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Pakkomuuttajien suojelu  
Eveliina Lyytinen (2015) 

Pakkomuuttajiksi luetaan kaikki ihmiset, jotka joutuvat jättämään kotinsa pakon edessä. He 
muuttavat toiseen valtioon tai toiselle paikkakunnalle oman kotimaansa sisällä. Muuttaessaan 
pakkomuuttajat ylittävät fyysisiä ja hallinnollisia kuten valtioiden, kaupunkien ja osavaltojen rajoja. 
Pakkomuuttoa voidaan tarkastella myös käsitteellisten rajojen näkökulmasta. Tällöin puhutaan 
rajoista, joita viranomaiset tekevät jakaessaan pakkomuuttajia erilaisiin ryhmiin. Ryhmittely 
vaikuttaa siihen, millaista suojelua pakkomuuttajat saavat. 
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1. Pakolaiset ovat yksi ryhmä pakkomuuttajien joukossa 

Yleiskielessä pakolaisilla tarkoitetaan ihmisiä, jotka ovat paenneet vieraaseen maahan kotimaassaan 
kohtaamaa vainoa. Pakolaistutkimuksessa pakolaiset ovat vain yksi ryhmä pakkomuuttajien joukossa. 
Pakkomuuttajat ovat ihmisiä, jotka joutuvat jättämään kotinsa pakon edessä ja muuttamaan toiseen valtioon 
tai toiselle paikkakunnalle oman kotimaansa sisällä. Pakkomuutto jaetaan kansainväliseen ja maan 
sisäiseen pakkomuuttoon. 

Taulukko 1. Pakkomuuttajien ryhmittely.[1] 

Pääryhmät Alaryhmät 
Kansainväliset pakkomuuttajat Pakolaiset 

Turvapaikanhakijat 
Salakuljetetut 
Pakotetusti palautetut muuttajat 

Maan sisäiset pakkomuuttajat ”Maan sisäiset pakolaiset” 
Katastrofien takia pakkomuuttavat 
Kehityksen takia pakkomuuttavat ja -siirretyt 

 

2. Kansainväliset pakkomuuttajat lähtevät rajojen ulkopuolelle 

Kansainvälinen pakkomuutto tarkoittaa sitä, että ihmiset muuttavat oman koti- tai asuinmaansa ulkopuolelle. 
Kansainväliset pakkomuuttajat voidaan jakaa turvapaikanhakijoihin, pakolaisiin, ihmissalakuljetettuihin 
ja pakotetusti palautettuihin muuttajiin. Turvapaikanhakijat ovat pakkomuuttajia, jotka ilmoittautuvat 
turvapaikanhakijoiksi saavuttuaan uuteen valtioon. Vain osalle heistä myönnetään pakolaisasema. 
Ihmissalakuljetetut ovat pakkomuuttajia, jotka saapuvat uuteen valtioon laittomasti ihmissalakuljettajien 
avustamina. 
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Pakosti palautetut muuttajat ovat pakolaisia, jotka palautetaan takaisin kotimaahansa. YK:n pakolaisjärjestö 
UNHCR alkoi 1980-luvulla edistää pakolaisten paluumuuttoa yhtenä pakolaisuuden pysyvänä 
ratkaisumallina. Vaikka paluumuuton tulisi perustua täydelliseen vapaaehtoisuuteen, siihen liittyy hyvin 
usein pakkoluontoisuutta.[2] 

3. Maan sisäiset pakkomuuttajat hakevat suojaa kotimaasta 

Maan sisäiset pakkomuuttajat muuttavat toiselle paikkakunnalle omassa kotimaassaan. Heidät voidaan jakaa 
”maan sisäisiin pakolaisiin”, katastrofien takia pakkomuuttaviin ja kehityksen takia pakkomuuttaviin. 
”Maan sisäiset pakolaiset” pakenevat kotimaansa tai pysyvän asuinmaansa sisällä samoista syistä kuin 
kansainväliset pakolaiset eli pääosin konfliktien, väkivallan tai vainon takia. Heidät on sijoitettu 
lainausmerkkeihin siksi, että kansainvälisen oikeuden edessä nämä ihmiset eivät ole pakolaisia.[1] 
Pakolaisen käsitteeseen liittyy aina kansainvälisen rajan ylittäminen. 

4. Pakkomuuttajien ryhmittely vaikuttaa heidän suojeluunsa 

Pakkomuuttajien ryhmittelyyn liittyy ongelmia, joita ei aina oteta huomioon ryhmittelyjä käytettäessä. 
Ryhmittelyt luovat käsitteellisiä rajoja ihmisjoukkojen välille: tietyt ihmiset sisällytetään ryhmiin ja tietyt 
jätetään niiden ulkopuolelle. Se, mihin pakkomuuttajaryhmään henkilö määritellään kuuluvaksi vaikuttaa 
siihen, millaista suojelua hän saa ja mitkä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa ovat. 
 
Selkeimmin ryhmittelyjen vaikutukset näkyvät ”maan sisäisten pakolaisten” ja kansainvälisten pakolaisten 
suojelussa. Eräät tutkijat ja organisaatiot ovat sitä mieltä, että ”maan sisäisiä pakolaisia” pitäisi suojella 
samalla tavalla kuin kansainvälisiä pakolaisia. Heidän mielestään ”maan sisäiset pakolaiset” voivat tarvita 
sijaissuojelua erityisesti tilanteissa, joissa valtio aiheuttaa heidän pakkomuuttonsa. Valtio voi esimerkiksi 
pakkosiirtää ihmisiä pois suurten rakennushankkeiden, kuten siltojen tai moottoriteiden alta. Hallituksen 
joukot voivat myös syyllistyä väkivaltaisuuksiin ja tappamiseen. 
 
Toiset tutkijat ja organisaatiot ovat sitä mieltä, että ”maan sisäisille pakolaisille” ei voi antaa lisäoikeuksia tai 
-suojelua. Kansallinen laki suojelee heitä riittävässä määrin ja heillä on kaikki kansalaisille kuuluvat 
oikeudet. Todellisuudessa maan sisäiset pakkomuuttajat jäävät usein kotimaansa avustusten ja suojelun 
ulkopuolelle. He voivat pyrkiä pakenemaan ulkomaille, mutta varsinkin konfliktitilanteissa valtiot rajoittavat 
monesti kansalaistensa pääsyä pois maasta. Lisäksi naapurimaat saattavat sulkea rajansa, mikä estää 
turvapaikan hakemisen niistä. Tämä on vastoin kansainvälisen oikeuden periaatteita, sillä jokaisella ihmisellä 
tulisi olla oikeus hakea turvapaikkaa toisesta valtiosta. 
 
 
Käsitteitä: 
 
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. 
 
pakkomuutto / pakkomuuttaja = Pakkomuutto (forced migration) tarkoittaa sitä, että ihmisten on erilaisten 
syiden takia pakko muuttaa kotoaan. Syynä voivat olla esimerkiksi sota, syrjintä tai luonnonkatastrofit. 
 
kansainvälinen pakkomuutto / pakkomuuttaja = 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. 
 
maan sisäinen pakkomuutto / pakkomuuttaja = 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. 
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turvapaikanhakija = Turvapaikanhakijat ovat henkilöitä, jotka hakevat turvaa vieraasta valtiosta. He anovat 
tulomaasta pakolaisasemaa joko heti maahan saavuttuaan tai vasta myöhemmin. 
 
ihmissalakuljetettu = Ihmisten salakuljetus tarkoittaa ihmisten laitonta kuljettamista maasta toiseen. 
Salakuljetetuilta ihmisiltä puuttuvat lähtökohtaisesti maahantuloedellytykset. Salakuljetettava ja 
salakuljettaja sopivat kiertävänsä maahantulon valvontaa molempia hyödyttävistä syistä. Kahden osapuolen 
välinen sopimus päättyy periaatteessa rajan ylitykseen. 
 
pakotetusti palautettu muuttaja = Kansainvälinen pakkomuuttaja, joka joutuu palaamaan tulomaahansa, 
koska vastaanottava maa ei ole myöntänyt hänelle oleskelulupaa. 
 
”maan sisäinen pakolainen” = Pakkomuuttaja, joka muuttaa oman maansa sisällä samoista syistä kuin 
kansainväliset pakolaiset eli pääosin konfliktien, väkivallan tai vainon takia. 
 
katastrofien takia pakkomuuttava = Pakkomuuttaja, joka muuttaa oman maansa sisällä luonnon tai 
ihmisen aiheuttaman onnettomuuden takia.  
 
Luonnon aiheuttamat katastrofit voivat olla esimerkiksi: 
 
   - nopean vaikutuksen katastrofeja (tulvat, maanjäristykset) 
   - hitaasti puhkeavia katastrofeja (kuivuus, ympäristön heikkeneminen, aavikoituminen, nälänhätä) 
   - epideemisiä katastrofeja (taudit, HI-virus) 
 
Ihmisen aiheuttamat katastrofit voivat olla esimerkiksi: 
 
   - teollisia tai teknologisia katastrofeja (saastuminen, räjähdykset) 
   - komplekseja katastrofeja (ruokaturvattomuus, lisääntynyt kuolleisuus) 
 
kehityksen takia pakkomuuttava = Pakkomuuttaja, joka muuttaa tai siirretään oman maansa sisällä 
erilaisten kehityshankkeiden takia. 
Tällaisia hankkeita voivat olla esimerkiksi: 
 
   - vesirakentaminen (padot, kastelujärjestelmät, tekojärvet ja vesivarastot) 
   - kaupunkien liikenteen infrastruktuuri (tiet, valtatiet, kanaalit), 
   - energiarakentaminen (kaivostoiminta, öljynporaaminen, putkistot), 
   - maatalousalueiden laajentaminen, 
   - puistojen ja luonnonsuojelualueiden perustaminen 
 
Nälänhädän takia pakenevat sisällytetään yleensä tähän ryhmään. 
 
sijaissuojelu = Sijaissuojelussa toinen valtio tai kansainvälinen humanitaarinen järjestö avustaa 
pakkomuuttajia heidän kotimaassaan. Tällainen suojelu on tarpeen etenkin kun ”maan sisäinen pakolainen” 
on vieraantunut kansallisvaltiostaan. 
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