PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
Perusturvalautakunta 31.10.2017 (§ 101):
Lopen kunnanhallitus on päättänyt viiden (5) kiintiöpakolaisen/yhden perheen
vastaanottamisesta vuosittain. Lisäksi on päätetty, että kiintiöpakolaisten tulisi
olla samalta kielialueelta kuin naapurikuntien vastaanottamat kiintiöpakolaiset.
Hämeen Ely-keskus on 16.8.2017 päivätyllä kirjeellään esittänyt Lopen kuntakohtaisen kiintiön nostamista. Kiintiön nostamisesta on keskusteltu Ely:n
työvoimapalveluasiantuntijan kanssa 2.10.2017. Pakolaiskiintiön kasvattamista
puoltaa muun muassa se, että pieni kiintiö on kunnalle haastava, varsinkin
yksittäisen tai vain muutaman perheen on vaikea integroitua kuntaan. Vertaistuen puuttuessa monet muuttavatkin jonkin ajan kuluttua seudulle missä heillä
on enemmän vertaisverkostoa. Lisäksi kotouttamispalvelujen (lasten koulunkäynti, ohjaus ja neuvonta, kuljetukset) järjestäminen pienelle määrälle ihmisiä
kerrallaan on haasteellista. Pienen vuosikiintiön vuoksi kunnassa kotouttamiseen tarvittavien henkilöstöresurssien arvioiminen käytännössä on haastavaa,
sillä työtä on paljon kotouttamisen alkuvaiheessa, mutta kun kuntaan tulleiden
asiat on saatu järjestykseen, vastuuta ottavat TE-toimisto ja oppilaitokset. Tämä
resurssitarpeen vaihtelu hankaloittaa pitkäjänteisen kotouttamistyön kehittymistä kunnassa.
Lisäksi ELY-keskus kannustaa kuntia harkitsemaan erilaisia seudullisen
yhteistyön mahdollistamia vaihtoehtoja pakolaisten vastaanoton järjestämiseksi
ja kehittämään hyvin alkanutta yhteistyötä seudulla. Kunnat voisivat muun
muassa määritellä vuosittaisen seudullisen pakolaiskiintiön, jonka jakautumisesta sovittaisiin yhdessä. Tämä mahdollistaa sen, että vuorovuosina kunnat
voisivat ottaa hieman suuremaan määrän pakolaisia toisten kuntien pitäessä ns.
”välivuoden”.
Lopen kunnan tämän hetkinen sopimus kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta
Hämeen ELY-keskuksen kanssa on tullut voimaan 1.3.2016 ja on voimassa
toistaiseksi. Sopimuksen voimassaoloaikana (2016–2017) Lopelle on vastaanotettu sopimuksessa sovittu määrä kiintiöpakolaista. Heidän osaltaan kotouttamistoimenpiteet ovat edenneet suunnitellusti. Seutukunnan kunnista Hausjärvellä ja Lopella on tällä hetkellä yhteinen pakolaisohjaaja.
Pakolaisten vastaanottotoiminta ei ole ollut täysin kustannusneutraalia. (taustamateriaalina A on laskelma). Valtio korvaa vastaanottoon, tulkkaukseen ja
terveydenhuollon erityiskorvauksiin liittyvät kustannukset takaisin täysimääräisinä. Pakolaisista saatavat laskennalliset korvaukset eivät ole täysin
riittäneet kattamaan muita toimintakuluja.
(Valmistelija: Perusturvajohtaja Riitta Lehtinen, p. 040 330 6055)
Päätösehdotus:
Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Loppi nostaa kuntakohtaista pakolaiskiintiötä siten, että kuntaan
vastaanotetaan 10 henkilöä tai 2 perhettä vuodessa.

Laaditaan sopimus kiintiöpakolaisten vastaanotosta Hämeen ELY-keskuksen
kanssa 1.1.2018 alkaen, toistaiseksi voimassa olevana. Sopimukseen kirjataan
mahdollisuus sopimuksen purkamiseen sekä väliaikaiseen taukoon vastaanotossa tilanteen niin vaatiessa. Kunnanjohtaja ja perusturvajohtaja valtuutetaan
allekirjoittamaan sopimus.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______

Kunnanhallitus 27.11.2017 (§ 291):
Liitteenä 5 on Maahanmuutto- ja pakolaisasioiden kustannuspaikan tuloslaskelma tammi–lokakuulta 2017.
(Valmistelija: Vs. kunnanjohtaja Pekka Leppänen, p. 040 330 6008)
Päätösehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen ja esittää valtuustolle, että Lopen kunta nostaa kuntakohtaista pakolaiskiintiötä siten, että kuntaan vastaanotetaan 10 henkilöä tai 2 perhettä vuodessa.
Päätökseen perustuen Hämeen ELY-keskuksen kanssa laaditaan toistaiseksi
voimassa oleva sopimus kiintiöpakolaisten vastaanotosta 1.1.2018 alkaen.
Sopimukseen kirjataan mahdollisuus sopimuksen purkamiseen sekä väliaikaiseen taukoon vastaanotossa tilanteen niin vaatiessa.

Täytäntöönpano:
Esitys
valtuusto

