.

Kotoutumisen polku
Ilman huoltajaa tulleiden lasten oikeudet, tarpeet ja palvelut

Perheestä ja yhteisöstä
Rasismin ja syrjinnän
eroon joutuminen
Traumaattiset
kokemukset
kokemukset lähtömaassa

Yksinäisyys

Eurooppa

Lähtömaa
Osa yksin maahan tulleista lapsista tarvitsee paljon tukea selättääkseen
kohtaamansa haasteet. Lapsen kotoutumisvaiheessa saamalla hoivalla ja huolenpidolla on suuri merkitys lapselle itselleen, mutta myös koko yhteiskunnalle.

Vuosi 2015 haastoi palvelut
ILMAN HUOLTAJAA SUOMEEN TULLEET ALAIKÄISET TURVAPAIKANHAKIJAT VUOSINA 2014-2019
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* lokakuun loppuun mennessä
Lähde: Maahanmuuttoviraston tilastot, https://migri.fi/tilastot

Turvapaikanhakijoina tulleilla lapsilla on yhtäläiset oikeudet sosiaali- ja terveyspalveluihin kuin valtaväestöllä. Heillä on kuitenkin erityisiä tarpeita, joihin palvelumme ei aina pysty vastaamaan. Ammattilaisten osaamista on kehitettävä, jotta
he tunnistaisivat näitä tarpeita. Jos lapsia ei auteta oikealla tavalla, seurauksena
voi olla mielenterveyshäiriöitä ja syrjäytymistä. Lapsille on turvattava riittävät
palvelut riippumatta asuinkunnasta. Tämä vaatii vähintään sitä, että kotoutumislakiin lisätään selkeämmät viittaukset sosiaalihuoltolakiin. Tulisi myös pohtia,
pitäisikö lasten palvelut siirtää kokonaan sosiaalihuollon piiriin.

Ensisijaisesti turvapaikkaa hakeva ja oleskeluluvan saanut

lapsi,

jonka lapsen asemaan liittyvät
alaikäinen on aina
oikeudet on turvattava täysimääräisesti.

1.

Ilman huoltajaa tulleilla lapsilla on palvelutarpeita, joita
palvelujärjestelmässämme ei aina tunnisteta tai joihin ei
osata vastata
Lastensuojelun toimenpidevalikoimasta ei tunnu löytyvän kaivattua apua
tälle kohderyhmälle.
Ammattilaisten osaamisessa on kehitettävää kaikissa palveluissa.

2.

Lapset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa
Kuntakohtaiset erot palveluissa ovat suuria.
Jälkihuollon tuki on riittämätöntä ja vaihtelee kunnittain.
Sosiaalihuoltolakia sovelletaan vaihtelevasti.

3.

Lapsilla ja nuorilla on paljon mielenterveyden haasteita.
Kolmasosa ammattilaisista* vastasi, ettei lasten- ja nuorisopsykiatrian osastohoitoa saatu tarvittaessa.
Jos mielenterveyden haasteisiin saatiinkin palvelua, sen
sisältö ei aina sovellu näille lapsille.

Oikeus
erityiseen suojeluun

Oikeus
syrjimättömyyteen

Oikeus
osallisuuteen

Selvityksemme tarkasteli kotouttamislain, sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain rajapintoja lapsen perus- ja ihmisoikeuksien näkökulmasta.
Toteutimme kyselyn ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille lasten asumisyksiköihin ja kuntiin.
* Kyselyyn vastasi yhteensä 68 ohjaajaa, yksikön vastaavaa tai kunnan sosiaalityöntekijää.

