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Infokirje konsultatiivisesta neuvonnasta 1/2018  

 

 

Hei kaikille! 
Tässä teille ensimmäinen infokirje, johon olen kerännyt ajankohtaisia asioita koskien 
perheryhmäkotien, tukiasumisyksiköiden ym. toimintaa ja kuulumisia. 
 
Olen nyt toiminut reilut kaksi kuukautta työ- ja elinkeinoministeriön konsultatiivisena 
neuvonantajana. Olette olleet tosi mukavasti minuun jo yhteydessä! Maaliskuulle 
olen sopinut jo useamman käynnin yksiköissä, mutta keväälle ja kesälle sopii vielä 
käyntejä, jos teillä on tarvetta! Ottakaa jatkossakin vain rohkeasti yhteyttä, niin mieti-
tään yhdessä niitä asioita ja haasteita, mitä teillä on eteen tullut!  
 
Selvästi nuorten passiasiat ovat puhututtaneet kentällä nyt aika paljon, ja se onkin ai-
kamoinen haaste tällä hetkellä joidenkin kohdalla. Nuorten tulisi hankkia oman maan 
passi ja tiedämme, että asiakirjojen/henkilöpapereiden saanti on todella vaikeaa. Jos 
tarvittavia asiakirjoja ei ole, on oman maan passin saaminen hankalaa ja ainoaksi 
vaihtoehdoksi voi jäädä muukalaispassin hakeminen. Jos muukalaispassia ei myön-
netä, neuvoni on, että siitä kannattaa tehdä valitus. 
 
Afganistanin suurlähetystö sijaitsee Tukholmassa ja virkailijoita voi tavata myös Es-
poossa erikseen ilmoitetussa kirjastossa muutaman kerran vuodessa. Passi- ym. asi-
oita voi käydä hoitamassa lähetystössä, jos on tarvittavat henkilöpaperit, esim. taz-
kera. Linkki, josta voi saada tietoa, milloin ovat käymässä Tukholmasta Espoossa 
löytyy tästä linkistä; https://www.facebook.com/AfghanistansAmbassadSweden/ 
 
Seuraava suurlähetystön käynti 6.-7.4. Espoon keskuksessa Entressen kirjastossa: 
http://www.helmet.fi/fi-FI/Kirjastot_ja_palvelut/Entressen_kirjasto/Tapahtumat/Asioin-
tipalvelua_Suomessa_asuville_afgaa(144360) 

Asiointipalvelua Suomessa asuville afgaaneille kahtena päivänä huhtikuun alussa | 
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Irakilla on suurlähetystö sekä Helsingissä että Tukholmassa. Sinne on tosi vaikea ol-
lut saada yhteyttä puhelimitse ja sähköpostitse, mutta sinnikkyys palkitaan. Helsin-
gin suurlähetystössä ei myönnetä passeja, mutta siellä voi käydä hoitamassa muita 
asioita.  
 
Näihin passi- ja oleskelulupa-asioihin olemme saamassa Pakolaisneuvonnalta laki-
mies Liisa Välimäeltä koulutusta perjantaina 6.4. klo 12.00-15.00. Yhteyksiä voi viri-
tellä klo 11:30 alkaen. Ohessa teille linkki, josta pääsette seuraamaan koulutusta 

sekä ohjeet yhteyden muodostamiseen.  Linkki Skype yhteyteen; Liity online-

kokoukseen  
Jos teillä on etukäteen jo kysymyksiä lakimiehelle valmiina, niin voitte lähettää mi-
nulle( sirpa.timonen-nissi@pudasjarvi.fi)  ja minä kokoan ne sitten Pakolaisneuvon-
taan Liisa Välimäelle.  
 
Kentällä on myös puhututtanut se, kun nuoret (yli 17 v) ovat kotouttamistoimenpi-
teenä jossain opetuksen piirissä ja saavat opiskelunsa tueksi työmarkkinatukea. Jos 
heille tulee paljon poissaoloja, niin koulut eivät aina niitä ilmoita Te-toimistoon. On 
kasvatuksellisesti tärkeää, että jos poissaolot ovat perusteettomia, niin niistä seuraa 
aina sanktio. Kannattaa olla kouluihin sinnikkäästi yhteydessä ja kertoa, että on tär-
keää, että he ilmoittavat poissaoloista, koska kuinka muuten nuori näkee konkreetti-
sesti sen, että poissaolot oikeasti vähentävät työmarkkinatuen suuruutta! 
 
Olisi tärkeää kuulla teiltä, jos yksiköissänne on jo ollut nuoren käännyttämisiä/karkoi-
tuksia, että miten ne ovat sujuneet ja miten niissä tilanteissa on toimittu. Jos teillä jol-
lakin on tästä kokemusta, niin kuulisin mielelläni niistä!  
 
Kerään tässä hankkeessa myös perheryhmäkotien ja tukiasumisyksikköjen kehittä-
miä hyviä käytäntöjä. Jos siis teillä on hyväksi havaittu toimintamalli tai –tapa, niin 
kuulisin siitä mielelläni. Tässä haastan jo pidempään toimineita yksiköitä ottamaan 
haasteen vastaan ja etsimään omasta yksiköstänne hyviä ja toimivia malleja ja ilmoit-
tamaan ne minulle. Näin saamme kerättyä ohjekirjaa, joka auttaisi jatkossa uusia toi-
mijoita ja kaikkea ei tarvitsisi keksiä uudestaan. Hyvät käytännöt esimerkiksi toimiviin 
lomakkeisiin, lupalappuihin, suunnitelmiin, kielen oppimisen materiaaleihin, edustajan 
kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyen yms. olisivat hyödyllisiä.   
 
Työniloa ja tsemppiä työhönne! 
 
Aurinkoisin kevätterveisin  
 
Sirpa Timonen-Nissi 
Monikulttuurisen työn koordinaattori/tem:n konsultatiivinen ohjaus- ja neuvontahanke 
puh. 040-6212767 
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