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26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Myönteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden siirtyminen kuntiin ja maahanmuuttoviraston tuki
itsenäiseen kuntiin siirtymiseen
Maahanmuuttovirasto on tehnyt vuoden 2016 aikana (tilanne 31.5.2016) 9832 päätöstä, joista 2570
on ollut myönteisiä. Myönteisen päätöksen 2015 ja 2016 saaneista 1950 henkilöä odottaa kuntiin
siirtymistä. Päätöstä odottaa vastaanoton piirissä 20 557 henkilöä (tilanne 31.5.2016).
Tämän vuoden aikana noin 500 henkilöä on siirtynyt kuntaan kuntasijoituksen kautta.
Itsenäisesti kuntiin on alkuvuoden aikana muuttanut 734 henkilöä. Vastaanottokeskuksesta kuntaan
vastaanottokeskuksen avustamana muuttavan henkilön tai perheen vuokravakuuskustannukset ja
enintään kahden kuukauden vuokra voidaan myöntää asiakkaalle täydentävänä vastaanottorahana.
Vastaanottokeskus tukee kuntaan siirtymistä kuitenkin ainoastaan omalla ELY -alueellaan. Erityistapauksessa tukea voidaan myös myöntää kun asiakas muuttaa toiselle ELY -alueelle, mutta pääkaupunkiseudulle muuttavalle tukea ei kuitenkaan myönnetä.
Vuokravakuus ja vuokrakustannukset voidaan myöntää, kun on tarkistettu, että asiakkaalla ja hänen
perheellään ei ole tuloja tai varoja vuokravakuuden tai vuokran maksamiseen muuttohetkellä, ja kun
on tarkistettu asuinhuoneiston vuokran kohtuullisuus paikkakunnalla.
Vuokravakuutena voidaan myöntää 1-2 kuukauden vuokraa vastaava maksusitoumus vuokranantajalle. Vuokravakuutta ei lähtökohtaisesti myönnetä rahana. Vuokravakuutta myönnettäessä arvioidaan vuokran kohtuullisuutta suhteessa perhekokoon, asunnon kokoon sekä paikkakunnan vuokratasoon. Vuokra ei saa ylittää paikkakunnalle määriteltyä kohtuullista vuokratasoa. Vuokravakuuden
maksamisesta tulee antaa tieto kuntaan siirtotietojen mukana.
Vuokravakuus on henkilökohtainen ja voimassa vuokrasuhteen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 12 kuukautta vuokrasuhteen alkamisesta. Kaikissa tilanteissa vuokralainen on ensisijaisesti
vastuussa vuokran maksamisesta, maksujen ajantasaisuudesta sekä asuinhuoneiston huolellisesta
hoidosta ja huollosta.
Mikäli vastaanottokeskus maksaa asiakkaan vuokran, tulee vuokra maksaa suoraan vuokranantajan
tilille. Ennen vuokran maksua tulee kuitenkin aina ensin selvittää kunnan edellytykset vuokran maksulle.

Turvapaikkaprosessiin liittyvien käännös- ja tulkkauspalvelujen kilpailuttaminen
Maahanmuuttovirasto käyttää pääasiassa Hanselin kilpailuttamia puitesopimustoimittajia. Koska kysyntää on enemmän kuin puitesopimustoimittajat ovat pystyneet toimittamaan, Maahanmuuttovirasto on hankkinut julkisista hankinnoista annetun lain 27 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti suorahankintana tulkkauspalveluita puitejärjestelyn ulkopuolisilta toimittajilta. Näitä toimittajia käytetään
vain, mikäli puitejärjestelyn mukainen sopimusosapuoli ei pysty sopimuksen mukaisesti tarjoamaan
sille sopimuksen mukaisia tulkkipalveluita.

