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Yksikönpäällikkö Päivi Blinnikka & 
Suurlähettiläs Pirjo Suomela-Chowdhury
Ulkoasiainministeriö

Järjestöjen vetoomus viisumikäytäntöjen 
kohtuullistamiseksi 

Lukuisat  suomalaiset  kansalaisjärjestöt  toimivat  maissa,  joissa  Suomella  ei  ole  edustustoa.
Kansalaisjärjestöjen  kehitysyhteistyön  ja  muun  globaaliin  oikeudenmukaisuuteen  tähtäävän
toiminnan  luonteeseen  kuuluu  erilainen  kokemusten  vaihto  suomalaisten  ja  kehitysmaiden
ihmisten välillä. Suomessa toimivat järjestöt järjestävät erilaisia koulutustilaisuuksia ja kokouksia
etelän yhteistyökumppaneille Suomessa. Niihin osallistumiseksi tarvitaan viisumi.

Valitettavasti  matka  Suomeen  usein  vaikeutuu,  kallistuu  tai  jopa  estyy  hankalien
viisumikäytäntöjen takia. 

Esimerkiksi  Länsi-Afrikan  alueella  Suomen  Suurlähetystö  Abujassa  on  ainoa  paikka  Suomen
viisumin  saamiseksi  kyseisellä  alueella  asuville.  Länsi-Afrikan  alueella  ei  ole  helppoja
lentoyhteyksiä.  Turvallisuussyistä  ja  teiden  kunnosta  johtuen  maanteitse  liikkuminen  ei  ole
suositeltavaa. 

Viisumin saamiseksi on jätettävä sormenjälkinäyte Suomen suurlähetystöön Abujaan. Käytännössä
tämä tarkoittaa, että henkilö matkustaa Abujaan haastatteluun, varattuaan ensin ajan. Haastattelun
jälkeen tulee odottaa vähintään  14 päivää viisumipäätöstä.  Kulut  sekä edestakaisesta  matkasta
kotimaahan että oleskelusta Abujassa ovat korkeat. Vaikeiden lentoyhteyksien vuoksi usein päivän
haastatteluvierailua varten on oltava kaupungissa useampi päivä. 

Jotta  kehitysyhteistyöhön  suunnatut  varat  voitaisiin  käyttää  tehokkaammin  varsinaiseen
yhteistyöhön  ja  hankkeisiin, vetoamme  ulkoministeriön  passi-  ja  viisumiyksikköön  sekä
Suomen suurlähetystöön Abujassa, jotta Suomi voisi sopia muiden Schengen-maiden kanssa
mahdollisuudesta  hakea  viisumia  Suomeen  ja/tai  jättää  sormenjälkinäyte  muiden
suurlähetystöjen kautta.  Tämä käytäntö on jo mahdollinen esimerkiksi Beninissä, Ghanassa ja
Senegalissa.

Toteamme myös samalla, ettei Länsi-Afrikka ole ainoa alue, jolla ihmiset joutuvat matkustamaan
kohtuuttomia  ja  kalliita  matkoja  vain  hakeakseen  viisumia  henkilökohtaisesti  Suomen



edustustosta.  Vastaavia  esimerkkejä  on  paljon  muualta  Afrikasta  (esimerkiksi  Madagaskar)  ja
Latinalaisesta Amerikasta, jossa Suomen edustustoverkko on harva. 

Ystävällisin terveisin,

Timo Lappalainen
Toiminnanjohtaja
Kepa ry

Jakelu:

Yksikönpäällikkö Päivi Blinnikka, Passi- ja viisumiyksikkö
Suurlähettiläs Pirjo Suomela-Chowdhury, Suomen suurlähetystö, Abuja

Tiedoksi:
Yksikönpäällikkö Jyrki Nissilä, Kansalaisyhteiskuntayksikkö

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet seuraavat järjestöt:
Ammattiliitto Pro ry
AWOL Finland ry
Casamance-Suomi ystävyysseura ry
Demar Educational Trust fund ry 
Emmaus Finland
Emmaus Helsinki / Emmaus Helsingfors
Emmaus-Westervik 
Emmaus Åland 
Kansainvälinen solidaarisuustyö ry 
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry
Kehitysmaayhdistys Indigo ry
Kirkon Ulkomaanapu
Maailma, me kaikki ry
Maailman musiikin keskus
Maailman sarjakuvat - Världens serier ry 
Maailmanvaihto ry – ICYE Finland 
Marttaliitto ry
Omaiset Huumetyön Tukena ry 
Peabud ry



Plan Suomi Säätiö
Reilu kauppa ry
Siemenpuu-säätiö
Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry
Suomen Caritas ry
Suomen lasten ja nuorten säätiö
Suomen Pakolaisapu ry
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry 
Suomen Pipliaseura ry 
Taksvärkki ry
Tehy ry
Vammaiskumppanuus ry
Vasemmistonuoret ry
Villa Karon ystävät ry


