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Toimintaympäristö

HAAVOITTUVASSA
ASEMASSA OLEVAT
KRIISIEN JA POLITIIKAN
PYÖRITYKSESSÄ

V

uosi 2021 ei ollut edellisiään

sotilasjuntta otti vallan, mistä lähtien maan eri

parempi, ennemminkin päin

osissa on ilmennyt aseellisia yhteydenottoja ja

vastoin: jälleen haavoittuvassa

demokratiaa kannattavien joukkopidätyksiä.

asemassa olevien pakolaisten elämäntilanteet

Vuoden kestäneen vallankaappauksen aikana

ja oikeudet heikkenivät entisestään. Vuoden

YK arvioi noin 285 000 joutuneen pakenemaan

2020 tilastojen mukaan kotinsa jättämään

omalta kotiseudultaan.

Maailman kodeistaan
pakenemaan joutuneet:

82,4
miljoonaa

Turvapaikkahakemusten määrä
Suomessa:

2 545

joutuneiden määrä jatkoi kasvuaan: pakenemaan joutui jo 82,4 miljoonaa ihmistä. Heistä

Elokuussa koko maailma seurasi Afganistanin

26,4 miljoonaa oli pakolaisia ja 4,2 miljoonaa

tilannetta, kun amerikkalaiset sotilaat vetäytyivät

turvapaikanhakijoita. Erityisesti kotimaansa

maasta ja Taliban nousi valtaan. Maan humani-

sisällä paenneita on jälleen satoja tuhansia

taarinen kriisi syveni entisestään ja afganista-

enemmän kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä

nilaiset pyrkivät pakenemaan naapurivaltioihin

jopa 48 miljoonaa.

samalla kun muut maat evakuoivat omia kansalaisiaan turvaan. UNHCR:n mukaan vuonna

Edelleen lähes 70 % pakenemaan joutuneista

2021 Afganistanissa uusien maan sisäisten

ihmisistä on lähtöisin viidestä eri maasta:

pakolaisten määrä nousi lähes 700 000:nteen.

Syyriasta, Venezuelasta, Afganistanista,

vastaiskuna EU:n maalle määräämille pakotteille.

Afganistanin kärjistyneen tilanteen johdosta

Jo valmiiksi hauraassa asemassa olevat ihmiset

236 maan kansalaista sai Suomesta oleskelu-

Etelä-Sudanista ja Myanmarista. Eniten ihmisiä

Etiopiassa keskushallinnon ja sitä vastustavien

joutuivat politiikan pelinappuloiksi ja kärsivät

luvan erityisellä humanitaarisella perusteella,

vastaanotti jälleen Turkki, jossa asuu jo lähes

joukkojen yhteenotot jatkuivat, ja alun perin

raja-alueilla ruuan, veden ja suojan puutteesta

minkä lisäksi evakuointilennolla Suomeen

3,7 miljoonaa pakolaista. Turkin lisäksi Kolum-

Tigrayn alueelle sijoittunut konflikti levisi marras-

sekä kylmyydestä menettäen jopa henkensä.

saapui 88 turvapaikanhakijaa. Valko-Venäjän

bia, Pakistan, Uganda ja Saksa ottivat vastaan

kuun aikana myös muihin osavaltioihin. Kriisin

eniten pakenemaan joutuneita ihmisiä.

aikana tuhansien ihmisten arvioidaan kuolleen ja

Vuonna 2021 Suomesta turvaa haki poikke-

näkynyt Suomen turvapaikanhakijoiden määräs-

miljoonien joutuneen jättämään kotinsa.

uksellisen alhainen määrä ihmisiä: turvapaik-

sä: ainoastaan noin 40 turvapaikkahakemusta

kahakemuksia jätettiin yhteensä 2 545, joista

oli yhdistettävissä maan kautta kulkemiseen.

Vuotta 2021 värittivät ympäri maailmaa tapah-

raja-alueiden humanitaarinen kriisi ei puolestaan

tuneet kriisit ja konfliktit, jotka haastoivat enti-

Vuotta 2021 leimasi vahvasti myös Valko-Venäjän

uusia hakemuksia oli 1 383. Vaikka vuoden 2021

Vuonna 2021 Suomi siirsi Välimeren alueelta

sestään jo valmiiksi heikossa asemassa olevien

rajoilla käyty hybridisota. Valko-Venäjä ohjasi

Suomen pakolaiskiintiö oli 1 050, ainoastaan

175 turvapaikanhakijaa, joiden vastaanotosta

ihmisten selviytymistä. Helmikuussa Myanmarin

naapurimaidensa rajoille tuhansia siirtolaisia

891 ihmistä saapui maahan kiintiöpakolaisena.

päätettiin vuonna 2020.
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SUOMEN
PAKOLAISAVUN
VUOSI 2021
Suomen Pakolaisapu on
Suomen suurin pakolais- ja
siirtolaiskysymyksiin erikoistunut
asiantuntijajärjestö. Autamme vuosittain tuhansia
ihmisiä toipumaan konflikteista ja kotoutumaan
uusiin yhteiskuntiin. Lähes 60 vuoden aikana
työmme on näkynyt Suomen lisäksi Afrikassa,
Lähi-idässä, Aasiassa ja Euroopassa. Olemme
poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.

MISSIO
Tuemme pakolaisten ja siirtolaisten
oikeuksien toteutumista ja yhdenvertaista
osallisuutta yhteiskunnissa ja
yhteiskuntien jäseninä ja rakentajina.

VISIO
Pakolaiset ja siirtolaiset ovat yhdenvertaisia,
osallistuvia yhteiskuntiensa jäseniä,
ja heidän perusoikeutensa toteutuvat
myönteisessä asenneilmapiirissä.

ARVOT
Oikeudenmukaisuus
Osallisuus ja yhdenvertaisuus
Läpinäkyvyys ja vastuullisuus
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V

Koronasta ja vaikeiden toimintaympäristöjen

Vuoden aikana toteutimme useita hallinnollisia

haasteista huolimatta vuosi 2021 oli toiminnalli-

uudistuksia kasvaneen toimintamme tueksi.

sesti Pakolaisavun historian suurin. Toimintamme

Panostimme henkilöstön korona-ajan jaksami-

volyymi kasvoi noin 30 % (4,4 m€ vuonna 2020 /

seen mm. henkilöstökoulutuksilla. Koulutusten

5,9 m€ vuonna 2021). Suurin kasvumme tausta-

teemat vaihtelivat palautumisesta ja resiliens-

tekijä oli juuri kansainvälisen työmme sekä sen

sistä osaamiskartoituksestamme nousseisiin

rahoituspohjan monipuolistuminen ja etenkin

aiheisiin. Myös esihenkilöiden työkykyjohtamista

Pakolaisavun toiminnan suurin yksittäinen

vahvistettiin. Päivittyvän toimintamme tueksi

kansainvälisesti rahoitettu Maailman ruokajärjes-

toteutimme palkkajärjestelmäuudistuksen.

tön (WFP) kanssa toteutettu hanke Ugandassa.
Myös ensimmäisen varsinaisen humanitaarisen

Vuonna 2021 kohtasimme myös surua, kun

hanketyömme käynnistyminen vahvisti ulkomaan

toukokuussa arvostettu ja pitkäaikainen puheen-

toimintamme.

johtajamme Marjatta Rasi menehtyi pitkällisen
sairauden uuvuttamana. Marjatta oli maailmaa

Tämä oli hieno saavutus juhlistamaan ulkomaan

ja erilaisia ihmistarinoita nähnyt sekä paljon ko-

työmme 30-vuotista taivalta, joka alkoi vuonna

kenut oikeustieteiden kandidaatti ja suomalainen

1991 mielenterveyshanketoimintana Malawissa.

diplomaatti. Jäimme kiitollisina ja kunnioittavasti

Työmme pitkäjänteisyydestä kertoo se, että tämän

muistelemaan puheenjohtajaa, joka kuuden

päivän suurin toimintamaamme Uganda on ollut

vuoden aikana oli järjestömme uudistumisen

ulkomaan työmme kohdemaa jo 25 vuotta.

tärkein tukija.

Kotimaan toiminnassamme tulokset säilyivät

Pakolaisuuden tragedia kosketti jo lähes 83 mil-

ja tavoitteemme saavutettiin, vaikka koronan

joonaa ihmistä, mikä muistutti asiantuntevaa ja

uonna 2021 koronapandemia oli

tuomat haasteet näkyivät erityisesti yksilöohjaus-

osaavaa tekijäjoukkoamme työmme tärkeydestä.

läsnä edelleen niin Suomessa kuin

työssämme. Tämä kertoi henkilöstömme kyvystä

maailmalla vaikuttaen heikentä-

siirtää toimintaa etätoteutukseen ja innovointi-

västi jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa

kyvystä löytää vaihtoehtoisia tapoja toiminnan

olevien ihmisten elämiin. Pakolaisavun työ

järjestämiseen. Työskentelimme onnistuneesti

jatkui kuitenkin jo edellisenä vuonna toimiviksi

etänä ja järjestimme toimintaa esimerkiksi

todettujen koronaturvallisten toimintatapojen

pienryhmissä koronaturvallisuus huomioiden.

turvin ja sitoutuneen henkilöstön ansiosta.
Viestinnässä ja vaikuttamisessa vahvistimme
Etenkin kansainvälisessä työssämme koronan

vaikuttamistyön pohjaa päivittämällä kotou-

poikkeusjärjestelyt yhdessä toimintamaiden

tumisen kantojamme. Kevään vaalit näkyivät

sisäisen epävakauden kanssa vaikuttivat sekä

”Kotikunta on kaikkien turvapaikka” -kuntavaali-

työhömme että maissa työskentelevään hen-

kampanjassamme, ja kampanjoimme yhdessä

kilöstöömme. Erityisesti henkilöstömme Myan-

UNHCR:n kanssa myös perheenyhdistämisen

marissa työskenteli ajoittain hyvinkin vaikeissa

puolesta.

Koronasta ja vaikeiden
toimintaympäristöjen haasteista
huolimatta vuosi 2021 oli toiminnallisesti
Pakolaisavun historian suurin.

olosuhteissa kuitenkin jatkaen sitoutuneesti
toimintaamme. Etiopiassa konflikti keskushallin-

Työssämme näkyi myös uuden strategiakautem-

non ja Tigrayn osavaltion välillä laajeni, ja maan

me valmistelu, jonka nousevat suunnat huomioi-

sisäinen pakolaisuus kasvoi, mutta aikuiskoulutus-

tiin jo uusien rahoitushakemusten valmistelussa.

Annu Lehtinen,
Suomen Pakolaisavun toiminnanjohtaja

työmme jatkui siitä huolimatta.
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Humanitaarista
apua annettiin

4 186

maansisäiselle
pakolaiselle

5 089
Kansalaisyhteiskuntaa
tuettiin vahvistamalla

7 003
ihmisen johtamis- ja
sosiaalisia taitoja tai tukemalla
seksuaalista väkivaltaa
ehkäisevää toimintaa

PAKOLAISAPU
MAAILMALLA

14 676
osallistui
aikuiskoulutukseen

auttamiseksi jatkui yhteistyössä paikallisten
naisjärjestöjen kanssa.

sai koulutusta,
jolla edistettiin
työllistymistä ja
toimeentuloa

206 590
osallistui
talouslukukoulutukseen

Koulutettavista oli

73 %

naisia

34 %

nuoria

4%

vammaisia
henkilöitä

Etiopiassa vuoden 2020 puolella alkanut konflikti keskushallinnon ja Tigrayn osavaltion välillä

V

jatkui ja laajeni ympäröiville alueille aiheuttaen
uonna 2021 Pakolaisavun

Vaikean koronatilanteen lisäksi maa ajautui

mittavaa pakkomuuttoa. Konfliktien takia maan

Toiminnallisen lukutaidon ja englannin kielen

ulkomaan työtä sävyttivät sekä

vakavaan poliittiseen kriisiin armeijan syrjäy-

sisäisten pakolaisten määrä nousi vuoden

opetus sekä yrittäjyyskurssit jatkuivat, ja niille

COVID-19-pandemian että poliit-

tettyä vaaleilla valitun hallituksen. Mittavat

aikana 1,2 miljoonaan, minkä lisäksi kuivuus ja

osallistui yli 7 000 pakolaista ja ugandalaista.

tisten kriisien tuomat haasteet Myanmarissa

mielenosoitukset ja vuoden kuluessa armeijaa

tulvat pakottivat puoli miljoonaa etiopialaista

Maailman ruokaohjelman kumppanina toteutim-

ja Etiopiassa. Pandemiaan liittyvät liikkumis-

vastaan laajentunut aseellinen vastarinta

lähtemään kodeistaan. Tämän lisäksi maassa

me mittavan talouslukutaitokoulutusohjelman,

rajoitukset vaikeuttivat työmme toteutusta

heikensivät turvallisuustilannetta merkittävästi.

on pakolaisia ympäröivistä valtioista. Jatkoim-

jossa mukana oli vuoden aikana yli 200 000

ja seurantaa, mutta valtaosan toiminnoista

Maan epävakaan tilanteen seurauksena julkiset

me aikuiskoulutustyötämme Etelä-Sudanin

pakolaista. Ohjelman onnistunut toteutus lisäsi

pystyimme kuitenkin toteuttamaan terveystur-

palvelut, kuten esimerkiksi terveydenhuolto,

pakolaisten parissa Gambellassa, läntisessä

Pakolaisavun tunnettuutta muiden toimijoiden

vallisuustoimenpiteitä noudattaen.

eivät toimineet. Tilanne vaikeutti pankkipalve-

Etiopiassa.

sekä pakolaisten parissa Ugandassa.

luita, maahantuontia sekä internetyhteyksiä,
Myanmarissa koulut pysyivät kiinni koko

jotka kaikki huonon turvallisuustilanteen lisäksi

Ugandan tilanne säilyi vakaana, ja ajoittaisista

Vuosi 2021 oli ohjelmakauden viimeinen. Vuoden

vuoden, joten ammatillista koulutusta pystyim-

hankaloittivat ohjelman toteutusta. Haasteista

koronarajoituksista huolimatta tarjosimme

aikana sekä arvioitiin päättyvän kauden toimin-

me järjestämään vain väliaikaisissa tiloissa

huolimatta työmme sukupuolittuneen väkivallan

onnistuneesti aikuiskoulutusta eri puolilla

taa että suunniteltiin uutta vuonna 2022 alkavaa

ja suunniteltua pienemmälle määrälle nuoria.

ehkäisemiseksi ja sen kohteeksi joutuneiden

maata sijaitsevilla pakolaisasutusalueilla.

uuden strategiakauden mukaista ohjelmaa.
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UGANDASSA VAHVISTETTIIN
PAKOLAISTEN TALOUSTAITOJA

AMMATILLISET LYHYTKURSSIT
ONNISTUIVAT MYANMARISSA

V

koulutimme noin 112 000 pakolaistaloutta

taloustaidon kurssiosallistujien keskuudessa

V

6-viikkoisilla taloustaidon peruskursseilla lähes

oppiminen oli merkittävää: kurssin alussa 30 %

osan toiminnastamme eri muodoissa esimerkiksi

kaikilla Ugandan pakolaisasutusalueilla. Tämä

ilmoitti tekevänsä viikko- tai kuukausimenoja ja

internet-, matkustus- ja kokoontumisrajoitusten

yhteistyö myös nosti merkittävästi Pakolaisavun

-tuloja varten suunnitelman, ja kurssin lopussa

vuoksi: kasvokkaiset tapaamiset vaihtuivat

profiilia ja tunnettuutta sekä rahoittajien, pako-

näin teki jopa 86 %.

verkkokoulutuksiksi ja isot opetusryhmät pien-

uonna 2021 saavutimme Ugandassa

81 %. Yritystoiminnan kurssilaisista vain 7 %

jotakin aivan uutta: Maailman ruoka-

kykeni hoitamaan yllätysmenot kurssin alussa,

ohjelman kumppanina ja rahoituksella

kun lopussa prosenttiosuus oli jo 60. Myös

laistyötä tekevien järjestöjen että pakolaisten

uonna 2021 Myanmarin työntekijöitämme ja toimintaamme haastoi
maan epävakaa poliittinen tilanne

sekä koronapandemia. Jouduimme toteuttamaan

ryhmiksi. Konfliktien vuoksi monet joutuivat maan

parissa. Kiitettävästi toteutetut koulutukset

Lukutaidon koulutusta tukemaan valmistuivat

sisäisiksi pakolaisiksi, minkä vuoksi muutimme

poikivat lisärahoitusta vuodelle 2022 koulutuk-

yli 2 vuotta tekeillä olleet opetussuunnitelma ja

yhden kehitysyhteistyöhankkeen vastaamaan

sien jatkamiseen.

opettajan opas, jotka päivitettiin vastaamaan

näiden ihmisten akuutteihin tarpeisiin. Liikkumi-

nykytarpeita mm. ympäristö- ja ilmastoasioista.

nen toiminta-alueiden välillä oli myös vaarallista

Jatkoimme tuttuun tapaan lukutaidon, englan-

armeijan tarkistuspisteiden takia, minkä lisäksi

nin kielen ja pienimuotoisen yritystoiminnan

työpaikkojen vähäisyyden vuoksi toimeentulon

koulutuksia, vaikkakin niiden toteuttaminen

tukeminen oli hankalaa.
linta- ja liiketoimintataitojen verkkokurssille.

vaati koronan vuoksi muutoksia. Jälleen kerran
vapaaehtoiset ohjaajamme osoittivat omistau-

Kaikesta tästä huolimatta yksi suurimmista

Tuimme 28 menestyksekkäästi opintonsa suo-

tumistaan asialle: he jakoivat koronarajoitusten

saavutuksistamme oli ammatillisen koulutuksen

rittanutta stipendeillä, joiden turvin he pystyivät

aikana opiskelijat pienryhmiin, minkä vuoksi

järjestäminen maan sisäisille pakolaisille ja

aloittamaan omat pienyrityksensä.

opetuskertoja tuli moninkertainen määrä nor-

vastaanottajayhteisöille Kachinin osavaltiossa.

maaliin verrattuna.

Toiminnan avulla paransimme sisäisten pakolais-

Vuoden aikana Myanmarin toimintamme piirissä

ten työmahdollisuuksia ja pienensimme ryhmien

oli yhteensä 15 375 ihmistä, joista naisia oli

Perustason kurssin suoritti loppuun yhteensä

välisiä kuiluja. Ammatilliseen koulutukseen osal-

77 %. Työmme kautta ehkäisimme seksuaalista

7 010 henkilöä; noin 3 200 lukutaidosta, 2 200

listuneet oppivat sekä digitaalisia että käytännön

väkivaltaa ja tuimme sen uhreja koulutuksilla,

englannin kielestä ja 1 600 yritystoiminnasta.

taitoja. Myös pienemmät opetusryhmät osoittau-

psykososiaalisella tuella, hygieniapakkauksilla,

Heistä 70 % oli naisia, 34 % nuoria, 21 % ugan-

tuivat tehokkaiksi: pienryhmien oppimistulokset

viranomaisyhteistyöllä sekä mahdollistaen

dalaisia ja 6 % vammaisia.

olivat selvästi parempia kuin isoissa ryhmissä.

lakiavun ja turvatalossa asumisen. Kyseisen toi-

Kuten elämänhallinta- ja liiketoimintataitojen

minnan piirissä oli yhteensä 10 383 ihmistä, jotka

Kursseilla opetettavat tiedot ja taidot ovat

osalta, saimme myös ammatillisen koulutuksen

olivat pääosin naisia. Hätäapua kuten ruokaa,

käytännönläheisiä ja pyrkivät ratkaisemaan

siirrettyä onnistuneesti verkkototeutukseksi.

mielenterveystukea ja huusseja, annettiin 4 186

pakolaisten jokapäiväisiä ongelmatilanteita.

pienten lasten äideille, alle 2-vuotiaille lapsille ja

Mitattaessa englannin kielen kurssille

Vuoden aikana toteutimme kokonaisuudessaan

raskaana oleville. Ammatillista koulutusta kaut-

osallistuneiden kykyä neuvotella kyseisellä

6 ammatillista lyhytkurssia, joilta valmistui

tamme sai yhteensä 575 ihmistä. Kaiken tämän

kielellä osto- tai myyntitilanteissa, lähtötaso oli

yhteensä 163 nuorta. Kaikki osallistujat oppivat

lisäksi tuimme kolmea järjestöä temaattisilla ja

8 % ja nousi 54 %:iin kurssin lopussa. Lukutaito-

paljon uutta moottoripyörien korjauksesta ja

hankehallinnon koulutuksilla tilanteen sallimissa

saivat perustietotekniikka- ja -ompelutaidot.

rajoissa. Toimintamme Myanmarissa keskittyi

Näiden lisäksi 50 nuorta osallistui elämänhal-

Kayahin ja Kachinin maakuntiin.

opetuksen alussa vain 4 % kykeni kirjoittamaan
lyhyitä lauseita, ja kurssin lopussa heitä oli jo
9

Koulutimme noin 112 000
pakolaistaloutta 6-viikkoisilla
taloustaidon peruskursseilla.
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ASIANTUNTIJAROOLIN
RAKENTAMISTA
ETIOPIASSA

V

uonna 2021 aloitimme toimintamme

Etiopian haastava poliittinen ja humanitaarinen

toden teolla Etiopian Gambellassa.

tilanne vaikeuttivat ajoittain toimintaamme,

Ensimmäisen vuoden aikana ulko-

mutta antoi myös suuntaa toiminnan

TUKEA MAAILMAN
PAKOLAISILLE
JO 30 VUODEN AJAN

ministeriön tukemasta lukutaitohankkeesta

laajentamiselle kriisialueille seuraavien vuosien

valmistui yhteensä 1 117 pakolaista, joista

aikana ja yhä enenevässä määrin vastaamaan

naisia oli 93 % ja vammaisia 4 %. Hankkeen

valtaviin humanitaarisiin tarpeisiin, joita

toteutuksen myötä Pakolaisapu verkostoitui ja

Etiopiassa on sekä ilmastonmuutoksen että

rakensi jalansijaa jatkotoiminnalleen. Lokakuussa

konfliktien johdosta. Tulvat, kuivuudet ja etniset

Ensimmäinen Pakolaisavun hanke

aloitimme Gambellassa myös toisen hankkeen,

konfliktit ovat valitettava osa etiopialaista arkea

käynnistyi vuonna 1991 Malawin

minkä myötä laajensimme toimintamme kahteen

eri osissa maata.

pakolaisleireillä, joissa tuettiin
Mosambikin sisällissotaa paenneita

uuteen pakolaisleiriin ja tuplasimme tavoitteisiin
merkityt osallistujamäärät.

naisia ja lapsia.

Haasteista huolimatta vuoden aikana myös
Etiopian toimintomme resurssit kasvoivat sekä

Hankkeiden avulla olemme rakentaneet

rakenteellisesti että työntekijöiden määrässä

Etiopiassa pitkäaikaista strategiaa, jonka

mitattuna. Pakolaisavulla on maassa kaksi

keskiössä ovat vammaisten oikeudet ja osallisuus

toimistoa, Addis Abebassa ja Gambellassa,

(vammaisinkluusio) sekä naisten osallistaminen ja

Etelä-Sudanin rajalla. Koronapandemia ja

voimaannuttaminen. Etenkin vammaisinkluusion

poliittinen epävakaus värittivät vuotta monella

osalta järjestömme tunnistetaan Gambellassa

tapaa, mutta Pakolaisavun pieni mutta asian-

yhtenä asiantuntijana, ja työmme tämän

tunteva tiimi vastasi näihin haasteisiin nopeasti

osaamisen edelleen kehittämiseksi jatkuu.

ja joustavasti.

V

uonna 2021 juhlittiin Pakolaisavun

Ugandaan, Liberiaan, Kosovoon ja Bosnia-

ulkomaan toiminnan 30-vuotista tai-

Hertsegovinaan. Työtä on tehty myös Sierra

valta nostamalla sosiaalisen median

Leonessa, Thaimaassa, Myanmarissa ja Turkissa,

kanaviin muistoja ja tuloksia eri toimintamaista.

joiden lisäksi työ laajeni toissa vuonna myös

Aloittaessamme vuonna 1991 ensimmäisen oman

Etiopiaan. Työmme on keskittynyt naisten aseman

kehitysyhteistyöhankkeemme ulkomailla, maail-

ja tasa-arvon parantamiseen, aikuisten luku- ja

työntekijöiden määrässä

massa oli noin 17 miljoonaa paennutta. 30 vuotta

kirjoitustaidon vahvistamiseen, toimeentulon

mitattuna.

myöhemmin heitä on jo yli 80 miljoonaa.

tukemiseen ja demokratian rakentamiseen

Etiopian toimintomme
resurssit kasvoivat sekä
rakenteellisesti että

sekä vastaanottavien yhteisöjen ja pakolaisten
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Kuluneiden vuosien aikana Pakolaisavulla

vuorovaikutuksen edistämiseen. 30 vuoteen

on ollut omia hankkeita peräti kymmenessä

mahtuu niin onnistumisia kuin vastoinkäymisiäkin,

eri toimintamaassa: toimintamme käynnistyi

mutta ennen kaikkea lukuisia merkityksellisiä

Malawista laajentuen ensimmäisinä vuosina

kohtaamisia ja suurella palolla tehtyä työtä.
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Yhteensä
248 yhdistystä ja
638 henkilöä osallistui
Järjestöhautomon
koulutuksiin ja
neuvontoihin.

1 280
maahanmuuttanutta
nuorta aikuista sai
ohjausta ja neuvontaa
Salla

Rovaniemi
Ylitornio

200

Kuusamo

vapaaehtoista tuki
326 kotoutujaa ja
turvapaikanhakijaa

Oulu

Pyhäjoki

PAKOLAISAVUN
TOIMINTA SUOMESSA

V

Kokkola

Kajaani

Haapajärvi

Vaasa

Kuopio

Seinäjoki

Joensuu
Jyväskylä
Mikkeli

uonna 2021 myös kotimaan työmme

Jo tulevaa strategiakautta ajatellen suuntasimme

jatkui COVID-19-pandemiasta

katsettamme yhä enemmän laaja-alaisten ja

johtuen edelleen poikkeuksellisissa

systeemisten ratkaisujen löytymiseen ja juurrut-

olosuhteissa. Etätöistä huolimatta eri hankkeis-

tamiseen. Tämän saavuttamisessa kiinnitimme

sa ja toiminnoissa saavutettiin hyviä tuloksia:

entistä tarkempaa huomiota tiiviimpään yhteis-

pystyimme toteuttamaan monet koulutukset

työhön eri toimijoiden kanssa yhteiskunnallisen

verkossa ja saavuttamaan osallistujamäärä-

vaikuttavuuden aikaan saamiseksi.

tavoitteet. Yksilöohjausta etätyö haastoi
puolestaan huomattavasti, sillä monen tukea

Vaikka vuosi menikin vielä voimassa olleen

tarvinneen kohdalla neuvonta ja ohjaus olisi

strategian mukaisesti, uusi kausi oli jo läsnä:

ollut tehokkaampaa lähitapaamisissa.

esimerkiksi ideoidessamme uusia hankkeita
ja kartoittaessamme rahoitusmahdollisuuksia

Pori

Tampere

Hämeenlinna
Turku

Kotka

Lohja

60

henkilöä, joista 65 % työllistyi
saman vuoden aikana

Lappeenranta

Lahti

Porvoo
Helsinki

Pakolaisavun toiminta
Suomessa:
Pakolaisavun yhteistyö
vertaistoimintaan liittyen
Yhteiskuntaorientaation ja
kuntakoulutusten yhteistyökunnat

Vuoden aikana kehitimme kotimaan työtämme

huomioimme valmistelussa olleen, uuden

entistä ammatillisempaan suuntaan. Tämän

strategian suuntaviivat. Kotimaan työssä

mahdollisti työntekijöiden ammattitaidon

tulemme jatkossa keskittymään yhä

vahvistaminen sekä onnistuneiden rekrytointien

vahvemmin Pakolaisavun maahanmuuton

Järjestöhautomon toimintaan
osallistuneita

kautta organisaatioon saatu erityisosaaminen

kokonaisvaltaiseen erityisosaamiseen ja

Vapaaehtoistoimintaa

ja työyhteisön monimuotoistuminen.

ajankohtaisiin innovatiivisiin ratkaisuihin.
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Työelämävalmennukseen
osallistui

50
asiakasta ja 150 ammattilaista
sai tietoa ja koulutusta
työperäisestä hyväksikäytöstä

63
osallistui
vertaisohjaajakoulutuksiin

Reilu työelämä -hankkeen toimintaa
14

YHTEISÖT VAHVISTUVAT
YHTEISTYÖLLÄ

vertaistoimijaverkostoa (VeTo-verkosto), johon

Vuorovaikutus kotoutumisen
keskiössä

kuului vuoden lopussa 97 organisaatiota eri

Vuoden aikana kehitimme omakielistä yhteis-

Koordinoimme tuttuun tapaan valtakunnallista

Kotoutumista tukevaa
vertaistoimintaa jo 20 vuotta

puolilta Suomea. Verkoston jäsenet osallistuivat

kuntaorientaatiokonseptia, joka tukee maahan-

työtään tarjoamalla vertaisohjaajakoulutuksia

aktiivisesti verkoston työhön ja suunnittelivat

muuttaneiden kotoutumista ja tarjoaa heille

Kotoutumista tukevan vertaistoiminnan

ja tukea ohjaajille, valmennuksia ja koulutuksia

yhdessä sen tapahtumia.

tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta.

kautta maahanmuuttaneet saavat faktatietoa

organisaatioille sekä asiantuntijapuheenvuoroja

vertaisohjaajilta sekä tukea samanlaisessa

vertaistoiminnan järjestämisestä. Vuoden aikana

Vuonna 2021 vietimme myös Pakolaisavun

etäkurssia, joihin osallistui 14 henkilöä. Tämän

elämäntilanteessa olevilta. Parhaimmillaan

tavoitimme 86 eri organisaatiota ja koulutimme

vertaistoiminnan 20-vuotisjuhlavuotta. Tämän

lisäksi koulutimme 8 uutta yhteiskuntaorien-

vertaistoiminta vahvistaa yksilöiden

yhteensä 63 uutta vertaisohjaajaa. Edellisenä

merkittävän työn kunniaksi järjestimme valta-

taation kouluttajaa ja vanhoille kouluttajille

voimavaroja ja tukee uuteen yhteiskuntaan

vuotena lanseeratussa vertaistoimijapankissa

kunnallisen Vertaisuuden voima -tapahtuman,

tarjosimme lisäkoulutusta sekä verkostoitumis-

sopeutumista. Vuonna 2021 Kasvokkain-

on mukana jo 188 pätevää ohjaajaa 35 eri

johon osallistui 75 henkilöä 36 organisaatiosta.

tapaamisia. Kaikki kouluttajan koulutukseen

vertaistoimintamme jatkoi laadukasta

paikkakunnalta, ja osaamista löytyy 66 eri kielellä.

Kehitimme vuoden aikana myös uusia mate-

osallistuneet kokivat, että kurssi antoi heille

riaaleja: päivitimme vertaisohjaajan oppaan

hyvät valmiudet toimia kouluttajana. Kouluttajia

ja käänsimme sen suomen lisäksi kolmelle

on yhteensä jo 28, jotka pystyvät järjestämään

kielelle, julkaisimme Sensitiivinen vertaistoiminta

yhteiskuntaorientaatiota 15 eri kielellä.

Järjestimme kaksi yhteiskuntaorientaation

-videon sekä yhteistyössä VeTo-verkoston
kanssa kehitimme alku- ja loppukartoitus-

Yhteistyössä Kansainvälisen siirtolaisinstituutin

lomakkeet vertaisryhmille seitsemällä eri kielellä.

(IOM) kanssa toteutettu Navigaattori-hanke

Loimme myös uuden vertaisohjaajan päivitys-

päättyi maaliskuussa 2021. Jatkoimme kuntien

koulutuksen, joka on sähköisellä oppimis-

pakolaisten vastaanottotyön tukemista ja

alustalla suomeksi ja englanniksi.

alkuvaiheen kotoutumispalveluiden kehittämistä
heti huhtikuussa Navigaattori 2.0 -jatkohank-

Kasvokkain-toimintaamme kiiteltiin useasti

keessa. Vuoden aikana yli 500 kunnan perus-

vuoden varrella. Vertaisohjaajien tuki ja koulu-

palveluiden, julkishallinnon sekä kolmannen

tukset olivat arvostettuja; valmennusten kautta

sektorin työntekijää ja vapaehtoista osallistuivat

saatu tuki vertaistoiminnan käynnistämiseen ja

Pakolaisen matka kuntaan -koulutuksiimme

järjestämiseen nähtiin hyödyllisenä ja korona-

ympäri Suomea. 96 % kuntakoulutuksiin osallis-

aikana etäverkostoitumistapaamiset organisaa-

tuneista palautteen antajista koki, että heidän

tioiden välillä koettiin erityisen arvokkaiksi.

ymmärryksensä siitä, millaisia tiedontarpeita
kiintiöpakolaisella voi olla Suomeen ja kuntaan
saapumisen jälkeen, lisääntyi.
Kevään aikana tuotimme myös yhteiskunta-

Vuoden aikana tavoitimme 86 eri
organisaatiota ja koulutimme yhteensä
63 uutta vertaisohjaajaa.

orientaatiokurssin ja Pakolaisen matka
kuntaan -koulutusten arviointiraportit sekä
Oma kieli kotoutumisen tueksi -oppaan.
Kyseisiä materiaaleja levitimme laajasti eri
yhteistyötahoille.
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MUUTOKSISTA
MAHDOLLISUUKSIA

Kohti reilumpaa työelämää

toimintaa kohderyhmälleen. Varmistaaksemme

Toukokuussa Pakolaisavun asiantuntijuus

tavoitteiden mukaisen toiminnan ja sujuvan

vahvistui entisestään, kun käynnistimme

yhteistyön perustimme hankkeelle oman

Reilu työelämä -hankkeen. Tavoitteenamme

asiantuntijaohjausryhmän.

on ennaltaehkäistä Suomessa tapahtuvaa

Kohtaamisia eri kielillä &
kiinnostavia koulutuksia

Vilkastunut väylä työllistymiseen

Vuonna 2021 Pakolaisavun Kurvi-toiminnossa

monenlaisia haasteita, joihin vastasimme Pako-

puhalsivat muutosten tuulet, kun henkilöstössä

laisavun Sauma-hankkeen avulla myös vuonna

Hanke mahdollisti tiiviin yhteistyön aloittamisen

ja niihin osallistui noin 50 henkilöä. Vuoden

tapahtui runsaasti vaihdoksia. Muutoksista

2021. Saumassa tuomme yhteen työnantajia ja

muiden työperäisen hyväksikäytön parissa

aikana onnistuimme lisäksi kouluttamaan 150

huolimatta jatkoimme onnistuneesti

maahanmuuttaneita työnhakijoita sekä tarjo-

työskentelevien organisaatioiden kanssa:

ammattilaista kohtaamaan ja tunnistamaan

maahanmuuttaneiden nuorten aikuisten tukea

amme työnhakijoille työelämävalmennuksia ja

järjestimme ensimmäisen vuoden aikana

työperäisen hyväksikäytön ilmiöitä. Näkyvyyden

ja neuvontaa maahanmuuton kysymyksissä.

mentorointia.

jopa 65 yhteistyötapaamista. Yhteistyö

saavuttamisen ja tiedon levittämisen tueksi

vaikutti onnistuneen, sillä sidosryhmäkyselyyn

avasimme hankkeelle verkkosivut ja painatimme

osallistuneista 90 % suosittelisi hankkeen

esitteitä, joista löytyy tietoa neljällä eri kielellä.

Maahanmuuttaneiden työllistymiseen liittyy

Järjestimme vuoden aikana palveluohjauksellista
neuvontaa yli 1 280 kertaa, ja yksilöllisen tuen

Työelämävalmennukseemme osallistui aiem-

piirissä oli yhteensä 52 asiakasta. Toteutimme

paa enemmän työnhakijoita: neljässä etänä

toimintaamme pääosin etäyhteyksin, mutta

toteuttamassamme valmennuksessa oli mukana

lähineuvonnan merkityksellisyys korostui

yhteensä 60 työnhakijaa. Valmennuksen tulokset

entisestään: kaikilla asiakkailla ei esimerkiksi

olivat ilahduttavia, sillä kaikki osallistujat olivat

ole omien asioiden hoitamiseen tarvittavia

tyytyväisiä ja yli 90 %:n työnhakumotivaatio ja

digitaitoja tai tekniikkaa. Olemme osa Ohjaamoa,

-taidot paranivat. Heistä työllistyi jopa 67 %.

helsinkiläisille 15–29-vuotialle tarkoitettua

Puolen vuoden seurantajakson päättyessä 75 %

neuvontapistettä, mikä on osoittautunut

valmennuksen käyneistä oli töissä, opiskelemas-

erittäin toimivaksi: asiakastapaamiset on voitu

sa tai työkokeilussa.

työperäistä hyväksikäyttöä ja tukea työperäisen

Koronatilanteen vuoksi pääsimme

hyväksikäytön uhreja pääsemään tukipalveluihin.

toteuttamaan asiakkaillemme vain seitsemän
pop up -tilaisuutta loka- ja marraskuussa,

järjestää terveysturvallisesti ja säännöllisesti
moniammatillista työryhmää hyödyntäen.

Vuoden alussa aloitimme pitkäaikaisen yhteistyön IKEA Suomen kanssa, jonka kautta

Tällä hetkellä tarjoamme palvelua aiempaa

työelämävalmennuksesta rekrytoitiin jo 24

useammalla kielellä, mikä madaltaa entisestään

pakolaista työskentelemään IKEA-tavaratalojen

yhteydenoton kynnystä. Paransimme saavutetta-

eri toimintoihin. Ensimmäisenä vuotena ohjelmaa

vuutta myös uusimalla toimintomme verkkosivut

laajennettiin IKEA Espoosta myös Vantaan

ja kääntämällä ne neljälle eri kielelle.

tavarataloon. Tämän yhteistyön lisäksi aloitimme
työskentelyn uusien yritysten kanssa. Lisäsimme

Vuonna 2021 järjestimme yhteensä 14 koulu-

merkittävästi myös sidosryhmäyhteistyötä,

tusta, joista saatu palaute oli erittäin positiivista:

jotta työnhakijoiden työllistymismahdollisuudet

yli 80 % osallistuneista oli tyytyväisiä tai erittäin

paranisivat entisestään.

tyytyväisiä koulutuksiin. Keskityimme myös
entistä enemmän sidosryhmäyhteistyöhön:
93 % sidosryhmäkyselyyn vastanneista koki
Kurvin asiantuntijatiedon hyödylliseksi.

Yli 80 % osallistuneista oli tyytyväisiä
tai erittäin tyytyväisiä koulutuksiin.
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MONIÄÄNINEN KANSALAISYHTEISKUNTA HYVIEN
VÄESTÖSUHTEIDEN POHJANA

vaikuttaa siitä käytävään yleiseen keskusteluun.
Vuoden pakolaiset vuonna 2021 olivat samasta
maasta, mutta kertoivat kaksi erilaista tarinaa.
Molemmat ovat tuoneet rohkeasti esille omia

157 osallistujaa. Hankkeen aikana konsultoimme

vuodesta 2016 lähtien. Tunnustuksella halutaan

kokemuksiaan ja ajatuksiaan kotoutumisjärjes-

järjestöjä 127 kertaa.

nostaa esiin pakolaistaustaisia henkilöitä sekä

telmän parantamiseksi ja yhdenvertaisemman

tukea heitä heidän omien tavoitteidensa ja unel-

yhteiskunnan rakentamiseksi.

taa maahanmuuttaneiden kotoutumisvalmiuksia
sekä tarjota mahdollisuuksia vaikuttaa asenneilmapiiriin. Koronatilanteen jatkuessa epävarmana
toteutimme suurimman osan toiminnastamme
etänä ja lähikohtaamisia pystyimme järjestämään vain hyvin rajoitetusti. Tällä oli vaikutusta
tavoitettujen ihmisten ja toiminnan määrään

VUODEN PAKOLAISNAINEN
SARA AL HUSAINI
Sara Al Husaini syntyi pakolaisleirillä Saudi-Arabiassa
ja saapui kiintiöpakolaisena Suomeen alle kuukauden
ikäisenä vuonna 1992. Saran perhe joutui aikoinaan pakenemaan Irakista isän poliittisten mielipiteiden vuoksi.
Saralle tärkeitä asioita ovat muun muassa maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten asema yhteiskunnassa sekä sukupuolten välinen tasa-arvo. Sara on itse

sekä vapaaehtoisten sitoutumiskykyyn. Pitkä

irtautunut islamin uskosta ja haluaa puhua tasa-arvosta

kohtaamiseen perustuvien toimintojen rajoittami-

entisen musliminaisen näkökulmasta. Sara toivoo, että

nen sekä koronavirusvarianttien tuomat nopeat
muutokset vaikeuttivat toiminnan koordinointiin,
mikä puolestaan vaikutti selvästi kokemukseen

Järjestöhautomossa jatkoimme tuloksellista

yhteisöllisyydestä. Haasteista huolimatta yli 200

työtämme ja vahvistimme monikulttuuristen

aktiivista vapaaehtoista ohjasi suomen kielen

yhdistys- ja kansalaistoimijoiden osaamista

Puhutaan-keskusteluryhmiä ja teki Suomiluotsi-

ja ongelmanratkaisukykyä. Järjestöhautomon

asiointitukikeikkoja ja toimi vaikuttajavapaaehtoi-

etäkonsultoinnit, -valmennukset ja -koulutukset

sena. Toiminta tavoitti 326 kotoutujaa.

Koulutuksissa tehdyt osaamistasojen mittaukset

Globaalikasvatus tukee globaalien
ilmiöiden ymmärtämistä

ja konsultointikyselyt kertoivat erittäin hyvästä

Koronatilanteen ja -rajoitusten jatkuessa järjes-

laadusta sekä ennakoivat vaikuttavuutta: yli

timme 14 kouluvierailua pääsääntöisesti etänä, ja

90 % yhdistystoimijoista osoitti osaamisensa

ne tavoittivat yhteensä 248 oppilasta. Toiminnan

kasvaneen.

painopiste säilyi koronan vuoksi digitaalisen

yhdistyksestä yhteensä 40 eri paikkakunnalta.

Vuonna 2021 valinnoissa painotettiin halukkuutta ja aktiivisuutta ottaa kantaa kotoutumiseen ja

vuodesta 1998 ja Vuoden pakolaismiehen

Vapaaehtoistoimintamme tavoitteena oli vahvis-

tavoittivat ennätykselliset 432 osallistujaa 348

miensa toteuttamisessa uudessa kotimaassaan.

Pakolaisapu on valinnut Vuoden pakolaisnaisen

Uudet kohtaamistavat
vakiintuvat poikkeusoloissa

Moniäänisen
kansalaisyhteiskunnan
vahvistamista

VUODEN
PAKOLAISET

valokuvanäyttelyn ja opettajien materiaalien

pakolaiset ja maahanmuuttaneet otettaisiin entistä
paremmin mukaan keskusteluun ja osallistettaisiin
päätöksentekoon.

VUODEN PAKOLAISMIES
AHMED MESAEDY
Ahmed Mesaedy saapui Suomeen kuljettuaan pitkän ja
vaikean matkan vuonna 2015. Tampereelle ja Helsinkiin
elämänsä rakentaneella Ahmedilla on lakimiehen
koulutus entisestä kotimaastaan Irakista. Suomessa hän
on opiskellut sosionomiksi ja haaveilee vielä jatkavansa
lakiopintoja uudessa kotimaassaan.
Vuoden pakolaismiehenä Ahmed tahtoo edistää yhdenvertaisuutta ja erityisesti pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten ihmisten asemaa yhteiskunnassa. Hän
haluaa tuoda esille esimerkiksi kotoutumisjärjestelmän
kehityskohteita ja työelämän epäkohtia. Ahmed
kannustaa maahanmuuttaneita tutustumaan
paikallisiin ja opiskelemaan suomen kieltä, sillä
osallisuus motivoi ja rakentaa kuuluvuutta.
Hän kuitenkin muistuttaa, kuinka kotoutuminen on vastavuoroinen prosessi, johon myös
suomalaisten on aktiivisesti ja avoimesti
osallistuttava.

”Pakolaistaustaiset lapset kasvavat ja oppivat

”Tahdon omalta osaltani olla vaikuttamassa siihen,

uudessa ympäristössä, mutta joutuvat usein

että kaikilla ihmisillä olisi sataprosenttisesti samat

myös tukemaan vanhempiaan kotoutumisessa

mahdollisuudet niin työ- kuin opiskelumaailmassa

– esimerkiksi toimimaan tulkkina erilaisissa

että yhteiskunnan jäseninä. Erityisen tärkeää on

tilanteissa, kuten vanhempainilloissa. Tahdon myös

kehittää kotoutumista yksilölliseksi prosessiksi, jossa

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa

sekä UNHCR:n eri ikäisille lapsille tuottamien

erillishankkeessa tuimme intensiivisesti yhteensä

materiaalien markkinoinnissa ja levittämisessä.

13 pientä yhdistystä toimintansa kehittämisessä

Osallistuimme myös opettajien kestävän kehityk-

kiinnittää huomiota näiden lasten kohtaamiseen ja

huomioidaan ihmisen ainutlaatuinen tilanne, esi-

sekä organisoimme kuusi kaikille avointa yhdistys-

sen koulutuksen kehittämiseen osana Transformer

heidän taustojensa ymmärtämiseen.”

merkiksi opiskelutausta sekä tulevaisuuden haaveet.”

toiminnan koulutusta, jotka tavoittivat yhteensä

2030 -hanketta.

Sara Al Husaini

Ahmed Mesaedy
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ASIANTUNTIJAROOLIN
VAHVISTAMISTA
LAADUKKAALLA
VIESTINNÄLLÄ JA
TIIVIILLÄ MEDIATYÖLLÄ

V

uonna 2021 jatkoimme Pakolaisavun

epäasiallisiin tilanteisiin. Ihmisoikeusliiton

asiantuntijaroolin vahvistamista ja

Älä riko urheilua -kampanjalla pyrittiin

toiminnan tulosten esiin tuomista

parempaan ja yhdenvertaisempaan urheilu-

vahvalla strategisella viestinnällä, laadukkailla

maailmaan. Olimme mukana myös naisiin

sisällöillä ja jatkuvasti kehittyvällä mediayhteis-

kohdistuvan väkivallan ehkäisyä edistävässä

työllä.

16 days of activism -kampanjassa sekä

2021
jatkoimme
varainhankinnan
kehittämistä

kotimaassa että Myanmarissa jakamalla ja
Vahvistimme mediasuhteita järjestämällä viiden

tuottamalla sosiaalisen median sisältöjä.

kerran toimittajakurssin, joka tarjosi osallistujil-

Yhteistyö Suomen YK-toimijoiden ja UNHCR:n

leen tietopaketin maahanmuutosta ja pakolai-

kanssa jatkui esimerkiksi Maailma kylässä

suudesta sekä valmiuden kirjoittaa kyseisistä

-festivaaleilla sekä YK-viikon aikana.

aiheista asiantuntevasti. Toteutimme kurssin
yhteistyössä eri kumppaneiden, kuten UNHCR:n

Vuonna 2021 jatkoimme järjestön toiminnalle

ja Pakolaisneuvonnan, kanssa. Teimme median

elintärkeän varainhankinnan kehittämistä.

kanssa yhteistyötä myös tarjoamalla aktiivisesti

Loppuvuodesta keskityimme erityisesti yritys-

juttuideoita ja erilaisia näkökulmia ajankohtaisiin

varainhankintaan. Ilmastoaiheinen joulukam-

teemoihin.

panja tuotti tulosta, ja saimme yrityslahjoituksina
10 000 euroa.

Vuonna 2021 viestintäyhteistyö erilaisten

Olimme mukana myös naisiin kohdistuvan

verkostojen kanssa onnistui edelleen jatkuneesta

Lämmin kiitos kaikille lahjoittajillemme

väkivallan ehkäisyä edistävässä

koronapandemiasta huolimatta: olimme

toimintamme mahdollistamisesta!

16 days of activism -kampanjassa sekä

mukana erilaisissa viestintäkampanjoissa

kotimaassa että Myanmarissa.

sekä muutamassa tapahtumassa.
Yhdenvertaisuusvaltuutetun koordinoiman
Olen antirasisti -kampanja kautta lisäsimme
tietoisuutta rasismista sekä keinoista puuttua
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VAIKUTTAMISTYÖTÄ
PAKOLAISTEN
OIKEUKSIEN
JA PAREMMAN
KOTOUTUMISEN ETEEN

V

Toteutimme laajan #OikeusOllaYhdessä
-kampanjan yhdessä YK:n
pakolaisjärjestö UNHCR:n kanssa.

merkittävimmistä raporteista, Global Trends,
julkaistiin jälleen kesäkuussa. Raportin pohjalta
viestimme pakolaisuuden keskeisistä luvuista
verkkosivuillamme, sosiaalisessa mediassa sekä
tiedottamalla asiasta medialle.
Vuonna 2021 uskaltauduimme kokeilemaan myös

aikuttamistyössä keskityimme

Koska tehokas järjestövaikuttaminen vaatii

jotain uutta, kun Pakolaisavun ”Welcome To My

pakolaisten ihmisoikeuksien vahvis-

yhteistyötä, toimimme vuoden aikana myös

Backyard” -podcast lanseerattin toukokuussa.

tamiseen muun muassa nostamalla

erilaisissa verkostoissa. Niistä merkittävin on

Podcastissa päästiin pakolais- ja maahanmuut-

esille perheenyhdistämisen haasteita sekä

Pakolaisasioiden vaikuttamisverkosto, jota

tokeskustelun ytimeen rakentavasti ja kansanta-

kotoutumisen edistämisen kehittämiskohteita.

Suomen Pakolaisapu puheenjohtaa. Liityimme

juisesti jaksoittain vaihtuvien vieraiden kanssa.

Kotoutumisasioiden huippuasiantuntijoiden

myös kansainvälisten humanitaaristen toimijoi-

Ensimmäisen vuoden aikana tuotimme 7 pod-

kanssa kehitetyt ja vuonna 2021 julkaistut

den arvostettuun ICVA-verkostoon.

cast-jaksoa, joiden teemat vaihtelivat rasismista

Suomen Pakolaisavun kannat kotoutumisen

kehitysyhteistyöhön ja Afganistanin tilanteesta

edistämiseksi toimivat vaikuttamistyömme

Näkyvimmillään vaikuttamistyömme oli loppuvuo-

ohjenuorana. Kotoutumisen hyviä käytänteitä

desta, kun toteutimme laajan #OikeusOllaYhdessä-

tuotiin esille myös ammattilaisille suunnatussa

kampanjan yhdessä YK:n pakolaisjärjestö

Kotogaalassa, jossa annoimme Kototeko 2021

UNHCR:n kanssa. Viestinnällinen vaikuttamis-

-tunnustuksen International Working Women

kampanja tavoitti yhteensä yli 4,2 miljoonaa

of Finland -verkostolle uraauurtavasta työstä

ihmistä. Kampanjan tavoitteena oli tukea pako-

maahanmuuttaneiden naisten työllisyyden

laisten oikeutta perhe-elämään ja lisätä suoma-

edistämiseksi.

laisten tietoisuutta perheenyhdistämisestä ja sen

maahanmuuton myytteihin.

lukuisista esteistä. Lisäksi pyrimme tavoittamaan
Keväällä kuntavaalien aikaan toteutimme

päättäjiä ja antamaan heille politiikka-

”Kotikunta on kaikkien turvapaikka” -kampanjan

suosituksia, jotta pakolaisten ihmisoikeudet

sosiaalisessa mediassa. Kampanjan yhteydessä

ja lapsen etu toteutuisivat nykyistä paremmin

julkaisimme suositukset tuleville kuntapäättäjille,

Suomen lainsäädännössä. Kampanjan kärkenä

jotta kunta olisi turvallinen, toimiva ja yhdenver-

olivat lapsen oikeudet sekä perheenä elämisen

tainen kaikille. Syksyllä otimme näkyvästi kantaa

tärkeys ihmisten hyvinvoinnille ja kotoutumiselle.

ja teimme aktiivista vaikuttamistyötä, jotta
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Suomi kantaisi globaalia vastuuta ja auttaisi

Vuoden aikana toimme muutenkin vahvasti esiin

entistä syvempään humanitaariseen kriisiin

UNHCR:n kantoja ja näkemyksiä globaalista

ajautuneen Afganistanin ihmisiä.

pakolaistilanteesta. Joka vuosi yksi UNHCR:n
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KÄYTÄNTÖJEN KEHITTÄMISELLÄ
JA HENKILÖSTÖN
KOULUTUKSILLA KOHTI
VAHVEMPAA JÄRJESTÖÄ

Suomen henkilöstön koulutuksessa painotimme

osaajajoukkomme. Maatoimistojen henkilöstö

vastineena pandemia-ajan haasteisiin resiliens-

on paikalta palkattua lukuun ottamatta maajoh-

siä, palautumista ja työkykyjohtamista sekä

tajia. Henkilöstöstä Suomessa työskentelee 39,

osaamiskartoituksessa nousseita painopisteitä,

Ugandassa 109, Myanmarissa 31 ja Etiopiassa

eli humanitaarista työtä sekä kansainvälistä

14 henkilöä.

pakolaisoikeutta.
Vuonna 2021 Suomen Pakolaisavun kokonaisraPakolaisavun työn toteuttaa kaikissa toimin-

V

hoitus oli 5 975 608 euroa.

tamaissa monimuotoinen ja ammattitaitoinen
uoden 2021 hallinnollisen työmme

Lisäsimme asiantuntijoiden kahdenvälistä

keskiössä olivat hallitun kasvun tu-

yhteistyötä maatoimistojen kanssa, ja arvioim-

keminen ja vastaaminen pitkittyneen

me ja kehitimme yhteistyötapoja. Tietohallinnon

koronapandemian aiheuttamiin taloudellisiin ja

kehitystyössä panostimme erityisesti keskitetyn

toiminnallisiin haasteisiin.

tietohallinnon vahvistamiseen.

Kotimaan ohjelmatyö hankkeittain

Ulkomaan
hankkeittain
Henkilöstöohjelmatyö
maittain vuoden
lopussa

Ay Kotimaa, 19 %
Kurvi, 16 %
Kasvokkain, 15 %

Laajentunut humanitaarinen työ vaati or-

Vuoden aikana toteutimme palkkajärjestelmä-

ganisaatiolta panostuksia riskienhallinnan

uudistuksen, jossa kehitimme kompensaatio- ja

kehitykseen. Sisäisen valvonnan resursointia

arviointikäytäntöjä laajentuneeseen ja uudenlai-

ja käytäntöjä vahvistimme keskustoimiston

seen toimintaan soveltuviksi. Päivitimme myös

henkilöstöpanostusten, toimenkuvamuutosten

yhdistyksen säännöt ja henkilöstöhallinnon

ja maatoimistojen järjestelmäkehityksen avulla.

keskeisen dokumentaation vastaamaan nykyistä

Järjestöhautomo, 15 %

Suomi, 39 henkilöä

Linkki, 2 %

Uganda, 109 henkilöä

Vapaaehtoistoiminta, 8 %

Myanmar, 31 henkilöä

Sauma, 8 %

Etiopia, 14 henkilöä

Paikka auki, 1 %
Pienjärjestöjen tukihanke, 3%
Navigaattori, 10 %
Reilu työelämä, 6 %

toimintaa.

Tuotot
Ulkoministeriö kehitysyhteistyö KEO-30, 1 876 436 €
Ulkoministeriö humanitaarinen KEO-70, 882 432 €
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA), 1 334 163 €

Hallituksen jäsenet:
Marjatta Rasi (puheenjohtaja)

Suomen Nuorten Naisten Kristillisten Yhdistysten (NNKY) Liitto ry

Pekka Sauri

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Eija Pitkänen

Sosialidemokraattiset Naiset ry

Irma Ertman

Suomen Kansanopistoyhdistys ry

Sari Koivuniemi

Business and Professional Women (BPW) Finland ry

Egëzona Kllokoqi-Bublaku

Keskustaopiskelijat ry

United Nations Entity for Gender Equality and Emprovement of Women (UN Women), 31 737 €

Sofia Nevalainen

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (Vihreät Nuoret) ry

Muut, 53 866 €

Maria Bernas-Hilli

Kansalaisopistojen liitto KoL ry

Anne Rasskasov

Sosialidemokraattiset Nuoret ry

Heta Räikkönen (varajäsen)

Vasemmistonuoret ry

Ansa Haavikko (varajäsen)

Aseistakieltäytyjäliitto ry

Jäsenjärjestöt:
Svenska Kvinnoförbundet rf
Svensk Ungdom, Svenska folkpartiets
ungdomsorganisation rf
Finlands svenska Marthaförbund r.f.
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry

Varainhankinta, 291 786 €

Nuorten Kotkien Keskusliitto - Unga Örnars Centralförbund NKK ry

Kansainvälinen Solidaarisuustyö ry

Kokonaisrahoitus

5 975 608 €

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF), 150 934 €
Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT), 159 505 €
United Nations Population Fund (UNFPA), 171 161 €
World Food Programme (WFP), 967 315 €
Ofﬁce for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 56 273 €

Kulut toiminta-alueittain

Ulkomaan ohjelmatyö hankkeittain

Kulut toiminta-alueittain

DaisyLadies ry
MIELI Suomen Mielenterveys ry
Järjestöjäsenten lisäksi yhdistyksellä oli 181 henkilöjäsentä.

Uganda, 53 %
Myanmar, 29 %
Turkki, 1 %
Etiopia, 18 %

Ulkomaan ohjelmatyö,
3 977 023 €
Kotimaan ohjelmatyö,
1 540 184 €
Vaikuttamistoiminta ja
yleishallinto, 320 438 €
Varainhankinta,
34 389 €
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Suomen Pakolaisapu ry

toimisto@pakolaisapu.fi

Elimäenkatu 15

pakolaisapu.fi

00510 Helsinki

refugeecouncil.fi
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