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Johdatus tähän työkaluun

(1)  Tämä työkalu on kehitetty alun perin EU-FRANK-hankkeen (Facilitating Resettlement and Refugee Admission 
through New Knowledge) puitteissa, jonka tavoitteena on uudelleensijoittamisen ja pakolaisten vastaanoton 
helpottaminen uuden tiedon avulla. Hankkeen on rahoittanut Ruotsin siirtolaisviraston johtama turvapaikka-, 
maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (Asylum, Migration and Integration Fund). EUAA on tehnyt EU-FRANK-
hankkeessa kehitettyjen uudelleensijoittamisen operatiivisten työkalujen laadunvarmistuksen osana 
luovutusprosessia.

Työkaluun on koottu ohjeita ja käytännön neuvoja majoitusta koskevan tiedon järjestämiseen 
ja välittämiseen. Sen sisältämät tiedot eivät ole tyhjentäviä (1). Tavoitteena on tukea Euroopan 
unionin jäsenvaltioita ja assosioituneita maita (EU+) niiden operatiivisessa työssä 
uudelleensijoittamisen parissa.

Mikä on tämän työkalun 
tarkoitus?

Kun uudelleensijoittajamaa on määritellyt 
paikan, jonne valitut pakolaiset majoitetaan 
heidän saapuessaan, voi maa välittää 
tarkempaa tietoa uudelleensijoitettujen 
pakolaisten majoituspaikasta. Tämän 
asiakirjan tarkoitus on tarkentaa tärkeitä 
majoitusta koskevia tietoja, jotka voidaan 
jakaa pakolaisille ennen heidän 
saapumistaan.

Miksi tämä työkalu on 
kehitetty?

Tämä asiakirja on kehitetty, jotta 
uudelleensijoittajamaiden virkamiehiä 
voidaan auttaa antamaan lisätietoja ja 
hallinnoimaan odotuksia 
uudelleensijoittajamaan tarjoamasta 
majoituksesta ja palveluista. Se auttaa myös 
välttämään väärinymmärryksiä pakolaisten 
ja kansallisessa vastaanottojärjestelmässä 
työskentelevien ammattilaisten välillä 
selventämällä etukäteen saapumisen 
jälkeisen majoituksen ja palveluiden 
piirteitä.

Mitä tämä työkalu sisältää?

Tämä työkalu sisältää tarkistuslistan 
pakolaiselle (ja tarvittaessa perheelle) 
tarjottavaa majoitusta ja palveluita 
koskevasta tiedosta heidän saavuttuaan 
uudelleensijoittajamaahan. Työkalun 
sisältöä voidaan muokata jokaisen 
uudelleensijoittajamaan erityisiin tarpeisiin 
ja rajoituksiin sopivaksi. Tämä tarkoittaa, 
että mikäli työkalussa on osioita, joiden 
sisältämä tieto ei ole sovellettavissa tai 
mahdollista, voidaan nämä kohdat viivata 
yli. Kohdat ”lisähuomioita/huomautuksia” on 
tarkoitettu selventämään aiheita, jotka 
vaativat mahdollisesti täydentävää tietoa, 
jotta pakolaisen osalta vältetään 
kaikenlaiset väärinymmärrykset.

Työkalu on käännettävä pakolaisen 
puhumalle kielelle, jotta he voivat katsoa 
siitä helposti tietoja, ymmärtää sen sisällön 
ja välttää väärinymmärryksiä. 
Allekirjoittamalla tarkistuslistan pakolaiset 
vakuuttavat, että he ovat ymmärtäneet 
kokonaisuudessaan uudelleensijoittajamaan 
tarjoamat ehdot. Varmista, että 
majoituksesta tarjotaan kohdennettua tietoa 
pakolaisille, joilla on erityisiä tarpeita.

Huomioi, että henkilösuoja henkilötietojen 
käsittelyä koskevat säädökset mukaan 
lukien on huomioitava, kun tämänkaltaisia 
tietoja täydennetään tai jaetaan.
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Keille työkalu on 
tarkoitettu?

Työkalua voi käyttää kuka tahansa 
uudelleensijoittajamaan työntekijä, joka on 
vastuussa tiedon välittämisestä pakolaisille 
ennen heidän lähtöään. 
Uudelleensijoittajamaat voivat päättää, 
jakavatko he tiedot itse 
(uudelleensijoitettavien henkilöiden 
saapumista ennen tai sen jälkeen) vai 
kääntyvätkö he asiassa kentällä 
ensimmäisissä turvapaikkamaissa 
työskentelevien kumppaneidensa puoleen. 
Sisältöä voidaan esimerkiksi hyödyntää ja 
selventää kulttuuriin perehdyttämisen 
tilaisuuksissa kansallisten kouluttajien tai 
muiden operatiivisten kumppaneiden 
toimesta. Ihanteellisessa tilanteessa lähtöä 
edeltävät kulttuuriin perehdyttämisen 

kurssit tarjoavat erityislaatuisen tilaisuuden, 
jossa pakolaisia tiedotetaan perusteellisesti 
vastaanotto-olosuhteista ja he voivat esittää 
kouluttajille kysymyksiä. Kaksivaiheisen 
majoitusjärjestelmän tapauksessa (ensin 
kollektiivinen vastaanottokeskus tai 
tilapäinen majoitus, ja vasta sitten siirto 
henkilökohtaiseen asuntoon) tarve tällaisille 
tiedoille saattaa esiintyä uudelleen 
myöhemmässä vaiheessa.

On suositeltavaa, että uudelleensijoitettujen 
pakolaisten vastaanotosta ja majoituksesta 
vastuussa olevat työntekijät osallistuvat 
omalla panoksellaan tämän asiakirjan 
täyttämiseen tai täyttävät sen itse. 
Kumppanijärjestöt kuten UNHCR, IOM tai 
muut ulkoiset palveluntarjoajat voivat myös 
käyttää asianomaisen maan viranomaisen 
tarjoamia tietoja tiedotustilaisuuksiensa 
aikana.
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Tietoa uudelleensijoittajamaassa 
tarjottavasta majoituksesta ja palveluista(2)

(2)  Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava tietosuojasääntöjä ja -normeja (kuten EU:n yleistä tietosuoja-
asetusta, GDPR).

(3) Täytä UNHCR:n RRF-tunnus ja/tai kansallinen hakemusnumero.
(4) Poikkeuksellisissa olosuhteissa ja todistettujen logististen syiden vuoksi osoite voi muuttua.

Päähakijan etu- ja sukunimi

Hakemuksen koko

Tunnistenumero (3)

Majoitus
(Rastita kaikki vaihtoehdot, jotka koskevat majoitusjärjestelyjä pakolaisten saapuessa.)

Sijainti

Toimivaltainen kansallinen/paikallinen 
viranomainen

Kaupunki, jossa majoitus sijaitsee:
☐ tilat sijaitsevat taajama-alueella
☐ tilat eivät sijaitse taajama-alueella

Asukasluku

Osoite (4)

Majoituksen tyyppi

☐ Yksityinen asunto

☐
Jaettu huoneisto

Ilmoita vuokralaisten kokonaismäärä

☐

Joukkomajoitus

Ilmoita vuokralaisten kokonaismäärä

Tukihenkilöstön työajat

Muiden kuin asukkaiden vierailuajat 
kohteesta/kohteessa

☐ Suora sopimus vuokranantajan tai kunnan kanssa
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Yleiset tiedot

Majoituksen kesto Viikkojen/kuukausien määrä: ………………………

Kuinka sosiaalityöntekijöihin otetaan 
yhteyttä (*)

(*)  tietoa ajoista ja yksityiskohdista tarjotaan 
vastaanottokeskuksiin saavuttaessa

☐ vierailemalla toimistossa tai puhelimitse

Majoituksen kuvaus

Kalustettu(5)……………………………………………………………………………………………………………………………………

☐ Kalustettu

☐ Hissi

☐ Lämmitys

Perheyksiköiden tapauksessa 
makuuhuoneiden määrä Lukumäärä: …………………………………………………………

Yksin elävän tapauksessa

☐ Yhden hengen huone
☐ Kahden hengen huone
☐ Kolmen hengen huone
☐ Neljän hengen huone

Kylpyhuoneiden määrä ja tyyppi

Kylpyhuoneiden lukumäärä
Jaetun huoneiston tai joukkomajoituksen 
tapauksessa perheyksikölle ilmoitetaan 
sille osoitettujen kylpyhuoneiden määrä

Lukumäärä:………………………………………………………

☐ Yksityinen

☐ Yhteinen ja miesten/naisten kylpyhuone erikseen

(5)  Ota huomioon kulttuurierot kerrosluvun laskemisessa ja anna tarvittaessa lisätietoja, joiden avulla 
väärinymmärrykset voidaan välttää.
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Rahoitusnäkökohdat
Vastaanottoviranomaisen kattamat kulut

☐ Vuokrat
☐ Vastaanottoviranomainen kattaa
☐  Edunsaaja maksaa sosiaaliavustuksista
Muut: …………………………………………………………

☐ Sähkö

☐ Kaasu

☐ Vesi

☐

Myönnetty avustus
aikuista kohti: € …………………………………..……
lasta kohti: € ………………………………………..……
perheyksikköä kohti: € …………………………....

☐ päivässä
☐ viikossa
☐ kuukaudessa
☐ Muut: ……………………………………………………

☐

Myönnetty käyttöraha
aikuista kohti: € …………………………………..……
lasta kohti: € ………………………………………..……
perheyksikköä kohti: € …………………………....

☐ päivässä
☐ viikossa
☐ kuukaudessa
☐ Muut: ……………………………………………………

☐ Rahalliset avustukset huonekaluihin (erittele 
summa): …………………………………………………..……………………………………………………………………………

☐ Muut (täsmennä): ………………………………………………..…………………………………………………………………

Erityistarpeet

☐ Jo uudelleensijoitettujen yhdistettyjen tapausten majoitusten sijainti

☐ Lääkitys: ……………………………………………………..…………………………………………………………………………

☐ Erityisvarusteet tai -järjestelyt 
henkilöille, joilla on fyysisiä vammoja

☐ Esteettömyys pyörätuolille
☐ Pyörätuoli
☐ Varusteltu kylpyhuone
☐ Saattava hoitotyöntekijä
☐ Muu (täsmennä): ……………………………………
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Ruokahuolto

☐ Tarjotut ateriapalvelut

☐ Ruokala

☐ Yksityinen keittiö

☐ Ruoan jakelu
☐ Raha………………………………………………… €/
☐ päivässä
☐ viikossa
☐ kuukaudessa
☐ Ruokasetelit……………………………………… €/
☐ päivässä
☐ viikossa
☐ kuukaudessa
☐ Muu (täsmennä): ……………………………………

☐ Jaettu keittiö

☐ Ruoan jakelu
☐ Raha………………………………………………… €/
☐ päivässä
☐ viikossa
☐ kuukaudessa
☐ Ruokasetelit……………………………………… €/
☐ päivässä
☐ viikossa
☐ kuukaudessa
☐ Muu (täsmennä): ……………………………………

Aloituspakkaus tarjotaan

☐ KYLLÄ  ☐ EI

☐ Tervetulopakkaus (kaupungin kartta, koulupäivyri, jne.)

☐ Hygieniatuotteet

☐ Elintarvikkeet

☐ Kodin puhdistustuotteet

☐ Vaatetus

☐ Peruslääkkeet
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Lapsille

☐ Lastensänky

☐ Lastenvaunut

☐ Kantoliinat ja muut kantovälineet

☐ Syöttötuoli

☐ Vaippoja

☐ Muu (täsmennä):

Sähkölaitteet

☐ Televisio

☐ Jääkaappi

☐ Pesukone

☐ Kuivausrumpu

☐ Astianpesukone

☐ Muu (täsmennä):

Lisäetuudet

☐ Ennalta maksetut matkapuhelinliittymät

☐ SIM-kortit

☐ TV-liitäntä

☐ Internetyhteys tai langaton lähiverkko asunnossa

☐
☐

Julkisen liikenteen matkaliput tai
kuukausikortti (kausilippu)

Jos tarjolla ei ole julkista liikennettä, määritä 
saatavilla olevat vaihtoehdot

☐ Polkupyörä
☐ Hakupalvelu
☐ Tarvittaessa saattavat sosiaalityöntekijät

Vastaanottokeskuksen ja lähimmän julkisen 
liikenteen pysäkin (linja-auto/juna/metro) 
välinen matka metreissä

……………………………………………………………………….
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Palvelut

☐ Avustaminen uudelleensijoittamiseen liittyvissä ja hallinnollisissa asioissa 
(kouluun ilmoittautuminen, oleskelulupa jne.)

☐ Psykologinen apu ja sosiaali- ja terveydenhuoltoavustus

☐ Saapumisen jälkeiset perehdyttämiset

☐ Kielikurssit

☐ Kulttuurinen ja kielellinen sovittelu

☐ Lainopillinen perehdyttäminen

☐ Muut toiminnot / vapaa-aika (urheilu, kulttuuritoiminnot, jne.)

☐ Täydennyskoulutus

☐ Ammatinvalinnanohjaus

☐ Asumiseen liittyvä perehdyttäminen

☐ Haavoittuvassa asemassa olevien tukeminen (raskaana olevat, väkivallan/
kidutuksen uhrit jne.)

Kunnassa tai sen läheisyydessä on (ilmoita etäisyys kilometreissä ja palvelun nimi)

☐ Peruskoulu(ja)

☐ Toisen asteen oppilaitos/oppilaitoksia

☐ Yliopisto

☐ Sairaala

☐ Kirurgi/yleislääkäri

☐ Ruokakauppoja

☐ Toreja

☐
Hartauden 
harjoittamiseen 
käytetyt paikat

☐ Kirkko

☐ Synagoga

☐ Moskeija

☐ Temppeli

☐  Uskonnolliset/
kulttuuriset yhteisöt

☐ Muu (täsmennä):

Lähin linja-auto-/juna-/metropysäkki (nimi ja kävelyetäisyys):
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Lisätietoja ja huomautuksia

Kaupungin ja majoituksen karttoja ja kuvia, jos niitä on saatavilla

Päähakijan vahvistuksen allekirjoitus(6): ………………………………………………………………………………………

(6)  Varmista yksityiskohdat myönnytyksistä, joita sovelletaan pakolaisiin, joilla on erityisiä tarpeita, kuten 
lukutaidottomiin pakolaisiin.




