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K un Maahanmuuttoviraston tur-
vapaikkayksikön tulosalueen joh-
tajalta Kaj Swanljungilta kysyy 

turvapaikanhakijoiden puhuttamiseen 
liittyvistä käytännöistä, hän kysyy taus-
taksi, mistä ajankohdasta puhutaan. Sillä 
on merkitystä esimerkiksi odotusajoista 
puhuttaessa. 

Suuressa aallossa syksyllä 2015 tulleet 
ovat saattaneet joutua odottamaan en-

simmäistä puhuttelua aivan toisenlaisia 
aikoja kuin ne neljä viikkoa, joihin nor-
maalioloissa pyritään.

SWANLJUNGIN mukaan Maahanmuutto-
virasto käyttää lähtökohtaisesti kahden 
puhuttelun mallia. Ensimmäisessä, noin 
kolme ja puoli tuntia kestävässä puhut-
telussa käydään läpi henkilöllisyys, maa-
hantulo, matkareitti ja tutkittavaksi ot-
tamisen edellytykset sekä pääpiirteittäin 
turvapaikkaperuste. Syvällisemmin sitä 

käsitellään noin kuukauden sisällä järjes-
tettävässä toisessa puhuttelussa.

Syksyä 2015 seurannut ruuhka muutti 
väliaikaisesti tätäkin käytäntöä.

– Jos suinkin mahdollista, kaikki asiat 
yritettiin saada selvitettyä yhdellä asia-
kastapaamisella. Puhuttelua odottanei-
den jonosta johtunut paine oli sellainen, 
että siinä täytyi yrittää olla suhteellisen 
tehokas.

Paine oli Swanljungin mukaan välillä 
ristiriitaistakin.

– Olemme saaneet jonkin verran kritiik-
kiä siitä, että olemme pyrkineet tekemään 
puhutteluja tehostetusti, mutta samaan 
aikaan usein samatkin tahot ovat saat-
taneet kritisoida sitä, että puhutteluun 
pääsee liian hitaasti.

TURVAPAIKANHAKIJOITA puhuttavat tur-
vapaikkayksikön ylitarkastajat, joita on 
tällä hetkellä noin 110. He laativat myös 
päätösesitykset, mutta puhuttelija ja esi-
tyksen laatija voivat olla eri henkilöitä. 

Päätöksen tekee esimies tai ratkaisuoikeu-
det saanut kokeneempi tarkastaja.

Puhuttelu perustuu Swanljungin mu-
kaan etenkin turvapaikkaperusteiden koh-
dalla vapaaseen kerrontaan.

– Pyritään välttämään suljettuja, joh-
dattelevia kysymyksiä ja halutaan, että  
henkilö tuo asiat esiin pitkälti omin sa-
noin.

Pahimman ruuhkan aikaan yksi ylitar-
kastaja saattoi hoitaa jopa 8–10 puolen 
päivän mittaista puhuttelua viikossa. 

Tällä hetkellä tahti on jo hiukan rauhal-
lisempi ja puhutteluihin pystytään myös 
käyttämään enemmän aikaa.

SWANLJUNG uskoo, että suurimmalla  
osalla on puhutteluista asialliset koke-
mukset.

 – Toki meille on yksittäistapauksista kri-
tiikkiäkin tullut. Varsinkin jos päätöksen 
lopputulos ei miellytä, ihminen saattaa 
herkemmin kokea, että prosessissa on ol-
lut jotain vialla.

Toteutuuko 
lapsen etu?
Irmeli Heliö 

• Tampereen kaupungin lapsiasiamies 
Tiia Heinäsuo vetoaa lapsiperheiden 
turvapaikkapäätöksissä lapsen etuun. 
Sitä pitää ensisijaisesti katsoa. Päätök-
sen tekeminen vaatii kattavaa selvitys-
tä, ja sen pitää olla koulutettujen am-
mattilaisten tekemä. 

– YK:n lastenoikeuksien sopimuksen 
käsikirjassa sanotaan, että paluun alku-
perämaahan ei pitäisi olla edes vaih-
toehto, jos perheen jäsenet ovat siellä 
vaarassa. Sopimus on oikeudellisesti 
velvoittava, ja sitä pitää noudattaa ku-
ten Suomen lainsäädäntöä. 

Pakolaislapset ovat yksi haavoittu-
vimpia ryhmiä maailmassa. Huolimatta 
siitä, millaisen paineen alla vastaanot-
tajamaa on, sillä on laillinen ja moraa-
linen velvollisuus suojella näitä lapsia. 

Ihmisoikeuskomitean yleiskommen-
tissa todetaan: ”Komitean näkemyksen 
mukaan sopimusvaltioiden ei tule antaa 
ihmisten joutua alttiiksi rangaistuksel-
le luovuttaessaan, karkottaessaan tai 
palauttaessaan heitä toiseen maahan. 
Sopimusvaltioiden tulisi osoittaa ra-
porteissaan, mihin toimenpiteisiin ne 
ovat ryhtyneet tätä varten.” 

I rakilaisperhe lähti Bagdadista pako-
matkalle 2015, koska perheen isää 
vainottiin. Hän on poliisi, sotilas-
arvoltaan kapteeni, ja hänen työnsä 
oli kouluttaa poliiseja.

Perhe joutui pakenemaan kaupungi-
nosasta toiseen mieheen ja koko perhee-
seen kohdistuvien tappouhkausten vuoksi. 

– En ollut edes ajatellut, että meidän täy-
tyisi paeta kotimaasta. Mieheni sai totte-
lemattomuudesta vankilatuomion ja me-
netti työpaikkansa. Elimme pelon vallassa, 
Israa kertoo.

Israa ja hänen miehensä ovat korkeas-
ti koulutettuja ja vakavaraisia. Valmistut-
tuaan yliopistosta Israa oli päivät töissä 
vaativassa esimiestehtävässä. Täällä Suo-
messa hän ei pidä siitä, että vastaanottaa 
rahaa tekemättä mitään.

Lopulta perhe joutui jättämään kaiken 
Irakissa: kodin, henkilökohtaiset tavarat, 
lasten valokuva-albumit, muistot. He läh-
tivät kylään Israan sisarelle ihan kuin se 
olisi ollut tavallinen vierailu. He meni-
vätkin suoraan lentokentälle, josta len-
sivät Turkkiin. 

– Lisärahaa saimme, kun myimme mo-

lemmat automme. Turkissa sovittiin sala-
kuljettajan kanssa määränpääksi Kreikka. 

– Kun salakuljettajat näkivät, että olem-
me arabeja, olimme heille kuin lammas-
lauma. Heille oli tärkeintä kerätä rahat 
ja heittää ihmiset kumiveneisiin. Sillä ei 
ollut väliä, pääsevätkö he elossa määrän-
päähänsä. 

Malakin, 11, ja Ahmadin, 9, katseessa 
näkyy ahdistusta, ja äiti pyytää heitä pois-
tumaan huoneesta. Hän ei halua rasittaa 
lapsia enempää, ikäviä muistoja on liikaa. 

ISRAA PÄÄSI perheineen Suomeen marras-
kuussa 2015. Helsingin poliisilaitoksella 
heille annettiin käteen kartta, jonka avulla 
heidän piti löytää vastaanottokeskus. He 
seisoivat uupuneina kadulla tietämättä, 
mihin mennä. 

Ystävällinen nainen tuli kadulla vastaan 
ja selvitti englanniksi osoitteen. Nainen 
muutti omat suunnitelmansa ja lähti per-
heen kanssa kävelemään pitkän matkan 
vastaanottokeskukseen. 

– Muistan naisen ystävällisen hymyn, 
kun hän sanoi: ”Welcome to Finland!” 
Ajattelin, että kun meitä vastaan tulee 

tuollainen ihminen, niin niitä on täällä 
varmaan paljon.

Perhe oli ensin kolme kuukautta Helsin-
gin vastaanottokeskuksessa ja kahdeksan 
kuukautta Orimattilassa. Perheen kolmas 
lapsi syntyi elokuussa 2016. 

Vasta sitten tuli ensimmäinen puhut-
telu maahantulon jälkeen. Osa samaan 
aikaan tulleista oli jo saanut turvapaikan.

 Israan perheelle ei ollut tapahtunut mi-
tään koko tänä aikana.  He olivat joukosta 
viimeiset puhuteltavat.

– Minusta tuntui, että mies, joka puhut-
teli meitä, oli jo päättänyt kohtalostamme. 
Hän oli jotenkin kiukkuinen ja vihainen. 
En ymmärrä miksi.

Perhe oli tuonut mukanaan kaikki vaa-
dittavat dokumentit ja selvitykset. Kuule-
misen normaali kesto on yleensä 6–8 tun-
tia ja tarvittaessa järjestetään vielä lisää 
aikaa. Nyt haastattelu kesti molempien 
vanhempien osalta vain 1,5 tuntia, eikä 
lapsia kuultu ollenkaan.

– Haastattelija pyysi vain vastaamaan 
kyllä tai ei. Kun mieheni oli sanonut, että 
hän haluaa perustella, miksi sanoo kyllä 
tai ei, hänelle sanottiin, että älä kiemur-
tele vaan puhu nyt vain suoraan. 

– Meidät leimattiin suoraan valehteli-
joiksi, Israa kokee.

KIELTEINEN PÄÄTÖS tuli 19 vuorokauden 
kuluttua tapaamisesta. Siitä tehtiin vali-
tus hallinto-oikeuteen.

Perheelle kerrottiin, että Irakiin voi tur-
vallisesti palata. Irakin hallitus on ymmär-

täväinen ja armahtaa miehen vankilatuo-
mion. Miehelle myös luvattiin, että hän 
saa työpaikkansa takaisin.

Painostuksen alla mies lähti vapaaehtoi-
sesti takaisin Irakiin. Muu perhe jäi Suo-
meen odottamaan hallinto-oikeuden pää-
töstä tehdystä valituksesta. 

Irakiin päästyään mies vangittiin vä-
littömästi. Hän ei myöskään saanut työ-
paikkaansa takaisin. Nyt hän on päässyt 
vankilasta, mutta on edelleen uhattuna 
ja vaarassa joutua aseistautuneen hyök-
käyksen kohteeksi. 

Mies toivoo muiden perheenjäsenten 
pysyvän Suomessa, koska ei pysty suoje-
lemaan heitä Irakissa.

Perhe asuu vastaanottokeskuksessa ja 
koettaa elää arkea päivä kerrallaan. Lap-
set osaavat jo suomea hyvin ja ovat saa-
neet ystäviä koulusta. Tytär auttaa äitiä 
ja ottaa paljon vastuuta pienestä siskosta. 

Koko perhe kärsii traumoista. Varsinkin 
perheen pojan mieli on vakavasti järkky-
nyt. Hän ei näe itsellään olevan tulevai-
suutta ja on puhunut itsemurhasta. Äiti 
Israa on vakavasti masentunut ja näkee 
tilanteen toivottomana. Hallinto-oikeu-

destakin tullut kielteinen päätös turva-
paikasta on musertava.

– Meillä ei ole tulevaisuutta. Irakissa ei 
ole turvallista. Suomeen emme saa jäädä. 

ISRAA EI VOI nyt muuta kuin odottaa. Asi-
anajaja hoitaa perheen valitusta. Hallin-
to-oikeudelle toimitettujen asiantunti-
jalausuntojen mukaan lapset tarvitsevat 
sekä lastensuojelullista tukea että lasten-
psykiatrista kiireellistä hoitoa Suomessa. 

Eniten pakomatkasta kärsivät lapset, 
joiden mieleen jäävät kaikki kauhukoke-
mukset. Selviytyäkseen näistä kokemuk-
sista perheet tarvitsevat traumapsyko-
terapiaa, mutta epävarmoissa ja turvat-
tomissa olosuhteissa kuntoutuminen ei 
voi käynnistyä. 

Prosessi on Israan perheen osalta kes-
tänyt jo kaksi vuotta.

Paluu lrakiin on Israan mielestä mahdo-
tonta siksikin, että perheellä ei ole enää 
siellä työpaikkoja tai kotia. Lapset ovat jo 
kotoutuneet Suomeen, ja paluu vaaralli-
siksi koettuihin olosuhteisiin voisi romah-
duttaa ennen kaikkea lasten kehityksen, 
koulutuksen ja terveydentilan.

Perhe on odottanut päätöstä  
Suomessa jo kaksi vuotta
Irakilainen Israa istuu Kriisikeskuksen sohvalla sylissään Suomessa syntynyt Lamar. Perheen isä on jo palautettu 
Irakiin. Perheen saamasta palautuspäätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Syksyllä 2015 tulleet  
ovat saattaneet joutua odottamaan ensimmäistä puhuttelua pitkään, vaikka normaalioloissa pyritään neljään viikkoon.

ISRAA ja lapset kuuluvat niihin kieltei-
sen päätöksen saaneisiin turvapaikan-
hakijoihin, joiden valitus käsitellään 
Suomessa aina korkeimmassa oikeus-
asteessa asti. Irakiin palautuksen uhka 
on todellinen.

IRMELI  HELIÖ 

IRMELI HELIÖ 

”Muistan  
naisen  
ystävällisen  
hymyn, kun  
hän sanoi: 
Welcome  
to Finland!”


