Kyrkostyrelsens cirkulär nr 25/2021

6.10.2021

Kartläggning av församlingarnas lokaler med tanke på nödinkvartering
och tillfällig inkvartering av asylsokande
Det ökade antalet asylsökande åren 2015–2016 innebar en utmaning för församlingar i
hela landet. Många församlingar erbjöd de asylsökande inkvartering i sina lokaler och
försökte också i övrigt stötta dem. Olika slags kriser och klimatförändringen är
fortsättningsvis utmaningar som gör att församlingarna bör vara beredda på att antalet
asylsökande eller invandringen i övrigt plötsligt ökar.
Kyrkostyrelsen har sänt församlingarna cirkulär 14/2019, där församlingarna uppmanas
att utarbeta en beredskapsplan. Det är fortfarande aktuellt att göra upp en sådan plan.
Särskilt i gränstrakterna, och framför allt på orter med gränsövergångar, påminns
församlingarna om att se till att en eventuell massinvandring beaktas i
beredskapsplanen.
I cirkulär 16/2020 ger Kyrkostyrelsen anvisningar om hur de kan förbereda sig inför en
massinvandring. Dessa anvisningar är alltjämt aktuella. Länkarna till båda cirkulären
finns i slutet av detta cirkulär.
Migrationsverket har bett vår kyrka att kartlägga sådana lokaler som lämpar sig för
nödinkvartering och tillfällig inkvartering av asylsökande, såsom lägergårdar och andra
motsvarande lokaler. Behovet av lokaler ökar om många nya invandrare kommer till
landet under en kort tid. Behovet av inkvartering kan fortgå under några dagar och upp
till några månader. Enkäten kan besvaras här och svar önskas senast 31.11.2021.
Samma begäran om kartläggning har också skickats till andra kyrkor i Finland.
Migrationsverket framhåller att kartläggningen utgör en del av verkets allmänna, mer
omfattande beredskapsplanering och inte har något samband med till exempel

situationen i Afghanistan. Kartläggningen hade gjorts i vilket fall som helst. Krisen i
Afghanistan kan emellertid leda till en massinvandring framöver trots att det tillsvidare
inte finns några tecken på detta.
Kyrkostyrelsen ber att församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna besvarar
enkäten. Det finns skäl att framhålla att kartläggningen av lokalerna inte betyder att
församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna skulle förbinda sig att upplåta sina
lokaler för nödinkvartering eller tillfällig inkvartering vid en potentiell massinvandring.
Om ett sådant behov uppstår kommer Migrationsverket att lägga fram en separat
begäran till församlingen eller den kyrkliga samfälligheten. Det är här fråga om å ena
sidan beredskap, och å andra sidan om verksamhet som ansluter till församlingarnas
grundläggande uppgift. De kostnader som uppkommer för församlingarna ersätts enligt
avtal av statens medel.
Vid vissa NTM-centraler har arbetsgrupper för beredskap för massinvandring (LAMA)
redan samlat in uppgifter om lokaler lämpliga för nödinkvartering och tillfällig
inkvartering, men eftersom kartläggningen inte har kunnat göras i hela Finland gör
Migrationsverket nu en centraliserad kartläggning. Det lönar sig att utnyttja det arbete
som redan gjorts när man fyller i enkäten.
Ytterligare information:
Ulla Siirto, sakkunnig ulla.siirto@evl.fi, tfn 040 688 1440
Närmare upplysningar om enkäten:
Juha Timonen, juha.timonen@migri.fi, tfn 040 660 3522 och
Heikki Väätämöinen, heikki.vaatamoinen@migri.fi, tfn 0295 433 364
Statsrådet: Beredskap för massinvandring
Cirkulär 14/2019: Så tar man fram en beredskapsplan – anvisningar för församlingar
Cirkulär 16/2020: Förberedelser i församlingarna inför massinvandring
Länk till enkäten i sin helhet:
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/72621384-942f-46dd-8cb17bb1245dc134?displayId=Fin2356076
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