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Yleistä 1/2 
• Hätämajoitusyksiköitä ja vastaanottokeskuksia koskeva 

päätöksenteko 
– Sisäministeriö antaa maahanmuuttovirastolle valtuudet 

neuvotella toiminnan järjestäjän/ylläpitäjän kanssa yksikön 
perustamisesta 

– Kuntien kantaa ei kysytä, mikäli kiinteistön omistaa muu taho 
kuin kunta 

– Yksiköistä koituvat kustannukset maksaa valtio 
– Sisäministeriön kansliapäällikkö on lähettänyt kunnanjohtajille 

vetoomuksen uusien vastaanottokeskustilojen löytämiseksi 
– Jos kunnat eivät vapaaehtoisesti tarjoa sopivia tiloja, ne voidaan 

määrätä valtioneuvoston asetuksella luovuttamaan tilat 
vastaanottokeskuskäyttöön tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. 
(Sisäministeriön mediatiedote 24.9.) 
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• Järjestelykeskuksen perustaminen Tornioon on 
käytännössä lopettanut Pohjois-Suomesta muualle 
Suomeen suuntautuneen turvapaikanhakijoiden 
hallitsemattoman liikkumisen 

• Suuri tarve myös alaikäisten, yksin saapuneiden 
turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksille 
(ryhmäkodit, tukiasumisyksiköt) 

• Maahanmuuttovirasto voi antaa vastaanottokeskusten 
käytännön toiminnan kunnan, järjestön tai yrityksen 
hoidettavaksi. Tällä hetkellä toiminnasta suurimmassa 
osassa Suomen vastaanottokeskuksista vastaa kunta tai 
Suomen Punainen Risti.  
 



Turvapaikkatilanne Jyväskylässä 1/4 
• Kaupungin johdolla kokoontuu viikoittain ryhmä (SPR, 

AVI, ELY, poliisi, K-SSHP, SRK, SOS-lapsikylä, Jyv 
seudun Tukikodit Oy)  päivittämään tilanteen Jyväskylän 
osalta  

• Kangasvuoren hätämajoitus 
– Kangasvuoren sairaala, siipirakennus 
– SPR vuokrannut tilat sairaanhoitopiiriltä ja huolehtii 

hätämajoituksen organisoinnista ja järjestelyistä 
– Kapasiteetti 50 hlöä, tilanne pe 25.9.: 45 miestä, 2 naista, 1 lapsi  
– Hätämajoituksessa hyvä ilmapiiri, häiriöitä tullut ulkopuolelta  
– Poliisin suorittamat puhutukset käynnistetty 

• Kaupunki kartoittanut varautumismielessä muita 
mahdollisia hätämajoitukseen soveltuvia kiinteistöjä 
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• Puuppolan vastaanottokeskus 

– Kaupunginhallituksen päätös 14.9.2015/268 tarjota hoivasairaalan tiloja 
vastaanottokeskuskäyttöön  

– Sisäministeriö tehnyt päätöksen Puuppolan vastaanottokeskuksen 
perustamisesta ja valtuuttanut maahanmuuttoviraston sopimaan 
palvelun järjestämisestä SPR:n kanssa 

– SPR-rekrytointi käynnissä 
– Tiloihin tarvittavista muutostöistä pidetty katselmus, erityishuomion 

kohteena turvallisuuteen liittyvät seikat 
– N. 30 %:ssa huonetiloja toimii kaupungin vuodeosasto, loput ovat 

tyhjänä. Vuodeosasto lakkautetaan viimeistään kesällä 2016 Huhtasuon 
hoivakodin valmistuttua. 

– Hoivakodin asukkaille ja omaisille pidetty keskustelu- ja infotilaisuus, 
samoin naapurissa olevan Katulähetyksen yksikön asukkaita infottu 

– Toiminta käynnistyy tämän hetken arvion mukaan marraskuun alussa 

 



Vastaanottokeskustilat 1. vaiheessa, n. 110-140 turvapaikan- 
hakijaa 
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• Ryhmäkodin perustaminen 

– Alaikäiset, ilman huoltajaa tulevat turvapaikanhakijat 
– Maahanmuuttovirasto neuvotellut SOS-lapsikylän kanssa ryhmäkodin 

perustamisesta Vaajakosken Haapaniemeen (SOS-lapsikylän nuorisokoti) 
– 14 alle 16-vuotiasta lasta 
– Valmistava opetus alkuun ryhmäkodissa 
– Päätös ministeriöstä/maahanmuuttovirastosta 28.9. alkavalla viikolla 

 
• Tukiasumisyksikön perustaminen  

– Alaikäiset, ilman huoltajaa tulevat turvapaikanhakijat 
– Maahanmuuttovirasto sopinut Jyväskylän Seudun Tukikodit Oy:n kanssa 

tukiasumisyksikön perustamisesta Säynätsaloon Taaplaajantielle (Hannala) 
– 40 nuorta iältään 16-17 vuotta 
– Henkilöstömitoitus tukiasumisyksikössä 16 työntekijää 
– Ensimmäiset (25-30) nuoret saapuneet Säynätsaloon perjantaina 
– Irak ja Afganistan, puhuvat kuutta eri kieltä 
– Valmistava opetus alkuun tukiasumisyksikössä  
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• Infotilaisuus vapaaehtoistoiminnasta 29.9. klo 17.30 
Minnansalissa 
– SPR järjestää, mukana kaupunki ja seurakunta 

 
• Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja AVI seuraavat 

infektiotilannetta Keski-Suomessa 
– Ei toistaiseksi mitään poikkeavaa 
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