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MUISTIO

Tapaamisen tarkoitus: Ukrainan sodan vaikutukset Raahen seudulla -yhteistyöryhmä
Päivänmäärä: 18.3.2022 klo 8:15-10:00
Kirjaaja: Sonja Sulkakoski
Läsnäolijat: SPR Ruukin vastaanottokeskus, SPR Oulun piiri, MLL, Raahen seurakunta, Raahen seudun
asuntosäätiö, Kiinteistö Oy Kummatti, Koulutuskeskus Brahe, Raahen kaupunki, Raahen seudun
hyvinvointikuntayhtymä, Raahen poliisi
Ukrainan sodan vaikutuksen Raahen seudulla yhteistyöryhmän tapaamisen tavoitteena oli keskustella
ajankohtaisesta tilanteesta sekä sopia yhteistyön tavoista.
Tapaamisen aluksi läpikäytiin nykyinen tilanne.
• Raahen poliisilaitoksella on käynyt ukrainalaisia rekistöröitymässä.
• Siikajoella sijaitseva SPR:n Ruukin vastaanottokeskuksen paikkamäärää on kasvatettu 200 paikkaan.
Lisäksi Raahen avataan lähiaikoina 150 paikkainen vastaanottokeskus, joka toimii Ruukin
vastaanottokeskuksen alaisuudessa.
Taloudellinen tuki
• Tilapäistä suojelua hakeneet ja sitä saavat sekä turvapaikan hakijat ovat vastaanottokeskuksen kirjoilla.
Heidän taloudellisesta tuesta vastaa vastaanottokeskus, joka maksaa hakemuksesta kuukaisittain
laskelmaan perustuvaa vastaanottorahaa.
• 90 päivän viisumivapaasti oleskelevilla ei ole oikeutta taloudelliseen tukeen. Poikkeuksen luovat
yksilölliset ja akuutit tilanteet, jolloin henkilön tulee olla yhteydessä Kelaan.
• Yksilölliseen harkintaan perustuvaa ja kertaluontaista tukea voi saada tietyin edellytysten täyttyessä
Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta. Myös tietyin perustein seurakunta voi tukea sotaa
paenneita ruokakassein.
Asumisen tilanne
• Vastaanottokeskus tarjoaa turvapaikanhakijoille sekä tilapäistä suojelua hakeville ja sitä saaville
majoituspaikan. Myös yksityismajoituksessa on mahdollista majoittua, mutta asumisesta syntyneitä
kustannuksia ei huomioida vastaanottorahalaskemissa.
• Yksityismajoitusta tarjoavat tai sitä suunnittelevat vastaavat majoituksesta tai asumisesta syntyvistä
kuluista. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä tai seurakunta ei osallistu vuokrauskustannuksiin tai
ota hoitaakseen vuokranmaksua.
Lasten ja nuorten tilanne
• Kouluikäisten osalta opetusten järjestämistoimintoja työstetään ja kaikille peruskouluikäisille tullaan
järjestämään koulupaikka lähitulevaisuudessa.
• Nuorisopalveluilla on maksuttomia toimintoja, joihin kaikki ovat tervetulleita.
• Yhdistykset, kuten MLL ja SPR sekä seurakunta järjestävät jo nyt erilaisia maksuttomia ryhmiä, joihin
kaikki ovat tervetulleita. Lähitulevaisuudessa pohditaan tarkemmin, millaisia toimintamalleja tulisi
kehittää.
Henkinen tuki
• Suomen Punaisella Ristllä sekä seurakunnalla on mahdollista antaa henkistä tukea sekä sotaa paenneille
että täällä asuville. SPR on avannut ilmoittautumislinkin vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille
https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/event/14575.
• Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on julkaissut kotisivuillaan koosteen, johon on kerätty tietoa
henkiseen tukeen. Lisäksi on avattu Ukrainan sodan vaikutusten toimintaohjeet -sivusto
Aikuisten kotoutumisen tuki
• Pääosin vastaanottokeskus vastaa kirjoilla olevien henkilöiden kotoutumisen edistämisestä.
• Opistoilla ja oppilaitoksilla on mahdollisuuksia kehittää ja käynnistää erilaista toimintaa.
• Punainen Risti tarjoaa myös henkilötiedustelu -toimintaa
Aikuisten työllistymisen edistäminen
• Tilapäisen suojelun saaneilla on heti oikeus työntekoon ja opiskeluun. Te-toimisto tuottaa heille
työllistymistä edistäviä palveluita.
Työryhmän seuraavat tapaamiset 8.4.2022 ja 29.4.2022
RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ
Rantakatu 8, PL 25, 92101 Raahe
www.ras.fi

