10 kysymystä turvapaikanhakijoista
1. Kuka on turvapaikanhakija?
Turvapaikkaa voi hakea Suomesta jos on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan
vainotuksi
-

alkuperän
uskonnon
kansallisuuden
tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai
poliittisen mielipiteen vuoksi.

Turvapaikan hakeminen edellyttää, että hakija on pelkonsa vuoksi haluton turvautumaan kyseisen
maan suojeluun. Turvapaikanhakijan tulee ilmoittaa henkilökohtaisesti Suomeen saapuessaan
rajatarkastusviranomaiselle tai poliisille, että haluaa hakea turvapaikkaa. Turvapaikkaa voi hakea
Suomesta vain Suomen valtion alueella.
2. Miten turvapaikkahakemuksen käsittely etenee?
Turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen poliisi selvittää hakijan henkilöllisyyden ja matkareitin
Suomeen. Hakijasta otetaan sormenjäljet ja valokuva. Poliisi myös kysyy syitä turvapaikan
hakemiseen. Maahanmuuttovirasto tekee tämän perusteella päätöksen kutsuuko asiakkaan
varsinaiseen turvapaikkahaastatteluun.
Turvapaikkahaastattelussa hakija kertoo syyt miksi hän olisi kansainvälisen suojelun tarpeessa. Jos
hakijaa ei kutsuta Maahanmuuttoviraston turvapaikkahaastatteluun, saa hän kielteisen päätöksen
hakemukseensa ja hänet käännytetään joko kotimaahansa tai siihen maahan jolle asian käsittely
kuuluu vastuunmäärittämisasetuksen perusteella.
Maahanmuuttovirasto tekee haastattelun ja muun aineiston perusteella päätöksen saako hakija
Suomesta kansainvälistä suojelua eli oleskeluluvan vai ei.
Jos Maahanmuuttoviraston päätös on myönteinen, muuttaa asiakas johonkin kuntaan Suomessa.
Kielteisen päätöksen saanut hakija käännytetään.
Suomessa on mahdollisuus valittaa kaikista Maahanmuuttoviraston päätöksistä Helsingin hallintooikeuteen. Turvapaikanhakija asuu niin kauan vastaanottokeskuksessa kunnes hänen
hakemuksensa on lopullisesti käsitelty.
3. Mitä etuuksia ja palveluja turvapaikanhakija saa vastaanottokeskuksessa?
Turvapaikanhakijoille annettavista palveluista säädetään laissa. Tällaisia palveluita ovat muun
muassa majoitus vastaanottokeskuksessa, tarvittaessa annettava taloudellinen tuki eli
vastaanottoraha. Tämän lisäksi turvapaikanhakijalla on oikeus välttämättömiin sosiaali- ja
terveyspalveluihin. Turvapaikanhakijat eivät saa vastaanottorahan lisäksi muita rahallisia etuuksia
kuten Kelan maksamia tukia.
Turvapaikanhakijalla on oikeus käyttää lakimiespalveluita turvapaikan hakemiseen liittyvissä
asioissa. Hakijalla on oikeus tulkkipalveluihin, silloin kun ne katsotaan välttämättömiksi.
Viranomaisilla asiointiin kuten poliisiin, Maahanmuuttovirastoon jne. järjestetään kuljetus.
4. Kuinka suuri vastaanottoraha on v.2019 ja mihin se on tarkoitettu?
-

yksinasuvan ja yksinhuoltajan vastaanottoraha on 312,23€/kk
muiden yli 18-vuotiaiden vastaanottoraha on 263,78€/kk
perheensä kanssa asuvan lapsen vastaanottoraha on 199,18€/kk

Vastaanottorahasta turvapaikanhakija maksaa ruokansa, vaatteensa, hygieniatuotteensa, tavanomaiset
lääkemenonsa. Kaiken siis mihin hän haluaa rahaa käyttää.
Jos turvapaikanhakija asuu vastaanottokeskuksessa jossa majoituksen kuuluu ruoka, ovat tuet seuraavat:
-

yksinasuva tai yksinhuoltaja 91,52€/kk
muiden yli 18-vuotiaiden 75,36€/kk
perheensä kanssa asuvan lapsen 59,21€/kk

5. Mitä velvollisuuksia turvapaikanhakijalla on vastaanottokeskuksessa?
Saadakseen vastaanottorahaa pitää turvapaikanhakijan huolehtia hänelle kuuluvista velvollisuuksista.
Turvapaikanhakijalla on velvollisuus osallistua työ- tai opintotoimintaan. Opintotoiminta on yleisimmin
suomen kielen opiskelua ja yhteiskuntaluennoille osallistumista. Oppivelvollisuusikäiset lapset käyvät
koulua valmistavassa opetuksessa. Työtoiminta on useimmin vastaanottokeskuksen siivousta. Jos
turvapaikanhakija toistuvasti kieltäytyy osallistumasta työ- tai opintotoimintaa voidaan hänen
vastaanottorahaansa vähentää määräajaksi maksimissaan 20 %.
6. Saako turvapaikanhakija tehdä työtä?
Kyllä saa. Turvapaikanhakijalla on oikeus tehdä työtä kun hän on oleskellut maassa kuusi kuukautta. Jos
hän pystyy todistamaan henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella, saa turvapaikanhakija
työskennellä kolmen kuukauden oleskelun jälkeen. Työstä saatu palkka vaikuttaa alentavasti
vastaanottorahaan.
7. Saako turvapaikanhakija liikkua vapaasti Suomessa?
Kyllä saa. Turvapaikanhakijoilla on oikeus liikkua Suomen rajojen sisäpuolella. Hänen tulee ilmoittaa
vastaanottokeskukseen yhteystietonsa jotta hänet tavoitetaan nopeasti jos tarvetta ilmenee.
8. Kuinka paljon Punkalaitumella on turvapaikanhakijoita
Suomen Punaisen Ristin Turun vastaanottokeskuksen Punkalaitumen toimipisteessä on 150
asiakaspaikkaa. Tilapäisesti vastaanottokeskus voi majoittaa enemmänkin asiakkaita jos maahantulo on
laajamittaista. Vastaanottokeskus on tarkoitettu perheille ja yksinäisille aikuisille. Hakijat asuvat joko
Haukankoskella tai asunnoissa kunnan keskustassa.
9. Millainen henkilökunta vastaanottokeskuksessa on?
Punkalaitumen vastaanottokeskuksessa on 6 ohjaajaa, vastaava ohjaaja, sosiaaliohjaaja,
terveydenhoitaja ja apulaisjohtaja. Ostopalveluina on hankittu lääkäripalvelut, toimistotilojen siivous ja
yövalvonta.
10. Kuka maksaa turvapaikanhakijoiden käyttämät terveyspalvelut?
Turvapaikanhakijoiden lääkäripalvelut on keskitetty Terveystalolle. Jos turvapaikanhakija käy
hammaslääkärissä, neuvolassa tai päivystyksessä Punkalaitumella, maksaa vastaanottokeskus myös
kuntaosuuden palveluista. Punkalaitumen kunta ei maksa heidän käyttämistään terveyspalveluista
mitään.

Yhteystiedot
Jos sinulla on jotakin kysyttävää turvapaikanhakijoihin liittyvistä asioista tai olet kohdannut jonkun
pulmatilanteen hakijoiden kanssa voit olla yhteydessä päivystysnumeroon 040 534 8932 tai
sähköpostitse vok.punkalaidun@redcross.fi
Lisätietoja
Suomen Punainen Risti www.punainenristi.fi
Maahanmuuttoviraston sivuilta www.migri.fi

