
 

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jolla on yli 7 miljoonaa tukijaa 150 maassa. 
Amnesty on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton ja sen toiminta perustuu yksittäisten ihmisten tuelle. 
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Eduskunta päättää pian kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämisen ehtoihin ehdotetuista 
merkittävistä kiristyksistä. Ulkomaalaislain muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä (HE 43/2016 
vp) ehdotetaan ankaran toimeentuloedellytyksen asettamista pakolaisten ja toissijaisen suojelun saajien 
perheenyhdistämisen ehdoksi. Kansanedustajana voitte vaikuttaa siihen, miten Suomi kohtelee niitä 
perheitä, joiden jäsenet ovat joutuneet jättämään kotinsa paetessaan konflikteja ja henkilökohtaista vainoa. 

Perheenyhdistämisestä on tehty ylitsepääsemättömän vaikeaa monelle kansainvälisen suojelun saajalle jo 
aiemmilla muutoksilla, joiden vaikutukset ovat jääneet arvioimatta. Perheenyhdistämistä voi hakea vain 
ulkomailla oleva perheenjäsen Suomen edustustossa. Edustustoverkoston karsiminen, viisumien ja 
matkustusasiakirjojen saamisen haasteet, raskas byrokratia sekä kalliit ja vaaralliset matkat epävakailla 
alueilla estävät tosiasiassa jo nyt perhe-elämän monelta kanssaihmiseltämme. Kokemuksia 
perheenyhdistämisen vaikeudesta on koottu osoitteessa amnesty.fi/aitiaikava. 

Maahanmuuttoviraston käsittelemistä perheenyhdistämis- ja oleskelulupa-asioista häviävän pieni osuus 
koskee kansainvälistä suojelua saavien perheenyhdistämistä. Perheenyhdistämisen vaikeuttaminen ei ole 
pakon sanelemaa. Perheenyhdistämisen edistäminen olisi sen sijaan yksi kestävistä ja hallituista 
ratkaisuista hädänalaisten auttamiseksi. Perheenyhdistäminen on turvallinen reitti turvaan niille kaikkein 
haavoittuvimmassa asemassa oleville suojelua tarvitseville, joille lähtö uhkarohkeille matkoille turvapaikkaa 
hakemaan ei ole mahdollista. Perheenyhdistämisen estäminen ajaisi myös Suomesta turvapaikan saaneen 
perheenjäsenet vaarallisille reiteille, ihmissalakuljettajien uhreiksi ja yrittämään vaikeaa matkaa itsenäisesti. 

Maahanmuuttoviraston tulorajat riittävän toimeentulon arvioimiseksi ovat kohtuuttomia. Kansainvälisen 
suojelun saajat työllistyvät kotoutumisvaiheessa usein matalapalkka-aloille, mutta saadakseen puolison ja 
kaksi lasta luokseen Suomeen perheenkokoajalta edellytettäisiin 2 600 euron nettotuloja. Tulotaso olisi 
päätöksenteon lähtökohta myös kun perheenkokoaja on lapsi. Perhe-elämän estäminen ja lähimmäisistä 
erossa pitäminen ei edistä kotoutumista, työllistymistä tai traumoista kärsivän ihmisen toimintakykyä. 

Hallituksen esityksen mukaan pakolaisaseman saaneiden henkilöiden perheenjäsenet voisivat hakea 
perheenyhdistämistä kolmen kuukauden sisällä aseman myöntämisestä ilman toimeentuloedellytystä. 
Määräaika on EU:n perheenyhdistämisdirektiivin asettama ehdoton minimivaatimus. Pyrkimys perhe-
elämän estämiseen on kuitenkin vastoin direktiivin tarkoitusta, eikä sitä tulisi perustella direktiivin nojalla. 
Esimerkiksi ulkoministeriö on kritisoinut ehdotettua epärealistisen lyhyttä kolmen kuukauden määräaikaa. 
Toissijaista suojelua saaville poikkeamisen mahdollistavaa määräaikaa ei ole edes ehdotettu. 

Käynnissä on historian vakavin pakolaiskriisi, joka koettelee ennen kaikkea Euroopan ulkopuolisia kehittyviä 
maita. Toivomme lämpimästi, että olette mukana edistämässä inhimillistä vastuunkantoa ja humaaneja 
ratkaisuja, ette kilpajuoksua pohjalle. Pakolaisten perhe-elämää ja turvallisia reittejä ei saa estää! 
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