OSKU- hanke
Täsmäohjaus kuntiin
siirtymisen tueksi
1.6.2017- 30.4.2018
OSKU- hanke Keski-Suomessa
1.8-31.12.2017
Arja Harmainen
Hankeasiantuntija
24.8.2017
1

OSKU-HANKE

§
§
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§

ELY-keskuksissa on aloittanut AMIF- rahoitteinen OSKU –
Täsmäohjaus pakolaisten kuntiin siirtymisen tueksi - hanke,
joka toteutetaan aikavälillä 1.6. -30.4.2018.
Hanke on valtakunnallinen ja sitä hallinnoi VarsinaisSuomen ELY-keskus.
Tavoitteena on oleskeluluvan saaneiden
turvapaikanhakijoiden entistä nopeampi siirtyminen
vastaanottokeskuksista kuntiin. Tähän pyritään lisäämällä
mm pakolaisten alue- ja kuntatietoutta, asuntoneuvontaa ja
kehittämällä muuttoprosesseja.
Keski-Suomi on mukana hankkeessa 1.8 -31.12.2017
2

TYÖNTEKIJÄT
Hankkeessa työskentelee kahdeksan työntekijää, joista kaksi toimii
Varsinais-Suomessa. Muilla ELY – alueilla (Uusimaa, Pirkanmaa, Lappi,
Pohjois-Pohjanmaa, Kaakkois-Suomi/Häme, Keski-Suomi) toimii
yhteensä kuusi hankesuunnittelijaa eripituisissa työsuhteissa.
Hankepäällikkö Timo Konttinen /Varsinais-Suomi/1.6.2017-30.4.2018
Hankesihteeri Johanna Laatu /Varsinais-Suomi/15.8.2017-30.4.2018
Hankeasiantuntija Outi Grossett / Kaakkois-Suomi ja Häme/1.7.2017-31.3.2018
Hankeasiantuntija Marjo Anttila / Pirkanmaa/ 1.8.2017-31.12.2017
Hankeasiantuntija Arja Harmainen/Keski-Suomi/ 1.8.-31.12.2017
Hankeasiantuntija Bahgar Kamel / Pohjois-Pohjanmaa/ 21.8.2017Hankeasiantuntija Anna Puustinen/ Uusimaa/ 21.8.2017-31.3.2018
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KOKONAISUUDET
1. Materiaalin tuottaminen

-

Kuntatietoutta lisäävää materiaalia pakolaisille
Pakolaisten vastaanottoon liittyvää materiaalia kunnille
Kokemusasiantuntijan kierrokset vokeissa

2. Asumiseen liittyvän selvityksen tekeminen
- Kuntien asuttamistoiminta
-

Asuntomarkkinat, asumisneuvonta pakolaisille
Toimintamallien kuvaus, kehittämiskohteet

3. Sujuvan kuntaan muuton varmistaminen
- Pakolaisten vastaanottokäytännöt kunnissa, vastaanoton manuaali
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1. KUNTIIN MUUTTOA PALVELEVAN
INFOMATERIAALIN TUOTTAMINEN
Muuton osuvuuden kehittäminen ja sekundäärisen muuton minimoiminen
pakolaisten kuntatietoutta lisäämällä. Eräänä tavoitteena on vähentää
pakolaisten muuttoa suuriin kaupunkeihin.
- Lisätään pakolaisten tietoa eri alueiden ja kuntien mahdollisuuksista ja
palveluista potentiaalisina asuinalueina
- Tuodaan esille myös maaseutupaikkakuntien mahdollisuudet ja
vahvuudet tarjota pakolaisille hyvä elinympäristö, laadukkaat palvelut ja
kotoutumisen tuki
- Valtakunnallisena toteutuksena esim alueelliset esittelyvideot
- Kokemusasiantuntijoiden kierrokset vastaanottokeskuksissa /kunnissa
- Kootaan kunnille pakolaisten vastaanottoon liittyvää materiaalia
5

2. ASUMISEEN LIITTYVÄ SELVITYS
1. Asuntoja vuokraavien ja erilaista tuettua asumista tarjoavien tahojen
kartoittaminen Keski-Suomen alueella
2. Asuntoneuvontaa antavien tahojen tai potentiaalisten tahojen
kartoittaminen Keski-Suomen alueella
3. Kuvaus alueen asuntomarkkinoiden toimivuudesta
turvapaikansaaneiden kuntiin ohjaamisessa, kehittämiskohteet
- Jyväskylän kaupunki ( kaupungin hanketyöntekijän kanssa
yhteistyössä)
- pakolaisia vastaanottaneet maaseutukunnat ( 6 kuntaa, mamukoordinaattoreiden /asuntosihteereiden kanssa yhteistyössä)
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3.SUJUVAN KUNTAAN MUUTON VARMISTAMINEN
1. Kuvataan Jyväskylän kaupunkiin muuton käytännöt /prosessit ja
kehittämistarpeet
- yhteistyössä Jyväskylän kotouttamispalveluiden kanssa
- alaikäiset, aikuiset ja perheet, kiintiöpakolaiset, hätätapaukset
- yhteistyö Kotona Jyväskylässä ja InfoGlorian kanssa
2. Kuvataan muutaman maaseutukunnan pakolaisten vastaanoton
prosessit ja kehittämistarpeet(Jämsä, Keuruu, Saarijärvi, Laukaa,
Äänekoski)
- yhteistyössä kuntien mamu-koordinaattoreiden kanssa
- yhteistyö Kotopaikka-hankkeen kanssa
3. Kootaan Keski-Suomen pakolaisten vastaanoton manuaali
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VASTAANOTON MANUAALI
Eri alueilla erilainen fokus:
Uusimaa: selvitys nuorten miesten sijoittamisesta vastaanottokeskuksista
kuntiin
Kaakkois-Suomi/Häme: sisäisinä siirtoina tulleiden vastaanottaminen ->
mallinnus -> vastaanoton manuaali
Lappi: ensimmäistä kertaa kiintiöpakolaisia vastaanottavien kuntien
neuvominen -> mallinnus -> manuaali
Pirkanmaa:
Keski-Suomi: Alueellisen kuntaanmuuton toimintamallin päivitys, täydennys
asuttamista ja prosesseja koskevalla selvityksellä
Pohjois-Pohjanmaa:
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