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1. Väite

“

Eur
oopassa kiertävät tur
vapaiEuroopassa
turvapaikanhakijat ovat järjestelmän
väärinkäyttäjiä ja “tur
vapaik“turvapaikkashoppailijoita.”

“

1. Fakta:
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 ongelma. Turvapaikanhakijoille se on inhimillinen tragedia.
Pitkään Euroopassa kiertäneet turvapaikanhakijat ajautuvat epätoivoon
ja voivat huonosti. Esimerkiksi turvapaikkaa hakevien lasten huonovointisuus on lisääntynyt.
Niin sanotun Dublin-asetuksen mukaan se EU:n jäsenvaltio, jossa
turvapaikanhakija ensimmäisenä hakee turvapaikkaa, on velvollinen käsittelemään hakemuksen. EU:n jäsenvaltiot soveltavat kuitenkin pakolaisten suojelun kriteereitä hyvin vaihtelevasti.Yhä useampi turvapaikanhakija yrittää hakea turvaa toisesta EU-maasta saatuaan yhdestä
kielteisen päätöksen.
Turvapaikanhakijoille annetaan kielteisiä päätöksiä siitäkin huolimatta, ettei heitä kuitenkaan pystytä palauttamaan kotimaiden huonon
turvallisuustilanteen takia. Monissa EU-maissa kielteisen päätöksen
saaneita turvapaikanhakijoita kehotetaan vain poistumaan maasta. Yhteisiä pelisääntöjä palauttamisesta tai tuettuja paluuohjelmia niille, joilla
olisi mahdollisuus palata kotimaahan, ei vielä EU:ssa ole. Monissa maissa ihmiset jätetään oman onnensa nojaan kielteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen.

4
X205465 s04.pmd

1

11/29/2005, 8:26 AM

2. Väite

“

Ilman asianmuk
aisia papereita
asianmukaisia
ja passia saapuvat tur
vapaiturvapaikanhakijat ovat laittomia pakolaisia.

“

UNHCR/ T. Makeeva

2. Fakta:
Ei ole olemassa laittomia pakolaisia. Henkilö, joka hakee turvapaikkaa,
ei oleskele maassa laittomasti, vaikka olisikin saapunut maahan laittomin
keinoin. Maahantulotavan ei myöskään tule pakolaisoikeuden sääntöjen
mukaan vaikuttaa mahdollisen turvapaikan myöntämiseen. Pakolaiseksi
lähteminen tai pakolaisuudessa eläminen ei ole koskaan ”laitonta”.
Usein turvapaikanhakijoilla ei ole mahdollisuutta hankkia virallisia
matkustusasiakirjoja ennen pakoon lähtöään. Mikäli pakolaista vainoavat kotimaan viranomaiset, voi passin saaminen olla mahdotonta. Vieraan maan viisumin hankkiminen voi olla vaarallista tai viisumia ei edes
myönnetä. Tämän vuoksi monet turvapaikanhakijat turvautuvat salakuljettajiin ja väärennettyihin asiakirjoihin.
Laittoman maahanmuuton torjunnassa pakolaisten suojelu on
vaarassa unohtua. Laittoman siirtolaisuuden vastaisessa taistelussa ei
erotella kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia muista siirtolaisista.
Palautuskieltosäännön mukaisesti ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa
häntä uhkaa vaino, kidutus tai muu epäinhimillinen kohtelu.
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3. Väite

“
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“

UNHCR/ P. Smith

3. Fakta:
Vakavat aseelliset konfliktit ja ihmisoikeusloukkaukset tapahtuvat usein
maailman köyhimmissä maissa. Köyhyys siis edesauttaa 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 riittävää suojelua. Pakolaisen oikeuksiin kuuluu muun muassa oikeus ansaita oma
elantonsa, mutta käytännössä se ei yleensä ole mahdollista pakolaisleireillä. Arviolta noin 7 miljoonaa pakolaista maailmassa on asunut
leiriolosuhteissa yli 10 vuotta.
Suomikin on vastaanottanut kiintiöpakolaisina muun muassa
afganistanilaisia pakolaisia Iranista, koska nämä henkilöt tarvitsevat erityistä suojelua eivätkä ole voineet sellaista saada ensimmäisessä turvapaikkamaassaan Iranissa. Erityisen suojelun tarpeessa ovat usein naiset,
lapset ja lapsiperheet.
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4. Väite

“

Suomeen tulee paljon ns. ankkurilapsia. Heidät on lähetetty Suomeen, jotta vanhemmat
voisivat tulla perässä.

“

UNHCR/L. Åström

4. Fakta:
Yksintulleet lapset ovat erityisen haavoittuvainen ryhmä turvapaikanhakijoiden joukossa. Heidän pakonsa taustalla on useimmiten sisällissota tai muu vakava konflikti.
Suomeen on viime aikoina saapunut vuosittain 100 – 200 turvapaikanhakijalasta ilman vanhempiaan. Euroopasta hakee turvapaikkaa
vuosittain yhteensä 10 000 – 20 000 yksintullutta alaikäistä.
Suomeen lapset tulevat lähinnä Afrikan ja Aasian maista kuten
Somaliasta, Afganistanista ja Irakista. Monet ovat kokeneet aseellisia
hyökkäyksiä ja taisteluita, he ovat vaihtaneet asuinpaikkaa useaan
kertaan ja heidän perheenjäseniään ja ystäviään on kuollut tai kadonnut.
Yleensä lapsen vanhempi tai muu sukulainen on päättänyt lähettää
lapsen turvaan toiseen maahan.
Mikäli lapselle myönnetään turvapaikka tai oleskelulupa suojelun
tarpeen perusteella, on hänellä oikeus saada Suomeen vanhempansa
ja alaikäiset sisaruksensa. Useat yksintulleista lapsista saavat kuitenkin
kielteisen päätöksen tai heidät palautetaan Dublin-asetuksen mukaisesti
toiseen EU-maahan. Vain osa lapsista saa sellaisen luvan, joka oikeuttaa
perheenyhdistämiseen. Mikäli yksintullut alaikäinen ehtii täyttää 18 vuotta
ennen kuin päätös turvapaikkahakemukseen tulee, ei hän ole enää oikeutettu perheenyhdistämiseen ilman, että hänen tulonsa riittävät elättämään Suomeen muuttavat perheenjäsenet.
Lapsia kuuluu suojella paitsi pakolaisina myös lapsina. YK:n
lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsilla on oikeus valtioiden
antamaan erityiseen suojeluun ja tukeen. Valtioiden on toimittava siten,
että lapsen oikeudet ja etu toteutuvat.
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“

UNHCR/ T. Makeeva

5. Fakta:
Valtioilla on oikeus ja velvollisuus suojella kansalaisiaan terrorismilta.
Terrorismin vastaisissa toimissa on kuitenkin myös huolehdittava ihmisoikeuksien toteutumisesta. Vain ihmisoikeuksia kunnioittaen voidaan
luoda todellista turvallisuutta.
Turvapaikkajärjestelmän tarkoitus on tarjota suojelua ihmisille,
jotka ovat vaarassa joutua vainon tai ihmisoikeusloukkausten kohteeksi. Oikeus hakea turvapaikkaa on taattu useissa kansainvälisissä
ihmisoikeusasiakirjoissa eikä turvapaikanhakua saa estää terrorismin
torjumisen varjolla.
Turvapaikkajärjestelmä sisältää tehokkaita keinoja erilaisten väärinkäytösten estämiseksi. Turvapaikanhakijat ovat hakuprosessin aikana
tekemisissä useiden eri viranomaisten kanssa ja heidän taustansa tutkitaan tarkkaan ennen päätöksentekoa. Geneven pakolaissopimuksen
ns. poissuljenta-artikla takaa sen, ettei vakaviin rikoksiin syyllistyneille
myönnetä pakolaisen asemaa. Vastaava pykälä on myös Suomen ulkomaalaislaissa.
Mikäli Suomeen saapuu turvapaikanhakija, jota epäillään vakavasta kansainvälisestä rikoksesta, Suomen viranomaisilla on velvollisuus
tutkia asia ja tarvittaessa viedä tapaus oikeuteen.
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6. Väite

“

Suomeen tulee yhä enemmän
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“

6. Fakta:
Suomeen saapuu ainoastaan 1-2 prosenttia Euroopan unionin alueen
turvapaikanhakijoista. Vuosittain maastamme hakee turvapaikkaa 3000
– 4000 henkilöä. Suomi on syrjäinen maa, johon turvapaikanhakijan on
käytännössä hyvin vaikea päästä. Rajoja vartioidaan eikä maahan pääse ilman viisumia EU:n ulkopuolelta. Toisen EU-maan kautta tulevat hakijat taas käännytetään hyvin nopeasti takaisin. Suuria muutoksia hakijoiden määrissä ei ole viime vuosina tapahtunut.
Turvapaikanhakijoiden lisäksi Suomi vastaanottaa vuosittain pakolaisia UNHCR:n kanssa sovitun kiintiön ja perheenyhdistämisen kautta. Pakolaiskiintiö on ollut usean vuoden ajan 750 pakolaista. Pakolaisten perheenjäseniä on viime vuosina saapunut Suomeen noin 200400 henkilöä vuoden aikana. Kun mukaan lasketaan turvapaikkamenettelyn kautta maahan jäävät hakijat, on kaikkien vastaanotettujen pakolaisten kokonaismäärä ollut viime vuosina alle 2000 pakolaista vuodessa.
Kansainvälisesti katsoen Suomen pakolaismäärät ovat hyvin pieniä.
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7. Fakta:
Pakolaisia ei voida pitää syypäinä suomalaisten työttömyyteen. Suomeen on 70-luvun alusta lähtien saapunut yhteensä noin 26 000 pakolaista. Maahanmuuttajien ja pakolaisten työttömyysaste on huomattavasti suurempi kuin kantaväestön. Pakolaiset saapuvat maahamme
ilman suomen tai ruotsin kielen taitoa, joka 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 työnsaantia. Tosiasia
on, että mitä kauemmin pakolaiset Suomessa asuvat, sitä paremmin
he työllistyvät.
Kielitaitoisetkin maahanmuuttajat ja pakolaiset tekevät töitä, joita
muut eivät halua tehdä sen huonon arvostuksen tai palkan vuoksi.
Monella maahanmuuttajalla voi olla kotimaassa tai jopa Suomessa hankittu korkea koulutus ja ammatti. On tuhlausta olla hyödyntämättä
maahanmuuttajien taitoja samaan aikaan, kun puhutaan tiettyjen alojen
ja tulevaisuuden yleisestä työvoimapulasta suomalaisen työvoiman
ikääntyessä.
Monet maahanmuuttajat ovat erittäin innovatiivisia luomaan uusia
työpaikkoja. Eri puolella Suomea on runsaasti esimerkiksi etnisiä kauppoja, ravintoloita ja maahantuontiyrityksiä, joita ei olisi syntynyt ilman
maahanmuuttajia.
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8. Fakta:
Pakolaiset etsivät aktiivisesti työtä ja kokevat sosiaaliturvan varassa
elämisen usein nöyryyttäväksi. Valitettavasti useimmiten pakolaiset saavat tyytyä työtehtäviin, joista maksetaan matalaa palkkaa, vaikka he
olisivat hankkineet itselleen korkean koulutuksen. Jokaiselle ihmiselle,
myös pakolaiselle, kuuluu perusihmisoikeudet, kuten liikkumis- ja uskonnonvapaus sekä oikeus perhe-elämään. Myös suomalainen työttömyys- ja sosiaaliturva noudattaa ihmisoikeuksien ja perustuslain mukaista tasa-arvoa. Pakolaiset saavat työvoimatoimistossa ja Kelassa
saman palvelun kuin suomalaiset. Työttömänä työnhakijana oleva pakolainen saa siten samaa työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea
kuin suomalainen. Pakolaiset maksavat saamistaan tuloista veroa.
Turvapaikanhakijoille myönnettävä tuki on 15 prosenttia pienempi
kuin vähimmäistoimeentulotuki, koska heillä on mahdollisuus asua
vastaanottokeskuksessa. Turvapaikanhakijat voivat tehdä työtä kolmen
kuukauden maassaolon jälkeen. Tällöin he maksavat veroja eivätkä saa
ylimääräistä tukea.
Kielteistä suhtautumista pakolaisiin perustellaan sillä, että Suomessa on paljon omia huono-osaisia, joihin apu pitää ensisijaisesti suunnata. Suomi kuuluu maailman rikkaimpien maiden joukkoon eikä meillä
ole pakolaisten kotimaiden kaltaista vainoa ja köyhyyttä. Suomella on
velvollisuus auttaa omien kansalaisten lisäksi myös niitä, jotka eivät ole
turvassa omassa maassaan. Suomessa esiintyvään epäoikeudenmukaisuuteen, asunnottomuuteen tai työttömyyteen ei ole syynä pakolaispolitiikka. Huono-osaisuus on yhteiskunnassa rakenteellinen ongelma,
johon voidaan vaikuttaa yhteiskuntapoliittisilla päätöksillä.
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9. Fakta:
Maailman pakolaisista noin 80 prosenttia on naisia ja alle 18-vuotiaita.
Länsimaihin saapuneista turvapaikanhakijoista naisten ja lasten osuus
on pienempi. Usein sen vuoksi, että miehille matkustaminen on helpompaa ja turvallisempaa.
Sodankäynti on muuttanut muotoaan. Pakolaisuutta aiheuttavat
nykypäivän sodat ovat maansisäisiä taisteluita, joissa siviiliuhrien määrä
on suuri ja siviilit ovat usein kohteina. Konfliktit ovat usein alkaneet
väkivaltaisen vallankaappauksen jälkeen, jolloin kaikki edellisen vallanpitäjän kannattajat ovat vaarassa. Myös sukupuoleen tai seksuaaliseen
suuntautumiseen kohdistuva vaino on sellaista, joka ajaa pakolaisuuteen. Vainoaja voi olla myös yksityinen taho tai organisaatio, jota vastaan
pakolainen ei saa suojelua kotimaansa valtiolta. Eniten pakolaisia tulee
sisäisten konfliktien repimistä maista kuten Afganistan, Sudan ja Kongon
demokraattinen tasavalta.
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10. Fakta:
Euroopan unioniin saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä on viime
vuosina selvästi laskenut. Esimerkiksi vuonna 2004 unionin alueelle
saapui 282 000 hakijaa, mikä oli 19 prosenttia vähemmän kuin edellisenä
vuotena, kun mukaan lasketaan kaikki 25 jäsenmaata. Myös maailman
pakolaisten määrät ovat pudonneet.
Esimerkiksi Afganistanista ja Irakista tulevien turvapaikanhakijoiden määrät ovat olleet selvässä laskussa. Turvapaikanhakijoiden
määrään vaikuttaakin merkittävimmin se, millaisia kriisejä ja konflikteja
maailmassa on meneillään ja miten paluumuutto konfliktin jälkeen
pääsee käyntiin. Eniten Eurooppaan saapui turvapaikanhakijoita Bosnian
sodan seurauksena 90-luvun alussa.
Euroopan rajat ovat hyvin vartioituja. Tämä on johtanut siihen,
että Euroopan unionin alueelta turvaa hakevat turvautuvat usein henkensä uhalla salakuljettajien apuun. Ja koska salakuljetuksesta langetettavat tuomiot ovat koventuneet, on salakuljetuksesta tullut yhä vaarallisempaa. Moni on menettänyt henkensä matkalla Eurooppaan.
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TURVAPAIKANHAKIJA JA PAKOLAINEN

Käsitteitä.Tilastoja.Lisätietoja.
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Käsitteitä PAKO-

LAISUUS
Pakolainen
on henkilö, joka nauttii kansainvälistä suojelua oman kotimaansa ulkopuolella.
Hän on paennut kotimaastaan ihmisoikeusrikkomuksia, sotaa ja levottomuuksia. Hän on joutunut jättämään kotimaansa, koska hänellä on perusteltu syy
pelätä joutuvansa vainotuksi. Pakolaista vainotaan hänen rotunsa, kansallisuutensa, uskontonsa, yhteiskunnallisen ryhmänsä tai poliittisen mielipiteensä perusteella.

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 peräti 25 miljoonaa.

Turvapaikanhakija
on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta valtiosta. Suomesta turvapaikkaa hakeva voi hakea sitä heti rajalta tai maahantulon jälkeen poliisilta. Turvapaikanhakijalle voidaan myöntää pakolaisstatus, joka perustuu henkilökohtaiseen
vainoon tai oleskelulupa suojeluntarpeen perusteella, kun häntä uhkaa epäinhimillinen kohtelu kotimaassaan. Suomen lain mukaan hakijalle voidaan
myöntää oleskelulupa myös yksilöllisistä inhimillisistä syistä tai tilapäinen
oleskelulupa, mikäli palauttaminen ei ole mahdollista.

Kiintiöpakolainen
Suomi ottaa vuosittain vastaan tietyn määrän pakolaisia. Vuoden 2006 pakolaiskiintiö on 750. YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n kautta tuleville kiintiöpakolaisille myönnetään Suomessa pakolaisstatus. Suurin osa viime vuosina
Suomeen tulleista kiintiöpakolaisista on afganistanilaisia, iranilaisia ja
sudanilaisia.
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PAKO- Tilastoja
LAISUUS
Maailman pakolaiset
Vuonna 2004 UNHCR:n mandaatin piirissä oli 19 miljoonaa pakolaista. Pakolaisten lähtömaita olivat Afganistan (2 084 900), Sudan (730 600), Burundi
(485 800), Kongon demokraattinen tasavalta (462 200), Somalia (389 300) ja
palestiinalaiset (350 600).
Maansisäisiä pakolaisia oli 25 miljoonaa. Maansisäisten pakolaisten
tilastointi on vaikeaa, mutta arvioiden mukaan eniten maansisäisiä pakolaisia
oli Sudanissa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Kolumbiassa, Ugandassa, Irakissa ja Algeriassa.

Pakolaiset Suomessa
Suomeen on 70-luvun alusta lähtien saapunut yhteensä noin 26 000 pakolaista.
Suurimmat pakolaisryhmät ovat somalialaiset, irakilaiset, entisen Jugoslavian
kansalaiset, iranilaiset ja afganistanilaiset.

Perheenyhdistäminen
Pakolainen voi saada lähiomaisensa Suomeen perheenyhdistämisen kautta.
Lähiomaiseksi katsotaan puoliso ja alaikäiset lapset. Perheenyhdistämisten
kautta Suomeen saapui vuonna 2004 yhteensä 148 pakolaisen perheenjäsentä. Perheenjäseniä on saapunut viimeisen vuosikymmenen aikana
vuosittain noin 150 – 500.

Turvapaikanhakijat
Vuonna 2004 Suomeen saapui 3 861 turvapaikanhakijaa. Vuoden 2005
lokakuun loppuun mennessä hakijoita oli yhteensä 3 145. Eniten hakijoita on
viime vuosina saapunut Serbia ja Montenegrosta, Bulgariasta, Somaliasta,
Irakista, Venäjältä, Afganistanista ja Makedoniasta.
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TURVA- Tilastoja
PAIKANHAKIJA
Muiden maiden turvapaikanhakijatilastoja vuonna 2004:
Ruotsi
Norja
Tanska
Ranska
Saksa
Britannia
Puola

23 161
7 945
3 235
117 321
50 152
75 200
8 079

Yksintulleita alaikäisiä turvapaikanhakijoita saapui vuonna 2004 Suomeen
141, Norjaan 424 ja Ruotsiin 388. Vuoden 2005 lokakuun loppuun mennessä
Suomeen oli saapunut 190 turvapaikanhakijalasta ilman vanhempiaan.
Suomessa vain pieni osa turvapaikanhakijoista saa pakolaissopimuksen mukaisen turvapaikan. Suuri osa saa kielteisen päätöksen tai palautetaan toiseen
Euroopan maahan, jonka kautta hakija on tullut Suomeen ja joka on vastuussa
hakemuksen käsittelystä ns. Dublin-asetuksen mukaisesti. Vuonna 2004
turvapaikka myönnettiin 29 henkilölle. Oleskelulupa suojeluntarpeen perusteella annettiin 206 henkilölle ja muista syistä 561 henkilölle. Yli 70 prosenttia
hakijoista sai kielteisen päätöksen tai palautettiin toiseen Euroopan maahan
turvapaikkamenettelyyn.

Dublin-asetus
Niin sanotun Dublin-asetuksen mukaan se EU:n jäsenvaltio (myös Norja ja
Islanti), 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 EUmaassa. Tällöin hakija palautetaan vastuussa olevaan maahan turvapaikkamenettelyyn.
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TURVA- Lisätietoja
PAIKANHAKIJA
Turvapaikanhakijoiden oikeusasema, turvapaikkamenettely ja politiikka:
Pakolaisneuvonta ry: www.pakolaisneuvonta.fi
SPR:n pakolaistyö, kotoutuminen, perheenyhdistäminen:
Suomen Punainen Risti: www.redcross.fi
Kansainvälinen ja kotimainen pakolaistyö, tietoa pakolaisuudesta:
Suomen Pakolaisapu: www.pakolaisapu.fi
Ihmisoikeudet, pakolaisten oikeudet:
Amnesty Internationalin Suomen osasto: www.amnesty.fi
Lupa-asiat, päätöksenteko, tilastoja:
Ulkomaalaisvirasto: www.uvi.fi
Turvapaikanhakijoiden vastaanotto, pakolaisten kotouttaminen:
Työministeriö: www.mol.fi/migration
EU:n pakolais- ja turvapaikkapolitiikka:
European Council on Refugees and Exiles: www.ecre.org
Amnesty International, EU office: www.aieu.be
Maailman pakolaiset, pakolaisten suojelu:
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR: www.unhcr.ch
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Esitteen ovat toteuttaneet Amnesty Internationalin Suomen osasto, Pakolaisneuvonta ry, Suomen Pakolaisapu ry sekä
Suomen Punainen Risti ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston tuella.

Julkaisija: Pakolaisneuvonta ry,
Mannerheimintie 40 D 79, 00100 Helsinki,
puh. (09) 2519 000, faksi (09) 2519 0020,
pan@pakolaisneuvonta.fi
Kuvat: UNHCR & Suomen Pakolaisapu
Ulkoasu: Minna Salonen
Paino: Forssan kirjapaino, 2005
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