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Yksin tulleiden nuorten kohtaaminen ja 
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Sotien ja konfliktien seurauksena lapsia ja nuoria on aina joutunut lähte-
mään liikkeelle yksin. Viime vuonna heitä saapui Euroopan unionin alueelle 
kuitenkin ennätyksellisen paljon eli lähes 95 000. Yksin tulleiden määrällinen 
jakautuminen eri Euroopan valtioihin on ollut erittäin epätasaista. Esimer-
kiksi Ruotsista turvapaikkaa päätyi hakemaan vuonna 2015 yli 35 000 yksin 
tullutta lasta ja nuorta, Saksasta 14 400 ja Suomesta hieman yli 3 000. Uu-
tiset yksin tulleiden epäinhimillisestä kohtelusta matkalla kohti Eurooppaa, 
raportit kadonneista alaikäisistä ja vihamielisistä hyökkäyksistä yksin tullei-
den vastaanottokeskuksiin ovat arkipäiväistyneet. Vastaavasti suojelun- ja 
hoivantarpeen alimitoitus tai suoranainen laiminlyönti ovat hälyttävästi li-
sääntyneet useissa vastaanottavissa maissa. 

Näkökulma avaa Nuorisotutkimus
verkostossa tehtävän tutkimuksen 
tu loksia yhteiskunnallisiksi puheen
vuoroiksi ja kannanotoiksi. Näkökulmat 
sisältävät paitsi uutta tietoa nuorista, 
myös politikkaan ja käytännön toimin
taan suunnattuja ehdotuksia.

Nuorten turvapaikanhakijoiden 
elämää vastaanotto vaiheessa 
-kirjoitussarja 

Kirjoitussarja valaisee turvapaikkaa 
hakevien nuorten ja heidän parissaan 
toimivien kokemuksia ensimmäisistä  
kuukausista Suomessa. Kirjoittajat 
kuvaavat paitsi nuorten turvapaikan
hakijoiden virallista asemaa myös arjen 
rakentumista, jota leimaavat sekä uudet 
sosiaaliset suhteet, elämäntavat ja pakot 
että odottaminen, kuulumisen katkok
set ja tulevaisuuden epävarmuus. Tässä 
moniäänisessä kirjoitussarjassa nuorten 
turvapaikan hakijoiden elämää analysoi
vat sekä tutkijat että nuorten parissa 
työskentelevät.

Teemasarjan johdanto

Ajankohtainen esimerkki tästä tilanteesta on Calais’n epävirallinen ”viida-
koksi” kutsuttu pakolaisleiri, jota Ranskan viranomaiset tyhjensivät asuk-
kaista ja purkivat loka-marraskuussa 2016. Kun leiri oli muuten lanattu maan 
tasalle, viimeisiksi asukkaiksi jäivät alaikäiset yksin tulleet nuoret. On ilmeis-
tä, etteivät viranomaiset pystyneet hoitamaan yksin tulleiden ja perheistään 
eronneiden lasten ja nuorten siirtämistä vastaanottokeskuksiin vastuullisella 
tavalla. Useat vapaaehtoiset, alueella toimivat kansalaisjärjestöt sekä media 
raportoivat, kuinka puretun leirin viimeiset asukkaat, noin 1500 yksin tullutta 
10–17-vuotiasta nuorta, oli jätetty asumaan kontteihin lähes oman onnensa 
nojaan. Näiden nuorten perustarpeita ei pystytty täyttämään millään tasol-
la. Nuorilla oli pula ruoasta ja vedestä, ja heidän asuinolonsa olivat täysin 
puutteelliset. Median mukaan osalta nuorista uupui jopa kengät ja tarvittavat 
vaatteet selviytyä kylmissä olosuhteissa (England 2016). Calais’n tapaus on 
esimerkki paitsi järkyttävästä, satoja alaikäisiä turvapaikanhakijoita koske-
vasta inhimillisestä tragediasta myös osoitus eurooppalaisen maahanmuut-
topolitiikan epäonnistumisesta ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevien 
lasten ja nuorten ihmisoikeuksien polkemisesta.  

On selvää, etteivät EU:n ja eri valtioiden kansalliset maahanmuuttojär-
jestelmät ole tarpeeksi joustavia kohtaamaan tämänkaltaisia tilanteita. Yhä 
kiristyvän maahanmuuton ja perheenyhdistämisen kansallisen ja kansainvä-
lisen sääntelyn myötä Eurooppaan on syntynyt yksin tulleiden maahanmuut-
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Useat Euroopan maat perustavat 
hoiva- ja tukimekanisminsa kansallisiin 
ja jopa nationalistisiin integraatiota-
voitteisiin, jotka eivät tue yksin maa-
han tulleiden nuorten toimijuuden ja 
ylikulttuurisen minuuden rakentumista 
uudessa paikassa.

tajanuorten sukupolvi, jonka hyvinvoinnista tai hoivasta ei mikään taho ota 
kokonaisvastuuta. Tästä syystä on entistä tärkeämpää löytää pienimittakaa-
vaisia, arjesta ponnistavia keinoja näiden lasten ja nuorten eletyn kokemus-
maailman syvälliseen ja analyyttiseen ymmärtämiseen ja tämän kautta hei-
dän auttamiseen. 

Haasteena ylikulttuurisen ja ylipaikallisen kuulumisen tunnistaminen 
Monet nykyiset tiedonkeruu- ja kuulemisjärjestelmät eivät tavoita marginaa-
lisessa tai haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten kokemustietoa. 
Näin on tapahtunut myös yksin tulleiden lasten ja nuorten osalta. Tämä koke-
mustiedon laiminlyönti on johtanut monenlaisiin väärintulkintoihin alaikäi-
sille sopivan asumisen, läheisten suhteiden järjestämisen ja sosiaalisen tuen 
suhteen (Kuusisto-Arponen 2016a ja 2016b). Useat Euroopan maat perusta-
vat hoiva- ja tukimekanisminsa kansallisiin ja jopa nationalistisiin integraa-
tiotavoitteisiin, jotka eivät tue yksin maahan tulleiden nuorten toimijuuden ja 
ylikulttuurisen minuuden rakentumista uudessa paikassa. 

Kokemusperäisen tiedon laiminlyönti ja yhteiskunnallisen myötätun-
non puute voivat johtaa vakaviin henkilökohtaisiin ja sosiaalisiin vaikeuk-
siin kuten yksinäisyyteen, marginalisoitumiseen tai mielenterveyshäiriöihin. 
Maahanmuuton määrällinen kasvu on luonut Suomessakin tilanteen, jossa 
mikään taho ei ole kokonaisvaltaisesti vastuussa yksin tulleiden alaikäisten 
elämän saamiseksi raiteilleen, vaan lapsen etu jää usein alisteiseksi yleiselle 
edulle kuten esimerkiksi valtiorajojen tai maahanmuuttajien kokonaisluku-
määrien kontrollille (Kuusisto-Arponen 2016a, Kaukko & Wernesjö 2016).

Yksin tulleet alaikäiset ovat haavoittuva ryhmä. Haavoittuva asema tar-
koittaa suojelun tarvetta, joka hoivan näkökulmasta merkitsee usein lapsen 
ja nuoren määrittymistä avun kohteeksi tai jopa uhrin asemaan – eikä vain 
menneisyytensä vaan myös tässä ja nyt elämänsä arjen kokemusten suhteen 
(ks. aiemmat Näkökulmasarjan tekstit, Honkasalo ja Maiche). Uhriuttaminen 
kuitenkin häivyttää nuorten oman toimijuuden ja estää tunnistamasta niitä 
arkipäivän neuvotteluja, joissa toimijuutta rakennetaan ja uusia identiteetti-
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Migri näkee lapsen irrallisena suojelun 
kohteena, jonka läheiset sosiaaliset 
suhteet ja perhe tulkitaan hallintakäy-
tänteissä jopa uhkiksi. Syksyllä 2016 
voimaan tulleiden perheenyhdistämi-
sen kriteereiden tiukennukset, kuten 
toimeentulovaatimus, käytännössä 
sinetöivät yksin tulleiden lasten ja nuor-
ten kohtalot: heidän on mahdotonta 
elää ikinä tavallista perhe-elämää 
oman biologisen perheensä kanssa 
Suomessa

määrittelyjä sekä minuutta luodaan (ks. myös Lalander & Sernhede 2011). 
Tästä johtuen yksin tulleita lapsia ja nuoria tarkastelevan tutkimuksen pitäisi 
tietoisesti tehdä ero nuoria uhriuttavaan puhetapaan ja nostaa nuorten moni-
naiset toimijuudet paremmin esille. Jotta tutkimus voi rakentaa ymmärrystä 
yksin tulleiden elämästä ilman jatkuvaa uhrin leimaa, on tutkimusprosessin 
ja vuorovaikutuksen perustuttava läsnäolon kautta syntyviin kohtaamisiin 
(Kuusisto-Arponen 2015, 2016b). 

Suomen Akatemian rahoittaman ja allekirjoittajan johtaman TRUST-kär-
kihankkeen (2016–2018) lähtökohtana onkin havainto, että olemassa olevat 
järjestelmät ovat epäonnistuneet yksin tulleiden alaikäisten maahanmuutta-
jien kokemusperäisen tiedon tunnistamisessa ja hyödyntämisessä. TRUST-
hanke rakentaa syvällistä ymmärrystä yksin tulleiden elämästä ja niistä maa-
ilmoista, joita nämä nuoret kantavat sisällään (ks. myös Kohli 2006, 2014). 
Vain ymmärtämällä tätä ylikulttuurista ja ylipaikallista arkea on mahdollis-
ta parantaa heidän tilannettaan Suomessa ja laajemmin Euroopassa. Lisäksi 
hankkeessa tarkastellaan sitä, kuinka tukea tarjoavat tahot, esimerkiksi kou-
lut, asumisyksiköt ja monikulttuurinen lapsi- ja nuorisotyö, voivat toimillaan 
edistää kestävän arjen rakentumista ja uuteen paikkaan kuulumisen tunnetta. 
Alttiuden ja myötätunnon avulla voidaan luoda uusia tapoja tunnistaa ja tu-
kea yksintulleiden alaikäisten toimijuuksia sekä ymmärtää maahanmuuton 
kokemusta eletyn arjen kautta (Kuusisto-Arponen 2016b).

Yksin tulleiden arjen tukemisen kompastuskiviä Suomessa
Perheestä pakon edessä erilleen joutuminen on aina inhimillinen tragedia. 
Yksin tulleet lapset ja nuoret ovat entisissä kotimaissaan ja pakomatkallaan 
kokeneet monia vaikeita tilanteita, pelkoa ja avuttomuutta. He ovat kuitenkin 
selvinneet. Suomessa he ovat moninaisen institutionaalisen hoivan kohteina 
ryhmäkodeissa, perheryhmäkodeissa, koulussa ja sosiaali- ja terveyspalve-
luissa. He ovat oikeutettuja tähän suojeluun, hoivaan ja huolenpitoon. 

Yksin tulleiden nuorten asumisen järjestäminen toimii Suomessa pää-
sääntöisesti hyvin. Sen sijaan haasteena on erityisesti kansallinen ja Euroo-
pan unionin lainsäädäntö ja näiden kautta syntynyt Maahanmuuttoviraston 
(Migri) ymmärrys yksin tulleiden lasten ja nuorten oikeudesta läheisiin per-
hesuhteisiin. Migri näkee lapsen irrallisena suojelun kohteena, jonka läheiset 
sosiaaliset suhteet ja perhe tulkitaan hallintakäytänteissä jopa uhkiksi. Syksyl-
lä 2016 voimaan tulleiden perheenyhdistämisen kriteereiden tiukennukset, 
kuten toimeentulovaatimus, käytännössä sinetöivät yksin tulleiden lasten ja 
nuorten kohtalot: heidän on mahdotonta elää ikinä tavallista perhe-elämää 
oman biologisen perheensä kanssa Suomessa. Näillä hallintakäytännöillä on 
valtavat inhimilliset ja yhteiskunnalliset seurauksensa. Yksin tulleet elävät ja 
asuvat koko nuoruutensa institutionaalisen hoivan varassa, jossa heidän yli-
kulttuuriset ja ylipaikalliset kuulumisen siteensä ja tarpeensa jäävät usein il-
man tukea tai joskus jopa täysin tunnistamatta. 

Ymmärrän hyvin, ettei esimerkiksi Migrin ylitarkastajien tehtävänä ole 
pohtia antamansa yksittäisen perheenyhdistämispäätöksen pitkäaikaisia 
seurauksia nuorten myöhemmässä elämässä. Tämä on myös virkatyötään 
tekevän henkilön päätäntävallan, virkavastuun ja inhimillisen kantokyvyn 
ulkopuolella. Sen sijaan Suomessa on selkeä tarve kehittää uusia sektorira-
jat ylittäviä toimintatapoja yksin tulleiden lasten ja nuorten tilanteen parem-
paan haltuunottoon. Tällä hetkellä nuorten elämän sirpaloituminen useiden 
eri viranomaisten toimialueille on ongelmallista. Tarvittaisiin siis laajempaa 
keskustelua siitä, tuleeko yksin tulleita kohdella perheenyhdistämisessä ensi-
sijaisesti ulkomaalaisina vai lapsina. 
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Meneillään olevassa TRUST-hankkeessa 
kokeillaan muun muassa koulu-
ympäristössä tapahtuvien suomalais- 
ja maahanmuuttajanuorille yhteisten 
taideprojektien mahdollisuuksia 
luoda mielekkäitä tekemisen tapoja ja 
luontevia sosiaalisia tilanteita tutustu-
miselle. Näissä arkisissa kohtaamisissa 
rakennetaan uusia kuulumisen siteitä 
ja samalla annetaan tilaa moninaisille 
ylikulttuurisille käytännöille.

Tilanne vaatii yleisemminkin lainsäätäjän huomion herättämistä. Lisäksi 
tarvitaan eri viranomaisten näkemysten yhteen tuomista ja keskustelua sosi-
aaliviranomaisten, maahanmuuttoviranomaisten ja terveydenhuollon välillä. 
Tässä yhteistyössä ja yksin tulleiden vastaanoton sekä perheenyhdistämisen 
prosessien kehittämisessä näkisin Migrin olevan keskeisessä roolissa. Käy-
täntöjen kehittäminen ja koordinointi vaatisi kuitenkin lisäresursseja, joita 
nykytilanteessa ei maahanmuuttoviranomaisilla ole, koska työn painopiste 
Migrissä on yhä ruuhkautuneiden turvapaikka- ja oleskelulupajonojen pur-
kamisessa. Tämä on valtion taholta lyhytnäköistä toiminnanohjausta.

Käytännön hoivaketjun tasolla ryhmä- ja perheryhmäkotien lisäksi Suo-
messa pitäisi kehittää pysyviä rakenteita yksin tulleiden perhesijoituksen ja 
ystäväperhetoiminnan mahdollistamiseen. Samalla tulee pohtia Suomes-
sa mahdollisesti asuvien muiden sukulaisten roolia nuoren elämässä. Näitä 
sukulaisverkostoja ei pitäisi missään tilanteessa tulkita esimerkiksi lapsen 
perheenyhdistämisen esteinä, vaan nimenomaan kotoutumista tukevina ja 
normaaleina sosiaalisina verkostoina. Perheyhteyden mahdollistaminen eri 
tavoin vähentäisi oleellisesti yksin tulleiden henkistä, sosiaalista ja maantie-
teellistä sijattomuutta (Kuusisto-Arponen 2015). Näin heistä tulisi ulkomaa-
laisten sijaan ensisijaisesti lapsia ja nuoria. 

Pysyvien asumisratkaisuiden kehittäminen vastaanottovaiheen sekä oles-
kelulupavaiheen välillä on Suomessa vielä täysin kesken. Nuoren saadessa 
oleskeluluvan hän joutuu pääsääntöisesti siirtymään asuinyksiköstä toiseen. 
Samalla vaihtuvat usein koulu ja koulukaverit sekä pahimmassa tapaukses-
sa myös paikkakunta. Nämä siirtymiset aiheuttavat nuorille paljon henkistä 
kuormaa, pelkoja ja romuttavat sen vähäisenkin sosiaalisen verkoston, joka 
kenties heille oli vastaanottovaiheessa ehtinyt kehittyä. Joissain tapauksissa 
yksin tulleita nuoria on saatettu siirtää kesken vastaanottovaiheen asuinyksi-
köstä toiseen tilapulan vuoksi, mutta tätä on tapahtunut myös niin sanottuina 
”kurinpitotoimenpiteinä”. Tällainen kohtelu ei missään olosuhteissa voi olla 
lapsen edun mukaista.

Samoin erityisesti asumisyksiköiden henkilökuntamitoitukseen tulisi 
kiinnittää erityistä huomiota. Vuoden 2015 aikana alaikäisyksiköiden määrä 
Suomessa yli kymmenkertaistui, ja samalla otettiin laajamittaisesti käyttöön 
yli 16-vuotiaiden tukiasuntolat sekä kansanopistomajoitus. Näissä yksiköissä 
nuoria saa olla enintään 40 ja henkilökuntaa kolme jokaista 10 nuorta koh-
den. Aiemmin vastaanotto on pääasiassa tapahtunut ryhmäkodeissa, joiden 
henkilöstön määrän mitoitus ja pätevyysvaatimukset perustuvat lastensuo-
jelulakiin. Ryhmäkodit ovat maksimissaan 24 lapsen ja nuoren yksiköitä. 
Näissä pääsääntöisesti tulee olla seitsemää lasta kohden seitsemän hoito- ja 
kasvatustehtävissä olevaa henkilöä (Lastensuojelulaki 59§). Olen aiemmas-
sa tutkimuksessani todennut, kuinka nivelvaiheen nuoret (16–18-vuotiaat) 
tarvitsevat paljon sosiaalista tukea itsenäisyyteen kasvamisessa. Tämä tuki ei 
nähdäkseni toteudu tarvittavassa laajuudessa suuremmissa asumisyksiköissä 
(Kuusisto-Arponen 2016a). 

Nuoret tarvitsevat eriasteisen sosiaalisen ja tarvittaessa psykologisen tuen 
lisäksi mahdollisuuksia rakentaa uutta sosiaalista verkostoa omien vertais-
ten, suomalaisnuorten ja luotettavien aikuisten kanssa. Tähän sosiaalisten 
verkostojen luomisen haasteeseen ei suomalainen kotouttamispolitiikka ja 
esimerkiksi koulujen valmistava opetus ole pystynyt tehokkaasti vastaamaan. 
Meneillään olevassa TRUST-hankkeessa kokeillaan muun muassa koulu-
ympäristössä tapahtuvien suomalais- ja maahanmuuttajanuorille yhteis-
ten taideprojektien mahdollisuuksia luoda mielekkäitä tekemisen tapoja ja 

Käytännön hoivaketjun tasolla ryhmä- 
ja perheryhmäkotien lisäksi Suomessa 
pitäisi kehittää pysyviä rakenteita yksin 
tulleiden perhesijoituksen ja ystäväper-
hetoiminnan mahdollistamiseen.
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luontevia sosiaalisia tilanteita tutustumiselle. Näissä arkisissa kohtaamisissa 
rakennetaan uusia kuulumisen siteitä ja samalla annetaan tilaa moninaisil-
le ylikulttuurisille käytännöille. Kenttätyössä olemme huomanneet, että esi-
merkiksi kanssakäymisen monikielisyyden mahdollistaminen antaa kaikille 
nuorille paljon enemmän itsevarmuutta ja rohkeutta luoda kontakteja kuin 
pelkän suomen kielen käyttäminen. Yhä liian usein monikielinen kommuni-
kointi nähdään koulussa ”vaarana” suomen kielen oppimiselle.

Lopuksi
Yksin tulleiden lasten ja nuorten tilanne Euroopassa on päivänpolttava ilmiö. 
Tällä hetkellä heidän määränsä pelkästään Pohjoismaissa on kymmeniä tu-
hansia. Näiden lasten ja nuorten ylikulttuurisen ja ylirajaisen arjen ymmärtä-
minen on edellytys kotoutumisen tukemiselle. Erityisen tärkeätä on huomata, 
että Euroopalla ei ole varaa jatkaa vihamielistä suhtautumista yksin tulleiden 
lasten ja nuorten perheisiin ja heidän pyrkimyksiinsä päästä elämään yhdes-
sä. Perheettömäksi suojelemisella ja tiukennetulla maahanmuuttopolitiikalla 
luodaan ainoastaan yksinäisten maahanmuuttajalasten ja -nuorten sukupol-
vi, joiden osallisuus yhteiskuntaan on heikko ja kustannukset moninkertaiset 
harkittuun perheenyhdistämiseen verrattuna.
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