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TAUSTAPAPERI - Osio 5  

LIIKKUVUUS  

 

 

TÄMÄN OSION SISÄLTÖ 

 Keskeiset käsitteet: pakolainen, turvapaikanhakija, siirtolainen 

 10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista 

 Tilastoja 

 Ihmiskauppa 

 Paperittomat siirtolaiset 

 Liikkumisen vapaus ihmisoikeussopimuksissa 
 

 

TIIVISTELMÄ 

Kaikilla on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä. Kaikilla on myös 

oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata maahansa. Ihmisoikeudet turvaavat 

esimerkiksi sotaa tai vainoa pakenevien ihmisten oikeuden hakea ja nauttia turvapaikkaa muista 

valtioista. Pakolaisuuteen ja maahanmuuttoon liittyy paljon tabuja ja ilmiöistä levitetään väärää 

tietoa. Tämän osion tavoite on korvata uskomuksia tiedolla ja ohjata lukija havainnoimaan 

pakolaisuutta, siirtolaisuutta ja muuta ihmisten kansainvälistä liikkumista ihmisoikeuksien 

näkökulmasta. 
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KESKEISET KÄSITTEET 

Dublin-asetuksen mukaan se EU:n jäsenvaltio (myös Norja, Islanti ja Sveitsi), jossa turvapaikanhakija 
ensimmäisenä hakee turvapaikkaa tai, jonka kautta hän tulee unionin alueelle, on velvollinen käsittelemään 
turvapaikkahakemuksen. Jokaiselta yli 14-vuotiaalta turvapaikanhakijalta otetaan sormenjäljet hänen 
hakiessaan turvapaikkaa EU:ssa. Sormenjälkiä vertailemalla voidaan selvittää, onko hakija hakenut 
turvapaikkaa jossain muussa EU-maassa. Tällöin hakija palautetaan vastuussa olevaan maahan 
turvapaikkamenettelyyn. Jos sormenjälkiä ei ole otettu ja selviää, mihin EU-maahan henkilö ensimmäisenä 
on saapunut, käsitellään hänen turvapaikkahakemuksensa siellä.  

Kansainvälisellä suojelulla tarkoitetaan toissijaista suojelua, humanitaarista suojelua ja turvapaikkaa eli 
pakolaisasemaa.  

Kiintiöpakolaiset ovat pakolaisleireiltä muihin maihin sijoitettuja henkilöitä. Uudelleensijoittaminen 
pakolaiskiintiöiden avulla on eräs YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kannattama kestävä ratkaisu 
pakolaiskysymykseen. Suomen vuosittainen pakolaiskiintiö on ollut viime vuodet 750 henkeä. 

Käännytys tarkoittaa ulkomaalaisen palauttamista lähtömaahansa esimerkiksi kielteisen 
turvapaikkahakemuksen jälkeen.  

Maahanmuuttaja on henkilö, joka elää väliaikaisesti tai pysyvästi maassa, jossa hän ei ole syntynyt mutta 
johon hän on luonut merkittäviä sosiaalisia siteitä. Hän on saattanut muuttaa esimerkiksi opiskelijana, 
työntekijänä, perhesuhteen vuoksi tai pakolaisena. 

Maansisäiset pakolaiset ovat ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa, mutta eivät ole lähteneet 
kotimaastaan. Osa on siirretty pakolla omalta kotiseudultaan, osa on paennut maan sisäisiä konflikteja. 
Maansisäisiä pakolaisia arvioidaan maailmassa olevan jopa 26 miljoonaa.  

Pakolainen on henkilö, joka oleskelee kotimaansa tai pysyvän asuinmaansa ulkopuolella, koska hänellä on 
perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn 
yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteensä vuoksi. Tärkein pakolaisten asemaa 
koskeva asiakirja on vuonna 1951 solmittu YK:n pakolaissopimus, johon on liittynyt 145 valtiota. 
Pakolaisstatus on korkein kansainvälisen suojelun aste. 

Palautuskieltosäännön mukaan ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa vaino, kidutus tai muu 
epäinhimillinen kohtelu. 

Paperiton siirtolainen Paperittoman oleskelu maassa ei ole virallisesti viranomaisten tiedossa tai sallimaa. 
Paperiton siirtolainen oleskelee maassa kokonaan ilman lupaa tai on ylittänyt myönnetyn oleskeluluvan. 

Perheenyhdistämisessä pakolainen voi saada lähiomaisensa Suomeen. Lähiomaiseksi katsotaan puoliso ja 
alaikäiset lapset. Muiden kuin pakolaisstatuksen tai oleskeluluvan suojelun tarpeen perusteella saaneiden 
tulee osoittaa voivansa elättää perheensä saadakseen perheensä Suomeen.  

Siirtolainen on ihminen, joka muuttaa toiseen maahan erilaisista syistä.  

Säilö eli säilöönottoyksikkö on vankilan kaltainen suljettu laitos, johon siirtolaisia ja turvapaikanhakijoita 
sijoitetaan.  

Säilöönotto ulkomaalainen henkilö laitetaan suljettuun laitokseen ulkomaalaislakiin perustuen, esimerkiksi 
henkilöllisyyden selvittämiseksi tai maasta poistamisen varmistamiseksi.  

Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta maasta. Suomesta turvapaikkaa hakeva voi hakea 
sitä heti rajalta tai maahantulon jälkeen poliisilta. Henkilö, jolle myönnetään turvapaikka vainon perusteella, 
saa pakolaisstatuksen.  

Humanitaarisen suojelun perusteella voi saada oleskeluluvan, mikäli hakijan lähtömaan tilanne on sellainen, 
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että se voi johtaa kenen tahansa joutumiseen oikeudenloukkausten tai erottelemattoman väkivallan 
kohteeksi tai hakija ei voi palata ympäristökatastrofin vuoksi. Suomen lain mukaan hakijalle voidaan 
myöntää oleskelulupa myös yksilöllisistä inhimillisistä syistä tai tilapäinen oleskelulupa. 

Toissijainen suojelu: Jos turvapaikan saamisen edellytykset eivät täyty, ulkomaalaiselle voidaan myöntää 
turvapaikkahakemuksen perusteella oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella, eli toissijainen 
suojeluasema. Lupa voidaan myöntää, jos hakijaa uhkaa kotimaassasi tai pysyvässä asuinmaassasi 
kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai 
rangaistus. 

Lupa voidaan myöntää myös, jos hakija ei voi palata kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa joutumatta 
vakavaan henkilökohtaiseen vaaraan siellä vallitsevan aseellisen selkkauksen vuoksi. 

 

 

MITÄ MERKITSEE VAPAUS LIIKKUA? 

Ihmisillä on vapaus liikkua oman maansa sisällä ja sen ulkopuolelle. Ihmisillä on myös oikeus valita 

oma asuinpaikkansa. Oikeutta poistua maasta voidaan kuitenkin rajoittaa oikeudenkäynnin tai 

rangaistuksen toimeenpanon turvaamiseksi. Oikeutta palata maahan voidaan myös rajoittaa. 

Jokaisella on aina oikeus palata omaan maahansa. 

Euroopan unionilla on direktiivi unionin kansalaisten oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti koko 

unionin alueella. Kaikilla unionin kansalaisilla on esimerkiksi oikeus matkustaa Suomeen ja oleskella 

maassa kolme kuukautta ilman muuta edellytystä kuin voimassa oleva henkilöllisyystodistus tai 

passi. 

Hallitukset kuitenkin rajoittavat maiden sisäistä ja niiden välistä vapaata liikkuvuutta monin tavoin. 

Jotkut hallitukset rajoittavat poliittisista syistä sekä omien kansalaistensa että ulkomaalaisten maan 

sisäistä muuttoliikettä. 

Sisäisten kiistojen ja aseellisten konfliktien aikana saattaa syntyä laajaa sisäistä pakolaisuutta ja 

suuria kansainvaelluksia. Liikehdinnän taustalla on pakko, eikä pakolaisilla ole takeita kotiinpaluusta. 

Näissä tapauksissa kyseessä on liikkumisvapauden periaatteen loukkaus. Sisäisten konfliktien aikana 

tapahtuu mielivaltaisia pidätyksiä ja erityisesti poliittisten sekä muiden toisinajattelijoiden vapautta 

liikkua rajoitetaan laittomasti. 

  

POIKKEUSTILA OIKEUTTAA RAJOITUKSET 

Kansalais- ja poliittisten oikeuksien kansainvälisessä yleissopimuksessa (KP-sopimus) todetaan, että 

liikkumisen vapautta "ei saa rajoittaa muutoin kuin laissa säädetyllä tavalla, milloin rajoitukset ovat 

välttämättömiä valtion turvallisuuden, yleisen järjestyksen, yleisen terveydenhoidon tai moraalin 

tahi muiden oikeuksien ja vapauksien takia sekä ovat sopusoinnussa muiden tässä 

yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien kanssa”. 

KP-sopimuksen mukaan tiettyjä poikkeamia sopimuksen oikeuksista voidaan tehdä "yleisen 

hätätilan aikana, joka uhkaa kansakunnan olemassaoloa ja joka on virallisesti sellaiseksi julistettu". 
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Poikkeamien on kuitenkin oltava väliaikaisia, ja niiden tulee perustua oikeutettuun tarpeeseen 

suojella muiden ihmisten turvallisuutta. 

Näin ollen esimerkiksi luonnonkatastrofi, kulkutauti tai sota voisi mahdollistaa liikkumisen vapauden 

osittaisen rajoittamisen. Rajoitukset ovat mahdollisia myös sen varmistamiseksi, että syytteessä 

oleva henkilö ei poistu maasta tai että vankeustuomiota suorittava istuu tuomionsa loppuun ennen 

maasta poistumistaan. Mikään mainituista rajoituksista ei kuitenkaan mahdollista liikkumisen 

vapauden mielivaltaista tai pysyvää rajoittamista. 

 

10 VÄITETTÄ JA FAKTAA TURVAPAIKANHAKIJOISTA JA PAKOLAISISTA 

 

1. VÄITE:  

”Ilman asianmukaisia papereita ja passia saapuvat turvapaikanhakijat ovat laittomia pakolaisia.”  

  

FAKTA:  

Ei ole olemassa laittomia pakolaisia. Henkilö, joka hakee turvapaikkaa, ei oleskele maassa 

laittomasti. Kansainvälisen oikeuden mukaan ei ole väliä, saapuuko turvapaikanhakija oikeilla tai 

väärennetyillä papereilla, eikä tällä ole vaikutusta mahdollisen turvapaikan myöntämiseen. Usein 

turvapaikanhakijoilla ei ole mahdollisuutta hankkia virallisia matkustusasiakirjoja ennen 

pakomatkaa. Mikäli pakolaista vainoavat kotimaan viranomaiset, voi passin saaminen olla 

mahdotonta tai turvallisuusriski. Vieraan maan viisumin hankkiminen voi olla vaarallista tai viisumia 

ei edes myönnetä. Tämän vuoksi monet turvapaikanhakijat turvautuvat salakuljettajiin ja 

väärennettyihin asiakirjoihin. Pakolaiseksi lähteminen tai pakolaisuudessa eläminen ei kuitenkaan 

ole koskaan ”laitonta”.  

Palautuskieltosäännön mukaisesti ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä uhkaa vaino, kidutus 

tai muu epäinhimillinen kohtelu.  

  

2. VÄITE:  

”Jotkut ihmiset kiertävät Euroopassa maasta toiseen hakemassa turvapaikkaa. Nämä 

”turvapaikkashoppailijat” käyttävät hyväkseen turvapaikkajärjestelmää.”  

  

FAKTA:  

Niin sanotun Dublin-asetuksen mukaan se EU:n jäsenvaltio, johon turvapaikanhakija ensimmäisenä 

saapuu, on velvollinen käsittelemään hakemuksen. EU:n jäsenvaltiot soveltavat kuitenkin 

pakolaisten suojelun kriteereitä hyvin vaihtelevasti. Samasta maasta ja samasta tilanteesta tulleen 

turvapaikanhakijan mahdollisuus saada turvapaikka vaihtelee suuresti jäsenmaasta toiseen. 



5 

 

Ihmisoikeusjärjestöt ovat kuvanneet tilannetta turvapaikanhakijan näkökulmasta turvapaikka-

arpapeliksi.  

Monet Eurooppaan saapuvista turvapaikanhakijoista ovat jättäneet taakseen kaiken ja pelkäävät 

palauttamista kotimaahansa. Kun ensimmäinen EU-maa hylkää turvapaikkahakemuksen, on monen 

hakijan ainoa vaihtoehto pyrkiä toiseen maahan ja toivoa, että hakemus hyväksytään. 

 Turvapaikanhakijoiden siirtyminen maasta toiseen on yleiseurooppalainen ilmiö. Ihmisille itselleen 

se on inhimillinen tragedia. Pitkään Euroopassa kiertäneet turvapaikanhakijat ajautuvat epätoivoon. 

Varsinkin lapset voivat huonosti.  

Turvapaikanhakijoille annetaan myös kielteisiä turvapaikkapäätöksiä, vaikka heitä ei pystytä 

palauttamaan sekasortoisiin ja turvattomiin kotimaihinsa. Monissa maissa ihmiset jätetään oman 

onnensa nojaan kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen – ilman oleskelulupaa tai oikeutta 

esimerkiksi tehdä työtä.  

  

3. VÄITE:  

”Turvapaikanhakijat pakenevat kotimaansa köyhiä oloja ja hakevat taloudellisesti parempaa elämää. 

Heitä tulisi auttaa omissa maissaan tai lähialueilla.”  

  

FAKTA:  

Vakavat aseelliset konfliktit ja ihmisoikeusloukkaukset tapahtuvat usein maailman köyhimmissä 

maissa. Köyhyys ruokkii sotien ja konfliktien syntymistä. Tämän vuoksi Suomeen ja Eurooppaan 

tulevista turvapaikanhakijoista suurin osa tulee köyhistä maista. Köyhyys sinänsä ei kuitenkaan 

oikeuta saamaan turvapaikkaa. Jos huono elintaso on ainoa peruste turvapaikkahakemukselle, 

hakemus hylätään.  

Osa pakolaisista jatkaa matkaa ensimmäisestä maasta, johon he ovat päässeet pakenemaan, mutta 

jossa he eivät saa tarvittavaa suojelua. Pakolaisen oikeuksiin kuuluu muun muassa oikeus ansaita 

oma elantonsa, mutta käytännössä se ei yleensä ole mahdollista pakolaisleireillä. Arviolta 70 

prosenttia maailman pakolaisista elää pitkittyneissä leiriolosuhteissa. Heillä on heikot 

mahdollisuudet kotoutua maahan, mutta he eivät voi palata kotimaahansakaan.  

  

4. VÄITE:  

”Yksin saapuvat turvapaikanhakijalapset ovat ”ankkurilapsia”. Vanhemmat käyttävät lapsiaan 

hyväkseen lähettäessään heitä yksin Suomeen, jotta voisivat itse tulla perässä.”  

  

FAKTA:  
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Yksintulleet lapset ovat erityisen haavoittuvainen ryhmä turvapaikanhakijoiden joukossa. Suomeen 

ilman vanhempien saapuneiden turvapaikanhakijalasten määrä on vaihdellut alle sadasta noin 700 

vuodessa (vuonna 2013 turvapaikanhakijalapsia saapui 136). 

Lapset saapuvat konfliktien repimistä maista kuten Irakista, Somaliasta, Afganistanista ja Kongon 

demokraattisesta tasavallasta. Monet ovat kokeneet aseellisia hyökkäyksiä ja taisteluita, he ovat 

vaihtaneet asuinpaikkaa useaan kertaan ja heidän perheenjäseniään ja ystäviään on kuollut tai 

kadonnut. Usein lapsen vanhempi tai muu sukulainen on päättänyt lähettää lapsen turvaan 

rauhalliseen maahan. 

Ei ole olemassa ”oikeaa” tai ”väärää” tapaa lähteä pakolaiseksi. Usein ei ole mahdollista, että koko 

perhe lähtisi yhtä aikaa pakomatkalle. On ymmärrettävää, että vanhemmat haluavat lähettää 

esimerkiksi vanhimman lapsensa ensin matkaan. Pakolaisen perheenyhdistäminen perustuu 

kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja Suomen ulkomaalaislakiin.  

Mikäli lapselle myönnetään turvapaikka tai oleskelulupa suojeluntarpeen perusteella, on hänellä 

oikeus saada Suomeen vanhempansa ja alaikäiset sisaruksensa. Yksintullut lapsi voi saada myös 

kielteisen päätöksen tai hänet voidaan palauttaa Dublin-asetuksen mukaisesti toiseen EU-maahan. 

Mikäli yksintullut alaikäinen ehtii täyttää 18 vuotta ennen kuin päätös turvapaikkahakemukseen 

tulee, hän ei ole enää oikeutettu pakolaisen perheenyhdistämiseen.  

Lapsia kuuluu suojella, paitsi pakolaisina, myös ensisijaisesti lapsina. YK:n lapsen oikeuksien 

sopimuksen mukaan lapsilla on oikeus valtioiden antamaan erityiseen suojeluun ja tukeen.  

  

5. VÄITE:  

 ”Turvapaikanhakijoiden joukossa on terroristeja ja rikollisia, joita ei pidä päästää Suomeen.”  

  

FAKTA:  

Turvapaikkajärjestelmä sisältää tehokkaita keinoja erilaisten väärinkäytösten estämiseksi. 

Turvapaikanhakijat ovat hakuprosessin aikana tekemisissä useiden eri viranomaisten kanssa ja 

heidän taustansa tutkitaan tarkkaan ennen päätöksentekoa.  

Mikäli Suomeen saapuu turvapaikanhakija, jota epäillään vakavasta kansainvälisestä rikoksesta, 

Suomen viranomaisilla on velvollisuus tutkia asia ja tarvittaessa viedä tapaus oikeuteen. 

Suojelupoliisi selvittää jokaisen Suomeen valittavan kiintiöpakolaisten taustat ennen kuin 

pakolainen saa luvan tulla Suomeen.  

  

6. VÄITE:  

”Suomeen tulee yhä enemmän ja enemmän turvapaikanhakijoita ja pakolaisia.”  

  



7 

 

FAKTA:  

Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrä on 2000-luvulla vaihdellut 1500 - 4000 välillä. 

Vuonna 2013 hakijoita oli 4055. Osa hakijoista ei jää turvapaikkaprosessiin Suomeen, vaan heidät 

palautetaan toiseen EU-maahan ns. Dublin-asetuksen perusteella. 

Vuonna 2013 turvapaikkapäätöksistä noin 45 prosenttia oli myönteisiä. Tähän sisältyivät paitsi 

varsinaiset turvapaikat myös muut kansainvälistä suojelua saaneet (eli toissijaista ja humanitaarista 

suojelua saaneet). Turvapaikanhakijoiden lisäksi Suomi vastaanottaa vuosittain suoraan ulkomailta 

valikoituja pakolaisia UNHCR:n kanssa sovitun kiintiön kautta. Pakolaiskiintiö on ollut usean vuoden 

ajan 750 pakolaista. Lisäksi pakolaisten perheenjäseniä saapuu Suomeen joitakin satoja vuodessa 

perheenyhdistämisen myötä.  

Kaikkiaan Suomeen saapuu ainoastaan 1-2 prosenttia Euroopan unionin alueen 

turvapaikanhakijoista. Kansainvälisesti katsoen Suomen pakolaismäärät ovat hyvin pieniä. 

Suurimman vastuun maailman pakolaisista kantavat Afrikan ja Aasian köyhät maat.  

 

7. VÄITE:  

”Pakolaiset eivät halua tehdä töitä ja elävät vain sosiaaliturvan varassa.”  

  

FAKTA:  

Maahanmuuttajien ja pakolaisten työttömyysaste on huomattavasti suurempi kuin kantaväestön. 

Tähän on monia syitä. Pakolaiset saapuvat maahan ilman suomen tai ruotsin kielen taitoa, mikä on 

usein edellytys työpaikan saamiselle. Tilastoissa kaikki pakolaiset kuitenkin näkyvät työttöminä 

työnhakijoina jo ennen kuin työllistyminen on käytännössä edes mahdollista. Myös ennakkoluulot ja 

rasismi vaikeuttavat omalta osaltaan pakolaisten työnsaantia.  

Tilastot kertovat, että mitä kauemmin pakolaiset Suomessa asuvat, sitä paremmin he työllistyvät. 

Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle, myös pakolaisille. Suomalainen työttömyys- ja sosiaaliturva 

noudattaa ihmisoikeuksien ja perustuslain mukaista yhdenvertaisuuden periaatetta. Pakolaiset 

saavat työvoima- ja sosiaalitoimistossa saman kohtelun kuin suomalaiset. Työttömänä työnhakijana 

oleva pakolainen saa siten samaa työttömyyspäivärahaa kuin suomalainen.  

Pakolaiset, kuten muutkin, maksavat saamistaan tuloista veroa. Turvapaikanhakijoille myönnettävä 

tuki on 10 prosenttia pienempi kuin vähimmäistoimeentulotuki, koska heillä on mahdollisuus asua 

vastaanottokeskuksessa.  

Turvapaikanhakijat voivat tehdä työtä 3 – 6 kuukauden maassaolon jälkeen. Tällöin he maksavat 

veroja eivätkä saa ylimäärästä tukea. Lapsilisään tai esimerkiksi opintotukeen turvapaikanhakijat 

eivät ole oikeutettuja.  

  

8. VÄITE:  
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”Verovarat pitäisi käyttää ensisijaisesti suomalaisten huono-osaisten auttamiseen eikä pakolaisiin.”  

  

FAKTA:  

Kuten 137 muulla YK:n pakolaissopimuksen allekirjoittaneella maalla, Suomella on kansainvälisen 

oikeuden mukainen velvollisuus auttaa kansalaistensa lisäksi myös niitä, jotka eivät ole turvassa 

omassa maassaan. Perustuslain mukaan perusoikeudet kuuluvat Suomessa myös ulkomaalaisille ja 

kaikkia on kohdeltava yhdenvertaisesti. Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja Suomen 

lainsäädäntö edellyttävät, että turvapaikkahakemukset on tutkittava asianmukaisesti ja vastaanotto 

on järjestettävä turvapaikkamenettelyn ajaksi.  

Suomi kuuluu maailman rikkaimpien maiden joukkoon eikä meillä ole pakolaisten kotimaiden 

kaltaista vainoa ja köyhyyttä. Myös Suomesta on lähdetty pakolaisiksi – yli 70 000 suomalaislasta 

pääsi sotavuosina turvaan Ruotsiin ja Tanskaan. Suomessa esiintyvään epäoikeudenmukaisuuteen, 

lamaan, asunnottomuuteen tai työttömyyteen ei ole syynä pakolaispolitiikka.  

  

9. VÄITE:  

”Pakolaiset ovat nuoria, terveitä miehiä. Heidän tulisi olla taistelemassa kotimaassaan. Suomen 

tulisi ottaa enemmän naisia ja lapsia.”  

  

FAKTA:  

Maailman pakolaisista noin 80 prosenttia on naisia ja lapsia. Koska matkustaminen on miehille 

helpompaa ja turvallisempaa, länsimaihin saapuvista turvapaikanhakijoista suurin osa on miehiä. 

Nuoret pojat ovat usein myös vaarassa joutua värvätyksi lapsisotilaiksi.  

Pakenemaan joutuvat miehet ovat useimmiten siviilejä. Nykyään pakolaisuutta aiheuttavat sodat 

ovat maansisäisiä taisteluja, joissa siviilit ovat usein väkivaltaisuuksien kohteina. Eniten pakolaisia 

tulee sisäisten konfliktien repimistä maista kuten Irakista, Somaliasta, Afganistanista ja Kongon 

demokraattisesta tasavallasta. 

Tämän hetken vaikeimmat konfliktit ovat erittäin monimutkaisia ja jatkuneet jo pitkään. Aseellisen 

konfliktin osapuolina on usein lukuisia sisäisiä ryhmittymiä, kansainvälisiä joukkoja sekä 

yksityissektorin turvallisuusyhtiötä. Perinteinen ajatus isänmaan puolustamisesta ei enää päde 

tällaisessa tilanteessa.  

Pakolaisuuden taustalla on vaino, joka kohdistuu poliittiseen mielipiteeseen, uskontoon, 

alkuperään, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Vainoava taho voi olla myös 

yksityinen tai organisaatio, jota vastaan pakolainen ei saa suojelua kotimaansa viranomaisilta. 

Joskus ihmiset joutuvat pakenemaan ympäristökatastrofeja.  
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Kiintiöpakolaispolitiikassaan Suomi painottaa heikoimmassa asemassa olevien vastaanottamista. 

Suomeen saapuukin kiintiöpakolaisina usein perheitä, yksinhuoltajaäitejä, vammaisia ja muita 

haavoittuvaisia ryhmiä.  

  

10. VÄITE:  

”Euroopan rajat vuotavat. Eurooppa täyttyy pakolaisista ja turvapaikanhakijoista.”  

  

FAKTA:  

Eurooppaan saapuu vuosittain 100 000 - 200 000 turvapaikanhakijaa. Hakijamäärään vaikuttaa 

merkittävimmin se, millaisia kriisejä ja konflikteja maailmassa on meneillään. Viime vuosina 

irakilaiset ovat olleet suurin hakijaryhmä. Eniten Eurooppaan saapui turvapaikanhakijoita Bosnian 

sodan seurauksena 1990-luvun alussa.  

Muutamat vaikeat konfliktit, kuten Syyrian sota, ovat nostaneet pakolaisten määrää maailmassa. 

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan kansainvälisiä pakolaisia on noin 12 miljoonaa. Sen lisäksi 

maansisäisiä pakolaisia on peräti 26 miljoonaa. Suurin osa maailman pakolaisista asuu Aasiassa, 

Lähi-idässä ja Afrikassa. Euroopassa heitä on vain noin 14 prosenttia.  

Euroopan rajoja vartioidaan yhä tiukemmin. Laillisia maahantuloväyliä ei pakolaisille ole, joten 

heidän on pakko turvautua ihmissalakuljetukseen. Rajavalvonnan kiristäminen ei ratkaise 

sääntelemättömän muuttoliikkeen ongelmaa. Pahimmillaan valvonta lisää ihmissalakuljetusta. 

Pakolaiset joutuvat ottamaan yhä isompia riskejä päästäkseen hakemaan turvaa Euroopasta. 

Viimeisen 15 vuoden aikana yli 11 000 ihmistä on menettänyt henkensä pakomatkalla Eurooppaan.  

 

TILASTOJA  

Maailman pakolaiset  

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n julkaiseman Global trends -vuosiraportin mukaan konfliktien ja vainon 
vuoksi pakolaisiksi joutuneita ihmisiä oli vuoden 2012 lopussa 45,2 miljoonaa. Maailman pakolaisista 80 
prosenttia elää kehitysmaissa, kuten myös valtaosa sisäisessä paossa olevista ihmisistä.  

Maansisäisiä pakolaisia oli 26 miljoonaa. Maansisäisten pakolaisten tilastointi on vaikeaa, mutta arvioiden 
mukaan eniten maansisäisiä pakolaisia oli Sudanissa, Irakissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, 
Kolumbiassa ja Ugandassa.  

Pakolaiset Suomessa  

Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan vuonna 2012 turvapaikkahakemuksia jätettiin yhteensä 3 129 
kappaletta. Turvapaikkayksikkö myönsi vuonna 2012 eri perusteilla oleskelulupia yhteensä 1601 kpl (42 % 
kaikista ratkaisuista). Näistä pakolaisstatuksen sai 553 henkilöä. Kielteisiä päätöksiä annettiin yhteensä 1738 
henkilölle (46 % kaikista ratkaisuista). Kiintiöpakolaisia Suomeen otettiin vuonna 2008 737 (kiintiö 750). 

Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 lopussa Suomessa asui 195 511 ulkomaan kansalaista. Suurimmat 
Suomessa vakinaisesti asuvat ulkomaalaisryhmät koostuvat Virosta (39 763) ja Venäjältä (30 183) tulleista. 

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendocPDFViewer.html?docid=51bacb0f9&query=global%20trends
http://www.migri.fi/tietoa_virastosta/tilastot/turvapaikka-_ja_pakolaistilastot
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Sen jälkeen tulevat Ruotsista Suomeen muuttaneet (8 412). Kymmenen suurimman kansalaisuusryhmän 
joukkoon kuuluvat myös somalialaiset, kiinalaiset, thaimaalaiset, irakilaiset, turkkilaiset, intialaiset ja 
saksalaiset. Maahanmuuttajista vain pieni osa on pakolaisia tai turvapaikanhakijoita, vaikka pakolaisten 
määrä maailmalla on todella suuri. 

Maahanmuuttajien tilastointi on vaikeaa, sillä tilastointia tehdään kansalaisuuden, kielen sekä 
syntymävaltion perusteella. Suomen kansalaisuuden saamisen myötä maahanmuuttaja näkyy siis edelleen 
joissain tilastoissa (kuten kieli), mutta häviää toisista.  

 

Siirtolaisten joukossa on erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä, kuten ihmiskaupan uhrit 

ja paperittomat.  

IHMISKAUPPA 

Ihmiskauppa tarkoittaa henkilöiden värväämistä, kuljettamista tai vastaanottamista 

hyväksikäyttötarkoituksessa. Ihmiskauppa on vakava rikos ja ihmisoikeusloukkaus, joka loukkaa 

yksilön ihmisarvoa ja koskemattomuutta.  

Ihmiskaupassa rikoksentekijä pyrkii hyötymään toisesta henkilöstä taloudellisesti saattamalla hänet 

seksuaalisen hyväksikäytön tai työvoiman hyväksikäytön kohteeksi tai muihin ihmisarvoa loukkaaviin 

olosuhteisiin esimerkiksi ravintola-, rakennus-, tai siivousalalla. Ihmiskauppaa voi olla myös 

kaupankäynti elimillä tai kudoksilla. 

Ihmiskauppa on usein järjestäytynyttä rikollista toimintaa, mutta hyväksikäyttäjät voivat myös olla 

uhrin läheisiä.  Ihmiskauppa on piilorikollisuutta, josta tiedetään hyvin vähän.  Ihmiskauppa on 

huume- ja asekaupan ohella kannattava kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden muoto, joka 

YK:n arvion mukaan tuottaa rikollisjärjestöille vuosittain miljardeja dollareita. Huume- ja 

asekauppaan verrattuna ihmiskaupan riskit ovat kuitenkin pienet ja voitot suuret. 

Rajat ylittävän ihmiskaupan uhriksi joutuu Yhdistyneiden Kansakuntien arvion mukaan vuosittain 

800 000-900 000 ihmistä. Suomessa ihmiskauppatapauksia arvioidaan vuosittain olevan kymmeniä - 

satoja. 

Ihmisoikeusnäkökulma korostaa ihmiskaupan uhrien näkökulman huomioimista. Uhrilla on aina 

oltava oikeus apuun ja suojeluun. Tämä tarkoittaa, ettei avun ja suojelun ehdoksi voida asettaa 

esimerkiksi sitä, että uhri tekee yhteistyötä viranomaisten kanssa. 

PAPERITTOMAT SIIRTOLAISET 

Suomessa oleskelee myös niin kutsuttuja paperittomia siirtolaisia. He ovat maassa ilman oleskeluun 

oikeuttavaa oleskelulupaa. Ihmiset päätyvät paperittomiksi monin eri tavoin. Henkilö on saattanut 

jäädä Suomeen kielteisen oleskelulupapäätöksen, kuten turvapaikkapäätöksen, saatuaan tai vanhan 

oleskeluluvan päätyttyä. Joskus oleskelulupaa ei ole haettu ollenkaan.  Passin tai muun 

henkilöllisyystodistuksen puuttuminen ei tarkoita, että ihminen on paperiton.  
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Ihmiset joutuvat tai päätyvät valitsemaan paperittomuuden monista eri syistä. Usein pelko omasta 

turvallisuudesta kotimaassa ajaa ihmisiä elämään paperittomana. Joillakin paperittomilla on 

Suomessa laillisesti oleskelevia perheenjäseniä, mutta perheenyhdistäminen on epäonnistunut.  

Joidenkin paperittomien mielestä luvaton oleskelu ja työskentely Suomessa on parempi vaihtoehto 

kuin konfliktit, vaino tai sota kotimaassa. Paperittomien oikeudet ja toimintamahdollisuudet ovat 

hyvin rajalliset, mutta silti joillekin luvaton oleskelu Suomessa on parempi ratkaisu kuin täältä 

lähteminen.  

 

Ihmisoikeudet kuuluvat myös paperittomille siirtolaisille. Suomessa on keskusteltu esimerkiksi 

paperittomien oikeudesta terveyteen. Tällä hetkellä Suomessa paperittomille on taattu ainoastaan 

kiireellinen terveydenhuolto, josta paperittomat joutuvat maksamaan hoidon todelliset 

kustannukset. Esimerkiksi synnytys maksaa paperittomalle 2000 – 5000 euroa. Vapaaehtoiset 

lääkärit ja sairaanhoitajat ovat perustaneet paperittomille klinikoita, joissa tarjotaan 

perusterveydenhuoltoa. Klinikoilla on kuitenkin hyvin rajalliset mahdollisuudet tarjota hoitoa. 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) teki selvityksen paperittomien terveyspalveluista, jonka 

pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö tulee tekemään ratkaisunsa siitä, miten paperittomien 

terveydenhuolto aiotaan Suomessa jatkossa hoitaa.  

 

 

Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta (2005) takaa 
ihmiskaupan uhrien oikeudet 

Euroopan neuvoston yleissopimus ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta on ihmisoikeussopimus, joka 
tunnustaa ihmiskaupan olevan ihmisoikeusloukkaus. Sopimus velvoittaa sopimusvaltioita tunnistamaan 
uhrit ja tarjoamaan apua kaikille sopijavaltion alueella oleville uhreille riippumatta rikosprosessista. Sopimus 
kiinnittää erityistä tuomiota ihmiskaupan ehkäisemiseen ja ulottuu myös maan sisäiseen ihmiskauppaan, 
jonka ei tarvitse olla kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta. Sopimus kieltää ”perustellusta syystä” 
ihmiskaupan uhriksi uskotun henkilön maasta poistamisen, ja velvoittaa sopimusvaltioita tarkastelemaan 
ihmiskaupan vastaisia toimia ihmisoikeusnäkökulmasta. Sopimuksen toteuttamista valvoo itsenäinen 
asiantuntijaryhmä (Greta). Sopimus on tullut Suomessa voimaan vuonna 2012. 

 

Perustuu teksteihin:”10 väitettä ja faktaa turvapaikanhakijoista ja pakolaisista” -vihkonen (toim. Suomen 
Punainen risti, Amnestyn Suomen osasto, Pakolaisneuvonta ry, Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko/Kirkkohallitus, Lastensuojelun keskusliitto ja Suomen Pakolaisapu), Paperittomien oikeus terveyteen 
– julkaisuun, YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n sekä Maahanmuuttoviraston ja tilastokeskuksen tilastoihin. 

 

 LIIKKUMISEN VAPAUS SOPIMUKSISSA JA JULISTUKSISSA 
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Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 

3. artikla  

Kullakin yksilöllä on oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. 

 

 13. artikla: 

1. Jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja valita asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä. 

2. Jokaisella on oikeus lähteä maasta, myös omasta maastaan, ja palata maahansa. 

 

14. artikla  

(1) Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa.  

(2) Tähän oikeuteen ei voida vedota, kun on kysymys tosi epäpoliittisista rikoksista johtuvista syytteistä tai 
teoista, jotka ovat vastoin Yhdistyneiden Kansakuntien periaatteita ja päämääriä.  
 

 

 

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus 

12. artikla 

1. Jokaisella laillisesti valtion alueella olevalla on oikeus liikkua siellä vapaasti ja valita vapaasti 

asuinpaikkansa. 

2. Jokainen voi vapaasti lähteä mistä tahansa maasta, myös omastaan. 

3. Edellä mainittuja oikeuksia ei saa rajoittaa muutoin kuin laissa säädetyllä tavalla, milloin rajoitukset ovat 

välttämättömiä valtion turvallisuuden, yleisen järjestyksen ("ordre public"), yleisen terveydenhoidon tai 

moraalin tahi muiden oikeuksien ja vapauksien takia sekä ovat sopusoinnussa muiden tässä 

yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien kanssa. 

4. Keneltäkään ei saa mielivaltaisesti kieltää oikeutta tulla omaan maahansa. 

 

 

Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus l. Geneven pakolaissopimus 1951 

3 artikla - Syrjimiskielto 

Sopimusvaltioiden on sovellettava tämän yleissopimuksen määräyksiä pakolaisten rotuun, uskontoon 
tai alkuperäismaahan katsomatta. 

 

Ks. koko sopimus osion verkkosivuilla! 
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Euroopan ihmisoikeussopimus 

 

NELJÄS LISÄPÖYTÄKIRJA 

2 artikla: Liikkumisvapaus 

1. Jokaisella, joka on laillisesti jonkin valtion alueella, on oikeus liikkumisvapauteen tällä alueella ja vapaus 

valita asuinpaikkansa. 

2. Jokainen on vapaa lähtemään mistä tahansa maasta, myös omastaan. 

3. Näiden oikeuksien käytölle ei saa asettaa muita kuin sellaisia rajoituksia, jotka ovat lain mukaisia ja 

välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen tai yleisen turvallisuuden takia, yleisen 

järjestyksen ylläpitämiseksi, rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi tai muiden 

yksilöiden oikeuksien ja vapauksien suojelemiseksi. 

4. Oikeuksia, jotka on määritelty 1. kappaleessa, voidaan erityisalueilla samoin rajoittaa lain nojalla ja 

demokraattisen yhteiskunnan yleisen edun nimissä. 

3 artikla: Kielto karkottaa kansalaisia 

1. Ketään ei saa karkottaa yksilöön tai ryhmään kohdistuvalla toimenpiteellä sen valtion alueelta, jonka 

kansalainen hän on. 

2. Keneltäkään ei saa evätä oikeutta tulla sen valtion alueelle, jonka kansalainen hän on. 

4 artikla: Ulkomaalaisten joukkokarkotuksen kielto 

Ulkomaalaisten joukkokarkotus kielletään. 

 

SEITSEMÄS LISÄPÖYTÄKIRJA  

1 artikla: Ulkomaalaisten karkottamista koskevat menettelytakeet 

1. Jonkin valtion alueella laillisesti oleskelevaa ulkomaalaista ei saa karkottaa sieltä paitsi laillisen päätöksen 

nojalla, ja hänellä on oltava mahdolllisuus 

a) esittää karkotuksensa vastaisia syitä, 

b) saada asiansa tutkituksi uudelleen ja 

c) tulla näissä tarkoituksissa edustetuksi asianomaisen viranomaisen tai tämän määräämän yhden tai 

useamman henkilön edessä. 

2. Ulkomaalainen voidaan karkottaa ennen tämän artiklan 1 kappaleen a-, b- ja c-kohdan mukaisten 

oikeuksien käyttämistä, milloin karkottaminen on välttämätöntä yleisen järjestyksen takia tai kansallisen 

turvallisuuden perusteella. 
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Yleissopimus lapsen oikeuksista 

9 artikla 

Sopimusvaltiot takaavat, ettei lasta eroteta vanhemmistaan heidän tahtonsa vastaisesti paitsi, kun 

toimivaltaiset viranomaiset, joiden päätökset voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittaviksi, toteavat 

soveltuvien lakien ja menettelytapojen mukaisesti sen olevan lapsen edun mukaista. 

(…) 

10 artikla 

1. Sopimusvaltioille 9 artiklan 1 kappaleessa asetettujen velvoitteiden mukaisesti on lapsen tai hänen 

vanhempiensa hakemukset jotka koskevat sopimusvaltioon saapumista tai sieltä lähtemistä perheen 

jälleenyhdistämiseksi käsiteltävä myönteisesti, humaanisti ja kiireellisesti. Sopimusvaltiot takaavat lisäksi, 

että tällaisen hakemuksen esittämisestä ei ole epäedullisia seurauksia hakijoille eikä heidän 

perheenjäsenilleen. 

2. Lapsella, jonka vanhemmat asuvat eri valtioissa, on oikeus säännöllisesti ylläpitää henkilökohtaisia 

suhteita ja suoria yhteyksiä molempiin vanhempiinsa, paitsi poikkeuksellisissa tapauksissa. Tässä 

tarkoituksessa ja sopimusvaltioille 9 artiklan 1 kappaleessa asetetun velvoitteen mukaisesti 

sopimusvaltioiden on kunnioitettava lapsen ja hänen vanhempiensa oikeutta lähteä mistä tahansa maasta, 

myös omasta maastaan, ja saapua omaan maahansa. Oikeudelle lähteä maasta voidaan asettaa vain sellaisia 

rajoituksia, joista on säädetty laissa ja jotka ovat välttämättömiä kansallisen turvallisuuden, yleisen 

järjestyksen (ordre public), väestön terveyden ja moraalin tai muiden ihmisten oikeuksien ja vapauksien 

turvaamiseksi ja jotka ovat sopusoinnussa tässä yleissopimuksessa tunnustettujen oikeuksien kanssa. 

11 artikla 

1. Sopimusvaltiot ryhtyvät toimiin ehkäistäkseen lasten laittomat maastakuljetukset ja ulkomailta 

palauttamatta jättämiset. 

2. Tässä tarkoituksessa sopimusvaltiot edistävät kahden- ja monenvälisten sopimusten tekemistä tai 

olemassa oleviin sopimuksiin liittymistä. 

 

 

 


