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Seurakuntien tilojen kartoittaminen turvapaikanhakijoiden hätä- ja
tilapäismajoitukseen
Vuosien 2015–2016 kasvanut turvapaikanhakijoiden määrä haastoi seurakuntia ympäri
Suomen sekä tarjoamaan tilojaan turvapaikanhakijoiden majoittamiseen että toimimaan
muutoinkin turvapaikanhakijoiden tukemiseksi. Erilaiset kriisit ja ilmastonmuutos
haastavat seurakuntia edelleen valmistautumaan mahdolliseen turvapaikanhakijoiden
määrän kasvuun tai muuten äkillisesti kasvavaan siirtolaisuuteen.
Kirkkohallitus on lähettänyt seurakunnille yleiskirjeen 14/2019, jossa kehotetaan
seurakuntia laatimaan valmiussuunnitelma. Valmiussuunnitelman laatiminen on edelleen
ajankohtaista. Erityisesti rajaseudun, etenkin rajanylityspaikkakuntien seurakuntia
muistutetaan huolehtimaan siitä, että valmiussuunnitelmissa on huomioitu mahdollinen
laajamittainen maahantulo.
Yleiskirjeessään 16/2020 Kirkkohallitus antaa ohjeistusta laajamittaiseen maahantuloon
valmistautumiseen. Sen sisältämät ohjeistukset ovat edelleen ajankohtaisia. Linkit
molempiin yleiskirjeisiin löytyvät tämän yleiskirjeen lopusta.
Maahanmuuttovirasto on nyt pyytänyt kirkkoamme kartoittamaan turvapaikanhakijoiden
hätä- ja tilapäismajoitukseen sopivat tilat, kuten leirikeskukset ja muut vastaavat tilat.
Tilojen tarve korostuu tilanteissa, jossa maahan tulee lyhyessä ajassa paljon uusia
tulijoita. Majoituksen tarve voi kestää muutamista päivistä muutamiin kuukausiin.
Kartoitukseen pääsee vastaamaan täältä ja siihen on pyydetty vastaamaan 31.11.2021
mennessä. Sama kartoituspyyntö on lähtenyt myös muille kirkoille Suomessa.
Maahanmuuttovirasto korostaa, että tämä on osa sen yleistä ja laajempaa
valmiussuunnittelua eikä se liity esimerkiksi Afganistanin tilanteeseen. Kartoitus olisi

tehty joka tapauksessa. Afganistanin kriisi- voi kuitenkin vaikuttaa laajamittaiseen
maahantuloon jatkossa, vaikka sellaisesta ei juuri nyt vielä ole merkkejä.
Kirkkohallitus pyytää seurakuntia ja seurakuntayhtymiä täyttämään kyselyn.
Huomattavaa on, ettei tilakartoitus ei sido seurakuntia eikä seurakuntayhtymiä
luovuttamaan tilojaan hätä- tai tilapäismajoituskäyttöön mahdollisessa laajamittaisessa
maahantulossa. Mikäli tarvetta syntyy, Maahanmuuttovirasto tekee siitä seurakunnalle
tai seurakuntayhtymälle erillisen pyynnön. Tässä on kysymys yhtäältä varautumisesta,
toisaalta liittymisestä seurakuntien perustehtävään. Seurakunnille syntyvät kulut
korvataan valtion varoista sopimuksen mukaisesti.
Joidenkin ELY-keskusten Laajamittaiseen maahantuloon valmistautumisen työryhmät
(LAMA) ovat jo keränneet tietoja hätä- ja tilapäismajoitukseen sopivista tiloista, mutta
koska kartoitusta ei ole pystytty tekemään koko Suomessa, tekee Maahanmuuttovirasto
sen nyt keskitetysti. Jo tehtyä työtä kannattaa hyödyntää kyselyä täytettäessä.
Lisätietoja:
Ulla Siirto, asiantuntija ulla.siirto@evl.fi, p. 040 6881440
Kyselyyn liittyviä lisätietoja antavat:
Juha Timonen, juha.timonen@migri.fi, p. 040 660 3522 ja
Heikki Väätämöinen, heikki.vaatamoinen@migri.fi, p. 0295 433 364
Valtioneuvosto: Laajamittaiseen maahantuloon varautuminen
Yleiskirje 14/2019: Seurakunnan valmiussuunnitelman laatimisohje
Yleiskirje 16/2020: Laajamittaiseen maahantuloon valmistautuminen seurakunnissa
Kyselyn linkki kokonaisuudessaan:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/72621384-942f-46dd-8cb17bb1245dc134?displayId=Fin2356076
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