Diasporien viestintä lähtömaihin
Tutkimuskokonaisuuden keskeiset tulokset

Tutkimuksen taustaa

Turvapaikanhakijat päätyvät Suomeen eri syistä. Osa syistä
liittyy niihin tietoihin ja käsityksiin, joita tulijoilla Suomesta on.
Nämä tiedot ja käsitykset rakentuvat useiden lähteiden kautta,
ja käsitysten paikkansapitävyys vaihtelee.
Minkälainen on Suomessa asuvien diasporayhteisöjen rooli
Suomea koskevien tietojen, käsitysten ja väärinkäsitysten
lähteenä?
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Tutkimuksella selvitettiin diasporien viestintää lähtömaihin

Määrällinen täydennys

Laadullinen osuus

Viestien sisällöt

Viestinnän tavat ja kanavat

Minkälaisia turvapaikan hakupäätökseen mahdollisesti
vaikuttavia asioita Suomesta kerrotaan?

Minkälaista yhteydenpito lähtömaahan luonteeltaan on, minkälaisia
yhteydenpidon tapoja on?

Mitä Suomesta päätöstä tehtäessä halutaan tietää?

Kuinka tiivistä yhteydenpito on, kenen kanssa ja mitä kanavia käyttäen
se tapahtuu?

Mitä asioita Suomesta diaspora yleisimmin viestii
lähtömaihin?
Minkälaisia viestittyjä asioita diasporan edustajat pitävät
yleisimmin vaikuttavina tekijöinä turvapaikan
hakupäätökseen Suomesta?

Kuinka usein yhteyttä pidetään?
Kenen kanssa ollaan yleisimmin yhteydessä?
Mitkä kanavat ovat yleisimmin käytetyt?
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Tutkimuskokonaisuuden toteutus

Tutkimus käynnistettiin laadullisilla haastatteluilla
Diasporaan kuuluvat

Diasporaan kuuluvat ’asiantuntijat’*

3 syvähaastattelua

2 syvähaastattelua

3 syvähaastattelua

2 syvähaastattelua

3 syvähaastattelua

2 syvähaastattelua

Somalia

Afganistan

Irak
*Tässä asiantuntijalla tarkoitetaan henkilöä, joka on tiiviissä ja laaja-alaisessa vuorovaikutuksessa ko. diasporaan kuuluvien henkilöiden kanssa ja täten tuntee tavallista paremmin myös
diasporayhteisössä käytettyjä, lähtömaahan kohdistuvia yhteydenpidon muotoja sekä lähtömaihin välitettyjen – mahdollisesti turvapaikan hakupäätökseen vaikuttavien – viestien sisältöjä.
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Laadullisen vaiheen jälkeen toteutettiin määrällinen täydennys

Syvähaastatteluissa ilmi tulleita asioita pyrittiin täydentämään määrällisellä katsauksella. Sen vastaajamäärä on määrälliseen
tarkasteluun hyvin pieni eikä se perustu edustavaan otokseen. Määrällistä osuutta tulee siis tarkastella syvähaastatteluita
täydentävänä katsauksena eikä itsenäisenä, yleistettäviä tuloksia tuottaneena tutkimuksena Kyselyssä tarkasteltiin mm.
seuraavia asioita:
1. Minkälaisia asioita potentiaalisille turvapaikanhakijoille olisi tärkeä viestiä Suomesta?
2. Minkälaisia vääriä käsityksiä Suomesta on turvapaikan hakemista harkitsevien keskuudessa? Mistä nämä käsitykset ovat
peräisin?
3. Mitkä näistä vääristä käsityksistä olisi tärkein korjata?
4. Mitkä olisivat tehokkaita ja luotettuja keinoja korjata vääriä käsityksiä ja levittää oikeaa ja olennaista tietoa Suomesta
potentiaalisille turvapaikanhakijoille?
Määrällisen osuuden tiedonkeräys toteutettiin internetlomakkeella, jolle pystyi vastaamaan suomen, darin, arabian tai somalin
kielellä. Linkkiä lomakkeelle jakoivat sosiaalisessa mediassa alun perin laadullisen osuuden aikana tavoitetut yhteistyötahot.
Lomakkeeseen vastasi 76 henkilöä
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Aineiston rakenne, N=76
Ikä

Sukupuoli

Asunut Suomessa

%
25%

alle 20 vuotta, N=9

%
Alle vuoden, N=10

12

21-30 vuotta, N=30

39

31-40 vuotta, N=16

75%

Nainen, N=19

Mies, N=57

13

1-3 vuotta, N=19

25

4-6 vuotta, N=5

21

41-50 vuotta, N=11

14

7-9 vuotta, N=9

50 vuotta tai vanhempi,
N=10

13

10 vuotta tai
pidempään, N=33

Lähtömaa

7
12
43

Miksi tuli Suomeen

%

%

Afganistan, N=32

42

Turvapaikan, N=53

70

Puolison, perheen tai
sukulaisen luo, N=11
Somalia, N=26

34

Opiskelujen, N=3
Työn, N=0

Irak, N=18

14
4
0

24
Muun, N=9
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Yhteydet vanhaan kotimaahan
Kuinka usein pidät yhteyttä vanhaan
kotimaahasi?

Ollessasi yhteydessä vanhaan kotimaahasi,
kenen kanssa useimmin juttelet?

%

Millä välineillä olet yleensä yhteydessä
vanhaan kotimaahasi?

%

Päivittäin

Sosiaalinen media

Omien vanhempien,
omien lasten tai omien
sisarusten

12

Pari kolme kertaa
viikossa

%

12

51

63
Viber

47

WhatsApp
Noin kerran viikossa

13

Muiden sukulaisten

40

39
Puhelin

Parin viikon välein

37

12
Skype

Muutaman kerran
kuukaudessa

27
Sähköposti

Harvemmin
En pidä yhteyttä
vanhaan kotimaahani

Ystävien ja tuttavien

18

23

25
Muiden

Kirje

3

Muu

3

14

8

Kaikki vastaajat, N=76

17

Vanhaan kotimaahan yhteyttä pitävät, N=70

Vanhaan kotimaahan yhteyttä pitävät, N=70
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Keskeiset tulokset

Näköalattomuus on merkittävä työntötekijä – sitaatti

”On ihmisiä joiden kokemus Somaliassa on näköalaton, ottavat
riskin koska ei ole tulevaisuudennäkymää. […] Jos olisi oman
yhteisön sisällä Somaliassa vaihtoehtomahdollisuuksia [työllistyä], niin
varmaan keskittyisivät siihen. Mutta ei ole tällaisia mahdollisuuksia.
Mietitään kuka on tänään lähtenyt ja minne voisi lähteä.
Vaikka ei pääsisi lähtemään, niin mieli on koko ajan muualla.”
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Näköalattomuus on merkittävä työntötekijä – sitaatti

”Ennen ISISin tuloa oli rakennusbuumi ja asioita tapahtui nopeasti.
Rakennettiin alueita uudestaan, sinne alkoi tulle ruotsalaisia kauppoja,
englantilaisia ja amerikkalaisia yliopistoja. Mallia otettu sieltä ja kouluja
jotka halusivat investoida. Malleja otettiin, esim. päiväkoteihin
Ruotsista. Oli kuin hyvä uni, kun tällaista tapahtuu. Kävin viisi vuotta
sitten, kiertelin kurdikaupunkeja, oli positiivinen fiilis että maa nousee
jaloilleen.
Mutta ISISin nousu tuhosi aika nopeasti kaiken.”
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Lähtöpäätökseen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä
Päätös lähteä turvapaikanhakijaksi

Vapaus, tasa-arvo,
oikeusvaltio,
ihmisoikeuksien
kunnioitus,
turvallisuus

Matkan haasteita ja
riskejä ei tunneta
tarpeeksi

Hyvä sosiaaliturva/
hyvät
sosiaalipalvelut

Väärinkäsitykset
oleskeluluvan,
pakolaisstatuksen
saamisen
helppoudesta ja
prosessista

Perheenyhdistämisen
mahdollisuudet
Vrt. laaja
perhekäsitys

Epärealistinen kuva
elintasosta ja sen
vaatimasta
ponnistelusta

Mahdollisuudet
opiskeluun,
työllistymiseen ja
yritystoimintaan
Paljon vääriä tai liian
optimistisia käsityksiä
tulevaisuuden
rakentamisen
helppoudesta

Ihmissalakuljettajien markkinointi
Väheksyy vaaroja ja
korostaa
mahdollisuuksia

Median kautta
välittyvä yleinen kuva
vastaanottavaisuudesta

Diaspora/
sukulainen tai
tuttava
kohdemaassa
Houkuttelee
olemassaolollaan,
ei viestinnällään

Pääomat
Taloudellinen (matkan kustannusten kattaminen), sosiaalinen (verkostot) pääoma, valta

Turvattomuus ja
sorto

Näköalattomuus
Motiivin legitimiteetti epäselvä

Motiivi legitiimi
Fyysinen turvallisuus uhattuna ja/
tai yksilö tai ryhmä sorron
kohteena

Tulevaisuuden haaveet ja
suunnitelmat suuntautuvat toiseen
maahan
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Minkä seuraavista asioista tai käsityksistä uskot nykyisin eniten vaikuttavan vanhassa
kotimaassasi asuvien henkilöiden päätökseen tulla Suomeen?
Kaikki vastaajat, N=76
Yleinen väkivalta, sota ja fyysinen turvattomuus
Henkilökohtainen sorto, vaino tai syrjintä
Näköalattomuus, tunne, että omassa maassa ei ole mahd. tulevaisuuden rakentamiseen
Suomalaisen yhteiskunnan turvallisuus, rauhallisuus ja vakaat yhteiskunnalliset olot
Oikeudenmukainen lainsäädäntö, toimiva oikeuslaitos ja ihmisoikeuksien kunnioitus
Yhteiskunnan oikeudenmukaisuus, lakien noudattaminen ja vähäinen korruptio
Suomessa on hyvä sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut
Sukulainen tai tuttava asuu jo Suomessa
Turvapaikan ja oleskeluluvan saaminen on helppoa
Yöelämä ja mahd. ”vapaaseen” hauskanpitoon ilman ideolog./kulttuurillisia/uskonn. pidäkkeitä
Tarinat ja huhut menestyneistä maanmiehistä Suomessa
Suomessa kaikille riittää töitä ja opiskelumahdollisuuksia
Ihmissalakuljettajien saavutettavuus, toiminta tai painostus
Perheenyhdistäminen on helppoa
Suomalaisilla on myönteinen suhtautuminen turvapaikanhakijoihin
Perheen tai sukulaisten painostus
Palkkataso on yleisesti korkea ja vaurastuminen on helppoa
Suomeen matkustaminen on helppoa ja vaaratonta
Suomessa on yrittäjille hyvät liiketoimintamahdollisuudet
Ei mikään näistä
Muu
En osaa sanoa

%
64
59
39
36
34
32
22
16
14
14
12
11
7
5
5
4
4
4
1
1
5
3
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Kun keskustelet vanhassa kotimaassasi asuvien ihmisten kanssa, millaisia vääriä käsityksiä
Suomesta heillä mielestäsi on? Vanhaan kotimaahan yhteyttä pitävät, N=70
%
Kaikilla suomalaisilla on hyvin myönteinen suhtautuminen turvapaikanhakijoihin

29

Suomen kielen oppii helposti tai sen oppimisella ei ole merkitystä

24

Suomessa kaikille riittää töitä ja opiskelumahdollisuuksia

21

Perheenyhdistäminen on nopeaa ja helppoa

20

Liian positiivinen käsitys palkkatasosta ja vaurastumisesta

20

Liian positiivinen käsitys Suomen sosiaaliturvasta ja sosiaalipalveluista

20

Turvapaikan ja oleskeluluvan saaminen on nopeaa ja helppoa

19

Suomesta on helpompi saada oleskelulupa kuin esimerkiksi Ruotsista tai Saksasta

17

Sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan on helppoa

11

Liian positiivinen käsitys yrittäjyydestä ja liiketoimintamahdollisuuksista

10

Liian positiivinen käsitys Suomeen matkustamisen vaarattomuudesta

10

Muu

3

Heillä ei ole vääriä käsityksiä
En osaa sanoa

19
17

14

Mitkä näistä vääristä käsityksistä mielestäsi olisi kaikkein tärkeintä korjata, jotta potentiaalisten
turvapaikanhakijoiden käsitys Suomesta ja Suomeen tulemisesta olisi mahdollisimman
realistinen? Ko. väittämää 1. tai 2. tärkeimpänä pitäneet, n=36
%
Liian positiivinen käsitys Suomen sosiaaliturvasta ja sosiaalipalveluista

17

Perheenyhdistäminen on nopeaa ja helppoa

14

Liian positiivinen käsitys palkkatasosta ja vaurastumisesta

14

6
8
6

Turvapaikan ja oleskeluluvan saaminen on nopeaa ja helppoa

11

14

Suomessa kaikille riittää töitä ja opiskelumahdollisuuksia

11

14

Suomen kielen oppii helposti tai sen oppimisella ei ole merkitystä

11

14

Kaikilla suomalaisilla on hyvin myönteinen suhtautuminen turvapaikanhakijoihin

8

Sopeutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan on helppoa

8

Suomesta on helpompi saada oleskelulupa kuin esimerkiksi Ruotsista tai Saksasta

6

Liian positiivinen käsitys yrittäjyydestä ja liiketoimintamahdollisuuksista 0
Liian positiivinen käsitys Suomeen matkustamiseen vaarattomuudesta 0

11
8
6

8
6
1. tärkein

2. tärkein
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Mistä seuraavista kanavista lähtömaastasi Suomeen tulevat henkilöt nykyään saavat eniten
tietoa Suomesta ennen tänne tuloaan?
Kaikki vastaajat, N=76
%
Sosiaalinen media, internet tai muu verkkoviestintä

53

Lähtömaassani kiertävistä huhuista ja tarinoista

38

Ihmissalakuljettajilta tai muilta turvapaikanhakijoiden kuljetustoiminnassa mukana
olevilta

37

Suomessa asuvilta tai asuneilta sukulaisilta, tuttavilta tai maanmiehiltä

36

TV, radio, lehdet tai muu joukkoviestintä

25

Lähtömaassani asuvilta sukulaisilta tai tuttavilta

18

Lähtömaassa toimivilta avustusjärjestöiltä tai muilta kansainvälisiltä toimijoilta

13

Oman lähtömaan viranomaisilta
Suomen viranomaisilta
Muualta
En osaa sanoa

7
4
8
17
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Miten luotettavana vanhasta kotimaastasi Suomeen tulemista harkitsevat mielestäsi pitävät
seuraavista kanavista saatavaa tietoa?
Kaikki vastaajat, N=76
%
TV, radio, lehdet tai muu joukkoviestintä
Suomessa asuvilta tai asuneilta sukulaisilta, tuttavilta tai maanmiehiltä
Sosiaalinen media, internet tai muu verkkoviestintä
Suomen viranomaisilta
Lähtömaassani asuvilta sukulaisilta tai tuttavilta

13

25

Lähtömaassa toimivilta avustusjärjestöiltä tai muilta kansainvälisiltä toimijoilta

14

22

Lähtömaassani kiertävistä huhuista ja tarinoista
Ihmissalakuljettajilta tai muilta turvapaikanhakijoiden kuljetustoiminnassa mukana
olevilta
Oman lähtömaan viranomaisilta
Hyvin luotettavana

8

13

Melko luotettavana

34

21

13
17

28

24

13

13

18

46

8

9

34

13

14

24

12

42

5

9

20

24

25

9

18

28

20

29

12

9

28

22

22

11

13

37

17

43
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Melko epäluotettavana

Hyvin epäluotettavana

En osaa sanoa
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Unelmaa on vaikea horjuttaa – sitaatti

”Jos diasporan piiristä sanotaan, että älkää riskeeratko omaa
elämäänne, niin ei ne kuuntele.
Varsinkin nuorten kanssa, kun puhuu matkoilla [Somaliassa heidän kanssaan], että heillä menee
[Somaliassa] todella hyvin, ne puhuu koko ajan että ne haluaa lähteä diasporaan. [...] Kun kertoo totuuden,
millaista se on, niin ei ne välttämättä kuuntele. On vaikea kertoa heille, millainen on todellisuus on täällä. […]
Että jos lähtee, saattaa joutua asumaan kadulla, ei ole mitään tukea. […]

Haaveet on niin vahvoja.”
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Unelmaa on vaikea horjuttaa – sitaatteja

”Luulevat että liioittelen ongelmia, kun olen itsekin pärjännyt ja oppinut
kielen. Mutta sanon, että tulin [jo lapsena] ja mulla oli helpommat
lähtökohdat.”
”Kysyvät, onko siellä [Suomessa] mahdollista saada työtä. Kerron että
olen melkein 30 vuotta asunut Suomessa ja ollut lähes 10 vuotta työtön.
Ne eivät usko, […] heille se on ristiriita. Sanon että asun täällä eikä ole
työtä. Se on ristiriita. Ne kuuntelevat, mutta eivät usko.”

”Väärinkäsitys syntyy, kun [entisessä kotimaassani asuvilla] ei ole mitään tietoa,
kuullaan vaan että on tuo ja tuo perhe meni Suomeen. Ei ole ollut mahdollisuutta
kysyä. Meidän kulttuurissa ei paljon kysytä yksityisasioista […] rupeavat arvailemaan
asioita. Kun niillä ei ole mitään käsitystä niin itse keksivät.”
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Tarkoituksellinen ja tarkoittamaton viestintä
Näkökulmia laadullisesta tutkimuksesta:
1) Diasporien tarkoituksellinen viestintä
Tarkoituksellinen viestintä potentiaalisille turvapaikanhakijoille vaikuttaa realistiselta, haasteita korostavalta ja
toppuuttelevalta. Näin on erityisesti silloin, jos turvapaikanhaun legitimiteetti viestin vastaanottajalla on epäselvä.
Tällaisissa tapauksissa diasporan tarkoituksellinen viestintä ei näyttäisi olevan merkittävässä roolissa
vastaanottajalle ja viestejä kuunnellaan valikoivasti.
2) Diasporien tarkoittamaton viestintä
Toisaalta on selvää, että diasporiin kuuluvat henkilöt – viestinnällisistä pyrkimyksistään huolimatta – osaltaan rakentavat
sellaisia Suomea koskevia käsityksiä, jotka saattavat houkutella hakeutumaan turvapaikanhakijaksi myös ilman
legitiimiä perustetta. Tätä diasporayhteisö vaikuttaisi tekevän pelkällä olemassaolollaan:
a) Suomessa uuden elämän aloittaneet henkilöt saattavat näyttäytyä lähtömaassa elävinä esimerkkeinä
pärjäämisestä, ja lähtömaassa helpommin leviävät tarinat menestyksestä kuin haasteista, epäonnistumisista ja
prosessin aikana vaadituista ponnisteluista (joita tarkoituksellisessa viestinnässä korostetaan)
b) diasporayhteisö muodostaa valmiin tukiverkoston, joka helpottaa Suomeen tuloa.
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Mitkä seuraavista olisivat tehokkaita tapoja korjata vääriä käsityksiä ja levittää oikeaa ja
tärkeää tietoa Suomesta erityisesti potentiaalisille turvapaikanhakijoille?
Kaikki vastaajat, N=76

%

Pyrkiä antamaan realistinen kuva Suomesta – mitä ongelmia ja hyviä puolia maassamme
on

51

Antaa oikeaa, ajantasaista ja realistista tietoa siitä millä perusteilla Suomesta saa
turvapaikan tai oleskeluluvan

49

Korostaa Suomen kielen oppimisen tärkeyttä – ja kertoa, että se luo pohjan
suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumiselle

49

Korostaa turvapaikan hakijan oman aktiivisuuden, asenteen ja motivaation merkitystä
kotoutumisessa ja Suomessa pärjäämisessä ylipäätään

42

Kertoa, miten turvapaikan saaneet pärjäävät Suomessa, mitkä ovat tärkeimmät hyvät
kokemukset ja pahimmat vaikeudet

41

Kertoa millä tavoilla turvapaikanhakijat ovat tulleet Suomeen ja mitä vaaroja matkan
tekoon on sisältynyt

37

Kertoa mitkä ovat tärkeimmät suomalaisen kulttuurin ominaispiirteet ja
käyttäytymiskoodit; miten Suomessa tulee elää ja käyttäytyä

34

Muuta
Ei mitään näistä
En osaa sanoa

8
1
9
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Mitkä seuraavista kanavista mielestäsi sopisivat parhaiten oikean tiedon lähettämiseen
Suomesta ja väärän tiedon oikaisemiseen?
Kaikki vastaajat, N=76

%

Sosiaalinen media, jossa voidaan jakaa tietoa muille käyttäjille

61

Lähtömaiden TV-kanavat

46

Muut internetsivut, joissa tarjolla tuoretta, ajantasaista sisältöä

39

Lähtömaissa toimivat avustusjärjestöt tai lähtömaassa tai Suomessa toimivat muut
kansainväliset toimijat
Suurlähetystöt ja niiden erilaiset julkaisut ja internetsivut tai ylipäänsä viranomaiset,
joiden tehtävä on jakaa tietoa

36
30

Lähtömaahan takaisin palaavat henkilöt

28

Lähtömaiden sanomalehdet

21

Lähtömaiden radiokanavat

20

Opaslehtiset ja kirjat, joita jaetaan lähtömaissa Suomeen maahanmuuttoa suunnitteleville

14

Viranomaiset lähtömaassa

13

Viranomaiset Suomessa
Muu kanava
En osaa sanoa

11
8
13
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Mitä tahoa mielestäsi pidetään vanhassa kotimaassasi luotettavimpana lähteenä, kun haetaan
tietoa toisista maista?
Kaikki vastaajat, N=76
Sosiaalinen media (esim.
Facebook)

En osaa sanoa
Muu
11%
Viranomaiset
Uskonoppineet

Vanhassa kotimaassasi
toimivat avustusjärjestöt

17%

5%
3%
8%

14%

Massamedia: TV, radio tai
sanomalehdet

8%
13%

9%
12%

Ystävät, tuttavat ja naapurit

Akateemiset auktoriteetit
Sukulaiset
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Mitä Suomesta olisi tärkeä viestiä?

Oikaistavien
väärinkäsitysten keskeisiä
aihepiirejä

Laadullisessa vaiheessa haastatellut korostivat, että potentiaalisille turvapaikanhakijoille olisi tärkeä kertoa Suomeen saapumisen ja
sopeutumisen ehdoista mahdollisimman selkeästi ja prosessin kokonaisuutta kuvaten. Viestinnässä tulisi välittää totuudenmukaista kuvaa
määrätietoisuuden, suunnitelmallisuuden ja sinnikkyyden tarpeesta suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutumisessa. Keskeisinä sopeutumiselle
pidettiin suomenkielen oppimista ja kouluttautumista.

Matkan haasteet
ja vaarat

Maahan jäämisen
ajantasaiset ehdot
ja prosessi:
oleskelulupa,
pakolaisstatus ja
tärkeänä myös muut
mahdollisuudet

Perheenyhdistämisen
ajantasaiset ehdot
ja prosessi

Opiskelun,
työllistymisen,
yritystoiminnan
ehdot ja
mahdollisuudet

Realistinen kuva
elintasosta ja sen
vaatimasta
ponnistelusta

Muita tärkeiksi
katsottuja aiheita

Saapumisen ja sopeutumisen prosessi

Kulttuuri, tavat,
elämäntyyli,
vapauden ja
vastuun suhde
jne.

Keskeiset lait ja
niihin
suhtautuminen

Ilmasto,
vuodenajat,
pimeys

Vertaiskertomukset
prosessista

Oman
aktiivisuuden,
asenteen ja
motivaation
korostaminen
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Millaisia asioita mielestäsi olisi tärkeää kertoa ihmisille, jotka harkitsevat Suomeen tulemista?
Kaikki vastaajat, N=76
%
Suomalainen kansanluonne ja kulttuuri poikkeavat huomattavasti lähtömaan kulttuurista

34

Suomen kieltä on vaikea oppia, mutta ilman sitä on hankalaa sopeutua

32

Suomessa pärjääminen ja menestyminen vaativat ahkeruutta, sinnikkyyttä ja ponnisteluja

32

Suomi on vakaa, turvallinen, demokraattinen oikeusvaltio

32

Suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutuminen ei ole helppoa

30

Suomessa vallitsee sanan- ja uskonnonvapaus sekä tasa-arvo

30

Yhteiskunnan oikeudenmukaisuus, lakien noudattaminen ja vähäinen korruptio

28

Omasta lähtömaasta kielteisessä mielessä poikkeavat sääolot

26

Suomalaiset ovat valtaosin rehellisiä ja luotettavia ihmisiä

26

Perheenyhdistämisen vaikeudet. Voi joutua elämään pitkään erossa omasta perheestä

22

Suomessa kaikilla ei ole töitä tai opiskelupaikkaa

22

Joillakin suomalaisilla asenteet maahanmuuttajia kohtaan kiristyneet

21

Sosiaaliturvan ansiosta Suomessa ei juurikaan ole äärimmäistä köyhyyttä

18

Oppivelvollisuus

14

Tiukka viranomaisbyrokratia liittyen esim. yrittäjäksi ryhtymiseen

8

Muuta
Ei mitään näistä
En osaa sanoa

7
1
5

25

Turvapaikanhaun ohella tulisi viestiä myös vaihtoehdoista Suomeen tulon kanavista – sitaatti

”Lähtijöissä on paljon ihmisiä, jotka tulevat vääriä
teitä. Heillä on rahaa ja koulutusta, heillä olisi
mahdollisuutta tulla työperäisesti [eikä
turvapaikanhakijoina].
Miksi ei voi opiskella Suomen alkeita kotimaassa
ja sitten tulla Suomeen. Ihmiset maksavat
hirveästi ja riskeeraavat elämänsä.”
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