997 796,76

Toiminnassa tehdään hoidon tarpeen arviointia, hoitoa, kuntoutusta ja 

palveluohjausta kiintiöpakolaisina Suomeen tulleille alle 24-vuotiaille kidutetuille ja 

vaikeasti traumatisoituneille lapsille ja nuorille, ja heidän perheen jäsenilleen. 

Käytännössä psyykkisistä kriisitilanteista ei ole aina mahdollista ja mielekästä 

erotella millä statuksella potilas on, eikä lähettävä taho aina osaa erotella statusta. 

Siksi potilaiksi voidaan ottaa resurssien salliessa myös muita kuin kiintiöpakolaisia. 

Toiminnassa koulutetaan kuntien työntekijöitä, jotka kohtaavat kohderyhmää 

työssään. Koulutuksen avulla osoitetaan, että systemaattisella seulonnalla voidaan 

tunnistaa kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden lasten ja nuorten 

erityistarpeet, että heille on saatavilla erikoistuneita palveluita ja että tämän 

vaikean kohderyhmän kohtaamiseen tarvittavaa osaamista voidaan vahvistaa. 

Kansallisen osaamiskapasiteetin kehittäminen kontribuoi osaltaa kuntapaikkojen 

löytymiseen kiintiöpakolaisille. 

Helsinki, Tampere, Oulu kristiina.elenius@hdl.fi 2018B
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Mielenterveyttä 

maahantuloon: Maahan 

tulevien psykoedukaatio ja 

mielenterveyden tukeminen 

(TUULI)

Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos

01.10.2019 - 

30.06.2022
497 359,83 497 359,83

Hankkeessa tuotetaan korkeatasoista, pääasiassa videopohjaista 

psykoedukatiivista materiaalia maahan tuleville pakolaisille eri teemoista 

mielenterveyteen liittyen. Teemat päätetään hankkeen alettua 

yhteiskehittämisprosessin tuloksena, esim. mielenterveyden ja -palveluiden 

kuvaus; päihteiden käyttö mielenterveysongelmien riskitekijänä; mielenterveyttä 

tukeva vanhemmuus; radikalisoitumisen yllykkeiden torjuminen; väkivalta/häirintä 

mielenterveysongelmien riskitekijänä. Videoiden lisäksi tuotetaan muuta 

mielenterveyttä tukevaa ja seulovaa materiaalia ammattilaisten käyttöön. 

Materiaaleja voidaan käyttää sekä jo ennen Suomeen tuloa (kiintiöpakolaisten 

kulttuuriorientaatio) että saapumisen jälkeen (esim. kunnissa). Keskeistä on, että 

hankkeen materiaalit tuotetaan palvelumuotoilun tuloksena ja 

kulttuurisensitiivisellä tavalla niin, että ne ovat puhuttelevia loppukäyttäjiensä 

näkökulmasta (esim. kohderyhmä esiintymässä). Kielet valitaan otettavien 

kiintiöpakolaisten mukaan, mm. arabia.

Valtakunnallinen -

Maahanmuuttovirasto, 

Helsingin kaupunki, Tampereen 

kaupunki, Turun kaupunki, 

Kuopion kaupunki, 

Suomen Mielenterveysseura, 

Lounais-Suomen 

Mielenterveysseura ry, 

Helsingin Diakonissalaitos, 

Helsingin yliopisto ja Åbo 

Akademi, Helsingin poliisilaitos

kirjaamo@thl.fi; anu.castaneda@thl.fi 2019A



7 1 Vapaaehtoiset sisäiset siirrot Maahanmuuttovirasto

20.04.2020 - 

20.04.2022
12 000 000,00 12 000 000,00

Valtioneuvosto päätti 27.2.2020, että Suomi ottaa Välimeren alueen Euroopan 

unionin ulkorajavaltioista yhteensä enintään 175 kaikkein haavoittuvimmassa 

asemassa olevaa turvapaikanhakijaa, ensisijaisesti ilman huoltajaa olevia 

alaikäisiä sekä yksinhuoltajaperheitä, joilla on todennäköisesti perusteita saada 

kansainvälistä suojelua ja jotka tulevat erityisen heikon turvallisuustilanteen maista 

kuten Syyriasta ja Afganistanista. Hakijoita voidaan vastaanottaa Kreikasta, 

Kyprokselta, Maltalta ja Italiasta sen mukaan, missä heidän tilanteensa on 

vakavin. Hankkeen puitteissa saadulla rahoituksella turvataan vapaaehtoisten 

sisäisten siirtojen sujuvuus ml. vastaanottopalvelut ja turvapaikkatutkinta. 								

Valtakunnallinen  -
International Organisation for 

Migration (IOM), Suomen 

Punainen Risti (SPR) 

migri@migri.fi 2020A

7 2

Monibiometriatunnistuskoko

naisuuden kehittäminen 

turvapaikkatutkintaan
Poliisihallitus

01.01.2018 - 

30.6.2020
1 782 899,15 1 782 899,15

Hanke kehittää turvapaikkatutkinnan teknisiä edellytyksiä osana 

monibiometriatunnistus ohjelmaa. Hanke sisältää toiminnallisuuksien kehittämistä 

uusiin sekä nyikyisiin tutkinnassa hyödynnettäviin järjestelmiin kuten uusi 

monibiometriajärjestelmä (ABIS) sekä ulkomaalaisasioiden käsittelyjärjestelmään 

(UMA). Hanke mahdollistaa oleskelulupa sormenjälkien vertailun 

turvapaikanhakijan henkilöllisyyden vamistamiseksi. Tämän lisäksi hanke tehostaa 

kansallisten ja kansainvälisten biometristen rekistereiden käyttöä 

turvapaikkatukinnassa kehittämällä yhteiskäyttöliittymän. Hanke myös vastaa 

Eurodac-järjestelmän tulevien muutosten aiheuttamista muutoksista kansallisiin 

järjestelmiin.

Hanke sisältää seuraavat vaiheet:

- Hankintamenettely sisältäen esiselvityksen

- Toiminnallinen ja tekninen määrittely

- Järjestelmien muokkaaminen ja kehittäminen

- Muutoksien testaus

- Muutoksien toiminnallinen käyttöönotto sisältäen koulutuksen

- Muutoksien tekninen käyttöönotto

Valtakunnallinen Maahanmuuttovirasto Rajavartiolaitos, eu-LISA karoliina.karjalainen@poliisi.fi 2017B

Päättyneet hankkeet

1 1

Turvapaikanhakijoiden 

alkuterveystarkastuksen 

valtakunnallinen 

kehittämishanke (TERTTU)

Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos

28.2.2017 - 

30.09.2019
840 000,00 630 000,00

Ensin hankkeessa kerätään laajasti tietoa turvapaikanhakijoiden terveydestä 

standardoiduilla turvapaikanhakijoille tehtävillä terveystarkastus- ja 

haastattelumenetelmillä. Tiedonkeruu sisältää laajan joukon erilaisia terveyden, 

hyvinvoinnin ja palveluntarpeen kysymyksiä (esim. mielenterveys, infektiotaudit). 

Suomeen saapuvista turvapaikanhakijoista valikoidaan satunnainen otos 

muodostamaan tutkittavien joukon niin, että se mahdollistaa sekä tiedon 

yleistettävyyden että eri turvapaikanhakijaryhmien erilaisten tarpeiden 

tunnistamisen. Otokseen valikoidaan sekä aikuisia että lapsia, jotta voidaan 

arvioida myös eri ikäryhmien erilaisia tarpeita. Kerätty tieto analysoidaan 

tilastollisesti ja tärkeimmät terveys- ja hyvinvointimittarit tunnistetaan. Tämän 

jälkeen laaditaan toimintamalli alkuterveystarkastusten toteuttamiseen, joka 

jalkautetaan valtakunnallisesti kaikkiin vastaanottokeskuksiin. Tiedot 

alkuterveystarkastuksista tallentuvat vastaisuudessa niin, että seuranta 

mahdollistuu.

Hanke toimii koko 

valtakunnan kattavasti.
 - 

Maahanmuuttovirasto 
anu.castaneda@thl.fi 2016B
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KUVAKO -

kuvakommunikaatio 

vastaanottokeskuksissa

Suomen Humanistinen 

Ammattikorkeakoulu Oy

06.02.2017 - 

20.01.2020
461 500,07 346 125,05

Hankkeessa pyritään ratkaisemaan kommunikoinnin ongelma tilanteissa,joissa 

turvapaikanhakijan ja vastaanottokeskuksen työntekijöillä ei ole yhteistä 

kieltä.Menetelmän kehittämisessä tutkitaan,sovelletaan ja kehitetään 

kuvakommunikaatioon perustuvia menetelmiä,jotka ovat käytössä 

puhevammaisten kommunikaatiossa.Hanke yhdistää eri viranomaistahojen, 

kolmannen sektorin, turvapaikanhakijoiden, tutkijoiden ja kehittäjien 

osaamisen,moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän kautta.Yhtenäinen 

kommunikaation väline tukee vastaanottokeskuspalveluiden 

kustannustehokkuutta,parantaa kielellisen saatavuuden ja ihmisoikeuksiin 

pohjautuvan itseilmaisun tukemista arjen tilanteissa joissa yhteistä kieltä ei 

ole.Hankkeessa keskitytään vastaanottojärjestelmien alkuvaiheen prosessien 

kannalta olennaisiin kommunikaatiotilanteisiin. Menetelmää voidaan käyttää 

tulkkauksen tukena. Hankkeen välittömiä hyödynsaajia ovat turvapaikan hakijat ja 

vastaanottokeskukset.

Alkuvaiheessa hanke 

toimii Pohjois-Savon ja 

Pohjois-Karjalan, Kainuun 

ja Etelä-Suomen alueilla. 

Pilotoinnin jälkeen  

toiminnot laajenevat 

Lounais-Suomeen ja 

Pohjois-Suomeen. 

XAMK, Papunet, 

Pohjois-Savon Opisto 

Ry

Maahanmuuttovirasto,  SPR, 

Kajaanin kaupunki, Kalliolan 

setlementti, Pohjois-Savon ELY-

keskus, Refugeye, Setlementti 

Puijola, Suomi Taskussa oy, 

Selkokeskus

innovaatiot@humak.fi  2016B

1 1

Lapset puheeksi - menetelmä 

vastaanottopalveluissa  -

psykososiaalista tukea 

lapsiperheille ja haavoittuville

Maahanmuuttovirasto
1.8.2017 - 

31.7.2020
310 354,07 232 765,55

Hankkeessa kehitetään Lapset puheeksi (LP) – työmalli ja koulutetaan 

työntekijöitä. Koulutus tapahtuu kahdessa ryhmässä. Menetelmäkoulutus käyttää 

hyväkseen eLP-oppimisympäristöä sekä paikallisen kouluttajan tukea ja 

valtakunnallisen kouluttajan työnohjausta (2 päivää/ryhmä). Kouluttajakoulutus 

toteutuu 6 koulutuspäivän puitteissa kummallekin ryhmälle. Toiminta ja rakenteet 

luodaan työn jatkumiselle. Selvitetään menetelmän käyttökelpoisuutta, 

turvallisuutta ja koettua vaikuttavuutta sekä ajatelleen vastaanottokeskuksia että 

perheitä ja lapsia. Suomen Mielenterveysseura pilotoi ja työstää LP–materiaalin 

soveltuvaksi vastaanottoyksiköihin ja työskentelyyn turvapaikkaa hakeville 

perheille ja alaikäisille turvapaikanhakijoille, tukee ja ohjaa koulutusryhmän 

eLapset puheeksi –oppimisprosessia ja menetelmän soveltamista 

käytäntöön,arvioi työskentelyn käytettävyyttä, turvallisuutta ja vaikuttavuutta 

yhdessä projektipäällikön kanssa ja tukee menetelmän juurruttamisprosessia.

Hanke on valtakunnallinen 

ja koskee kaikkia 

vastaanottokeskuksia ja 

alaikäisyksiköitä. 

Suomen 

Mielenterveysseura

-

 virpi.valiola@migri.fi 2017A
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OSAKA - 

turvapaikanhakijoiden työ- ja 

opintotoiminnan sekä 

osaamisen kartoittamisen 

kehittäminen

Maahanmuuttovirasto
02.04.2018 -

30.09.2019
589 979,57 442 484,67

Hankkeessa kehitetään vastaanottokeskuksissa järjestettävää työ- ja 

opintotoimintaa ja muuta aktivoivaa toimintaa, joiden tarkoituksena on tukea 

turvapaikanhakijan toimintakykyä ja aktiivisuutta. Työ- ja opintotoiminnassa 

saatujen tulosten sekä aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen keräämiseksi 

kehitetään ja systematisoidaan turvapaikanhakijoiden osaamisen kartoittamista. 

Kerryttämällä asiakkaan osaamisprofiilia tuetaan ja motivoidaan asiakasta samalla 

hakeutumaan aktiivisesti erilaisiin omatoimisuutta tukeviin toimintoihin. 

Hankkeessa huomioidaan vastaanottojärjestelmästä kuntaan siirtymisen 

nivelvaihe. UMAREK - tietojärjestelmäkehitys on keskeisenä käytännön toimintana 

hankkeessa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Valtakunnallinen/ 

vastaanottokeskukset
 - Työ - ja elinkeinoministeriö tiina.jarvinen@migri.fi 2017B

1 1
Turvapaikanhakijanuorten 

Vamos

Helsingin 

Diakonissalaitoksen säätiö 

sr

1.9.2016 - 

31.8.2018
385 368,76 289 026,56

Hankkeessa kehitetään 16-29-vuotiaita turvapaikanhakijanuoria aktivoiva 

hoidollinen toimintamalli, joka hyödyntää Helsingin Diakonissalaitoksen 

menestyksellistä Vamos-työotetta. Lähtökohtana on huoli oppivelvollisuusiän 

ylittäneiden turvapaikanhakijanuorten toimettomuudesta. Nuoret ohjautuvat 

hankkeeseen Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Vantaan 

vastaanottokeskuksista ja Helsingin Diakonissalaitoksen Helsingin ja Espoon 

yksiköistä. 

Hankkeessa kehitetään psykoedukatiivinen ryhmätoiminnan malli, joka edistää 

kokonaisvaltaisesti nuoren tilannetta, ml. terveys, toimeentulo, asuminen, 

elämänhallinta, sosiaaliset taidot, koulutus, työllistyminen. Nuorten toimintakykyä 

ja aktiivista osallisuutta toteutetaan kerho- ja vapaa-ajantoiminnan avulla 

vuorovaikutuksessa Suomessa asuvien nuorten kanssa. Kehitetettävä 

turvapaikanhakijanuorille soveltuva Vamos-toiminta mallinnetaan ja 

dokumentoidaan, jotta se voidaan levittää ja ottaa käyttöön valtakunnallisesti.

Hanke toimii 

pääkaupunkiseudulla, 

Helsingissä, Vantaalla ja 

Espoossa,

 - 

Suomen Punainen risti, 

Helsingin ja Vantaan 

vastaanottokeskukset, 

Helsingin Diakonissalaitos, 

Helsingin ja Espoon 

tukiasumisyksiköt, StartUp 

Refugees -verkosto, 

Pääkaupunkiseudun toisen 

asteen oppilaitokset Helsingin 

Diakoniaopisto, Stadin 

ammattiopisto ja Espoon 

seudun koulutuskuntayhtymä 

Omnia

kristiina.elenius@hdl.fi 2016a

1 1

Suomen kieli sanoo 

tervetuloa! - Kielioppaat 

vastaanottokeskusten kielen 

opetuksen tukena

Kirkon ulkomaanavun 

säätiö

1.7.2016 - 

30.6.2018
124 879,60 93 659,70

Kaksivuotisessa Suomen kieli sanoo tervetuloa! -kieliopashankkeessa tuetaan 

vastaanottokeskuksia turvapaikanhakijoiden vastaanotossa tarjoamalla 

vastaanottokeskusten kielen opetukseen helposti lähestyttävä opetusmenetelmä, 

joka sopii erityisesti kriisitilanteessa eläville sekä lukutaidottomille. Hankkeessa 

tehostetaan ja tuetaan vastaanottokeskusten vapaaehtoisvoimin toteutettavaa 

kielenopetusta kouluttamalla ja koordinoimalla vapaaehtoisia kielioppaita 

vastaanottokeskuksissa eri puolilla Suomea. Hankkeessa tuetaan Helsingin 

yliopistossa syksyllä 2015 kehitetylle Toisto-kielenopetusmenetelmän 

jatkomateriaalin kehitystä. Hankkeessa kehitetään turvapaikanhakijoille 

muodostuneiden kieliryhmien pohjalta ryhmätoimintaa ja parannetaan 

turvapaikanhakijoiden oppimismotivaatiota.

Toimintaa lähdetään 

kehittämään 

valtakunnallisesti eri 

puolella Valtakunnallinen / 

vastaanottokeskukset. 

 -
Helsingin yliopisto, 

Seurakunnat, SPR
fcagrants@kua.fi 2016a

1 1

Euro-Auto - Automaattisen 

UMA-Eurodac -

tiedonsiirtoliittymän 

rakentaminen

Maahanmuuttovirasto
01.02.2016 - 

31.12.2016
292 478,31 219 358,73

Hankkeen tavoitteena on osaltaan varmistaa ns. uudistetun Eurodac-asetuksen 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/2013) mukaisten uusien 

velvoitteiden

täysimääräinen ja tehokas toteutuminen Suomen kansallisessa 

turvapaikkajärjestelmässä. Hankkeessa automatisoidaan asetuksessa 

edellytettävä Eurodactietojen päivittäminen, merkitseminen ja poistaminen 

tapahtumaan suoraan kansalliseen ulkomaalaisasioiden

asiankäsittelyjärjestelmään (UMA) tehtävistä toimenpiteistä luomalla UMA:n ja 

Eurodac-järjestelmän yhteyspalvelimen (Eurodac Management System) välille 

tiedonsiirtoliittymä.

Lisäksi hankkeessa ohjeistetaan ja koulutetaan turvapaikkaja 

maastapoistamismenettelyihin osallistuvat viranomaiset UMA:aan toteutetuista 

muutoksista sekä luodaan tekniset

edellytykset Eurodac-asetuksen mukaisten velvoitteiden toteutumisen seurannalle 

Suomessa.

Valtakunnallinen hanke. 

Pääasiassa hankkeen 

virkatyönä tehtävät 

toiminnot toteutetaan 

Maahanmuuttoviraston 

päätoimipisteessä 

Helsingissä. 

 -
Poliisihallitus, 

Keskusrikospoliisi.
migri@migri.fi 2015
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Lasten 

kokemusasiantuntijatoiminta 

osana kotouttamista

Pelastakaa Lapset ry
01.10.2015 - 

30.09.2016
130 654,86 97 991,14

Hankkeessa rakennetaan Suomeen saapuneiden lasten ja nuorten 

kokemusasiantuntijamalli osaksi kotoutumiseen liittyviä toimintaympäristöjä. 

Käytännön toteuttajana ovat kansalaisjärjestöt yhteistyössä viranomaisten ja 

kolmannen sektorin palveluverkoston kanssa. Hankkeessa verkostoidaan 

aihepiirin ympärillä toimivia järjestöjä, viranomaisia ja palveluntarjoajia sekä 

vahvistetaan kohderyhmän parissa toimivien asiantuntijuutta lasten kokemustiedon 

esille tuomiseen. Hanke edistää alaikäisten turvapaikanhakijoiden palvelujen 

laatua ja lapsilähtöisyyttä. Toiminta tukee kotoutumista, vahvistaa lasten 

tietoisuutta omista oikeuksistaan ja parantaa lasten kykyä suojella itseään, edistää 

toimijuutta ja tiedonvaihtoa vertaisryhmässä, sekä lisää mahdollisuuksia kasvaa 

aktiiviseen kansalaisuuteen. Toimintamalli lisää päättäjien ja viranomaisten, mutta 

myös yleistä tietoisuutta maahanmuuttajanuorten kokemuksista suomalaisessa 

palvelujärjestelmässä paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Toimintoja 

Lappeenrannassa, 

Joutsenossa, Espoossa, 

Oulussa, Tampereella ja 

Turussa. 

Verkostotoimintaa ja 

tuosten levitystä 

valtakunnallisesti. 

 - 

Joutsenon opisto 

Lappeenrannan kaupunki, 

paikalliset järjestötoimijat, 

Suomen kansanopistoyhdistys 

sekä kansanopistot.

Joutsenon Pelastakaa Lapset 

Ensi- ja turvakotien liitto 

Yhteiset Lapsemme ry 

Suomen Pakolaisapu 

Suomen Punainen Risti 

Lastensuojelun keskusliitto 

Kansanopistoverkosto 

Lappeenrannan 

kaupunki/nuorisotoimi v

info@pelastakaalapset.fi 2015
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Turvapaikanhakijoiden 

yleisen oikeudellisen 

neuvonnan tila ja 

kehittämistarpeet

Pakolaisneuvonta ry
01.01.2016 - 

28.02.2017
76 049,34 57 037,00

Vuoden 2016 kestävä neuvonta- ja selvityshanke kartoittaa turvapaikanhakijoiden 

yleisen oikeudellisen neuvonnan tilan, vakavimmat ongelmakohdat ja 

kehittämistarpeet sekä toimenpiteitä niiden korjaamiseksi. Hankkeen avulla 

turvataan yleisen oikeudellisen neuvonnan saanti suurimmissa transit-keskuksissa. 

Hankkeen painopiste on turvapaikanhakijoiden omien kokemusten kerääminen ja 

yhteistyö kohderyhmän kanssa entistä parempien toimintamallien luomisessa. 

Valtakunnallinen /   transit-

keskuksiset Helsingissä, 

Oulussa, Joutsenossa ja 

Turussa. 

 -
Turvapaikanhakijoiden transit-

vastaanottokeskukset
pan@pakolaisneuvonta.fi 2015
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Haavoittuvassa asemassa 

olevan turvapaikanhakijan 

palvelut 

Joutsenon 

vastaanottokeskus

01.01.2016 - 

31.12.2017
225 350,78 169 013,08

HAPKE 3 -hanke keskittyy vastaanottojärjestelmän kehittämiseen. Tavoitteena   on 

vastata paremmin väkivaltaa kokeneiden yksin saapuneiden    

turvapaikanhakijanaisten ja heidän lastensa erityistarpeisiin. Hankkeen aikana   

kehitetään ennaltaehkäiseviä toimintamalleja hyvinvoinnin kehittämiseksi,   

koulutetaan vastaanottokeskusten henkilökuntaa tunnistamaan riskitekijöitä   sekä 

rakennetaan korjaavia työkaluja traumatisoituneiden naisten tukemiseen ja 

auttamiseen.

Joutsenon, Oulun ja 

Vaasan 

vastaanottokeskukset, 

Metsälän    

säilöönottoyksikkö / 

valtakunnallinen Oulun 

vastaanottokeskus

Maahanmuuttovirasto,  Lasten 

ja nuorten oikeuspsykiatrian 

yksikkö, Metsälän 

säilöönottoyksikkö,  Kaakkois-

Suomen poliisilaitos, NAPTIP, 

National Agency for Prohibition 

of Traffic in Persons and Other   

related Matters, Nigeria 

AFRUCA UK, Kidutettujen 

kuntoutuskeskus KITU, Vaasan 

vastaanottokeskus

joutsenon.vastaanottokeskus@intermi

n.fi
2015

1 1

Flow - 

Turvapaikkamenettelyn 

alkuvaiheen sujuvoittaminen 

viranomaisyhteistyötä, -

työkaluja ja osaamista 

parantamalla

Maahanmuuttovirasto
01.01.2016 - 

31.07.2017
401 198,24 300 898,68

Hanke vastaa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän käytännön 

toimeenpanosta

sekä turvapaikkamenettelyn kansallisen toimintaympäristön muutoksista 

aiheutuviin turvapaikkaprosessin alkuvaiheeseen kohdistuviin laatu- ja 

tehokkuushaasteisiin. Hankkeessa

kehitetään viranomaisten operatiivista yhteistyötä luomalla toimintamalli 

turvapaikkamenettelyn alkuvaiheen ohjaamiseen sekä tehostetaan turvapaikka-

asian selvittämistä kehittämällä

turvapaikkapuhuttelua. Hankkeessa parannetaan myös viranomaisten 

turvapaikkatutkintaan ja yhteiseen eurooppalaiseen turvapaikkajärjestelmään 

liittyvää ammattitaitoa sekä tehostetaan turvapaikkaasioiden käsittelyä ja 

tiedonkulkua kehittämällä viranomaisten käytössä olevia tietojärjestelmiä ja 

tutkinnan apuvälineitä. Hankkeessa kehitettävä sujuvampi viranomaisprosessi 

mahdollistaa osaltaan turvapaikkahakemusten viivytyksettömän käsittelyn sekä 

turvapaikanhakijoiden menettelyn laatuun liittyvien oikeuksien toteutumisen.

Hanke on valtakunnallinen 

hanke, joka koskettaa 

turvapaikkayksikön 

kaikkia alueellisia 

toimipisteitä sekä osin 

myös poliisia ja 

Rajavartiolaitosta koko 

maassa. Hankkeessa 

tehdään myös 

kansainvälistä yhteistyötä 

muiden jäsenvaltioiden ja 

EASO:n kanssa liittyen 

parhaiden käytänteiden 

vaihtamiseen sekä 

koulutuksiin.

 -
Rajavartiolaitos/RVLE, 

Poliisi/Poliisihallitus
migri@migri.fi 2015

1 1

VASUMA - 

Vastaanottokeskusten 

asiakasrekisterin 

kehittäminen suurten 

asiakasmäärien 

vastaanottoon

Maahanmuuttovirasto
1.7.2016 - 

31.12.2017
551 453,30 413 589,98

Hankkeessa määritellään, toteutetaan, testataan ja otetaan käyttöön uusia 

Umarek toiminnallisuuksia osana nykyistä UMA 3.7 versiota sekä tulevaa UMA 4 -

versiota, mikä parantaa turvapaikanhakijoiden vastaanoton yhtenäisiä, laadukkaita 

ja kustannustehokkaita palveluja sekä mahdollistaa ajantasaisen ja luotettavan 

tilannekuvan tuottamisen vastaanottojärjestelmästä koko viranomaiskentän 

käyttöön. Hankkeessa luodaan lisäksi toimintamalli, jonka avulla vastaanoton 

tietojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu viiveettä vastaanottokeskuksen 

perustamisen yhteydessä.

Valtakunnallinen  - 

 -

migri@migri.fi 2016a

1 1

Turvapaikanhakijoiden perus- 

ja ihmisoikeuskäsityksen 

edistäminen sekä väkivaltaa 

ehkäisevien työmenetelmien 

kehittäminen 

vastaanottotyössä - TURVA-

hanke

Oulun vastaanottokeskus
01.02.2017 - 

31.05.2019
506 063,50 379 547,62

TURVA-hankkeella edistetään turvapaikanhakijoiden perus- ja 

ihmisoikeuskäsitystä. Hanke jakaantuu kolmeen eri osioon: 1) tutkimustiedon 

kerääminen turvapaikanhakijoihin liittyvästä rikollisuudesta, 2) yleisen 

tiedotusmateriaalin tuottaminen perus- ja ihmisoikeuksista sekä rikoslain 

keskeisistä säännöksistä, poliisista ja seuraamusjärjestelmästä 

turvapaikanhakijoille ja muille maahanmuuttajille ja 3) vastaanottokeskusten sekä 

säilöönottoyksikköjen väkivaltatyön kehittäminen ja henkilöstön kouluttaminen. 

Väkivaltatyöllä tarkoitetaan erilaisten ennaltaehkäisevien työmenetelmien käyttöä. 

Tutkimusosiossa tehtävän tutkimuksen tuloksia hyödynnetään hankkeen muissa 

osioissa: saadaan taustatietoa hankkeessa tuotettavaan tiedotusmateriaaliin sekä 

koulutussisältöihin.

Hankkeessa kerätään mahdollisimman paljon tutkimustietoa ja hyödynnetään 

maahanmuuttajien kokemusasiantuntijuutta.

Hanke tukee osaltaan sekä hyvien yhteiskuntasuhteiden että SM:n hallinnonalan 

yleisten tavoitteiden edistämistä. 

Koko Suomen alue sekä 

tutkimuksen että 

tiedotusmateriaalin osalta. 

Myös väkivaltatyö ja 

koulutus kohdistuu koko 

Suomen 

vastaanottojärjestelmään, 

mutta vasta pilottivaiheen 

jälkeen. Pilottikeskuksina 

toimivat Oulun 

poliisilaitoksen alueen 

vastaanottokeskukset ja 

Suomen 

säilöönottoyksiköt sekä 

muut 

Maahanmuuttoviraston 

esittämät 

vastaanottokeskukset.

Poliisihallitus

SPR/Oulun Piiri, Oulun 

poliisilaitos, 

Maahanmuuttovirasto, 

Via Vis väkivaltatyö/Vuolle 

Setlementti, 

Joutsenon vastaanottokeskus, 

Rikosseuraamusalan 

koulutuskeskus, Metsälän 

vastaanottokeskus 

seija.hamalainen@migri.fi 2016B

1 1

AsylE-Service - Avustajien ja 

edustajien sähköisen 

asiointipalvelun käyttöönotto.

Maahanmuuttovirasto
1.10.2017 - 

31.03.2019
400 000,00 300 000,00

EnterFinland -alustalla käytössä olevaa sähköistä palvelua laajennetaan uusiin 

käyttötarkoituksiin: Avustajille ja edustajille suunnattavan, vahvaa tunnistautumista 

edellyttävän palvelun suunnittelussa lähtökohtana on käyttäjäystävällisyys: 

palvelusta tehdään mahdollisimman helppokäyttöinen, ohjaava, johdonmukainen 

ja tietoturvallinen. Palvelu suunnitellaan toimimaan yleisimmillä mobiililaitteilla ja 

selaimilla.

Selvitetään lisäksi mahdollisuutta toteuttaa tietojen syöttämistä heikolla 

tunnistautumisella. Hakijoille tarjottaisiin tällöin vapaaehtoista mahdollisuutta 

syöttää perustietoja (mm. henkilöllisyyden taustatiedot, perheenjäsenet) jo ennen 

tp-kuulustelua tai -puhuttelua. Tiedot tarkistettaisiin kuulustelussa tai puhuttelussa 

ennen kuin ne hyväksyttäisiin hakemukseen. Selvitetään myös mahdollisuutta 

käsittelyvaiheen seurantaan esimerkiksi hakemuksen diaarinumerolla: tällöin 

hakija voisi tarkistaa palvelusta hakemuksen käsittelyn tilavaiheen.

Hanke on 

valtakunnallinen.
 - 

 - 

alli.tynjala@migri.fi 2017A

mailto:seija.hamalainen@migri.fi


1 1

Flow2 - 

Turvapaikkamenettelyn 

sujuvoittaminen 

viranomaisten 

tutkintamenetelmiä ja 

tietojärjestelmätyökaluja 

kehittämällä

Maahanmuuttovirasto
1.8.2017 - 

28.02.2019
389 354,32 292 015,74

Hanke vastaa yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän käytännön 

toimeenpanosta sekä turvapaikkajärjestelmän kansallisen toimintaympäristön 

muutoksista aiheutuviin turvapaikkaprosessiin kohdistuviin laatu- ja 

tehokkuushaasteisiin. Hankkeessa kehitetään turvapaikka-asian 

tarkoituksenmukaista ohjautumista prosessissa hakemuksen erityispiirteiden 

perusteella, sujuvoitetaan asian selvittämistä turvapaikkapuhuttelussa sekä 

parannetaan päätöksenteon laatua ja laadun varmistuksen välineitä kehittämällä 

ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän toiminnallisuuksia. 

Lisäksi parannetaan viranomaisten valmiuksia selvittää turvapaikahankijoiden 

henkilöllisyyttä ja taustoja sosiaalista mediaa hyödyntäen. Hankkeessa kehitettävä 

sujuvampi ja laadukkaampi turvapaikkaprosessi mahdollistaa osaltaan 

turvapaikkahakemusten viivytyksettömän käsittelyn sekä turvapaikanhakijoiden 

menettelyn laatuun liittyvien oikeuksien toteutumisen.

Kyseesä on 

valtakunnallinen hanke, 

joka koskettaa 

turvapaikkayksikön 

kaikkia alueellisia 

toimipisteitä sekä osin 

myös Poliisia ja 

rajavartiolaitosta koko 

maassa. 

- - laura.cupic@migri.fi 2017A

1 2

LAAVA (Laadunvalvonta) - 

systemaattinen menetelmä 

turvapaikkapäätöksenteon 

laadun arvioimiseksi ja 

tilastoimiseksi.

Maahanmuuttovirasto
1.1.2017 - 

30.06.2018
450 646,16 337 984,62

Hankkeessa sovelletaan Alankomaiden ja Ruotsin turvapaikkapäätöksenteossa 

käytettävää laadunseurantajärjestelmää omiin kansallisiin tarpeisiimme niin, että 

laatua koskevasta datasta tuotetaan nykyaikaisia tilastotoimintoja hyödyntäen 

visuaalista informaatiota. Ennen kaikkea dashboard- ja aktiiviraportti- työkaluilla 

voidaan muokata tarvittavista otoksista raportointia laadunseurannan ja 

laillisuusvalvonnan tarpeisiin. Laatupuolen haasteisiin vastaamiseksi hankkeessa 

järjestetään kehittämiskohteita koskevaa koulutusta Maahanmuuttoviraston 

turvapaikkapäätöksiä tekevälle henkilöstölle ja kehitetään mallipäätöksiä eri 

otoksiin pohjautuen. Lisäksi siinä järjestetään yhteistyöseminaari, jossa hankkeen 

tuloksia jaetaan EASO:lle, UNHCR:lle ja Pakolaisneuvonnalle.

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

1 2

Migstat - Turvapaikka- ja 

vastaanottojärjestelmiä 

koskevan tilastoinnin 

kehittäminen

Maahanmuuttovirasto
01.01.2016 - 

31.01.2017
186 783,31 140 087,48

Hankkeessa kartoitetaan laajasti turvapaikkamenettelyä ja vastaanottojärjestelmää

koskevat kansalliset ja kansainväliset tietotarpeet sekä rakennetaan tilasto- ja 

raportointijärjestelmään niihin vastaamiseksi vaadittavat tietolähteet ja työkalut. 

Tietolähteiden avulla laaditaan vakioraporttikokonaisuus, joissa turvapaikka- ja 

vastaanottojärjestelmiä koskeva tieto on kuvattuna kattavasti nykyistä 

analyyttisemmassa ja helposti lähestyttävässä muodossa. Substanssiasiantuntijat 

koulutetaan uusien tietolähteiden ja vakioraporttien käyttöön ja he kykenevät 

itsenäisesti hyödyntämään tuotettua tietoa turvapaikka- ja vastaanottojärjestelmiin 

liittyvän viranomaistoiminnan arviointiin, ohjaamiseen ja kehittämiseen.

Valtakunnallinen hanke, 

jossa  toiminnot 

toteutetaan kuitenkin 

Maahanmuuttoviraston 

päätoimipisteessä 

Helsingissä. Hankkeessa 

tehdään myös 

kansainvälistä yhteistyötä.

 -  - migri@migri.fi 2015

1 3
VIEKKU (Vieraat kulttuurit 

vierelle kulkemaan)
Rautalammin kunta

01.10.2015 - 

30.09.2018
442 280,52 331 710,39

VIEKKU -hankkeen avulla luodaan valmiuksia pakolaisten vastaanottoon 

Rautalammin kuntaan

ja tuetaan tänne saapuvien pakolaisten nopeaa kotoutumista yhteisöön ja 

yhteiskuntaan kunnan ja kolmannensektorin yhteistyönä. Kantaväestön ja 

kotoutustoimiin osallistuvien toimijoiden tietoja, taitoja ja osaamista kehitetään 

koulutuksen ja tiedotuksen avulla.
Rautalammin kunnan 

alue.
 - 

Paikalliset seurakunnat, 

yhdistykset (muun muassa 

SPR, MLL, Rautalammin 

Urheilijat jne.) yksittäiset 

vapaaehtoistoimijat. Pohjois-

Savon Te-toimisto, Sisä-Savon 

kansanterveystyön 

kuntayhtymä, oppilaitokset ja 

Kansalaisopistot.

risto.niemela@rautalampi.fi 2015

1 3 KARIBUNI -tervetuloa
Nurmijärven kunta, perhe- 

ja sosiaalipalvelut

04.09.2015 - 

03.09.2017
208 806,54 156 604,90

Hankkeen tarkoituksena on parantaa asiakkaiden elämänhallintaa ja tukea heidän 

kotoutumistaan

uudessa elinympäristössä. Olemassa olevat resurssit suunnataan uudelleen 

kotouttamisen koordinaatioon kunnassa, kiintiöpakolaisten alkuvaiheen ohjaus ja 

neuvonta tehostetaan ja arjen hallintaa tuetaan  ja yhteiskuntatietoutta lisätään. 

Nurmijärven kunta, 

painottuen Klaukkalan 

alueeseen.

 - 

  -

etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi 2015

2 2 Yhteinen kuntamme Kauniaisten kaupunki
1.2.2017 - 

31.01.2020
344 926,30 258 694,72

Maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumista edistetään vahvistamalla heidän 

osallisuuttaan, elämänhallintaa ja itseohjautuvuutta suomalaisessa 

yhteiskunnassa. Maahanmuuttajien kanssa työskentelevien viranhaltijoiden 

osaamista kehitetään ja kuntalaisia sekä kolmannen sektorin toimijoita aktivoidaan 

mukaan kotouttamistoimintaan. Kuntien ja kolmannen sektorin välistä 

koordinointia kehitetään niin, että sille löytyisi tehokas malli, jota voidaan 

hyödyntää myös hankkeen jälkeen. Kahden kunnan yhteistyö edistää 

verkostoitumista ja vertaisoppimista niin koettujen haasteiden kuin hyvien 

käytäntöjenkin osalta. Hanke luo mallin, jossa pieni kunta voi viranomaistoimin 

sekä kuntalaisten aktiivisen osallistumisen kautta saada maahanmuuttajat 

kokemaan olevansa tasavertaisia kuntalaisia, jotka osaavat hyödyntää kunnan 

palveluita ja pääsevät nopeasti kiinni suomalaiseen yhteiskuntaan.

Hanke toimii paikallisesti 

Kauniaisten kaupungin ja 

Kirkkonummen kunnan 

alueella, mutta hanke 

tekee yhteistyötä myös 

Espoon kaupungin sekä 

Nurmijärven ja Vihdin 

kuntien kanssa. 

Kirkkonummen kunta

Grankulla svenska församling, 

Granin lähiapu ry, Kidutettujen 

kuntoutuskeskus, MLL 

Kauniaisten osasto, 

Kauniaisten suomalainen 

seurakunta, Helsingin 

Diakonissalaitos, Kauniaisten 

martat, Kauniaisten yrittäjät, 

Espoon kaupunki, Nurmijärven 

kunta

pia.rinne@kauniainen.fi 2016B

mailto:laura.cupic@migri.fi


2 2

Kotona kaupungissa -

Pakolaistaustaisten nuorten 

ja lapsiperheiden 

asumisvalmennus Espoossa 

ja Oulussa 

Espoon kaupunki
28.02.2017 - 

31.12.2019
569 999,99 427 499,99

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan pakolaistaustaisille nuorille ja 

lapsiperheille asumisvalmennuskokonaisuus. Tavoitteena on, että mahdollisimman 

suuri osuus uusista pakolaistaustaisista nuorista ja perheistä osallistuisi 

valmennukseen. Oppituntimaisen opiskelun lisäksi osallistujat harjoittelevat 

asumiseen liittyviä taitoja harjoitteluasunnoissa. Valmennuksen sisältöjä ovat 

asunnon hakeminen, kodinhoito, asumiseen liittyvä taloudenhallinta sekä 

vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet. Tärkeässä osassa ovat kuvalliset ohjeet ja 

käytännön harjoittelu. Valmennuksen osana on myös asunnonhakuun 

perehdyttäminen ja siinä avustaminen, jotta asiakkaille löydettäisiin sopivia ja 

pysyviä asumisratkaisuja vuokranantajatahoilta. Valmennus koostuu n.6-8 

kerrasta. Valmennukseen sisältyvät yksilötapaamiset, jotka toteutetaan 

yhteistyössä kotoutumisen työstä vastaavaan viranomaisen kanssa. Valmennus 

toteutetaan pääsääntöisesti hankekumppaneiden yhteistyönä.

Espoo ja Oulu

NAL-palvelut oy, 

Espoon Asunnot Oy , 

Oulunseudun 

Nuorisoasuntoyhdistys 

ry (Osna)

Nuorisoasuntoliitto ry (NAL), 

Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY 

ry, 

Oulun kaupunki, Suomen 

Pakolaisapu ry, 

Ympäristöministeriö, 

Asunnottomuuden 

ennaltaehkäisyohjelma AUNE 

henna.leppamaki@espoo.fi 2016B

2 2

MATEAS – Maahanmuuttajat 

terveyspalveluiden 

asiakkaina

Tampereen 

ammattikorkeakoulu Oy

 01.02.2017 - 

31.01.2020
360 000,00 270 000,00

Suomalaiset terveyspalvelut ja tätä tukeva kolmannen sektorin toiminta tehdään 

hankkeessa läpinäkyväksi ja saavutettavaksi maahanmuuttajille. Hankkeessa 

kehitettävän ja pilotoitavan perehdyttämismallin avulla helpotetaan 

maahanmuuttajien asioimista terveyspalveluiden asiakkaina. Terveydenhuollon 

ammattilaisille ja kolmannen sektorin toimijoille kehitetään ja pilotoidaan 

koulutuskokonaisuus kulttuurisensitiivisten palveluiden tuottamisesta ja 

monikulttuurisuuden kohtaamisesta kolmansista maista tulevien 

maahanmuuttajien erityistarpeet huomioiden.

Pirkanmaa

Pirkaanmaan 

sairaanhoitopiiri, 

Tampereen evankelis-

luterilainen 

seurakuntayhtymä, 

Tampereen kaupunki

Ammattikorkeakoulut, 

Pirkanmaan 

maahanmuuttajayhdistykset, 

Suomen punainen risti, 

Hämeen piiri, Pirkanmaan 

kotoutumispalveluja tarjoavat 

palveluntuottajat

tutta.tanttari@tuni.fi 2016B

2 2

MARJAT - Maahanmuuttajien 

kotoutumisen edistäminen 

terveyden ja hyvinvoinnin 

keinoin

Turun ammattikorkeakoulu 

oy

01.02.2017 - 

31.07.2019
188 598,79 141 449,09

Hankkeessa edistetään maahanmuuttajien kotoutumista ja terveyttä sekä 

kehitetään järjestöissä toimijoiden ja terveysalan ammattilaisten osaamista. Siinä 

tuetaan maahanmuuttajien osallisuutta, kehitetään palveluiden käyttöä ja niihin 

ohjausta. Julkisen ja kolmannen sektorin sekä ammattikorkeakoulun yhteistyötä 

tiivistetään kotoutumisen tukemisessa ja terveyden edistämisessä. Hankkeessa 

luodaan yhteistyö- ja toimintamalli eri toimijoiden välille olemassa olevien terveys- 

ja hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi. Organisaatioiden osaamista lisätään 

järjestöjen toimijoita sekä nykyisiä ja tulevia ammattilaisia kouluttamalla.

Varsinais-Suomi
Turun kaupunki, 

Sateenkari Koto 

ry/Opetuskoti Mustikka

Avicenna ry, 

YHDESSÄ-yhdistys / 

TOGETHER Association ry, 

Suomen Punainen Risti, 

Varsinais-Suomen Piiri, Salon 

kaupunki 

anu.puodinketo-wahlsten@turkuamk.fi 2016B

2 2 Stig in! Astu sisään! Come In!
Elinikäisen oppimisen 

keskus, Åbo Akademi

01.02.2017 - 

31.01.2020
533 333,33 399 999,99

Stig in/Astu sisään/Come In! on hanke, jossa maahan saapuneiden pakolaisten 

kotouttamista koskevaa osaamista ja kokemusta jaetaan kaksikielisissä kunnissa 

kokousten muodossa, sekä koko maassa verkostoitumisen ja hankkeen 

kaksikielisen portaalin kautta. Kokoukset rakentuvat osin kansainvälistä, 

pohjoismaista ja kansallista alan akateemista tutkimusta koskevista luennoista, 

osin työpajoista, joissa esitellään ja arvioidaan niin Suomen, Pohjoismaiden kuin 

muunkin maailman käytäntöjä ja työmenetelmiä. Kokoukset edesauttavat eri 

kunnista tulevien osallistujien välistä verkostoitumista, mutta myös pohjoismaisia 

kontakteja ja vaihtoa. Luentojen materiaali, esitykset ja videoinnit dokumentoidaan 

hankkeen verkkoportaaliin.

Hanke toimii koko 

ruotsinkielisessä 

Suomessa siten, että 

kokouksia järjestetään 

Pohjanmaan, Varsinais-

Suomen ja Uudenmaan 

eri osissa eri 

paikkakunnilla.

Helsingin yliopiston 

Svenska social- och 

kommunalhögskolan, 

Folkhälsan Utbildning 

Ab 

Siirtolaisuusinstituutti, Helsingin 

yliopisto Koulutus- ja 

kehittämispalvelut HY+, 

Jyväskylän yliopisto, soveltavan 

kielentutkimuksen keskus

satu.laitila@abo.fi 2016B

2 2
Orimattilan kaupungin 

kotouttamishanke
Orimattilan kaupunki

28.02.2017 - 

27.02.2020
210 000,00 157 500,00

Kotouttamishankkeessa luodaan kuntaan valmiuksia ottaa vastaan pakolaisia ja 

kehitetään toimintamalli kotouttamispalveluiden järjestämiseen sekä paikallisesti 

että seudullista yhteistyötä tehden. Hankkeessa tuetaan erityisesti haavoittuvassa 

asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista toimenpitein, 

joilla voidaan parantaa pakolaisten osallisuutta, hyvinvointia ja elämänhallintaa. 

Toimenpiteillä tuetaan maahanmuuttajien uuden kielen ja kulttuurin omaksumista 

sekä elämänhallinnan ja arkitaitojen vahvistumista. Pääpaino on alkuvaiheen 

toimenpiteiden kehittämisellä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Hankkeen 

aikana vahvistetaan työntekijöiden osaamista ja tietotasoa pakolaisten 

lähtöolosuhteista ja erityistarpeista. Keskeistä on myös edistää etnisiä suhteita ja 

yhdenvertaisuutta kaupungissa. Hankkeessa linkitytään seudulliseen ja 

valtakunnalliseen kehittämiseen sekä hyödynnetään jo kokeiltuja hyviä 

toimintamalleja.

Hanke toteutetaan 

Orimattilan kaupungin 

alueella. Yhteistyötä 

tehdään tarvittaessa Päijät-

Hämeen muiden kuntien 

kanssa joilla on 

kotouttamistoimintaa. 

 -

Suomen Punainen Risti/ 

Orimattilan osasto, 

Mannerheimin 

Lastensuojeluliitto / Orimattilan 

osasto, Orimattilan ev. lut. 

seurakunta, Lahden kaupunki 

/Alueellinen 

integraatiopalvelupiste, Alipi, 

Orimattilan 

Helluntaiseurakunta, Ampu 4H-

yhdistys

kristiina.hamalainen@orimattila.fi 2016B

2 2 Myintegration.fi Hämeenlinnan kaupunki
28.02.2017 - 

31.12.2019
410 299,48 307 724,61

Myintegration.fi on palvelu, jolla yhdistetään alueen kotoutumiseen liittyvien 

toimintojen näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Hanke jakautuu 3 osa-alueeseen 1) 

Kotoutujan näkökulma ja menetelmällisyys, jossa luodaan digitaalinen 

alkukartoituspohja, joka on jatkossa jalostettavissa digitaaliseksi 

kotoutumissuunnitelmaksi. Alustalla hyödynnetään pelillistämisen keinoja seutuun 

ja sen palveluihin tutustumisessa, Suomen historiaan ja yhteiskuntaan 

perehtymisessä sekä työllistymisen sekä asumisen ohjauksen tueksi. Toinen on 2) 

informatiivinen osio, jossa tarjottimelle "sivutetaan" monikielisiä palveluoppaita 

kaikkien saataville. Kolmas on 3) Toiminnallinen osio sisältää yhteiskuntatietouden 

verkkokurssin, joka on pedagogisesti mielekäs kokonaisuus itseohjautuvaan 

opiskeluun. Osiossa toteutetaan alkuvaiheen vastaanoton mobiiliohjaus erityistä 

tukea tarvitseville ja mahdollisuus palvelutarpeen digitaaliseen itsearviointiin.

Hanke toimii 

Hämeenlinnan seudulla, 

mutta on laajennettavissa  

maakunnalliseksi 

 - 

Hämeen ammattikorkeakoulu, 

Koulutuskuntayhtymä Tavastia, 

Hämeen Setlementti ry 
tarja.mikkola@hameenlinna.fi 2016B



2 2

Valtakunnalliset 

kulttuurisensitiiviset 

toimintakyvyn 

arviointimenetelmät ja 

mobiilisovellus 

alkukartoitukseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos (THL)

28.2.2017 - 

31.12.2019
347 263,90 260 447,92

Hankkeessa kehitetään kulttuurisensitiivisiä toimintakyvyn arviointimenetelmiä, 

joita käytetään valtakunnallisesti kiintiöpakolaisten ja vastaanottokeskuksista 

tulleiden maahanmuuttajien alkuvaiheen kotoutumisessa. Hankkeessa edistetään 

myös sähköistä asiointikulttuuria kehittämällä mobiilisovellus arviointimenetelmien 

käyttöön. Hanke tukee erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien 

maiden kansalaisten ja muuten erityistä tukea tarvitsevien maahanmuuttajien 

palvelutarpeiden tunnistamista ja kotoutumisen edistämistä sekä lisää 

kotoutumisen alkuvaiheen ammattilaisten tietoisuutta terveyden, hyvinvoinnin ja 

toimintakyvyn merkityksestä kotoutumisprosessissa.

Hankkeen tavoitteena on 

valtakunnallinen 

vaikuttavuus ja 

valtakunnallisesti 

yhteneväisen menetelmän 

rakentaminen.

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

2 2 Jane, jalkautuva neuvonta Helsingin kaupunki
01.03.2018 -

29.02.2020
839 995,27 629 996,45

Jane on jalkautuvan neuvonnan yhdenvertaisuutta edistävä hanke, kohderyhmänä 

kolmansista maista tulleet syrjäytymisvaarassa olevat. Hanke vie monikielisen 

palveluohjauksen, tiedon ja osallisuuteen aktivoivan toiminnan lähiöihin. Janen 

päätoimintapaikka on  kauppakeskus Puhoksessa, mutta toimintoja, 

koulutuskokonaisuuksia ja osallistavaa toimintaa toteutetaan eri puolilla Helsinkiä. 

Kohdealueita: Itäkeskus, Vuosaari, Kontula, Malmi ja Länsi-Helsinki. Jane on 

monitoimijainen hanke, jossa järjestöt ja kuntapalvelut toimivat rinnatusten ja 

yhdessä kohderyhmän hyvinvointia ja yhdenvertaista osallisuutta edistäen. 

Hankkeen aikana toimijoille syntyy yhteinen neuvonnan toiminta-alusta ja tapa 

tehdä työtä yhdessä. Hanke tarjoaa ryhmäneuvontaa ja koulutusta sekä yksilöllistä 

palveluohjausta ja neuvontaa. Hanke edistää kohderyhmän demokratiatietoutta, 

kotiturvallisuutta ja aktiivista osallisuutta. Yhteistyökumppaneina on 5 

maahanmuuttajajärjestöä, Polli ry. ja kolme Helsingin toimialaa.

Helsinki

Monik ry, 

Kalliolan Nuoret ry, 

Meilahden seurakunta

 - tiina.kevatpuro@hel.fi 2017B

2 2

Suomen kieli sanoo 

tervetuloa 2: Osallisuuden 

kieltä oppimassa

KIRKON 

ULKOMAANAVUN 

SÄÄTIÖ

2.4.2018 - 

31.03.2021
189 000,00 141 750,00

Kansallisen kielenoppimispalkinnon saanut Suomen kieli sanoo tervetuloa -

hankkeen kakkososassa keskitytään demokratian kielen oppimiseen. Osallisuuden 

kieltä oppimassa -hankkeessa luodaan multimediamateriaali demokratian kielestä 

kotoutumisen riskiryhmien käyttöön. Osallisuus ei ole vain hankkeen nimi vaan 

työtapa: jokaisessa työvaiheessa pidetään mukana kohderyhmän edustajia. 

Hankkeen tärkeimpänä kohderyhmänä ovat yksin maahan saapuneet, juuri 

aikuistuneet nuoret sekä pienten lasten äidit.

Suomen kieli sanoo tervetuloa 2: Osallisuuden kieltä oppimassa -hankkeessa 

jatketaan alkeissuomen oppimiseen tähtäävää toimintaa paikoissa, jonne 

kotoutujien on helppo tulla: kirjastoissa, leikkipuistoissa ja harrastepaikoilla. 

Kielitietoinen demokratiakasvatuksen hanke tukee haavoittuvassa asemassa 

olevien kotoutujien hyvinvointia, työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksia sekä 

helpottaa tutustumista kantaväestöön. Hankkeen toimintaa ovat mukana 

suunnittelemassa ja toteuttamassa kotoutujat itse.

Pääkaupunkiseutu  -

Korkeakoulut (Helsingin 

yliopisto, Metropolia ym.), 

Maahanmuuttajakoulutusta 

tarjoavat oppilaitokset (mm. 

Espoon seudun 

koulutuskuntayhtymä Omnia, 

Stadin Aikuisopisto), 

Helsingin kaupungin 

Kasvatuksen ja koulutuksen 

sekä Kulttuurin ja vapaa-ajan 

toimialat, Viranomaistoimijat 

(Uudenmaan ELY-keskus, 

Vantaan 

maahanmuuttajapalvelut, 

Maahanmuuttovirasto), Luetaan 

yhdessä -verkosto , 

Seurakunnat,Vastaanottokesku

kset

saara.huilla@kua.fi 2017B

2 2 Koti Hyvinkäällä Hyvinkään kaupunki

01.03.2018 - 

29.2.2020
286 843,28 215 132,46

Koti Hyvinkäällä hankkeen avulla kehitetään sekä julkisia palveluita että niitä 

täydentäviä 3. sektorin ja seurakuntien järjestämiä palveluita, alkuvaiheen 

ohjausta sekä muita kotoutumistoimintoja. Hankkeen tavoitteena on luoda malli, 

jossa kotouttamisen alkuvaiheen viranomaistoimintoja täydentää 3. sektorin ja 

muiden viranomaisten työ ja tämän yhteistyön lopputuloksena syntyy Hyvinkään 

kotouttamisen paletti. Tavoitteena on vakiinnuttaa järjestöjen toimintaa osaksi 

kotouttamisen kokonaisuutta. Lisäksi hankkeessa tehdään esiselvitys alueen 

kuntien mahdollisuuksista tehdä jatkossa entistä tiiviimpää yhteistyötä sekä 

perustaa tulevaisuudessa kotouttamistyönyksikkö Keski-Uudellemaalle. Esiselvitys 

suosituksineen luovutetaan hankkeen päättyessä Kuuma komissiolle.

Paikallinen hanke, joka 

toimii pääsääntöisesti 

Hyvinkäällä, mutta on 

laajennettavasissa muihin 

Kuuma-alueen kuntiin. 

Suomen punainen risti - 

Helsingin ja 

Uudenmaan piiri, TSL - 

Työväen sivistysliitto, 

Hyvinkään seurakunta, 

Laurea 

ammattikorkeakoulu 

Oy,

Kuuma kuntien 

maahanmuuttajajaosto, Etelä-

Suomen ETNO, 

Kotona Suomessa-hanke, 

Järjestöistä voimaa 

kotoutumiseen, 

Vihdin kunnan Resurssipankki-

hanke 

miina.pyylehto@hyvinkaa.fi 2017B

2 2

Resurssipankki: 

järjestöyhteistyö ja ohjaus 

kuntiin kotoutumisen tukena 

(Vihti, Lohja, Raasepori, 

Karkkila)

Vihdin kunta 01.04.2018 - 

31.03.2020
236 369,50

 177 277,13   

Resurssipankki-hankkeella luodaan kuntien ja järjestöjen välille toimintamalli, joka 

vahvistaa alueelle muuttaneiden pakolaisten kotoutumista. Hankkeeseen palkattu 

järjestökoordinaattori työskentelee kunnan, järjestöjen ja maahan muuttaneiden 

välisten kytkösten vahvistamiseksi mm. järjestämällä teemakoulutuksia ja 

–tapahtumia. Hän koostaa myös kirjallisen materiaalin, joka antaa järjestöille 

työkaluja kotouttamistyöhön ja siten edesauttaa uusien toimintojen syntymistä ja jo 

olemassa olevien toimintojen tehokkaampaa hyödyntämistä. Lisäksi Vihtiin ja 

Karkkilaan palkattu yhteinen vapaaehtoistoiminnan ohjaaja luo alueen järjestöihin 

sitoutumattomalle vapaaehtoistyölle selkeän rakenteen ja säännöt. Näillä toimilla 

tehostetaan sekä kunnallista että kolmannen sektorin kotouttamistyötä ja 

vahvistetaan seudullista yhteistyötä. 

Hankkeen kohdealueena 

ovat Vihdin kunta, Lohjan 

kaupunki, Karkkilan 

kaupunki ja Raaseporin 

kaupunki.

Lohjan kaupunki, 

Raaseporin kaupunki, 

Karkkilan kaupunki

Hiiden Opisto (kansalaisopisto, 

jonka toimialueena Lohja, Vihti 

ja Siuntio), Apuomena ry:n 

Kansalaistoiminnan keskus, 

Lohjan Monitoimikeskus ry, 

SPR Etelä-Lohja, Vihdin 

seurakunta, 

Yöjalka ry, Maahanmuuttajien 

Kulttuurikeskus Raaseporissa – 

Invandrarnas Kulturcentrum i 

Raseborg (MaKuRa ry), 

Emmaus – Westervik r.f. (MiNi 

ry), Mannerheimin 

Lastensuojeluliiton Uudenmaan 

hilkka.lyden@vihti.fi 2017B

mailto:hannamaria.kuusio@thl.fi
mailto:tiina.kevatpuro@hel.fi
mailto:hilkka.lyden@vihti.fi
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Kotoisa - kolmannen maan 

kansalaisten asuttamisen ja 

osallisuuden 

kehittämishanke

Jyväskylän kaupunki 01.03.2018 - 

31.12.2019
200 311, 61 149 438,91

Kotoisa-hankkeessa kokeillaan erilaisia haavoittuvassa asemassa olevien 

kolmansien maiden kansalaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämisen keinoja, 

mm. asiakasraadin, kokemusasiantuntijuuden, kotouttavan sosiaalisen 

kuntoutuksen sekä asumisen ohjauksen keinoin. Hankkeessa kehitetään ja 

mallinnetaan välivuokramalli ja siihen liittyvä palvelulupaus asumisohjaukseen ja -

neuvontaan, sekä kotouttavalla otteella tehtävän sosiaalisen kuntoutuksen malli. 

Asumiseen liittyvällä palvelulupauksella ehkäistään asumisen ongelmia. Asumisen 

hallinnalla ja osallisuudella lisätään asiakkaiden elämänhallintaa, jolloin 

kuntalaisten hyvinvointi lisääntyy, ja kotoutuja voi keskittyä kotoutumiseen. 

Osallisuutta lisäämällä lisätään vuorovaikutusta kunnassa kolmansien maiden 

kansalaisten sekä vastaanottavan yhteiskunnan välillä. 

Pääasiallisesti Jyväskylän 

kaupunki, mutta Laukaan 

kunta ja Keski-Suomen 

ELY-keskus ovat 

yhteistyökumppaneina 

varmistamassa hankkeen 

alueellista vaikuttavuutta. 

 -

Green Care Könkkölä ry, 

Jyväskylän vuokra-asunnot, 

Monikulttuurikeskus Gloria ry, 

Keski-Suomen ELY-keskus, 

Laukaan kunta, Jämsän 

kaupunki

elina.hienola@jkl.fi 2017B

2 2

Yhteisöllinen kotoutuminen - 

ryhmä- ja perhekohtainen 

vapeehtoistoiminta 

pakolaistaustaisten 

lapsiperheiden kotoutumisen 

tueksi

Pelastakaa Lapset ry 05.03.2018 - 

28.02.2020
329 274,29 246 955,72

Hankkeessa kehitetään pakolaistaustaisten lapsiperheiden tueksi ammatillisesti 

ohjattua vapaaehtoistoimintaa, jota toteutetaan sekä ryhmä- että perhekohtaisena.  

Ryhmämuotoisen tuen tarkoitus on vahvistaa perheiden verkostoja sekä tarjota 

yhteisöllisyyden kokemuksia. Toimijuuden vahvistamiseksi ryhmämuotoisessa 

toiminnassa lähtökohtana ovat siihen osallistuvien lasten ja perheiden 

asiantuntijuus omista tarpeistaan sekä toiveistaan. Pakolaistaustaiset perheet 

kutsutaan mukaan vertaiskehittäjiksi. Näin osallistuminen ei identifioi osallistujia 

vain tuen kohteeksi tai tietyn kulttuurin edustajiksi vaan oman kulttuurin ja omien 

tarpeidensa asiatuntijoiksi. Ryhmätoimintaa ohjaa ammattilainen ja osallistujina 

ovat toimintaan mukaan kutsuttavat vapaaehtoiset kantasuomalaiset tai jo 

kotoutuneet perheet sekä niitä perheitä, jotka ovat hiljattain saaneet turvapaikan. 

Vertaiskehittämällä ideoidaan ja toteutetaan perhekohtaisia vapaaehtoisuuteen 

perustuvia tukimuotoja lapsille ja perheille. 

Hankkeen toiminta-alueita 

ovat Keski-Suomi 

(Jyväskylä ja Jyväskylän 

seutu) ja Pohjois-Suomi 

(Oulu ja Oulun seutu).

 - 

Jyväskylän kaupunki, Oulun 

kaupunki, 

Setlementti Vuolle ry. (Oulu), 

Monikulttuurikeskus Gloria 

(Jyväskylä), 

Monikulttuurikeskus Villa Victor 

(Oulu), Oulun 

Vastaanottokeskus, Oulun Ensi- 

ja turvakotiyhdistys, 

Oulun Vastaanottokeskus, 

Oulun Ensi- ja turvakotiyhdistys, 

Laukaan kunta, Äänekosken 

kunta, 

Keski-Suomen yhteisöjen tuki 

(KYT),  

Keski-Suomen Ensi- ja 

turvakotiyhdistys , Keski-

hanna.tulensalo@pelastakaalapset.fi 2017B

2 2

Tukea 

perheryhmäkotitoiminnan 

kehittämiseen ja 

yksintulleiden alaikäisten 

kotoutumiseen Uudellamaalla 

-hanke, TUKENA -hanke

Uudenmaan ELY-keskus 01.03.2018 - 

29.02.2020
557 988,52 418 491,39

Kehitetään organisaatio- ja kuntarajat ylittävää traumatietoista työskentelyä sekä 

vahvistetaan psykososiaalisen tuen osaamista Uudenmaan alueen 

alaikäisyksiköissä. Hankkeessa kehitetään myös kuntien ja asumisyksiköiden 

kokonaisvaltaista yhteistoimintaa nuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi, palveluiden 

kartoittamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hankkeessa SOS-Lapsikylä 

palkkaa tiimin, joka koostuu traumojen hoitoon erikoistuneesta psykologista ja 

kahdesta muusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstä 

(toimintaterapeutti ja psykiatrinen sairaanhoitaja). Hankkeen hallinnointi, 

ohjaaminen ja arviointi suoritetaan yhdessä ELY-keskuksen kanssa. ELY-keskus 

palkkaa yhden työntekijän, jonka tehtävänä on alaikäistoiminnan alueellinen 

kehittäminen, koulutusten järjestäminen, asumisyksiköiden käytäntöjen 

yhdenmukaistaminen. Hankkeessa halutaan osallistaa nuoret toiminnan 

suunnitteluun kutsumalla kokoon asumisyksiköiden asukkaista koostuvia 

asiakasraateja. 

Uusimaa. Hyviä 

käytäntöjä jaetaan myös 

valtakunnallisesti 

kotouttaminen.fi -sivuston 

kautta.

SOS-Lapsikylä Työ- ja elinkeinoministeriön 

Kotouttamisen osaamiskeskus

satu.nila@ely-keskus.fi 2017B

2 2 Suomi taskussa

Lahden kaupunki, Sosiaali- 

ja terveystoimiala, 

Alueellinen 

integraatiopalvelupiste 

Alipi

01.02.2017 - 

31.10.2018
198 313,68 148 735,26

Suomi taskussa - hanke tarjoaa uuden kustannustehokkaan tavan auttaa 

maahanmuuttajia kotoutumaan nopeammin ja mielekkäämmin. Tavoitteena on 

kehittää uusi käyttäjäystävällinen videopohjainen palvelu, jonka avulla 

maahanmuuttajat oppivat suomea sekä saavat tietoa miten eri tilanteissa kuuluu 

toimia. Jotta maahanmuuttajat saisivat videoista mahdollisimman paljon irti, 

hyödynnämme videoissa tukikieliä, jotka ovat arabia, dari/persia sekä englanti. 

Alusta tulee olemaan internetissä, sinne on ilmainen, kaikille vapaa pääsy eikä 

tunnuksia tai latauksia tarvita. Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa videokirjaston 

käyttöönotto Päijät-Hämeen eri maahanmuuttajien käyttämissä palveluissa ja 

auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan ympäri Suomea. Palvelun avulla monet eri 

toimijat saavat mahdollisuuden viestiä maahanmuuttajille omien palveluidensa 

toimintatavoista (esim. Posti, julkinen liikenne).

Alueellisen 

integraatiopalvelupiste 

Alipin palvelualueen 

kunnat: Päijät-Hämeen 

kaikki kunnat sekä Iitti, 

Myrskylän ja Pukkila. 

Yhteistyötä tehdään myös 

kansallisesti, esimerkiksi 

valtakunnallisesti toimivan 

Kirkkohallituksen kanssa. 

Hankkeen videot ovat 

maksutta 

hyödynnettävissä 

kaikkialla Suomessa 

Suomi taskussa Oy

Koulutuskeskus Salpaus, 

Lahden kansanopisto, 

Kirkkohallitus, Lahden 

kaupunki, Sivistystoimi (ml. 

perusopetus, varhaiskasvatus, 

liikunta ja kulttuuri) ja muut 

hallintokunnat, Päijät-Hämeen 

hyvinvintikuntayhtymä, 

Maahanmuuttajapalvelut

jenni.korjus@lahti.fi 2016B

2 2

Siltoja rakentamassa. 

Joensuun seudun 

maahanmuuttajapalvelujen 

kehittämis- ja 

käynnistämishanke

Joensuun kaupunki, 

konsernihallinto

01.01.2016 - 

30.06.2018
464 520,54 348 390,40

Hankkeessa kehitetään Joensuun seudulle pakolaisina tulleiden henkilöiden 

kotoutumisen alkuvaiheen tukipalveluita kuten omakielistä matalan kynnyksen 

neuvontaa sekä kieli-, kulttuuri- ja yhteiskuntatietouden koulutuskokonaisuuksia. 

Tavoitteena on edistää maahanmuuttajien osallisuutta, yhteiskuntaan 

sopeutumista sekä pidemmällä aikavälillä myös työllistymisen edellytyksiä. 

Hankkeessa kartoitetaan ja ylläpidetään alueen kunnissa olevien työntekijöiden 

ammattitaitoa sekä tarjotaan kotouttamis- ja maahanmuuttoasioiden osaamista 

yhteistyötahoille ja kuntalaisille. Hanke edistää osaltaan hyvien etnisten suhteiden 

muotoutumista alueen väestöryhmien kesken. Hankkeen toiminta tähtää 

kotouttamistyön toimintamallin kehittämiseen ja luomiseen Joensuun seudun 

kuntiin. Toimintamalli tuo alueen pakolaisille ja muille maahanmuuttajille 

yhdenvertaiset ja asiakaslähtöiset palvelut. 

Joensuun seutu (Joensuu, 

Kontiolahti, Liperi, 

Outokumpu, Juuka ja 

Polvijärvi). Yhteistyötä 

muiden kuntien 

yhteistoiminta-alueiden 

kanssa, esimerkiksi 

Järvenpään seutu ja Ylä-

Savon kunnat. 

 - 

Liperin kunta 

Kontiolahden kunta 

Outokummun kaupunki 

Itä-Suomen yliopisto, Koulutus-

ja kehittämispalvelut Aducate 

SPR, Savo-Karjalan piiri 

Joensuun Setlementti ry 

Pohjois-Karjalan 

Sosiaaliturvayhdistys ry  

kirjaamo@jns.fi 2015

mailto:elina.hienola@jkl.fi
mailto:hanna.tulensalo@pelastakaalapset.fi
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KEPELI - Kotoutumista 

kehollisilla ja pelillisillä 

menetelmillä

Metropolia 

Ammattikorkeakoulu Oy

01.02.2016 - 

31.10.2018
298 986,67 224 240,00

Kepeli-hankkeessa kehitetään kotoutumista edistäviä kehollisia ja pelillisiä 

menetelmiä maahanmuuttajien ryhmiin. Tavoitteena on luoda innostavia ja 

vaikuttavia menetelmiä, joiden yhteydessä sekä vahvistetaan suomen kielitaitoa ja 

yhteiskuntatietoutta että lisätään elämänhallintaa ja itsetuntemusta. Osa 

menetelmistä soveltuu myös kohtaamistilanteisiin kantaväestön kanssa esim. 

oppilaitoksissa. Hankkeessa järjestetään pääkaupunkiseudun

kuntien ja maahanmuuttajien järjestöjen edustajille yhteistyöfoorumeita, joissa 

jaetaan tietoa alkuvaiheen kotoutumisen tarpeista. Hankkeessa luodaan myös 

arviointikehikko, jolla kerätään systemaattista tietoa Kepeli-menetelmien 

vaikuttavuudesta. Foorumeissa ja arviointikehikolla saatua tietoa hyödynnetään 

menetelmien kehittämisessä. Menetelmistä laaditaan materiaalipaketteja, 

menetelmäohjeet ja videotutoriaalit sekä järjestetään koulutusta. 

Pääkaupunkiseutu. 

African Care ry, Pro-

tukipiste ry, 

Urheiluopisto 

Kisakeskus

Vammaisfoorumi ry/ 

Vammaisten maahanmuuttajien 

tukikeskus Hilma, Kalliolan 

Setlementti/ Pasilan asukastalo, 

Suomen Pakolaisapu ry, 

Espoon, Helsingin ja Vantaan 

kaupungit, Axxell Utbildning Ab, 

Lyömätön Linja Espoossa ry/ 

Miehen Linja, Moniheli ry 

kirjaamo@metropolia.fi 2015

2 2
Sata omenapuuta - 

moninuorinen Suomi

Turun ammattikorkeakoulu 

oy

01.01.2016 - 

31.03.2018
452 997,20 339 747,90

Hankkeen päätavoitteena on kolmansien maiden nuorten, etenkin haavoittuvassa 

asemassa olevien, kotouttamisen tukeminen Turussa, Uudessakaupungissa ja 

Raisiossa. Hankkeessa järjestettävien toiminnallisten työpajojen ja tapahtumien 

avulla tuetaan nuorten identiteettiä ja valmiuksia vaikuttaa yhteiskunnallisesti. 

Hankkeen näyttävin tapahtuma on Suomi 100-vuoden juhlatapahtuma "Sata 

omenapuuta". Hankkeen tutkimus dokumentoi tehtävää kehitystyötä. Siinä 

selvitetään kohderyhmän nuorten kokemuksia ja kantaväestön valmiuksia kohdata 

toisiaan. Tutkimustuloksia hyödynnetään hankkeen kehittämistyössä ja 

koulutusten osana. Koulutuksella vahvistetaan kuntien ja järjestöjen 

ammattilaisten kulttuuritietoista osaamista. Hanke lisää kolmansien maiden 

nuorten ja kantaväestön kahdensuuntaista integraatiota ja vähentää osaltaan 

alueellista

radikalisoitumiskehitystä.

Siirtolaisuusinstituutti, 

Turun yliopiston Brahea-

keskus, Humanistinen 

ammattikorkeakoulu oy, 

Turun Kanava Nuoriso ry, 

Turun kaupunki, vapaa-

aikatoimiala, 

Uusikaupunki, 

Uudenkaupungin 

Urheilijat/Korihait

 - 

Turun ensi- ja turvakoti ry 

Raision kaupunki 

Turun Kristillinen opisto

SPR/Varsinais-Suomen piiri 

LSSRY – Länsi-Suomen 

Somaliseura ry  

KNOLS Suomi, Kurdistanin 

Nuorten ja Opiskelijoiden Liitto 

– Suomi ry  

Ashti Yhdistys ry 

Liikkukaa ry 

Turun Ulkomaalaistoimisto 
ammattikorkeakoulu@turkuamk.fi 2015

2 2 Starttivoimaa Suomen Punainen Risti
01.01.2016 - 

31.12.2018
577 639,15 433 229,36

Hanke toteutetaan Punaisen Ristin keskustoimiston ja piirien yhteistyössä. 

Mukana olevia piirejä on 7. Toimintaan kutsutaan mukaan runsaasti muita 

järjestötoimijoita ja paikkakuntien viranomaisia. Kotoutumismoduuleita kehitetään 

käytettäviksi alkuvaiheen kotoutumispalveluissa. Hanke kokoaa malleja, 

koulutuksia ja uutta toimintakulttuuria alkuvaiheen palvelukokonaisuuteen. 

Hankkeessa tuetaan ja vahvistetaan paikallista järjestökenttää. Hanke tarjoaa 

vapaaehtoisille koulutusta ja uudenlaisia vapaaehtoistyön tehtäviä. 

Vapaaehtoistehtävät liittyvät kotoutumisen tukemiseen, kieleen, kulttuuriin ja 

paikkakuntaan tutustumiseen. Paikallisille toimijoille hanke tarjoaa 

toimintaresursseja ja ohjausta. Työssä käytetään yhteisöllisiä työtapoja ja niiden 

jalkauttamista paikallisesti. Hanke käynnistää dialogia ja sopimuksellisuutta 

viranomaisten kanssa kotoutumistoimista ja tarjoaa paikalliseen tarpeeseen 

soveltuvia toimenpiteitä alkuvaiheen palvelukokonaisuuteen.

Valtakunnallinen / 

7 Punaisen Ristin piiriä, 

30 paikkakuntaa/ SPR:n 

osastoa eri puolilla 

Suomea sekä 50 muuta 

järjestöä ja yhdistystä 

mukana.

Käynnistys SPR:n 

Helsingin ja Uudenmaan, 

Hämeen, Kaakkois-

Suomen, Savo-Karjalan, 

Varsinais-Suomen, 

Österbottens svenska 

distrikt ja Åbolands distrikt 

alueilla.  Uudet 

vastaanottokeskuspaikkak

unnat ovat mukana 

hankeessa.

 -

SPR:n Savo-Karjalan, Kaakkois-

Suomen, Österbottenin, 

Åbolandin, Hämeen, Varsinais-

Suomen ja Helsingin ja 

Uudenmaan piirit Piirit,

paikkakuntien kunnat, TE-

toimistot ja

 järjestöt, erityisesti maahan 

muuttaniden omat järjestöt. erja.reinikainen@punainenristi.fi 2015

2 2
VOIMA Yhteistyöstä voimaa 

kotouttamiseen
Iisalmen kaupunki

01.01.2016 - 

31.12.2017
146 077,93 109 558,44

VOIMA-hanke keskittyy viranomaisten ja järjestöjen yhteistoiminnan koordinointiin 

ja kehittämiseen kotouttamistoimenpiteissä. Hankkeen avulla pyritään aktivoimaan 

ja lisäämään kolmannen sektorin toimijoiden osallisuutta. Viranomaisasioinnin 

lisäksi maahanmuuttaneet tarvitsevat tukea myös muussa asioinnissa, johon 

koordinoitu vapaaehtoistyö tuo merkittävän lisäresurssin kotouttamisen tueksi.  Iisalmi, Lapinlahti ja 

Sonkajärvi.
 - 

SPR paikallisosastot

Ylä-Savon srk-yhtymä 

(Iisalmen, Lapinlahden ja 

Sonkajärven seurakunnat) 

Pelastakaa lapset ry Iisalmi 

Ylä-Savon ensi- ja 

turvakotiyhdistys ry 

Mannerheimin 

lastensuojeluliiton Iisalmen 

osasto  

kirjaamo@iisalmi.fi 2015

2 2 Frendi
Föreningen Luckan i 

huvudstadsregionen r.f.

01.03.2016 - 

28.02.2018
160 657,10 120 492,82

FRENDI-hankkeessa luodaan luonnollisia kohtaamispaikkoja kantaväestön ja 

nuorten maahanmuuttajien välille. LUVA / VALMA -valmistavassa opetuksessa 

olevat oppilaat tapaavat ruotsinkielisten lukioiden opiskelijoita. Molempia ryhmiä 

perehdytetään kohtaamisiin ennen kuin heidät saatetaan yhteen. Yhteensä kaksi 

oppilasryhmää koulutetaan.Tavoitteena on, että opiskelijat käyvät yhdessä läpi 

oppimisprosessin, selvittävät ja esittelevät asioita yhdessä. Opiskelijat saavat 

hankkeelta kurssipäiväkirjan, jossa he pohtivat oppimista edesauttavia tekijöitä.

Pääkaupunkiseutu, 

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



2 2
TAKU, Tasa-arvoinen 

kuntalainen

Helsingin kaupunki, 

Kaupunginkanslia, 

Osallisuus- ja 

neuvontayksikkö

01.04.2016 - 

30.09.2017
242 141,37 181 606,02

Helsingin kaupungin hallintokunnat toimivat hankkeessa yhteistyössä 

moskeijoiden ja muslimiyhdistysten kanssa tavoitteena kehittää palveluohjaukseen 

ja neuvontaan uusia, dialogisia ja tarinallisia malleja, jotka sekä saavuttavat 

heikoimmin kotoutumiseensa tukea saavat että vahvistavat muslimiyhdistyksiä 

kotoutumisen tukipalvelujen ja neuvonnan tuottajina. Palveluinformaation 

uusmuotoilun lisäksi hanke keskittyy tekemään näkyväksi asukas- ja 

järjestötoiminnan vaikuttamisen mahdollisuudet. Hanke perustuu yhdenvertaiseen 

dialogiin, jota harjoitellaan ja joka luodaan pysyviksi rakenteiksi yhteistoimimisen 

eri tasoilla.

Hankkeessa korostuu monitoimijainen kumppanuus ja kaksisuuntainen 

asennejoustavuuden avartaminen. Hanke tuottaa uusia toimintatapoja ja auttaa 

järjestötoimijoita rakentamaan omakielisiä kotoutumista tukevia palveluja.

Helsinki  - 

Resalat, Islamilainen 

Yhdyskunta 

Islamic Multicultural Dawa 

Center 

Helsingin kaupunginkirjasto 

Helsingin opetusvirasto 

Helsingin 

varhaiskasvatusvirasto 

Helsingin sosiaali- ja 

terveysvirasto 

Helsingin nuorisoasiainkeskus 

Helsingin liikuntavirasto 

Kaupunginkanslian 

maahanmuutto- ja 

työllisyysyksikkö

Kaupunginkanslian 

turvallisuusyksikkö 

kaupunginkanslia@hel.fi 2015

2 2
Järjestöistä voimaa 

kotoutumiseen -hanke
Uudenmaan ELY-keskus 

1.2.2017 -

31.01.2019
520 000,00 390 000,00

Hankkeessa luodaan tietojärjestelmä, jonka avulla sekä asiakastilanteissa 

maahanmuuttajia ohjaavat työntekijät että maahanmuuttajat itse löytävät 

tehokkaammin järjestöjen palveluita. Hankkeen avulla parannetaan järjestöjen ja 

viranomaisten välistä yhteistyötä erilaista tietoa ja materiaaleja jakamalla. 

Tavoitteena on myös järjestöjen keskinäisen yhteistyön tiivistyminen. Seminaarien 

ja koulutusten avulla järjestöjä ja viranomaisia motivoidaan yhteiseen 

kehittämistyöhön ja verkostoitumiseen. Koulutusten avulla parannetaan tiedon ja 

hyvien työskentelytapojen välittymistä eri toimijoiden välillä. 

Uusimaa ja vähintää 3 

muuta ELY-aluetta
 - 

African Care ry, Moniheli ry, 

Suomen Punainen Risti, 

Väestöliitto, Työ- ja 

elinkeinoministeriö, 

Kotouttamisen osaamiskeskusk

jaana.suokonautio@ely-keskus.fi, 

bahar.mozaffari@ely-keskus.fi
2016B

2 2

MIELI - Maahanmuuttajien 

ennaltaehkäisevän 

mielenterveystyön malli

Pudasjärven kaupunki
1.2.2017 - 

31.03.2019
289 808,12 217 356,09

Hankkeessa luodaan Pudasjärvelle uusi maahanmuuttajien psyykkistä terveyttä 

ylläpitävä, mielenterveyden ongelmia ennaltaehkäisevä ja oikea-aikaista hoitoon 

pääsyä edistävä toimintamalli. Palvelujärjestelmää kehitetään luomalla 

monialaisen verkostotyön yhteistyömalli, tarjoamalla täydennyskoulutusta ja 

perehdytystä maahanmuuttaja-asiakkaita työssään kohtaaville työntekijöille, 

kehittämällä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa, tehostamalla etsivää työtä ja 

poistamalla hoitoon pääsyn esteitä. Maahanmuuttajien tietoa mielenterveydestä, 

sen ongelmista sekä mielenterveys- ja muista tukipalveluista lisätään. Lisäksi 

käynnistetään mielenterveyttä ylläpitävää ryhmätoimintaa ja vertaistukimuotoja.

Pudasjärvi ja Pohjois-

Pohjanmaa
 - 

SPR Pudasjärven piiri, 

Monikulttuuriyhdistys 

Kameleontti

marja-liisa.hiironen@pudasjarvi.fi; 

tarja.hemmila@pudasjarvi.fi
2016B

2 2

Perhehoito kotouttaa! - Ilman 

huoltajaa maahan tulleiden 

lasten ja nuorten 

perhehoidon kehittäminen 

Suomessa

Pelastakaa Lapset ry
01.02.2017 - 

31.05.2019
338 459,03 253 844,27

Hankkeen tavoitteena on 1) hankkeen aikana rekrytoida kantasuomalaisia ja 

maahanmuuttajaperheitä perhehoitajiksi. 2) luoda valmennusmalli perhehoitajille. 

Hankkeen aikana järjestetään kaksi valmennusryhmää vuodessa (1/aluetoimisto) 

uusille perhehoitajille. 3) Perhesijoitusten käynnistyessä luodaan tukimalli 

perhehoitajien ja lasten/nuorten tueksi. Tavoitteena on myös yhteistyössä alueiden 

toimijoiden kanssa kehittää tukea yksityismajoituksen tarjoajille joko 

valmennuksen tai koulutuksen muodossa. 

Pääkaupunkiseutu ja 

Tampereen seutu
 - 

Pirkanmaan ELY-keskus, 

Uudenmaan ELY-keskus, 

Tampere kaupunki 

maahanmuuttaja- sekä 

lastensuojelupalvelut, 

Espoon kaupunki 

maahanmuuttaja- ja 

lastensuojelupalvelut, 

Pesäpuu ry, 

Suomen Pakolaisapu ry, 

Setlementti Tampere, 

Perheryhmäkoti Satakieli

paula.marjomaa@pelastakaalapset.fi 2016B

2 3
Teematietosivusto 

kotoutumisen seurantaan

Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, Kansantautien 

ehkäisyn yksikkö

01.01.2016 - 

30.06.2018
173 589,97 130 192,47

Hankkeessa kootaan kansallisista tietolähteistä maahanmuuttajien näkökulmasta 

keskeisiä terveys- ja hyvinvointitietoja huomioiden kansalliset suositukset 

seurantaindikaattoreista. Hanke toteuttaa tietopyynnöt sekä tuottaa aineistoista 

indikaattoreita maakunta-, sukupuoli- ja sukupolvisuusjaolla. Lisäksi hankkeessa 

analysoidaan eri tietolähteiden mahdollisuudet syntyperän ja taustamaan 

mukaiseen raportointiin ja raportoidaan näitä tietoja mahdollisuuksien mukaan. 

Hankkeessa konsultoidaan tietotarpeista ja niiden esittämistavasta 

viranomaistahoja, joihin hanketoteuttajilla on aiempien hankkeiden ja tutkimusten 

kautta yhteyksiä eri kaupungeissa. Järjestetään 1-2 interaktiivista 

seminaaria/työkokousta, joihin kutsutaan asiasta kiinnostuneita kommentoimaan 

tietosisältöjä ja jatkokehittämisen tarpeita. Hankkeessa laaditaan 

teematietosivusto.

Valtakunnallinen /  

Viranomaistahojen 

konsultoinnit: mm. 

Helsingin, Espoon, 

Vantaan, Turun, Vaasan 

ja Joensuun kaupunkien 

kanssa, mahdollisuuksien 

mukaan laajennetaan  

myös muihin kuntiin. 

 - 

Kotouttamisen osaamiskeskus 

(TEM) 

Maahanmuuttaja-asioiden 

parissa työskentelevät 

viranomaistahot (mm. sosiaali- 

ja terveystoimi, opetustoimi, 

työvoimaviranomaiset)

tiina.laatikainen@thl.fi 2015

2 3

ERSUS - Helppo lukea - 

lausua - ymmärtää - palvelu
Maahanmuuttovirasto

01.03.2018 - 

31.3.2020
 228 553,93 €  171 415,45   

Hankkeessa kehitetään oleskelulupamenettelyssä käytettävien 

täydennyspyyntöjen ja kirjallisten/suullisten ohjeiden sisältöä selkeäkielisiksi ja 

asiakaslähtöiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena 

on lisätä Migrin hakija-asiakkaan itsenäistä asiointia oikeanlaatuisilla ja 

selkeäkielisillä ohjeilla ja ohjauksella. Migri haluaa helpottaa muun muassa 

kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenten asiointia, jotta asiakkaan tarve 

kääntyä avustajien tai sidosryhmäviranomaisten puoleen vähentyisi, kun suurempi 

osa asiakkaista saa tarpeidensa mukaista palvelua ja rohkaistuu käyttämään 

sähköistä asiointia. Hankkeen avulla koulutettu henkilökunta oppii 

asiakaslähtöisen ajattelun sekä tuottamaan kotimaisten kielten lisäksi 

vieraskielistä, selkeää asiakasneuvontaa niin kirjallisesti kuin suullisestikin eri 

neuvontatilanteissa. Palvelu tavoittaa yhä paremmin useampia asiakasryhmiä ja 

prosessit tulevat avoimimmiksi ja läpinäkyvimmiksi sekä oikeusvarmuus lisääntyy.

Hanke on valtakunnallinen 

ja lisäksi se tuottaa 

lisäarvoa myös 

oleskelulupia 

vastaanottavien ulkomailla 

sijaitsevien Suomen 

edustustojenkin käyttöön

 -  - tutta.tuomainen@migri.fi 2017B

mailto:tutta.tuomainen@migri.fi


2 3
RIO - Kiertävä 

maahanmuuton asiantuntija 
Maahanmuuttovirasto

30.9.2016 - 

29.9.2019
406 516,25 304 887,18

RIO kehittää yhteistyössä edustustojen kanssa oleskeluluvan hakemiseen liittyviä 

toimintoja haasteellisissa maissa. Tavoitteena on selkeät prosessit oleskeluluvan 

edellytysten tarkistamiselle, haasteellisten hakemusten erottelemiselle nopeasti 

käsiteltävistä hakemuksista ja haastattelua vaatien hakemusten erottelemiselle 

muista hakemuksista luotujen hakijaprofiilien avulla. Hankkeessa huolehditaan 

UMA:n täysipainoisesta hyödyntämisestä prosessien tehostamiseksi ja tilastojen 

parantamiseksi sekä edistetään Luvalla-Hetu hankkeen tulosta, hetu:n hakemista. 

Hankkeessa selvitetään millaiset hakemukset vaativat Migrin asiantuntemusta 

haastatteluissa sekä selvitetään ja testataan tietotekniset, tila- ja 

tietoturvallisuuteen liittyvät asiat niin, että RIO voi haastatella valikoidut hakijat 

etänä. UM ja edustustot puoltavat Migrin asiantuntemuksen käyttöä 

toimintamallien kehittämisessä, joilla edistetään laillista maahanmuuttoa. 

Hanke toimii Aasiassa, 

Afrikassa ja Lähi-idässä. 
 - Ulkoministeriö migri@migri.fi 2016A

2 3 Work it! Maahanmuuttovirasto
01.01.2016 - 

30.06.2017
325 494,66 244 120,99

Migri lanseerasi uuden Enter Finland verkko- ja mobiiliasiointipalvelun hakija-

asiakkaille kesäkuussa 2015. Hankkeen tarkoitus on laajentaa ko. palvelu 

käsittämään myös palveluja työnantajille. Enter Finland palvelua kehitetään niin, 

että työnantajat voivat tunnistautua vahvasti palveluun, luoda asiakastilin, toimittaa 

työsuhteeseen liittyvät tiedot / asiakirjat, maksaa työntekijöidensä hakemusten 

käsittelymaksut, täydentää hakemusta tarvittaessa, seurata hakemusten 

käsittelytilannetta, sekä saada tiedon päätöksestä. Lisäksi 

työnantajailmoitusprosessi eli työnantajan imoitusvelvollisuuden toteutuminen 

lisätään Enter Finland -palveluun.

Valtakunnallinen  -  - migri@migri.fi 2015

3 1
VAPA - vapaaehtoisen paluun 

ohjauksen tehostaminen
Maahanmuuttovirasto

1.6.2017 - 

30.4.2018
696 994,80 522 746,10

Hankkeessa kehitetään ja tehostetaan vastaanottokeskuksissa annettavaa 

vapaaehtoisen paluun ohjausta ja neuvontaa sekä vapaaehtoisen paluun piiriin 

ohjaamista. Hankkeessa pyritään estämään laitonta maassa oloa. Hankkeen 

tavoitteena on, että kielteisen päätöksen saaneilla asiakkailla on realistinen käsitys 

vapaaehtoisen paluun mahdollisuuksista ja laittoman maassa olon haitoista. 

Vastaanottokeskuksiin kehitetään uudenlaisia tapoja asian käsittelemiseen ja 

puheeksi ottamiseen. Samalla prosessissa huomioidaan paremmin haavoittuvassa 

asemassa olevien palaajien ohjauksen ja tuen tarve. Lisäksi hankkeessa 

kehitetään vastaanottokeskuksissa kohderyhmälle suunnattua tiedotusta 

vapaaehtoisesta paluusta ja lisätään alueellisesti viranomaisten, kuntien ja 

järjestöjen tietoisuutta vapaaehtoisesta paluusta.

Kyseessä on 

valtakunnallinen hanke, 

jota toteutetaan 15 

vastaanottokeskuksessa 

ja vastaanottokeskusten 

alueilla. 

 -  - tiina.jarvinen@migri.fi 2017A

3 1

VAPA 2 - Vapaaehtoisen 

paluun ohjauksen 

tehostaminen

Maahanmuuttovirasto

01.04.2018 - 

30.09.2019  1 008 545,20  756 408,90   

 Hankkeen tavoitteena on saada mahdollisimman moni kielteisen 

turvapaikkapäätöksen saanut palaamaan kotimaahansa vapaaehtoisesti. 

Hankkeessa tehostetaan vastaanottokeskuksissa annettavaa vapaaehtoisen 

paluun asiakasneuvontaa yksilöllisin asiakastapaamisin. Hankkeessa pyritään 

juurruttamaan tässä ja aiemmissa vapaaehtoisen paluun hankkeissa kertynyttä 

tietoa hyvistä käytännöistä koko vastaanottokentälle. Lisäksi hankkeessa 

levitetään vapaaehtoista paluuta koskevaa tietoa sidosryhmä viranomaisille kuten 

kunnille, sekä sellaisille kolmannen sektorin toimijoille jotka toimivat laittomasti 

maassa oleskelevien parissa. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan kielteistä 

turvapaikkapäätöstä koskevan yksilöllisen neuvonnan antamista 

turvapaikanhakijoille, tarkoituksena testata tämän neuvonnan vaikutusta hakijan 

päätökseen palata kotimaahan vapaaehtoisesti.   

Valtakunnallinen  -  - sanna.toykkala@migri.fi 2017B

3 1
Vapaaehtoisen paluun 

vakiinnuttaminen
Maahanmuuttovirasto

01.01.2015 - 

31.03.2017
358 609,23 268 956,92

Vapaaehtoinen paluu siirtyi 1.7.2015 osaksi vastaanottokeskusten ja 

Maahanmuuttoviraston

tehtäviä. Hankkeella tuetaan tämän muutoksen onnistumista. Hankkeessa 

tuotetaan vapaaehtoisen paluun tiedotusmateriaaleja, järjestetään koulutus- ja 

tiedotustilaisuuksia vastaanottokeskuksille, viranomaisille ja sidosryhmille, 

laaditaan ohjeistusta viranomaisille. Hankekumppaneina olevissa 

vastaanottokeskuksissa kehitetään vapaaehtoisen paluun asiakastyön menetelmiä 

ja jaetaan tätä hankkeen aikana kertyvää osaamista kaikkien

vastaanottokeskusten käyttöön. Hankkeessa tuetaan myös vapaaehtoisen paluun 

toimeenpanoon tarvittavien tietojärjestelmämuutosten toteuttamista.

Valtakunnallinen

Oulun 

vastaanottokeskus, 

SPR Varsinais-Suomen 

piiri / Turun 

vastaanottokeskus, 

SPR/Lapin piiri / 

Rovaniemen ja Kemin 

vastaanottokeskukset

 - migri@migri.fi 2015

3 2

AUDA- Vapaaehtoinen paluu 

Irakiin, Afganistaniin ja 

Somaliaan Maahanmuuttovirasto

01.01.2018 - 

31.01.2020
1 259 405,68 944 544,26

Hankkeen tavoitteena on kehittää Suomen vapaaehtoisen paluun kansallista 

rakennetta ja kytkeä osaksi sitä paluun edellytyksiä vahvistava yhteistyö heidät 

vastaanottavan maan kanssa. Yhteistyötä paluuasioissa tehdään myös muiden EU-

maiden kanssa. Osaksi järjestelmää liitetään myös seuranta, jonka avulla saadaan 

tietoa palanneiden suojelullisesta tilanteesta, mutta myös uudelleenkotoutumiseen 

tähdänneiden toimenpiteiden osuvuudesta. Hankkeessa pilotti/kohdemaita ovat 

Irak, Somalia ja Afganistan, joissa myös testataan, miten suomalaiset 

kriisinhallinnan asiantuntijat välittää tietoa paluun edellytyksissä Hankkeessa 

toteutetaan myös viestintäkampanja, jonka tavoitteena on selventää, miten 

vapaaehtoinen paluu toimii ja dialogiprosessi diasporan kanssa. Siinä tavoitteena 

on käydä keskustelua diasporan mahdollisuuksista vakauttamisessa ja paluussa. 

Valtakunnallinen. 

Vähintään yhtä tärkeitä 

kohdealueita ovat 

Suomen kannalta 

hankkeen kolme 

paluumaata, joihin paluuta 

ja sitä edistäviä tukitoimia 

kohdennetaan

Ulkoministeriö, 

Kriisinhallintakeskus

Kansainvälinen 

siirtolaisuusjärjestö IOM 
tarja.rantala@migri.fi 2017B

mailto:tiina.jarvinen@migri.fi
mailto:sanna.toykkala@migri.fi


3 2

Maasta 

poistamistoimenpiteiden 

valtakunnallinen 

yhdenmukaistaminen ja 

kehittäminen - MAPPI

Poliisihallitus
01.02.2019 - 

31.01.2020
244 474,91 183 356,18

Hankkeen avulla pyritään varmistamaan valtakunnallisesti yhdenmukainen 

toimintamalli maasta poistamisprosessin eri vaiheissa. Yhtenäiset toimintamallit ja 

prosessit varmistavat palauttamispäätöksen saaneiden yhdenvertaisen kohtelun, 

huomioiden erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt. Hankkeessa 

annettavalla koulutuksella varmistetaan ammattitaitoisen henkilöstön riittävä 

määrä. Kolmansien maiden kanssa tehtävällä viranomaisyhteistyöllä pyritään 

edistämään palautustoiminnan sujuvuutta.

Valtakunnallinen euprojects.poliisihallitus@poliisi.fi 2018B

3 2 Turvattomat
Helsingin 

Diakonissalaitoksen säätiö

1.7.2017 - 

30.6.2018
196 852,50 147 639,37

Hanke täydentää viranomaistyötä 1) tarjoamalla kielteisen päätöksen saaneille 

turvapaikanhakijoille yksilö- ja ryhmämuotoista psykososiaalista tukea, 2) 

tarjoamalla oikeaa, tarpeenmukaista ja oikea-aikaista neuvontaa ja tarvittaessa 

palveluohjausta, sekä 3) rakentamalla kansalaistoiminnan keinoin 

vuorovaikutustilanteita, joissa purkaa stressiä, huolta ja pelkoja, sekä 

voimavaraistua ja motivoitua seuraavaan elämänvaiheeseen. 

Turvapaikkaprosessin päättymistä seuraavan vapaaehtoisen paluun pitää olla 

kunniallinen ja se edellyttää oikeaa tietoa, sekä turvapaikanhakijan elämän 

hallinnan tunteen ja toimijuuden vahvistamista. Hanke jakaa myös realistista tietoa 

siitä mitä tarkoittaa jäädä vailla oleskelulupaa Suomeen, elää ilman sukulaisia ja 

perhettä, ja millaisia seurauksia siitä voi olla. Hanke varmistaa osaltaan, että 

Suomeen ei synny ilman maassaolo-oikeutta oleskelevien ihmisten joukkoa.

Hanke käynnistyy 

Helsingissä, missä 

kohderyhmään kuuluvia 

turvapaikanhakijoita on 

runsaasti, mutta sillä on 

valmius laajentua 

valtakunnalliseksi, 

ensisijaisesti niille 

paikkakunnille missä 

Helsingin 

Diakonissalaitoksella on 

toimipiste (Espoo, Lahti, 

Turku, Tampere, Kuopio, 

Oulu).

 - 
Maahanmuuttovirasto, 

Kansainvälinen 

siirtolaisuusjärjestö IOM 

kristiina.elenius@hdl.fi 2017A

3 2
Paluutoimenpiteiden 

kehittämishanke
Poliisihallitus

1.7.2016 - 

31.12.2018
1 032 646,68 774 485,01

Hankkeen avulla luodaan ja kehitetään menetelmiä, joiden avulla tehostetaan 

kolmansiin maihin palaavien ja poistettavaksi määrättyjen henkilöiden identifiointia 

ja matkustusasiakirjojen hankintaa. Riittävällä resursoinnilla pyritään toimivaan 

yhteistyöhön kolmansien maiden edustustojen sekä kohdemaiden 

maahanpääsystä vastaavien viranomaisten kanssa. Toimintaa suunnataan 

erityisesti haastaviin kohdemaihin. Teknisiä välineitä hankkimalla ja niitä 

hyödyntämällä tavoitetaan tehokkaammin sekä maastapoistamisen 

täytäntöönpanoa pakoilevia sekä samalla myös rikokseen syyllistyneitä henkilöitä. 

Koulutetaan maastapoistamiseen ja ulkomaalaisvalvontaan osallistuvia henkilöitä.

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

3 2 AMAL - Ammatista toivoa
Tampereen 

ammattikorkeakoulu Oy

1.6.2017 - 

15.11.2017
47 525,00 35 643,75

Hankkeessa haastatellaan turvapaikanhakijoita sekä heidän kanssaan 

työskenteleviä asiantuntijoita, jotta saadaan selville kohderyhmän koulutukselliset 

ja ammatilliset tarpeet. Irakin tilanne kartoitetaan selvitysmatkalla ja yhteisillä 

skype- jne. kokouksilla sekä Suomessa järjestettävässä yhteisessä 

työseminaarissa. Suomalaisten oppilaitosten edellytykset toimia hauraiden 

alueiden koulutuksen kehittämisessä selvitetään haastatteluilla ja kyselyllä. 

Hankkeessa luodaan kansallinen temaattinen yhteistyöverkosto, joka on mukana 

laatimassa jatkosuunnitelmaa.

Valtakunnallinen  - 

Ammatilliset oppilaitokset,  

vastaanottokeskukset, 

ammattikorkeakoulut, 

Kolmannen sektorin toimijat 

(mm.WorldVision, Kirkon 

ulkomaanapu, SPR, Suomen 

Pakolaisapu), 

Irakin yliopistot ja muut 

ammatillisen koulutuksen 

toimijat

hanna.ilola@tuni.fi 2017A

3 3
Palautusten valvonnan 

kehittäminen
Yhdenvertaisuusvaltuutettu

01.07.2015 - 

30.06.2018
581 943,40 436 457,55

Hankkeessa kehitetään vuonna 2014 aloitettua palautusten valvontaa. 

Kehittämistyöllä Suomeen vakiinnutetaan EU-direktiivin ja kansallisen 

lainsäädäntömme velvoittama maasta poistamisen ulkopuolinen ja riippumaton 

valvontajärjestelmä, joka vahvistaa kolmansien maiden kansalaisten

oikeusturvaa palautustilanteissa. Erityistä huomiota kehittämistyössä kiinnitetään 

haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden asemaan. Valvonta lisää maasta 

poistamisen läpinäkyvyyttä ja edistää palautusprosessin kehittämistä 

perusoikeuksien ja ihmisoikeussopimusten suuntaisesti.

Valtakunnallinen  -  - yvv@oikeus.fi 2015

5 1
Kiintiöpakolais- ja 

kuntaansijoittamishanke
Maahanmuuttovirasto

01.01.2016 - 

31.12.2018
368 298,51 368 298,51

Maahanmuuttoviraston hankkeessa sujuvoitetaan kiintiöpakolaisten 

kuntaansijoittamisen poikkihallinnollista prosessia selvittämällä tietoteknisiä 

mahdollisuuksia tiedonkulun tehostamiseksi. Hankkeessa tarkennetaan 

viranomaisten välistä yhteistyötä kuntaansijoittamisessa sekä tarjotaan eri 

toimijoille tietoa Suomeen muuttavista kiintiöpakolaisryhmistä ja heidän 

taustoistaan sijoittamisen tukemiseksi. Lisäksi hankkeessa syvennetään 

kiintiöpakolaisiin liittyvää kansainvälistä yhteistyötä.

Valtakunnallinen  - 
Työ- ja elinkeinoministeriö, ELY-

keskukset, kunnat
migri@migri.fi 2015

5 1 LAKO-AUTO 2015-2016 Työ- ja elinkeinoministeriö
1.6.2015 - 

31.03.2017
167 000,00 167 000,00

Tietojärjestelmien VTJ-UMA-Rondo välisten yhteenliittymien rakentaminen. 

Automatisointi perustuu uusiin liittymiin VTJ (väestötietojärjestelmä), UMA 

(ulkomaalaisasioiden sähköinen asian käsittely järjestelmä) ja Rondo (laskujen ja 

asiakirjojen kierrätys-ja arkistointijärjestelmä) välillä.
Valtakunnallinen Maahanmuuttovirasto

Väestörekisterikeskus 

Valtiokonttori/Palkeet 

Maahanmuuttovirasto 
kirjaamo@tem.fi 2015

mailto:kristiina.elenius@hdl.fi
mailto:hanna.ilola@tamk.fi


5 2

Kulttuuriorientaatiokoulutus 

Suomeen valituille 

kiintiöpakolaisille 2017-2018

Maahanmuuttovirasto
1.2.2017 - 

31.8.2018
367 585,39 367 585,39

Hankkeessa valmennetaan Suomeen valittuja kiintiöpakolaisia Suomeen 

saapumiseen ja asettautumiseen järjestämällä kulttuuriorientaatiokoulutuksia 

ennen maahantuloa sekä kehittämällä edelleen sitä tukevia verkkosivuja ja muuta 

materiaalia. Koulutuksen yleisenä tavoitteena on auttaa Suomeen muuttavia 

kiintiöpakolaisia saamaan mahdollisimman realistinen käsitys uudesta 

kotimaastaan sekä tukea hyvän kotoutumisen rakentumista vahvistamalla 

pakolaisten aktiivisuutta ja taitoja, jotka auttavat uuteen kotimaahan 

sopeutumisessa, mukaan lukien mahdollisuus tutustua Suomen kieleen. Koulutus 

tarjoaa välineitä kohdata uusi ja erilainen elämä uudessa maassa, käsitellä uusia 

asioita sekä motivoi uuden oppimiseen. Koulutuksessa, koulutusjärjestelyissä sekä 

materiaalin valmistelussa on huomioitu eri kohderyhmät, olosuhteiden 

moninaisuus, ihmisten fyysiset ja psyykkiset erilaisuudet, erilaiset koulutus-, 

kulttuuri- ja uskonnolliset tausta sekä erityisen haavoittuvassa asemassa olevat.

Valtakunnallinen  -
Kansainvälinen 

siirtolaisuusjärjestö, IOM

marjo.makela@migri.fi 

migri@migri.fi

2016 

us

5 2
Kiintiöpakolaisten 

kulttuuriorientaatiohanke 
Maahanmuuttovirasto

01.01.2016 - 

31.08.2017
454 675,46 454 675,46

Hankkeen tarkoituksena on tukea ja helpottaa pakolaisten kotoutumista Suomeen. 

Suomeen hyväksytyille kiintiöpakolaisille annetaan realistinen kuva Suomeen 

muuttamisesta, siihen liittyvästä elämänmuutoksesta sekä heidän tulevasta 

elämästään Suomessa jo ennen heidän Suomeen saapumista. Jotta pakolaisten 

kotoutuminen ja kotouttaminen alkaisivat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja 

tehokkaasti, hankkeen tuella järjestetään Suomeen valituille kiintiöpakolaisille 

ulkomailla neljä päivää kestäviä intensiivisiä lähiopetuskoulutuksia heidän 

nykyisissä olinpaikoissa. Heille valmistetaan ja jaetaan myös sekä sähköisesti että 

paperiversiona jaettavaa itseopiskelumateriaalia. Hankkeen osana luoduilla 

nettisivustoilla sekä pakolaiset että muut maahanmuuttajat pääsevät 

opiskelemaan itsenäisesti omalla äidinkielellään koulutusmateriaalia.

Valtakunnallinen, 

kansainvälinen
 -  - migri@migri.fi 2015

6 1
Sylvia3 - Pakolaisten kuntiin 

sijoittamisen tehostaminen
Työ- ja elinkeinoministeriö

1.1.2017 - 

31.12.2018
3 882 040,00 3 882 040,00

Sylvia3-hankkeen tavoitteena on edistää kuntapaikkojen saamista 

kiintiöpakolaisille ja kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneille 

henkilöille tukemalla kuntia taloudellisin lisätuin, lisäämällä kuntatyöntekijöiden, -

päättäjien ja luottamushenkilöiden osaamista kansainväliseen suojeluun ja 

pakolaisten vastaanottoon liittyvissä kysymyksissä ja vaikuttamalla 

asenneilmapiiriin. 

Hankerahoituksesta maksetaan kunnille tietyin perustein määrittyviä lisätukia. 

Kunnat voivat hakea tukia hankkeen ohjeistuksen mukaisesti KEHA-keskuksesta, 

joka maksaa ne toteutuneiden kustannusten mukaisina ja laskuttaa hankkeelta. 

Tiedon ja osaamisen lisäämiseksi hanke järjestää pakolaisten vastaanottoon ja 

kotouttamiseen liittyviä tilaisuuksia ja koulutuksia.

Valtakunnallinen  - 
ELY-keskukset ja KEHA-

keskus, Maahanmuuttovirasto
kotouttaminen@tem.fi

2016u

s

6 1
Sylvia3b - Pakolaisten kuntiin 

sijoittamisen tehostaminen
Työ- ja elinkeinoministeriö

1.1.2017 - 

31.12.2018
2 000 000,00 2 000 000,00

Hankkeen tavoitteena on edistää kuntapaikkojen saamista kiintiöpakolaisille ja 

kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneille henkilöille tukemalla 

kuntia taloudellisin lisätuin. Hanke täydentää Sylvia3-hanketta, jolle saatiin 

toimintatuen rahoituspäätös 31.8.2016 (SMDno-2016-1146).

Hankerahoituksesta maksetaan kunnille tietyin perustein määrittyviä lisätukia. 

Kunnat voivat hakea tukia hankkeen ohjeistuksen mukaisesti KEHA-keskuksesta, 

joka maksaa ne toteutuneiden kustannusten mukaisina ja laskuttaa hankkeelta. Valtakunnallinen  - 
ELY-keskukset ja KEHA-

keskus, Maahanmuuttovirasto
kotouttaminen@tem.fi

2016u

2

6 1

SYLVIA II - Pakolaisten 

kuntiin sijoittamisen 

tehostaminen

Työ- ja elinkeinoministeriö
01.01.2015 - 

31.12.2017
3 752 217,00 3 752 217,00

TEM:n SYLVIAII-hankkeella haetaan tehostetusti kuntapaikkoja niille, jotka ovat 

saaneet kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan Suomessa. Tavoitteena 

on turvata kuntapaikkojen riittävyys tukemalla kuntia taloudellisesti ja lisäämällä 

kuntien henkilöstön osaamista. Hankkeesta maksetaan bonusrahaa kunnalle, joka 

vastaanottaa ensimmäisen kerran tai neljän vuoden tauon jälkeen pakolaisia 

vähintään 20 hengen ryhmän. Vastaanottoa tuetaan myös maksamalla 

kertaluonteista lisäosaa laskennalliseen korvaukseen kaikista vuonna 2015 

kuntaan tulleista sekä tuetaan varautumisvalmiutta hätätapausten vastaanottoon. 

Valtakunnallinen  - 

ELY-keskukset

kotouttaminen@tem.fi 2015

6 2

Asumistaidot 

kiintiöpakolaisten 

kotoutumisessa

Sininauhasäätiö
1.1.2017 - 

31.12.2019
412 100,44 412 100,44

Hankkeessa tuetaan kiintiöpakolaisten asumisen onnistumista levittämällä hyviä 

toimintamalleja valtakunnallisesti, järjestämällä asumistaitokursseja kunnissa ja 

tarjoamalla asumisen tukea. Valtakunnallisella tasolla kootaan koulutuspaketti ja 

materiaali koskien maahanmuuttajien asumisen erityiskysymyksiä ja hyväksi 

koettuja kotouttamista edistäviä toimintamalleja. Lisäksi järjestetään n. 4 

valtakunnallista koulutustilaisuutta kiintiöpakolaisia ensimmäistä kertaa ottavien 

kuntien maahanmuutto- ja asumisen toimijoille. 

Käynnistys Tuusulassa ja 

Mäntsälässä, jatkuu 

valtakunnallisesti 

erityisesti suurimmissa 

asutuskeskuksissa.

ARA: Asumisen 

rahoitus- ja 

kehittämiskeskus (ARA) 

vastaa keskeisesti 

valtion asuntopolitiikan 

Tuusulan kunta, Mäntsälän 

kunta, Helsingin kaupunki, 

Suomen Pakolaisapu, 

keskustoimisto@sininauha.fi
2016u

s



6 2

OSKU - Täsmäohjaus 

pakolaisten kuntiin 

siirtymisen tueksi

Varsinais-Suomen 

elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskus

1.5.2017 - 

31.3.2018
518 364,00 518 364,00

Täsmäohjaus pakolaisten kuntaan siirtymisen tueksi -hankkeen (OSKU) tarkoitus 

on nopeuttaa ja yhdenmukaistaa kansainvälisen suojelun perusteella 

oleskeluluvan saaneiden kuntiin siirtymistä varmistamalla asunnon löytyminen ja 

siihen asettuminen viivytyksettä sekä luomalla edellytyksiä pysyvään asettumiseen 

alueelle/ kuntana. Tavoitteeseen päästään alueellisten viranomaisten ja 

vastaanottokeskusten kiinteämmällä kuntaan ohjaamisen yhteistyöllä, jakamalla 

tietoa pakolaisille eri alueiden asunto-, työ- ja opiskelumahdollisuuksista sekä 

luomalla pysyviä alueellisia yhteistyöverkostoja asumisen kanssa tekemisissä 

olevien tahojen (vuokranantajat, asumisneuvojat, tuettua asumista järjestävät) 

kanssa. Hanketta koordinoi ja hallinnoi Varsinais-Suomen ELY-keskus ja mukana 

hankkeessa ovat Uudenmaan ELY-keskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 

Hämeen ELY-keskus, Pirkanmaan ELY-keskus, Keski-Suomen ELY-keskus, 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Lapin ELY-keskus.

Hanke toimii seuraavien 

ELY-keskusten alueella: 

Varsinais-Suomi 

(laajennettuna siihen 

kuuluu Satakunta), 

Uusimaa (laajennettuna 

myös Häme ja Kaakkois-

Suomi), Lappi, Pohjois-

Pohjanmaa (laajennettuna 

myös Kainuu), Pirkanmaa 

(laajennettuna myös Keski-

Suomi)

 -
Työ- ja elinkeinoministeriö, 

Ympäristöministeriö 
kalle.myllymaki@ely-keskus.fi 2017A

6 2

Pakolaisten 

mielenterveystoimien 

valtakunnallinen 

kehittämishanke PALOMA

Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos (THL)

01.01.2016 - 

31.12.2018
1 032 907,30 1 032 907,30

Hankkeessa luodaan valtakunnallinen toimintamalli pakolaisten ja muiden 

kolmansista maista tulevien maahanmuuttajien mielenterveyspalveluiden 

hoitopolun eri vaiheisiin mielenterveysongelmien ennaltaehkäisemiseksi, 

tunnistamiseksi ja hoitamiseksi. Hankkeessa selvitetään eri toimijoiden 

toimintamalleja ja kartoitetaan ongelmakohtia hoitopolun eri vaiheissa. 

Selvitystyön jälkeen tehdään suositus pakolaisten ja vastaavista lähtökohdista 

tulevien maahanmuuttajien mielenterveyspalveluiden toteuttamisesta. 

Toimintamalli jalkautetaan valtakunnallisesti toimijoille eri tasoilla. 

Hanke toimii 

valtakunnallisesti ja 

poikkihallinnollisesti.  

Suomen 

Mielentervysseura,

HYKS/Kulttuuripsykiatri

an poliklinikka,

KYS,

Hämeenlinnan 

kaupunki.

 - anu.castaneda@thl.fi 2015

6 2

Kotikunta – tukea 

kotouttamistyöhön 

kiintiöpakolaisia 

vastaanottaville kunnille 

Suomen Pakolaisapu ry
01.01.2016 - 

31.12.2018
449 313,57 449 313,57

Kotikunta-hankkeen tavoitteena on, että kiintiöpakolaisten kotoutuminen 

käynnistyy nopeasti ja että he kiinnittyvät vastaanottavien kuntien asuinyhteisöihin. 

Kotikunta-hankkeessa tuetaan kuntia hyödyntämään monialaista paikallista 

toimijaverkostoa ja kehitetään asukastyön käytäntöjä sekä organisoidaan 

omakielistä koulutus- ja vertaistoimintaa pakolaisille. Hankkeen ensisijaisia 

hyödynsaajia ovat haavoittuvassa tilanteessa olevat kiintiöpakolaiset, mutta 

hankkeen toiminnasta, kootuista kokemuksista, tuotoksista hyötyvät myös 

pakolaisia vastaanottavat kunnat asukkaineen. Lisäksi hankkeessa kehitettyjä 

käytäntöjä voidaan jatkossa hyödyntää laajemmin maahanmuuttajien 

kotouttamistyön tukena, esimerkiksi monikulttuurisilla asuinalueilla.

Valtakunnallinen  - 

Pohjanmaan ELY

Lohjan kaupunki 

Asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskus ARA  

toimisto@pakolaisapu.fi 2015

6 2
Kotoutujan mielenterveyden 

tueksi "KOTU"

Suomen 

Mielenterveysseura ry

01.01.2016 - 

30.06.2018
288 499,37 288 499,37

Suomen Mielenterveysseura kouluttaa ”Mielenterveyden ensiapu (MTEA)” 

ohjaajia, jotka ohjaavat MTEA I ja II koulutuksia. Ohjaajille suunnitellaan yhden 

päivän syventävä kurssi, liittyen erityisesti pakoalaistaustaisten mielenterveyden 

riskitekijöihin. Syventävän kurssin käytyään ohjaajat tarjoavat paikkakunnillaan 

toimiville ammattilaisille ja järjestöille kahden päivän koulutusta ”Kotoutujan 

mielenterveyden tueksi, KOTU”, joka pohjaa pääasiallisesti Mielenterveyden 

ensiapu II:seen ja syventävän kurssin sisältöön. Tavoitteena on lisätä 

työntekijöiden valmiuksia tunnistaa ja ymmärtää mielenterveydenongelmia, sekä 

tukea pakolaisia ja turvapaikanhakijoita selviytymään trauma- ja muiden oireiden 

kanssa ja tarvittaessa hakemaan apua. 

Helsinki / KOTU 

koulutukset 

kohderyhmälle eri 

paikkakunnilla.

 -  - www.mielenterveysseura.fi 2015

6 2 Kitu lapset ja nuoret
Helsingin 

Diakonissalaitoksen säätiö

01.01.2016 - 

31.12.2018
875 693,44 875 693,44

Hankkeessa tehdään hoidon tarpeen arviointeja, hoitoa, kuntoutusta ja 

palveluohjausta kiintiöpakolaisina Suomeen tulleille alle 24-vuotiaille kidutetuille ja 

vaikeasti traumatisoituneille lapsille ja nuorille. Käytännössä psyykkisistä 

kriisitilanteista ei ole mahdollista ja mielekästä erotella aina millä statuksella 

potilas on, eikä lähettävä taho osaa aina erotella statusta. Siksi hankkeessa 

hoidetaan resurssien salliessa myös muita kuin kiintiöpakolaisia. Hanke kouluttaa 

kohderyhmää työssään kohtaavia kuntien työntekijöitä. Koulutuksen avulla 

osoitetaan, että systemaattisella seulonnalla voidaan tunnistaa kidutettujen ja 

vaikeasti traumatisoituneiden lasten ja nuorten erityistarpeet, että heille on 

saatavilla erikoistuneita palveluita ja että tämän haastavan kohderyhmän 

kohtaamiseen tarvittavaa osaamista voidaan kasvattaa. Kansallisen 

osaamiskapasiteetin kehittäminen kontribuoi osaltaan kuntapaikkojen löytymiseen 

kiintiöpakolaisille.

Valtakunnallinen  -  - www.hdl.fi 2015

6 2
ASIM - Pakolaisten 

asumisselvitys
Ympäristöministeriö

2.11.2015 - 

31.12.2017
92 000,00 92 000,00

Ympäristöministeriön hallinnoimassa hankkeessa teetetään valtakunnallinen 

selvitys vuokraasuntojen kysyntä-ja tarjontatilanteesta pakolaisten kuntiin 

ohjaamisen näkökulmasta. Selvityksen laatija kokoaa niin julkisen kuin yksityisen 

vuokra-asumisen tiedot valtakunnallisesti, kokoaa erilaiset käytännöt ja laatii 

suositukset tulevaisuuden varalle. Ohjausryhmään kootaan laajalti asian kannalta 

relevantit tahot, millä myös edistetään näiden tahojen keskinäistä verkostoitumista. Valtakunnallinen  -

Asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskus (ARA) 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

Y-säätiö 

kirjaamo@ym.fi 2015
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7 1 Sisäiset siirrot Maahanmuuttovirasto
1.7.2016 - 

31.12.2016
1 943 637,38 1 943 637,38

Suomi on sitoutunut EU:n taakanjakosopimuksen puitteissa ottamaan vastaan 

2078 sisäisesti siirrettävää turvapaikanhakijaa Kreikasta ja Italiasta. AMIF-

rahoituksen avulla saadaan lisäresurssit turvapaikan hakijoiden hakemusten 

tutkintaan ja siihen liittyviin kuluihin, kuten tulkkaukseen sekä vastaanottokulujen 

osittaiseen kattamiseen. Prosessin kehittämiseksi hankkeeseen liittyy 

poikkihallinnollista yhteistyötä, yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa sekä 

kansainvälistä tietojenvaihtoa Euroopan unionin jäsenmaiden välillä prosessien 

kehittämiseksi.

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

7 1 Sisäiset siirrot 2 Maahanmuuttovirasto
01.01.2017 - 

31.7.2017
913 593,00 913 593,00

Suomi on sitoutunut EU:n taakanjakosopimuksen puitteissa ottamaan vastaan 

2078 sisäisesti siirrettävää turvapaikanhakijaa Kreikasta ja Italiasta. 

Neuvoston päätösten mukaisesti Suomelle allokoitu raha käytetään 

täysimääräisesti kompensoimaan sisäisesti siirrettävien turvapaikanhakijoiden 

vastaanottamisesta aiheutuvia kuluja. Lisäresurssit käytetään sisäisesti 

siirrettävien turvapaikanhakijoiden vastaanoton kustannuksiin, joihin sisältyvät 

majoitus, sosiaalipalvelut, terveydenhuoltopalvelut, tulkki- ja käännöspalvelut, työ- 

ja opintotoiminta sekä ateriat.

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


