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Pakkomuuttajat turvaa hakemassa  
Eveliina Lyytinen (2015) 

Ylitämme rajoja esimerkiksi lomamatkalla tai muuttaessamme toiseen maahan. Tämä on 
vapaaehtoista rajojen ylittämistä. Kun ihmiset joutuvat muuttamaan pakon takia paikasta toiseen, 
puhutaan pakkomuutosta. Muuton syynä voivat olla esimerkiksi sota, luonnonkatastrofit tai syrjintä, 
ja matka rajan ylitse hankala tai jopa hengenvaarallinen. Päästyään uuteen maahan pakkomuuttajat 
hakevat yleensä turvapaikkaa. Suomessa ja Euroopan unionissa turvapaikanhakijoiden määrä on 
ollut 2010-luvulla kovassa kasvussa.  
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1. Pakkomuuttajat jättävät kotinsa pakon edessä 

Vapaaehtoinen muuttoliike tarkoittaa sitä, että ihmiset muuttavat omasta tahdostaan joko maan sisällä tai 
valtion rajojen ulkopuolelle. Ihmiset voivat lähteä opiskelemaan tai työskentelemään toiselle paikkakunnalle 
tai toiseen maahan. 

Joskus ihmisten on erilaisten syiden takia pakko muuttaa. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi sota, 
luonnonkatastrofit ja syrjintä. Yhdistyneiden kansakuntien (YK:n) pakolaisjärjestön (UNHCR:n) mukaan 
maailmassa oli vuonna 2014 lähes 60 miljoonaa ihmistä, jotka olivat muuttaneet pakon edessä joko oman 
kotimaansa sisällä tai maansa rajojen ylitse.[1] Luku on suurempi kuin koskaan aiemmin toisen 
maailmansodan jälkeen. 

2. Pakkomuuttajat pyrkivät hakemaan turvapaikkaa 

Pakkomuuttajilla tarkoitetaan kaikkia ihmisiä, jotka joutuvat jättämään kotinsa pakon edessä. Jos ihmiset 
pakenevat maansa rajojen sisäpuolella, heitä kutsutaan maan sisäisiksi pakkomuuttajiksi. Mikäli he 
pakenevat rajan ylitse toiseen maahan, puhutaan kansainvälisistä pakkomuuttajista. 

Vuonna 2014 pakkomuuttajista 1,8 miljoonaa eli turvapaikanhakijoina kotimaansa ulkopuolella. 
Turvapaikanhakijat ovat henkilöitä, jotka ovat paenneet vieraaseen valtioon ja hakevat sieltä turvaa. 
Jokaisella ihmisellä on oikeus hakea turvapaikkaa. Turvapaikanhakijat anovat viranomaisilta, että heidät 
hyväksyttäisiin pakolaisiksi. Pakolaisasema takaa heille luvan jäädä kyseiseen turvapaikkamaahan ja saada 
palveluja kuten peruskoulutusta ja terveydenhoitoa. Kaikkia turvapaikanhakijoita ei hyväksytä pakolaisiksi, 
vaan joskus heidät lähetetään takaisin kotimaahansa.[2] 

3. Kansainvälisiä suojeluasemia on erilaisia 

Valtaosa Suomeen tulevista turvapaikanhakijoista saa oleskeluluvan siksi, että heillä on tarve toissijaiseen 
suojeluun. Heitä uhkaa kotimaassaan kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus, tai muu epäinhimillinen tai 
ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus. Olot kotimaassa voivat myös olla ympäristökatastrofin tai 
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turvallisuustilanteen takia niin huonot, että turvapaikanhakijoille voidaan myöntää oleskelulupa 
humanitaarisin perustein. 

Vain pienelle osalle turvapaikanhakijoista myönnetään YK:n kriteerien mukainen henkilökohtaiseen 
vainoon perustuva pakolaisasema. Henkilökohtainen vaino tarkoittaa, että turvapaikanhakijalla on pelko 
joutua kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisen 
tai poliittisen mielipiteen johdosta.[3] Esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvat voivat saada 
henkilökohtaiseen vainoon perustuvan pakolaisaseman. 

4. Pakkomuuttajien matkat voivat olla hengenvaarallisia 

Viime aikoina turvapaikan hakemiseen liittyvät säädökset ovat kiristyneet. Vastaanottomaat ovat olleet 
haluttomia myöntämään turvapaikanhakijoille pakolaisasemaa tai oleskelulupaa, ja ne ovat jopa estäneet 
pakkomuuttajia pääsemästä maahan. Esimerkiksi Kreikka rakensi vuonna 2012 piikkilanka-aidan Turkin 
vastaiselle rajalle rajoittaakseen pakkomuuttajien maahanpääsyä, ja vuonna 2015 Unkari pystytti aidan 
Sebrian vastaiselle rajalle. 

Kiristyneen turvapaikkapolitiikan johdosta ihmissalakuljetus ja ihmiskauppa ovat lisääntyneet. Useat 
pakkomuuttajat turvautuvat ihmissalakuljettajiin päästäkseen uuteen maahan. Rajoista riippuen matkat 
valtiosta toiseen voivat olla hengenvaarallisia. Välimeren merirajasta Afrikan ja Euroopan välillä on alettu 
puhua ”turvapaikanhakijoiden hautausmaana”[4], koska siellä tapahtuneet hukkumistapaukset ovat 
lisääntyneet rajusti. 
 
5. Pakolaiset Suomessa 
 
Suomessa olevat pakolaiset ovat tulleet maahan joko turvapaikanhakijoina, kiintiöpakolaisina tai 
perheenyhdistämisen kautta. Kiintiöpakolaiset Suomi valitsee YK:n pakolaisjärjestön suositusten 
perusteella. Pääasiallinen valintakriteeri on suojelun tarve, mutta haastattelujen yhteydessä arvioidaan myös, 
miten henkilöt tulevat kotoutumaan eli integroitumaan Suomeen. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, millainen 
koulutus tai työkokemus henkilöllä on. Suomessa asuvilla pakolaisilla on myös oikeus saada puolisonsa ja 
alaikäiset lapsensa Suomeen. Perheenyhdistämisestä on kuitenkin tehty viime vuosina käytännössä niin 
vaikeaa, että esimerkiksi yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijalasten on lähestulkoon mahdotonta 
saada perheenjäsenensä Suomeen. 
 
 
Käsitteitä: 
 
vapaaehtoinen muuttoliike = Ihmisten muuttoa heidän omasta tahdostaan joko valtion sisällä 
(maassamuutto) tai valtion rajojen ulkopuolelle (siirtolaisuus).  
 
luonnonkatastrofit =Tuhoisa luonnon aiheuttama tapahtuma. Esimerkiksi maanjäristys, tulivuoren purkaus, 
hirmumysky ja tsunami ovat luonnonkatastrofeja. 
 
pakkomuuttaja / pakkomuutto = Pakkomuutto (forced migration) tarkoittaa sitä, että ihmisten on erilaisten 
syiden takia pakko muuttaa kotoaan. Syynä voivat olla esimerkiksi sota, syrjintä tai luonnonkatastrofit. 
 
maan sisäinen pakkomuuttaja / pakkomuutto = Maan sisäiset pakkomuuttajat (internally displaced 
persons, IDPs) voidaan jakaa kolmeen alaryhmään: ”maan sisäisiin pakolaisiin”, jotka muuttavat samoista 
syistä kuin kansainväliset pakolaiset, katastrofien takia pakkomuuttavat ja kehityksen takia pakkomuuttavat. 
 
kansainvälinen pakkomuuttaja / pakkomuutto = Kansainvälisiin pakkomuuttajiin kuuluvat pakolaiset 
(refugees), turvapaikanhakijat, ihmissalakuljetetut ja pakotetusti palautetut muuttajat. Pakotetusti palautetut 
muuttajat joutuvat palaamaan tulomaahansa, koska vastaanottava maa ei ole myöntänyt heille oleskelulupaa. 
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turvapaikanhakija = Turvapaikanhakijat ovat henkilöitä, jotka hakevat turvaa vieraasta valtiosta. He anovat 
tulomaasta pakolaisasemaa joko heti maahan saavuttuaan tai vasta myöhemmin. 
 
pakolainen = Vieraaseen maahan paennut henkilö, maanpakolainen. YK:n mukaan pakolainen on henkilö, 
joka on jättänyt maansa syntyperänsä, uskontonsa, mielipiteidensä tms. vuoksi vainoa peläten. Pakolainen on 
henkilö, joka saa kansainvälistä suojelua oman kotimaansa ulkopuolella. 
 
oleskelulupa = Lupa, jonka viranomainen myöntää ulkomaalaiselle, että tämä saa oleskella maassa. 
 
toissijainen suojelu = Toissijaista suojelua voivat hakea henkilöt, jotka eivät täytä pakolaisaseman saannin 
edellytyksiä. Katso myös pakolainen. 
  
humanitaarisin perustein myönnettävä pakolaisasema = Humanitaariset perusteet tarkoittavat sitä, että 
henkilöllä ei ole edellytyksiä turvapaikan tai toissijaisen suojelun antamiseen, mutta ulkomaalainen ei voi 
palata kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa siellä vallitsevan tilanteen vuoksi 
 
henkilökohtaiseen vainoon perustuva pakolaisasema = YK:n määrittelee henkilökohtaisen vainon niin, 
että turvapaikanhakijalla on pelko joutua kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn 
yhteiskuntaluokkaan kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta. 
 
vastaanottomaa = Maa, joka ottaa vastaan pakkomuuttajan. 
 
turvapaikkapolitiikka = Turvapaikan hakemiseen ja myöntämiseen liittyvät periaatteet tai toiminta. 
Esimerkiksi Suomen tai Euroopan unionin turvapaikkapolitiikka. 
 
ihmissalakuljetus = Ihmisten salakuljetus tarkoittaa ihmisten laitonta kuljettamista maasta toiseen.  
 
ihmiskauppa = Ihmiskauppa on toisen ihmisen hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvaa värväystä, 
kuljettamista, kätkemistä ja/tai vastaanottamista, johon liittyy uhkaamista, pakottamista, orjuuttamista tai 
harhaanjohtamista. Ihmiskauppa on yleensä järjestäytyneen rikollisuuden harjoittamaa. 
 
kiintiöpakolainen = Valtiot päättävät, kuinka paljon ne ottavat vastaan pakolaisia vuodessa. Tätä määrää 
kutsutaan kiintiöksi. Suomi valitsee kiintiöpakolaiset tietyistä maista YK:n pakolaisjärjestön suositusten 
perusteella. Pääasiallinen valintakriteeri on suojelun tarve, mutta haastettelujen yhteydessä arvioidaan myös 
Suomeen kotoutumisen eli integraation onnistumista. 
 
perheenyhdistäminen = Perheenyhdistäminen tarkoittaa oikeutta tuoda perheenjäsenet tulomaahan. 
Suomessa lähes kaikki oleskeluluvan saaneet henkilöt saavat perheenyhdistämisoikeuden. Poikkeuksena ovat 
henkilöt, jotka ovat saaneet oleskeluluvan ihmiskaupan uhreina tai opiskelijoina. 
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