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VALIOKUNTAEHDOTUS 

 

 

Valiokuntaehdotus 
yksintulleista pakolaislapsista 

Ehdotus 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta ryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että yksintulleiden pakolaislasten turvapaikkahakemusten käsitte-
lyaika minimoidaan. (A) 

että asiansa käsittelyä odottaville yksintulleille pakolaislapsille tar-
jotaan opetusta, vapaa-ajan toimintaa ja muita lapselle tärkeitä 
palveluja. (B) 

että turvapaikkaa hakevien lasten rekisteröinnit Pohjoismaissa 
koordinoidaan. (C) 

että varmistetaan, ettei yksintullutta lasta karkoteta, ellei olla 
varmoja siitä, että lasta on vastaanottamassa perheenjäseniä tai 
jokin muu verkosto, joka sekä haluaa että kykenee vastaanotta-
maan lapsen. (D) 

että priorisoidaan varhaista ja jatkuvaa kielenopetusta jokaiselle 
lapselle hyvän kotoutumisen edistämiseksi. (E) 

että edistetään parempien ja varmempien lääketieteellisten iän-
määritysmenetelmien käyttöönottoa pakolaislapsille ja että arvi-
oinnin suorittavat riippumattomat ammattilaiset, joilla on siihen 
asianmukainen osaaminen sekä etnisyyden ja kulttuurin tuntemus. 
(F) 

että vapaaehtoissektori osallistetaan yksintulleita pakolaislapsia 
koskevaan hoivatyöhön. (G) 

että pakolaislapsille turvataan vapaa pääsy terveystarkastuksiin, 
lääketieteellisen ja psykologisen avun piiriin sekä oikeuksia koske-
vaan juridiseen neuvontaan. (H) 

että kadonneita pakolaislapsia etsitään samalla tavoin kuin muita-
kin kadonneita henkilöitä. (I) 
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Taustaa 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta päätti kokouksessaan 26. tammikuuta 
2016, että yksi valiokunnan painopistealueista vuonna 2016 ovat yksintul-
leet pakolaislapset.  Valiokunta hyväksyi toimintasuunnitelmansa ja päätti, 
että aihe olisi keskiössä myös kesäkokouksessa.  Teemaa on siksi käsitelty 
kaikissa tämän vuoden kokouksissa, ja valiokunnan raportoijat Karen Klint 
(S) ja Bengt Morten Wenstøb (H) ovat esittäneet kokouksissa lyhyen kat-
sauksen tilanteesta. 
 
Valiokunta vieraili valiokuntakokouksen yhteydessä 19. huhtikuussa 2016 
Hvalstadin vastaanottokeskuksessa Norjan Askerissa. Hvalstadin järjeste-
lykeskus on alkuvaiheen vastaanottokeskus, jolla on sopimus Norjan ul-
komaalaisviraston kanssa. Keskuksessa on 56 pysyvää paikkaa, ja kapasi-
teettia voidaan kasvattaa 110 asukkaaseen.  
 
Kesäkokouksen teemana yksintulleet pakolaislapset 
Myös valiokunnan Tukholmassa pidetyn kesäkokouksen ohjelmassa keski-
tyttiin samaan teeman. Valiokunta vieraili sosiaaliministeriössä, jossa ker-
rottiin, miten pakolaislapsien vastaanotto on järjestetty Ruotsissa. Käsitte-
lyajan lyhentämiseksi käyttöön oli otettu uusia käytäntöjä ja hallintopro-
sesseja. 
 
Tämä jälkeen valiokunta tapasi Ruotsin lapsiasiavaltuutetun, joka nosti 
esiin yksintulleita lapsia koskettavia ongelmia. Ongelmia syntyy muun 
muassa siksi, että tulkkipalveluita on saatavilla rajallisesti tai ei lainkaan, 
poikia on merkittävästi tyttöjä enemmän ja monia kieliä/kansallisuuksia 
edustavia lapsia asuu yhdessä. Näiden seurauksena jotkut lapsista eris-
täytyivät, jotkut olivat hämmentyneitä kielivaikeuksien takia, eivätkä lap-
set tunteneet oikeuksiaan.  
 
Valiokunta tapasi myös valtiopäivien sosiaalivaliokunnan puheenjohtajan 
Emma Henrikssonin, joka kertoi Ruotsin vastaanottaneen vuonna 2015 
noin 35 000 yksintullutta pakolaislasta, joista noin 85 prosenttia oli poikia 
ja 15 prosenttia tyttöjä. Esiin nousivat seuraavat kysymykset:  
 
Kustannukset. Valtio myöntää kunnille taloudellista tukea yksintulleista 
pakolaislapsista huolehtimiseen, mutta Ruotsin kunta- ja maakäräjäliiton 
(SKL) mukaan korvaussumma ei ole riittävä todellisiin kustannuksiin näh-
den.  
 
Yksintulleiden pakolaislasten asuminen. Valtaosa lapsista asuu ryh-
mäkodeissa. Kuntien tehtävä on löytää pienimmille lapsille perhekoteja, ja 
tähän on kohdistunut suuria paineita. Kuntien tulisi valvoa näitä asumis-
muotoja, mutta näin ei aina ole tehty valvonnalle määritellyn ajan puit-
teissa. Koska avun tarve on suuri, on jouduttu löyhentämään mentorina ja 
isäntäperheenä toimimiselle asetettuja kriteereitä. Kodeissa jo asuvat 
maahanmuuttajat/pakolaiset ovat monissa tapauksissa olleet avuksi erilai-
sissa tehtävissä, mikä on hyödyttänyt osaa lapsista muun muassa kielen 
ja kulttuurin omaksumisen näkökulmasta.  
 
Sijoittaminen. Usein on osoittautunut, että nuorimmat lapset (alle 10-
vuotiaat) ovat joutuneet odottamaan sijoitusta pisimpään, sillä kuntien on 
ollut helpointa ja nopeinta perustaa ryhmäkoteja isommille lapsille. Tapa-
usten käsittelyaika on monessa tapauksessa ollut pitkä, sillä viranomaiset 
ovat olleet hyvin kuormittuneita. Yksintulleista pakolaislapsista 86 pro-
senttia saa oleskeluluvan. Tänä vuonna käyttöön on otettu määräaikaiset 
oleskeluluvat, jotta toiminta on linjassa EU-määräysten kanssa.  
 
Iänmääritys. Lapsen iänmääritys voi olla vaikeaa, sillä jotkut lapsista sa-
novat olevansa kronologista ikäänsä vanhempia, toiset taas nuorempia. 
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Kotoutuminen. Keskustelussa nousi esiin, että uusien kansalaisten on 
tärkeää omaksua pohjoismaiset arvot, kuten sukupuolten välinen tasa-
arvo. Pohjoismainen lasten kasvatuskulttuuri on tärkeää radikalisoitumi-
sen ehkäisemiseksi, ja koulun ja vanhempien yhteistyö on siksi keskeistä.  
 
Valiokunta tapasi myös Ruotsin Ensamkommandes Forbundin (Yksintullei-
den liitto) edustajan Hamza Ibrahimin, joka kertoi omasta saapumisestaan 
yksin Ruotsiin vuonna 2011. Hänen silloin kokemansa esteet ja haasteet 
toimivat kimmokkeena liiton perustamiseen, jonka yksi perustajista hän 
on. Työn tähtää heikossa asemassa olevien ryhmien osallistamiseen, joita 
ovat muun muassa sukulaistensa luona asuvat pakolaislapset. Liitto nime-
ää lapselle mentorin, joka tapaa lasta säännöllisesti, ja tarjoaa lapsille 
muun muassa vapaa-ajan toimintaa, läksyapua ja ruotsin opetusta. 
 
Valiokunta vieraili lopuksi Maahanmuuttovirastossa. Maahanmuuttovirasto 
ottaa vastaan yksintulleet pakolaislapset ja vastaa lasten rekisteröinnistä. 
Lisäksi se hakee turvapaikkaa tai oleskelulupaa lapsen puolesta sekä etsii 
lapsen perhettä prosessin aikana. Näiden prosessien aikana esille nousee 
kysymys lapsen henkilöllisyydestä, jonka todistaminen on turvapaikanha-
kuprosessin aikana lapsen vastuulla. Kun lapsi hakee turvapaikkaa, Maa-
hanmuuttovirasto ottaa yhteyttä vastuukunnan sosiaalitoimeen ja lapselle 
nimetään mentori.  
 
Kaikki Pohjoismaat kuuluvat Dublinin sopimuksen piiriin, mikä tarkoittaa, 
että jos lapsi hakee turvapaikkaa muusta EU-maasta kuin ensimmäisestä 
tulomaasta, vastuu lapsesta kuuluu ensimmäiselle maalle. Mikäli kyseessä 
on tällainen tilanne, Maahanmuuttoviraston edustaja saattaa ja luovuttaa 
lapsen viranomaiselle tai perheelle alkuperäisessä tulomaassa. 
 
Muita painopistealueeseen liittyviä ehdotuksia 
Valiokunta on työskennellyt myös muiden tähän painopistealueeseen lä-
heisesti liittyvien jäsenehdotusten parissa. Näitä ovat jäsenehdotus ihmis-
kaupan torjumisesta (A 1651/medborgar), ministerineuvoston ehdotus 
pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevaksi yhteistyöoh-
jelmaksi, lausuntokierroksella ollut jäsenehdotus turvapaikkaa hakevien 
lasten kotouttamisesta mahdollisimman hyvin ja kaikkien koulumuotojen 
vastuusta (A 1675/kultur) sekä ehdotus Pohjoismaiden neuvostoon perus-
tettavasta maahanmuuttopoliittisesta ryhmästä. 
 
Näitä ehdotuksia käsiteltiin 27. syyskuuta 2016 pidetyssä kokouksessa. 
Pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevan ministerineu-
voston ehdotuksen tavoitteena on tukea Pohjoismaiden tekemää kotout-
tamistyötä. Valiokunta panikin tyytyväisenä merkille, että ministerineu-
voston huomio ja panos tähän alueeseen ovat kasvamassa. Samassa ko-
kouksessa vieraili Pohjoismaiden siirtolaisinstituutin (NIM) puheenjohtaja 
Vigdis Vevstad. Instituutin työn lähtökohtana ovat voimassaolevat yleisso-
pimukset ja muut sopimukset – kuten ihmisoikeudet –, ja se työskentelee 
muun muassa kysymysten parissa, jotka koskevat rajatarkastuksia, pa-
lauttamiseen liittyviä ongelmia ja turvapaikanhakijoiden jakamista maiden 
kesken. Instituutin työn tuloksien avulla pyritään lisäämään tietoa ja vai-
kuttamaan politiikan kehittämiseen.  
 
Pohjoismaiden siirtolaisinstituutin perustaminen liittyy toiseen Pohjoismai-
den neuvoston ehdotukseen eli ehdotukseen Pohjoismaiden neuvostoon 
perustettavasta maahanmuuttopoliittisesta ryhmästä. Hyvinvointi Pohjo-
lassa -valiokunta päätti olla perustamatta tällaista maahanmuuttopoliittis-
ta ryhmä muun muassa siksi, että Pohjoismaiden ministerineuvosto pu-
reutuu jo näihin kysymyksiin sekä poliittisesti että budjetin kautta. Lisäksi 
viitataan siihen, että myös siirtolaisinstituutissa toimii pohjoismainen ryh-
mä, joka työskentelee samojen kysymysten parissa. 

http://www.nordicmigrationinstitute.org/
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Valiokunnan näkemykset 

Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan mielestä kaikilla Pohjoismaissa oles-
kelevilla alle 18-vuotiailla on oikeus hyvään ja turvalliseen kasvuun sekä 
lasten oikeuksien kunnioittamiseen kaikissa Pohjoismaissa YK:n lapsen oi-
keuksien yleissopimuksen mukaisesti. Tämä oli lähtökohtana valiokunnan 
valitessa painopistealueitaan.   
 
Pohjoismaat olivat uuden haasteen edessä erityisesti vuonna 2015, kun 
Pohjoismaihin hakeutui poikkeuksellisen suuri määrä turvapaikanhakijoita. 
Maat eivät olleet varautuneet käsittelemään näitä haasteita. Hyvinvointi 
Pohjolassa -valiokunta halusi siksi tarkastella niitä lähemmin ja päätti kes-
kittyä yhteen osa-alueeseen. Yksintulevat lapset ovat erityisen heikossa 
asemassa oleva ja haavoittuva ryhmä, ja siksi valiokunnan mielestä on 
tärkeää, etteivät turvapaikkapoliittiset toimet heikennä lasten oikeuksia ja 
erityisiä huolenpidon ja turvan tarpeita.  
 
Tämän vuoden kokouksien, vierailujen, alustusten ja painopistealueiden 
kautta valiokunta on saanut käsityksen ongelmista, joita yksintuleviin lap-
siin liittyy. Tämän valiokuntaehdotuksen tarkoituksena on siksi korjata 
Pohjoismaissa olevien yksintulleiden lasten vaikeita olosuhteita. Että-
lauseita tulee pitää monipuolisina poliittisina toimina, jotka yhdessä pa-
rantavat lasten olosuhteita Pohjoismaissa. Tämän perusteella Hyvinvointi 
Pohjolassa -valiokunta lähettää edellä olevat suositukset Pohjoismaiden 
neuvoston käsiteltäviksi. 
 
 
Tukholmassa 27. syyskuuta 2016 

Arja Juvonen (ps) 
Bengt Morten Wenstøb (H) 
Bente Stein Mathisen (H)  
Christian Juhl (EL)  
Hege Haukeland Liadal (A)  
Jenis av Rana (Mfl.)  
Karen J. Klint (S)  

Lennart Axelsson (S) 
Mikael Staffas (Lib) 
Rasmus Jarlov (KF) 
Rikard Larsson (S) 
Sivert Haugen Bjørnstad (FrP)  
Tillie Martinussen (D) 
Vigdís Hauksdóttir (F) 

 
Varauma 
Paula Bieler (SD) yhtyi valiokunnan ehdotukseen, mutta katsoo, että iän-
määritys on tehtävä mahdollisimman nopeasti ja ehdotuksen toimenpitei-
den tulee astua voimaan vasta sitten, kun lääketieteellinen tutkimus on 
osoittanut, että kyseessä on alle 18-vuotias henkilö ja siten lapsi. 
 
Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille, 

että lääketieteellinen tutkimus tehdään mahdollisimman nopeasti 
lapsen iän määrittämiseksi (A) 

että yksintulleiden pakolaislasten turvapaikkahakemusten käsitte-
lyaika minimoidaan. (B). 

että asiansa käsittelyä odottaville yksintulleille pakolaislapsille tar-
jotaan opetusta, vapaa-ajan toimintaa ja muita lapselle tärkeitä 
palveluja. (C) 

että turvapaikkaa hakevien lasten rekisteröinnit Pohjoismaissa 
koordinoidaan. (D) 

että varmistetaan, ettei yksintullutta lasta karkoteta, ellei olla 
varmoja siitä, että lasta on vastaanottamassa perheenjäseniä tai 
jokin muu verkosto, joka sekä haluaa että kykenee vastaanotta-
maan lapsen. (E) 
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että priorisoidaan varhaista ja jatkuvaa kielenopetusta jokaiselle 
lapselle hyvän kotoutumisen edistämiseksi. (F) 

että edistetään parempien ja varmempien lääketieteellisten iän-
määritysmenetelmien käyttöönottoa pakolaislapsille ja että arvi-
oinnin suorittavat riippumattomat ammattilaiset, joilla on siihen 
asianmukainen osaaminen sekä etnisyyden ja kulttuurin tuntemus. 
(G) 

että vapaaehtoissektori osallistetaan yksintulleita pakolaislapsia 
koskevaan hoivatyöhön. (H) 

että pakolaislapsille turvataan vapaa pääsy terveystarkastuksiin, 
lääketieteellisen ja psykologisen avun piiriin sekä oikeuksia koske-
vaan juridiseen neuvontaan. (I) 

että kadonneita pakolaislapsia etsitään samalla tavoin kuin muita-
kin kadonneita henkilöitä. (J) 

 
Tukholmassa 27. syyskuuta 2016 

Paula Bieler (SD)  
 


