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ETNISTEN SUHTEIDEN NEUVOTTELUKUNNAN JULKILAUSUMA: Ilman huoltajaa
turvapaikkahakijoina tulleiden alaikäisten hyvinvointi — perheenyhdistäminen ja
jälkihuolto.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO haluaa nostaa viranomaisten tietoon keskeisiä ilman
huoltajaa tulleiden alaikäisten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Erityisesti kysymykset liittyvät
perheenyhdistämiseen ja jälkihuoltoon.

Tilannekuva

Suomeen saapuu vuosittain keskimäärin 100-700 ilman huoltajaa tullutta alaikäistä. Poikkeuksena oli
vuosi 2015, jolloin heitä saapui yli 3 000. Valtaosa nuorista on tullessaan 16-17-vuotiaita. Noin
kahdeksankymmentä prosenttia tulleista on poikia, mutta Suomeen saapuu myös tyttöjä. Nämä lapset
ja nuoret ovat haavoittuvaisessa asemassa ja heillä on kohonnut riski hyväksikäytölle niin matkalla
Suomeen kuin perille tulon jälkeen.

Neuvottelukunnan jäsenistön kautta saatu tieto on, että ilman huoltajaa tulleet nuoret voivat
Suomessa kohtalaisesti. Heidän hyvinvointiinsa tulee kiinnittää huomiota, koska heillä ei ole huoltajaa
tukenaan. Näitä nuoria yhdistää muun muassa koettu yksinäisyys, taakka yksin pärjäämisestä ja yksin
asumisesta sekä epävarmuus tulevaisuudesta, työllistymisestä ja oleskeluvan jatkosta.  Nuoria
kuormittaa myös huoli perheestä ja sukulaisista kotimaassa sekä, joissain tapauksissa, heille asetetut
paineet sukulaisten oleskeluluvista ja taloudellisesta tuesta.

Perheen yhdistäminen

Oikeus perheeseen on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Suomen kansainväliset velvoitteet edellyttävät,
että perheenyhdistämiselle asetetut kriteerit eivät tosiallisesti rajoita oikeutta perheenyhdistämiseen.

Neuvottelukunta on kuitenkin huolissaan kansainvälistä suojelua tai oleskeluluvan inhimillistä syistä
saavien alaikäisten mahdollisuuksista perheenyhdistämiseen. Viime vuosina tehdyt lakimuutokset
ovat tiukentaneet huomattavasti perheenyhdistämisen kriteerejä ja nykytilassa perheen yhdistäminen
on usein mahdotonta.

Ilman huoltajaa tulleet nuoret tarvitsevat aikuisten tukea perheenyhdistämisprosessissa.
Sosiaalitoimien tarjoamassa tuessa on suuria kuntakohtaisia eroja esimerkiksi oikeusaputoimistojen
tuen piiriin ohjaamisessa. Lisäksi prosessi kestää kauan ja sen kustannukset ovat perheen kokoojalle
korkeita. Prosessin vaikeimpia esteitä ovat perheenjäsenten pääsy lähetystöön tai käytössä olevaan
ulkoistettuun palveluun sekä asetettu toimeentuloedellytys.

Yllä mainituista syistä, neuvottelukunta toivottaa tervetulleeksi Osallistava ja osaava Suomi -
hallitusohjelman kirjauksen selvittää ”perheenyhdistämiseen liittyviä ongelmia sekä kansainvälistä
suojaa saavien perheenkokoajiin sovellettavien tulorajojen kohtuullisuutta” (s. 82). Erityisen
myönteisenä pidämme toimeentuloedellytyksen soveltamisen lopettamista kansainvälisen suojelun
tarpeen perusteella oleskeluluvan saaneisiin alaikäisiin perheenkokoajiin.
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Viranomaisten tulee huomioida perheenyhdistämistä koskevissa päätöksissään, kuinka pitkä erossa olo
vaikuttaa niin perheenkokoajien kuin perheenjäsentenkin hyvinvointiin ja erityisesti mielenterveyteen.
Perheyhteyksien palauttaminen on nuoren kotoutumisen, kasvun ja kehityksen kannalta keskeistä.
Nuorten mielenterveyteen ja hyvinvointiin vaikuttaa lisäksi epätietoisuus prosessin lopputulemasta ja
siitä saadut ristiriitaiset tiedot johtavat turhaan toivoon, pettymyksiin ja jopa uskon menettämiseen
suomalaiseen yhteiskuntaan.

Neuvottelukunta suosittelee, että ilman huoltajaa tulleiden perheenyhdistämisen mahdollisuutta
tulee edistää ja prosessiin liittyviä esteitä tulee poistaa. Neuvottelukunta korostaa, että
perheenyhdistäminen tulee säilyttää turvallisena laillisena väylänä Suomeen tuloon.

Jälkihuolto

Ilman huoltajaa Suomeen tulleet nuoret haluavat opiskella, työllistyä ja rakentaa elämänsä Suomessa.
He, kuten muutkaan ikätoverinsa, eivät pysty saavuttamaan näitä tavoitteitta yksin vaan he tarvitsevat
monipuolista tukea. Neuvottelukunta korostaa, että jälkihuollon tulee olla johdonmukaista ja
pitkäjänteistä, asuinkunnasta riippumatta. Koska ilman huoltajaa tulleilla nuorilla ei ole omaa
perhettään arjen tukena, yhteiskunnan tulee tarjota se heille yhdenvertaisesti
lastensuojeluasiakkaiden kanssa.

Neuvottelukunta toteaa, että on lastensuojelulakia uudistettu siten, että jälkihuollon yläikäraja nousee
kahteenkymmeneenviiteen vuoteen vuoden 2020 alusta. On toivottavaa, että myös kotoutumislain
puolella jälkihuolto jatkuisi tulevaisuudessa kahteenkymmeneenviiteen ikävuoteen asti nykyisen
kahdenkymmenenyhden sijaan.

Suurella osalla ilman huoltajaa tulleista nuorista ei ole pysyviä aikuiskontakteja tai luotettavaa paikkaa,
josta kysyä neuvoa ja saada konkreettista tukea asioiden hoitamiseen. Tämä saattaa johtaa haasteisiin
elämän hallinnassa kasvattaen syrjäytymisriskejä. Osalle ilman huoltajaa tulleista nuorista on tarjolla
vapaaehtoisia tukihenkilöitä, jolloin nuori saa lisätukea asioidensa hoitamiseen. Vapaaehtoistoimintaa
ei kuitenkaan ole tarjolla riittävästi ja lakisääteinen vastuu nuorten asioiden edistämisestä on
viranomaisilla.

Neuvottelukunta toteaa, että jälkihuollossa mukana olevia viranomaisia ja muuta henkilökuntaa
tulee kouluttaa kohtamaan turvapaikkataustaisia nuoria. Tällä hetkellä jälkihuollon palveluiden
järjestämisessä on suuria kuntakohtaisia eroja. Lupaprosessin aikana täysi-ikäistyneille on harvoin
tarjolla jälkihuoltoa tai tarjotut palvelut ovat hajanaisia. Valitettavasti, jos nuoren kotikunta vaihtuu
kesken kotoutumisajan, jälkihuollon uudelleen järjestäminen on haasteellista.

Lopuksi

Neuvottelukunta korostaa, että lapsen edun periaatteen on oltava aina etusijalla kaikissa ilman
huoltajaa tulleita lapsia ja nuoria koskevissa toimissa ja päätöksissä. Lisäksi ilman huoltajaa
Suomessa olevien alaikäisten edustajien ammattitaitoon, koulutukseen ja valintaan tulee kiinnittää
entistä enemmän huomiota. Asiointitilanteissa on viranomaisen vastuulla varmistaa, että asiakas
ymmärtää asian ja sen varmistamiseksi nuorille tulee aina tilata kokenut ammattitulkki.
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Ilman huoltajaa turvapaikkahakijoina tulleiden alaikäisten hyvinvoinnin varmistamiseksi Etnisten
suhteiden neuvottelukunta kysyy seuraavilta tahoilta

Sisäministeriö:

1) Miten ja millä aikataululla hallitusohjelmaan kirjattu selvitys perheenyhdistämisen
liittyvistä ongelmista aiotaan toteuttaa?

2) Milloin toimeentuloedellytyksen soveltaminen lakkaa kansainvälisen suojelun tarpeen
perusteella oleskeluluvan saaneiden alaikäisien perheenkokoajien kohdalta?
Sovelletaanko tätä myös ilman huoltajaa tulleisiin, joille on myönnetty oleskelulupa
muilla perusteilla?

3) Miten lasten edun toteutuminen taataan perheenyhdistämisprosessissa? Kuinka
alaikäisiä perheenkokoajia tuetaan prosessin eteenpäin viemisessä?

4) Mitä laillisia keinoja on niiden nuorten tilanteen korjaamiseksi, jotka ovat tilapäisen
oleskelulupansa menettämisen vuoksi paperittomina Suomessa?

(Sisäministeriö/Ulkoministeriö: 5) Miten perheenjäsenten tunnistautumista muissa
paikoissa kuin Suomen edustustoissa kehitetään?)

Työ- ja elinkeinoministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö:

1) Miten lastensuojelulain tarjoamat jälkihuoltopalvelut taataan kunnissa myös ilman
huoltajaa tulleille?

2) Tullaanko kotoutumislakiin tekemään lastensuojelulakia vastaavat muutokset
jälkihuollon yläikärajan nostamiseksi?

3) Millä tavoin pääsy terveys- ja sosiaalipalveluihin varmistetaan oleskeluluvan
perusteesta riippumatta kaikille nuorille maahanmuuttajille, jotka ei ole käyneet
suomalaista perusopetusta?


