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Kuka saa perheensä suomeen? Saisitko
sinä?
• Perheenyhdistäminen vaatii usein korkeita
tuloja (toimeentuloedellytys), verojen
jälkeen:
• Alaikäisen vanhemmat 2200eur
• Alaikäisen vanhemmat ja 2 sisarusta
2900eur

Vain pieni osa yksintulleista saa
pakolaisaseman
• 7/2016-9/2018 tuli 1549 alaikäistä(jonka jälkeen on kuukausia,
jolloin ei tullut yhtään alaikäisiä)
• Turvapaikka 194 yksintullutta – 13 % voi hakea
perheenyhdistämistä ilman toimeentuloa
• Toissijainen suojelu 530 yksintullutta – 34 % vaaditaan
korkeaa toimeentuloa
• Myy syy eli suurimmaksi osaksi ”yksilöllinen inhimillinen
syy” 825 – 53 % vaaditaan korkeaa toimeentuloa

Muut esteet
perheenyhdistämiselle
• Toimeentulovaatimuksen lisäksi esteitä muun muassa:
• Avun ja tiedon puute: perheenyhdistämishakemuksessa avustamista ei ole
selkeästi määritelty kenenkään tehtäväksi sen jälkeen, kun v. 2011 hakemus
säädettiin ulkomailla asuvan perheenjäsenen vastuulle
• Laillinen oleskelu: mahdotonta saada viisumeita tai matkustaa maahan,
jossa hakemus tulee jättää
• Hinta: mahdotonta kerätä tarpeeksi rahaa hakemusprosessiin
• Tunnistautuminen: mahdotonta saada laillisia matkustusasiakirjoja tai
muuten tunnistautua

Perheestä erossaolon seuraukset
yksintulleiden elämässä
• Opiskeluvaikeudet
• Ahdistus ja pelko
• Univaikeudet
• Masennus
• Itsetuhoisuus
• Vaikeus solmia ihmissuhteita
• Elämän ”aloittamisen” vaikeus
• Eristäytyminen, yksinäisyys

Neljä tapaa luoda
turvallisuutta
1. Monipaikkainen
turvallisuus
2. Uskonto
3. Tavallinen arki
4. Aktiivinen kansalaisuus

Vaikka yksintulleiden tarinoissa on yhtymäkohtia, jokainen nuori on yksilö eikä hänen
tarpeitaan voi tietää ennalta tai kysymättä!

Monipaikkainen turvallisuus
• Mä olen oppinut, että kyllä minä olen turvassa täällä, fyysisesti mä
olen turvassa, mutta henkisesti mä en ole turvassa. Henkisesti mä
koko ajan mietin, mitä mun pikkuveljelle tapahtuu tai mitä mun
äidille ja isälle on tapahtunut. Kyllä minä ole kyllä olen turvassa, sen
minä tiedän, mutta henkisesti on tosi hanakalaa, mä en ole turvassa.
Mä mietin koko ajan mun pikkuveljeä, mun isää ja äitiä ja.. missä he
ovat ja.. se koko ajan se häiritsee minua… (15-vuotiaana tullut poika)
• Kun olin yrittänyt kaikin tavoin saada perheeni Suomeen ja sain
tietää, etttei se ole mahdollista, minusta tuli toivoton. Mutta sitten
sanoin itselleni, että minun on löydettävä muita tapoja pelastaa
perheeni. Jos ei täällä, sitten Turkissa. (16-vuotiaana tullut poika)

Uskonto
• Minä mietin perhettäni. Kun lähdin, olin heikompi. En
kestänyt. Joskus itkin yksikseni tai olin masentunut. Kun tulin
vanhemmaksi, 16, 17, 18 vuotiaaksi, opin että mitä vain voi
tapahtua. Erityisesti, kun löysin kadonneen perheeni, tulin
vahvammaksi. Aloin opiskella ja kuntoilla. Ja uskoa. Nyt mina
rukoilen. Rukoilen, että hyviä asioita tapahtuisi. Minusta
ihmisten pitää toivoa. Kaikki menee hyvin. (14-vuotiaana
tullut poika)

Tavallinen arki
• Elämäni täällä oli vaikeaa. Ensin en tuntenut kieltä, oli pimeää ja
kylmää, yksinäistä. Ainoa asia, joka auttoi minua oli koulu. Siellä oli
hyvä henki ja hyvät opettajat. Se tarkoittaa, että se oli hyvä paikka,
jonne saattoi mennä. Herätä aamulla ja mennä sinne. (16-vuotiaana
tullut poika)
• Mä aina yritän. Mä menen kouluun, pystyn. Olen surullinen, en saa
unta ja vaikee käydä koulua, mutta mä yritän. Pitää käydä koulua ja
jos mä valmistun koulusta, menen töihin. Pysty auttamaan perhettä
ehkä, sen takia. Mulle toi on motivaatio, koska kun mä katson mun
perhettä, tulevaisuudessa voin ehkä auttaa heitä, jos pystyn. Se on
vaikeaa, mutta yritän (16-vuotiaana tullut tyttö)

Aktiivinen kansalaisuus
• Kyl mä koen aika.. olen kokenut aika paljon rasismia
Suomessa, sen takia mä oon päättänyt, että mä haluun
vaikuttaa, minä haluan kertoa minkälainen ihminen minä olen
ja haluan olla se esimerkki. Haluan kertoa kaikesta mikä
maahanmuuttajiin oikeasti liittyy. Haluan antaa tarpeeksi
tietoa ihmisille, eli suomalaisille meistä, että me emme ole
se terroristi, joka tappaa ihmisiä siellä. Minä olen ihminen,
minä arvostan ihmisiä. Usko on jokaisen ihmisen oma
henkilökohtainen juttu. Saa uskoa, saa olla uskomatta. Tää on
jokaisen oma henkilökohtainen juttu. Mä haluun kertoa näille
ihmisille näistä asioista. (16-vuotiaana tullut poika)
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