Hyvä päättäjä!
Sinä voit päättää siitä, saavatko lapset elää vanhempiensa kanssa ja toteutuuko Suomessa
perustavanlaatuinen ihmisoikeus, eli oikeus perhe-elämään.
Maailmassa on tällä hetkellä UNHCR:n arvioin mukaan yli 82 miljoonaa ihmistä, jotka ovat
joutuneet jättämään kotinsa pakon edessä. Kun kotimaassa on sota ja konflikteja tai ihmiset
joutuvat vainon kohteiksi, perheet seisovat äärimmäisen vaikeiden päätösten edessä; kuka
lähtee ja kuka jää. Usein köyhistä perheistä matkaan voi lähteä ainoastaan yksi, koska vain
rikkailla perheillä on mahdollisuus lähteä yhdessä. Kaikista heikoimmassa asemassa olevat
kuten vauvat, raskaana olevat naiset, vammaiset ja vanhukset, on lähes mahdotonta saada
mukaan matkalle, joka edellyttää pitkiä kävelyitä ja vaarallisia yöpymisiä ulkona kylmässä.
Kukaan ei valitse olla pakolainen. Pakolaisuus ei tule katoamaan maailmasta, ja siksi
tarvitsemme päättäjiä, jotka kykenevät tekemään ratkaisuja yli valtiorajojen. Maailman
väestöstä jopa kolmasosa asuu tällä hetkellä alueilla, joissa elämä on muuttumassa
sietämättömäksi ilmastokriisin myötä. Maailmanpankin arvion mukaan ilmastokriisi voi
pakottaa jopa 216 miljoonaa ihmistä lähtemään kodeistaan vuoteen 2050 mennessä.
Tarvitsemme yhteisiä ratkaisuja ja vastuunkantoa.
Hallittu ja inhimillinen tapa auttaa suojelua hakevia ihmisiä on mahdollistaa heidän pääsynsä
Suomeen perheenyhdistämisen kautta. Silloin Suomesta jo suojelua saanut henkilö voi saada
perheenjäsenensä Suomeen. Suomesta kansainvälistä suojelua saaneiden ihmisten perheiden
yhdistäminen on kuitenkin tehty erittäin vaikeaksi kohtuuttomilla aikarajoilla,
hakemusmaksuilla ja toimeentuloedellytyksellä. Toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja
Alankomaissa ei Suomessa oleva perheenkokoaja voi jättää perheenyhdistämishakemusta,
vaan toisessa maassa asuvan perheenjäsenen, eli puolison tai lapsen, on tehtävä se.
Hakemus on usein jätettävä Suomen edustustoon toiseen maahan, jonne henkilön - vauvasta
vaariin - on matkustettava laillisesti paikan päälle ja oleskeltava siellä. Usein hakemuksen
jättäminen on näistä syistä mahdotonta aikarajan puitteissa. Mikäli hakemusta ei kyetä
ajoissa jättämään, asetetaan perheenyhdistämiselle toimeentuloedellytys. Aikuiselta, joka
haluaisi puolisonsa ja kaksi alaikäistä lastaan luokseen, edellytetään Suomessa 2 600 euron
kuukausittaista tuloa nettona. Suomalaisista palkansaajista yli puolet eivät saisi puolisoaan
ja kahta lastaan Suomeen. Noin sadan lapsen pääsy Suomeen vanhempansa luokse
evätään vuosittain vanhemman riittämättömän toimeentulon vuoksi.

Lähteet:
UNHCR lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamiseksi.
Pakolaisneuvonnan UNHCR:n toimeksiannosta laatima selvitys perheenyhdistämisen käytännöistä Suomessa (2021)
Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Lapset ilman perhettä – Kansainvälistä suojelua saaneiden alaikäisten perheenyhdistäminen (2020)

Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksen ja myös YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan
Suomi ei ole huomioinut lapsen etua riittävästi perheenyhdistämispäätöksissään. YVV:n
selvityksessä todettiin, että noin puolet alaikäisenä Suomeen tulleista ja kansainvälistä
suojelua saaneista lapsista ja nuorista eivät tarkastelujaksolla saaneet huoltajaansa
Suomeen. Lapsen etu on aina ensisijaisesti olla yhdessä huoltajansa kanssa.
Perhe-elämän vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin ja kotoutumiseen on niin kansainvälistä
kuin suomalaista tutkimustietoa. On selvää, että vastentahtoisesti perheestään erossa elävä
ihminen voi useimmiten todella huonosti, eikä mikään määrä sosiaalipalveluita tai
kotoutumista edistäviä palveluita voi korvata menetettyä perhettä.

Alle olemme koonneet YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n suosituksia Suomelle
perheenyhdistämisen helpottamiseksi.
1.Suomen tulee luopua kaikkien kansainvälistä suojelua saaneiden, myös toissijaista suojelua
saaneiden, toimeentuloedellytyksestä kokonaan. UNHCR vastusti Suomen valtion
lakimuutosta vuonna 2016, minkä jälkeen kansainvälistä suojelua saaneilta on edellytetty
perheenyhdistämisessä turvattua toimeentuloa. Kolmen kuukauden lyhyt aikaraja, jota myös
tulkitaan tiukasti, tulisi vähintäänkin nostaa kuuteen kuukauteen ja sen tulisi koskea kaikkia
kansainvälistä suojelua – myös toissijaista suojelua – saaneita hakijoita. Tämä olisi myös
Euroopan komission perheenyhdistämisdirektiiviä 2003/86/EY koskevan tulkintasuosituksen
mukaista.
2.Suomen lainsäädännössä tulisi laajentaa käsitystä perheestä ja mahdollistaa myös
esimerkiksi isovanhempien ja aikuisten sisarusten pääsy turvaan. Tosiasialliset perhesiteet ja
riippuvuussuhteet eivät ole aina formaaleja vaan yksilöllisiä ja tunnesiteisiin perustuvia
suhteita.
3.Lapsen etu tulee systemaattisesti arvioida ja asettaa ensisijaisiksi kaikissa lasta koskevissa
päätöksissä. Lapsen etu toteutuu pääsääntöisesti parhaiten mahdollistamalla yhteiselo
vanhemman kanssa.
4.Ulkomaalaislain 36 § 2 momentin soveltamista tulisi rajata selkeämmin. Ulkomaalaislain 36
§:n 2 momentin laaja ja yleinen luonne, liittyen maahantulon tai maassa oleskelun koskevien
säännösten kiertämiseen, antaa viranomaisille laajan harkintavallan, joka mahdollistaa perusja ihmisoikeuksien rajoittamisen perusteettomasti ja vähentää oikeusvarmuutta.
Momentin soveltamisala tulisi rajata ja määritellä laissa selkeämmin. Päätöksen, joka rajaa
tai estää perusoikeuden perhe-elämään, tulisi aina olla selkeä, perusteltu ja laissa tarkasti
määritelty.

5.Kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden perheenjäsenten vaikea asema ja olosuhteet
tulee ottaa huomioon oleskelulupaprosessin kaikissa vaiheissa. Hakijoilta ei tulisi vaatia
asiakirjoja, joita heidän ei ole mahdollista saada, eikä hakemuksen jättämisen tulisi riippua
hakijan mahdollisuudesta laillistaa oleskelunsa maassa, jossa Suomen edustusto sijaitsee.
Hakemusmaksut tulisi poistaa näissä tapauksissa tai niitä tulisi merkittävästi kohtuullistaa.
Suomen edustustojen vähäisyys tulisi huomioida sallimalla asiointi useammassa
edustustossa. Perheenkokoajalle tulee antaa mahdollisuus jättää hakemus perheensä
puolesta, ja samalla tulisi luopua vaatimuksesta, että Euroopan ulkopuolella sijaitsevien
perheenjäsenten on vahvistettava hakemuksensa Suomen edustustossa. Valtioiden tulisi
myös hyödyntää EU:n viisumisäännöstön kahdenvälisiä järjestelyjä koskevia säännöksiä
useammin, jotta perheenjäsenet pääsevät hakemaan perheenyhdistämistä.
6.Lakia tulee tulkita perus- ja ihmisoikeuslähtöisesti perheenyhdistämisprosessin alusta
lähtien.
Arvoisa päättäjä, pyydämme teitä puolustamaan kanssamme perheitä ja varmistamaan,
että Suomi kunnioittaa pakolaislasten oikeutta olla yhdessä perheensä kanssa.
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