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Johdanto
Politiikan tutkimuksessa on tarkasteltu runsaasti EU:n jäsenmaiden kansallisten järjestelmien ja
politiikkojen eurooppalaistumisen (europeanization) astetta eri politiikan sektoreilla.1 Tämä luku
tarkastelee suomalaisen maahanmuuttopolitiikan viimeisen hieman yli viiden vuosikymmenen
aikana

tapahtunutta

vuosikymmenille,

eurooppalaistumista.

jolloin

rakennettiin

Tarkastelu

ulottuu

eurooppalaistumisen

jäsenyyttä

edellytyksiä.

edeltäville

Maahanmuuton

eurooppalaistuminen on ollut nähtävillä useamman eri politiikan tason kehityksessä. Ensinnäkin
lainsäädäntöä on muokattu ulkomaalaisten perus- ja ihmisoikeudet huomioivaan suuntaan 1980luvun lopulta lähtien. Toisekseen EU:n yhteisen turvapaikkapolitiikan (Common European Asylum
System, CEAS) ja lainsäädännöllisten vähimmäisvaatimusten (acquis communautaire) tavoitteita
on tuotu 1990-luvun lopulta lähtien kansalliseen lainsäädäntöön. Kolmanneksi eurooppalaistumisen
vaikutukset viisumi- ja rajavalvontakäytäntöihin ovat olleet merkittäviä.
Suomen asennoitumisen selittämiseksi hahmotamme luvussa neljä ajanjaksoa koskien kansalliseen
politiikkaan ja lakiin omaksuttuja eurooppalaisia tavoitteita sekä Suomen pyrkimyksiä vaikuttaa
eurooppalaisiin ratkaisuihin. Kaudet ovat: Pohjoismainen esinäytös ja valmistautuminen
eurooppalaistumiseen

(1954–1996),

Osaksi

EU:n

yhteistä

maahanmuutto-

ja

turvapaikkajärjestelmää (1997–2008), Lissabonin sopimus – yhteisen politiikan haasteiden
esiinnousu (2009–2014) ja ”Pakolaiskriisi” ja yhteisen politiikan umpikuja (2015–2019).
Suhteutamme muutokset eri aikoina Euroopassa ja Euroopan unionin muuttoliikkeiden sääntelyssä
tapahtuneeseen kehitykseen. Kausien rajavuosille ei tule antaa liian suurta merkitystä
käännekohtina, sillä yleensä eurooppalaistuminen on tapahtunut hitaasti tai asteittain. Edeltävillä
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ajanjaksoilla on tavallisesti havaittavissa merkkejä tulevasta, ja jotkin aiemman ajanjakson piirteet
säilyvät siirryttäessä seuraavaan kehitysjaksoon.
Käytämme kattokäsitettä muuttoliikepolitiikka, joka pitää sisällään maahanmuuton, maastamuuton
ja ulkomaalaisten oikeudet.2 Muuttoliikepolitiikassa on toisen maailmansodan jälkeisenä aikana ja
erityisesti EU-jäsenyysaikana omaksuttu yhteisesti hyväksyttyjä lähtökohtia, joilla on perusteltu
kansallisen politiikan ja lain muutoksia. Nykyisessä EU:n muuttoliikepolitiikassa tehdään ero EUkansalaisten unionin sisäisen liikkuvuuden (mobility) ja EU:hun sen ulkopuolelta suuntautuvan
muuton (migration) välillä. Lisäksi EU:n jäsenmaiden kansalaisten oleskelulupia ja sosiaalisia
oikeuksia koskevat säännökset ovat monin tavoin laajemmat verrattuna Unionin ulkopuolisista
maista muuttaneisiin.3 Tämän luvun painopiste on Suomeen EU:n ulkopuolelta suuntautuvassa
muuttoliikkeessä ja Suomen hallitusten suhtautumisessa Unionin yhteisen muuttoliikejärjestelmän
kehittämiseen. Muuttoliikepolitiikan painopiste kuitenkin vaihtelee käsiteltävien aikakausien välillä
heijastellen kunkin kauden keskeisiä kehityskulkuja. Seuraavat kysymykset ohjaavat tarkastelua eri
ajanjaksoilla:
1) Miten eurooppalaistuminen on heijastunut Suomen lainsäädäntöön ja hallitusten tavoitteisiin?
2) Miten kansallisia ratkaisuja on perusteltu eurooppalaisen viitekehyksen kautta?
3) Mitä asioita Suomi on pyrkinyt edistämään EU:n yhteisessä muuttoliikepolitiikassa?
Tarkastelemme Suomen hallitusten hallitusohjelmia ja maahanmuuttoa koskevia ohjelmia sekä
lainsäädäntömuutoksia ja ulkomaalaisia koskevia hallitusten esityksiä. Hallitusohjelmien tarkastelu
alkaa pääministeri Harri Holkerin (kokoomus) vuoden 1987 ohjelmasta, jossa muuttoliikepolitiikka
nousi ensimmäistä kertaa esiin mainintana pakolaispolitiikan kehittämisestä4. Viimeisenä
analysoidaan Antti Rinteen/Sanna Marinin (sdp) hallituksen vuosien 2019–2020 tavoitteita.
Ohjelmia on luettu kokonaisuuksina ja huomioitu myös muissa kuin varsinaisissa maahanmuuttoa
käsittelevissä osioissa olevat viittaukset aihepiiriin. Ulkomaalaissäädösten tarkastelu alkaa vuoden
1983 ensimmäisestä ulkomaalaislaista ja sitä koskevasta vuoden 1981 hallituksen esityksestä ja
päättyy vuoden 2004 ulkomaalaislakiin vuoteen 2020 mennessä tehtyihin lukuisiin muutoksiin.
Luvun tarkoituksena ei ole käydä systemaattisesti läpi kaikkia kansallisia muutoksia ja ohjelmia,
vaan pikemminkin nostaa esiin merkittäviä eurooppalaistumisen aikaansaamia muutoksia.
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Maahanmuuttopolitiikan eurooppalaistuminen
Suomen muuttoliikepolitiikan tarkastelu perustuu tässä luvussa eurooppalaistumisen teoreettiselle
viitekehykselle. Eurooppalaistuminen on keskeinen, joskin kiistelty ja monimerkityksinen käsite,
joka yleistyi integraation tutkimuksessa 1990-luvulla. Eurooppalaistumisella viitataan laajasti
ymmärrettynä muutosprosessiin, jolla pyritään vastaamaan EU-jäsenyyden tuomiin muutoksiin
kansallisella tasolla. Featherstonen mukaan eurooppalaistumista voidaan tulkita historiallisena
prosessina, kulttuurisena leviämisenä, institutionaalisena sopeuttamisena sekä politiikan ja
poliittisten prosessien mukauttamisena.5 Näkemys paljastaa eurooppalaistumisen tutkimuksen
jakautumisen eri suuntiin, joissa voivat korostua esimerkiksi normatiiviset ja institutionaaliset
muutokset tai sosialisaation prosessi. Toisaalta, jos eurooppalaistumisen tarkastelu jää pelkän
lainsäädännön tai institutionaalisten muutosten tasolle, olennaisia käsitteellisiä tai puhetapoihin
liittyviä eurooppalaistumisen vaikutuksia jää sen ulkopuolelle. Eurooppalaistuminen vaikuttaa
myös tapoihin, joilla sosiaalisia ongelmia käsitteellistetään tai siihen, minkälaisia arvolatauksia
niihin liitetään poliittisessa keskustelussa6.
Usein eurooppalaistumisen tulkitaan tapahtuvan hierarkkisesti ylhäältä alaspäin, ylikansalliselta
tasolta kohti jäsenmaiden käytänteitä, instituutioita ja normeja. Tulkinnan mukaan integraatio
aiheuttaa muutospaineita jäsenmaissa ja laajemminkin EU:n mahdollisissa tulevissa jäsenissä,
yhteistyövaltioissa sekä muissa kansainvälisissä organisaatioissa. Ylhäältä alaspäin etenevä
eurooppalaistuminen antaa kuitenkin prosessista varsin yksipuolisen ja ennalta määrätyn
vaikutelman. 7 Ensiksikin on tärkeä kontekstualisoida eurooppalaistumisen prosessia sekä ottaa
huomioon myös muita kansalliseen politiikkaan samanaikaisesti vaikuttavia muutostekijöitä.
Kaikki muutokset eivät ole integraatiokehityksen aikaansaamia vaan esimerkiksi globalisaation
vaikutusta tai seurauksia kansallisten voimasuhteiden muutoksesta.8 Toiseksi, eurooppalaistumisen
prosessissa toimijat, eli yleensä valtiot, eivät ole passiivisia EU-linjausten täytäntöön panijoita, vaan
yhteisen politiikan aktiivisia muokkaajia. Tässä merkityksessä eurooppalaistuminen ei ole
ainoastaan rakenteiden ohjaamaa, vaan toimijoilla on siinä keskeinen rooli. Eurooppalaistuminen
näkyy yhtä lailla alhaalta ylöspäin, pyrkimyksenä edistää kansallisia tai alueellisia intressejä
eurooppalaisella tasolla. Jäsenmaat pyrkivät vaikuttamaan EU-tason keskusteluun ja toisaalta
Euroopan tasoa voidaan hyödyntää monin tavoin kansallisessa keskustelussa. Eurooppalaistumista
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tapahtuu näiden ohella paljon myös horisontaalisesti jäsenmaiden kopioidessa käytäntöjä toisiltaan,
eikä Bryssel välttämättä ole tässä keskeinen toimija. Lisäksi valtioiden ohella erilaiset
kansalaisjärjestöt ja intressiryhmät tavoittelevat vaikutusvaltaa ja verkostoitumista EU-tasolla.
Eurooppalaistuminen on siis edellä mainitun valossa tärkeä ymmärtää prosessina, jossa vaikutukset
ovat monen suuntaisia ja tasoisia sekä usein sidoksissa toisiinsa. 9
Eurooppalaistumiseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu eri politiikan sektoreilla10. Olennaisia
lähtökohtia ovat toimivallan jakautuminen jäsenmaiden ja unionin välillä sekä politiikan alaa
koskevat päätössäännöt, jotka määrittävät eurooppalaistumisen prosessia. Ylikansallinen
päätöksenteko

ja

toimivalta

suuntaavat

kansallisia

voimavaroja

Euroopan

tasolle.11

Eurooppalaistumisen vaikutukset eivät kuitenkaan automaattisesti johda yhtenevään kehitykseen
eri jäsenmaissa, vaan siihen voidaan vastata kansallisesti eri tavoin. Börzelin ja Rissen mukaan
muutospainetta synnyttää ennen kaikkea kansallisten käytäntöjen, normien ja instituutioiden
eroavaisuus suhteessa EU-tason linjauksiin. Tässä suhteessa Etelä- ja Itä-Euroopan maat ovat
kokeneet merkittävintä eurooppalaistamista – painetta muuttaa kansallisia käytänteitään osana
jäsenyyden tuomia edellytyksiä. Mikäli eroa ei ole, myös paineet ovat vähäisiä. Lisäksi muutosten
aiheuttamia kustannuksia vähentääkseen jäsenvaltiot pyrkivät muokkaamaan yhteistä politiikkaa
kansallisten intressien mukaiseksi. Erilaiset kansalliset tekijät voivat vaikuttaa eri tavoin
eurooppalaistumisen prosessiin. 12 Eurooppalaistumisen hitaus voi olla osoitus hallinnonalan tai
instituutioiden kehittymättömyydestä mutta myös kyvystä vastustaa ei-toivottua muutosta.
Olennaisia tarkasteltavia asioita ovatkin kansallisen tason toimijoiden pyrkimykset hidastaa tai jopa
kumota eurooppalaistumista. Yleisesti ottaen eurooppalaistumisen voidaan nähdä synnyttävän
eniten vastustusta asioissa, jotka koetaan valtion suvereniteetin kannalta keskeisinä tai jotka ovat
tärkeitä kansallisille eturyhmittymille, kuten puolueille tai järjestöille. Eurooppalaistuminen voi
myös olennaisesti muuttaa kansallisia valtasuhteita ja luoda uudenlaisia mahdollisuuksia eri
toimijoille.
Euroopan tasolla muuttoliikepolitiikan yhtenäistyminen on edennyt suhteellisen nopeasti 1980luvulta lähtien. Syvimmälle Euroopan unionissa on edetty määräysten vastaisen siirtolaisuuden
(irregular migration) ja turvapaikkapolitiikan säätelyssä, kun taas esimerkiksi maahanmuuttajien
integraation osalta kansallinen toimivalta on haluttu säilyttää.13 Nopea eurooppalaistuminen on
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yllättävää siinä

mielessä,

että jäsenvaltioiden hallitukset

puolustavat

usein hanakasti

maahanmuuttokysymyksissä kansallisen päätöksenteon ja soveltamisvapauden säilyttämistä14.
EU:n yhteisessä muuttoliikepolitiikassa onkin alusta lähtien korostunut hallitustenvälinen
päätöksenteko ylikansallisen päätöksenteon sijaan15. Ylikansallisen päätöksenteon osuus on
kuitenkin kasvanut merkittävästi EU:n toimintakyvyn ja -mahdollisuuksien kehittyessä, ennen
kaikkea turvapaikkapolitiikan oikeudellisen ulottuvuuden vahvistumisen myötä16. Tämä kehitys on
edellyttänyt jäsenmailta aiempaa vahvempaa panostusta sekä kansallisen tason Eurooppa-politiikan
koordinaatioon, että eurooppalaisen tason päätöksentekoon ja siihen vaikuttamiseen. Jännite
ylikansallisen ja hallitustenvälisen päätöksenteon välillä maahanmuuttokysymyksissä on säilynyt
EU:ssa vahvana.
Poliittisten ja institutionaalisten muutosten ohella on tärkeää huomioida eurooppalaistumisen
vaikutukset muuttoliikepolitiikkaan käsitteellisellä ja diskurssien tasolla. Olennaista on esimerkiksi
se, miten EU-jäsenmaissa kategorisoidaan maahantulijoita ja minkälainen arvo heihin liitetään.17
Ketkä maahantulijat luokitellaan toivottaviksi ja ketkä ei-toivotuiksi? Diskurssien tasolla
yleiseurooppalaisena kehityslinjana on ollut 1990-luvulta lähtien maahanmuuttokysymysten
voimakas turvallistaminen eli pyrkimys esittää maahanmuutto turvallisuuskysymyksenä, johon
sisältyy erilaisia riskejä. Näiden riskien torjunnan taas on esitetty edellyttävän poikkeuksellisia
toimia.18 Samalla muuttoliikepolitiikassa on yleistynyt näkemys, jonka mukaan unionin
ulkopuolelta jäsenmaihin suuntautuvaa siirtolaisuutta tulisi ensisijaisesti ehkäistä ja ehkäiseviä
toimia tulisi kohdistaa ennen kaikkea EU:n rajojen ulkopuolelle. Eri tutkimuksissa rajoittavan
politiikan on tulkittu ammentavan nimenomaan jäsenmaiden pyrkimyksistä19. Euroopan tasolla
omaksuttujen

käsitteellistämisten

eurooppalaistumisprosessia.
päätöksentekijöiden

ja

Tutkimukset

“pakenemista”

puhetapojen
ovat

vaikutus

pyrkineet

eurooppalaiselle

tasolle

on

olennainen

osoittamaan
vaikeissa

osa

kansallisten

kysymyksissä20.

Eurooppalaistuminen voi tässä merkityksessä olla poliittis-strateginen valinta21, joka mahdollistaa
muutoksia muuttoliikepolitiikassa kansallisesta vastustuksesta huolimatta. Näihin “yleisempiin”
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linjauksiin vedoten kansalliset poliitikot ja virkamiehet ovat voineet perustella sekä oikeuttaa
toimiaan, jopa kansallisesta vastustuksesta huolimatta.
Edellä esitetyn valossa suomalaisen muuttoliikepolitiikan eurooppalaistumista voidaan tarkastella
useasta näkökulmasta. Historialliset taustatekijät ja kansalliset erityispiirteet vaikuttavat
jäsenmaiden eurooppalaistumisen prosessiin. Ensinnäkin alueellinen, pohjoismainen yhteistyö on
vaikuttanut Suomen ratkaisuihin, vaikka pohjoismaat eivät ole erilaisten integraationäkemystensä
vuoksi muodostaneet EU:ssa yhtenäistä blokkia22. Ensimmäinen tarkastelemamme ajanjakso
(1954–1996) kuvaa Suomen muuttoliikepolitiikan muovaamista monilta osin pohjoismaisten
esikuvien mukaisesti ja niiden kanssa yhteistyössä. Toisekseen, Suomen lyhyt historia siirtolaisten
merkittävänä kohdemaana sekä maan syrjäinen sijainti ovat vaikuttaneet eurooppalaisten
vaikutusten omaksumiseen muuttoliikepolitiikassa. Kansallisen lainsäädännön ja instituutioiden
muuntaminen yhteensopiviksi eurooppalaisen yhteistyön kannalta on ollut vasta 1980-luvun lopulta
lähtien näkyvää, ja eurooppalaistuminen on ollut ennen kaikkea ylhäältä alaspäin suuntautuvaa.
Kolmanneksi Suomen muuttoliikepolitiikan eurooppalaistumiseen on vaikuttanut hallitusten
myönteinen

suhtautuminen

Länsi-Euroopan

yhdentymiskehitykseen.

Jäsenyyden

myötä

eurooppalaistumista vauhdittivat ennen kaikkea EU:n sisäisen muuttoliikkeen vapautuminen sekä
unionin ulkopuolelta muuttavien ihmisten määrän kasvu ja säätely EU-tasolla. Tarkastelumme
toisella

ajanjaksolla

(1997–2008)

eurooppalaistuminen

alkaa

näkyä

muun

muassa

yhtenäistämisdirektiivien omaksumisena mutta myös jäsenmaiden kilpana karsia kansallisesti
tekijöitä, joiden katsottiin houkuttelevan ei-toivottuja maahanmuuttajia. Pyrkimys vaikuttaa EUtason politiikan sisältöihin vahvistuu suomalaisessa politiikassa kolmannella ajanjaksolla (2009–
2014). Maahanmuuttovastaisten populistipuolueiden kannatuksen ja poliittisen painoarvon kasvu
sekä yleinen maahanmuuttovastainen asenneilmapiiri ovat niin ikään eurooppalaistumista, jonka
näemme vaikuttavan nykytilanteessa.
Pohjoismainen esinäytös ja eurooppalaistumiseen valmistautuminen (1954–1996)
1940- ja 1950-luvuilla Länsi- ja Pohjois-Euroopassa oli muutamia hankkeita muuttoliikkeen
vapauttamiseksi muun muassa Pohjoismaiden, Benelux-maiden sekä Iso-Britannian ja Irlannin
välillä.23

Kylmän

sodan

aikaiseen

länsiblokkiin

kuuluneiden

valtioiden

yhteistyö

muuttoliikepolitiikassa perustui kuitenkin 1950-luvulta 1970-luvulle suureksi osaksi valtioiden
kahdenvälisiin sopimuksiin eikä ylikansalliseen politiikan muotoiluun. Länsiblokkiin kuulunut
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Eurooppa oli jakautunut kahtia. Vakavaraiset valtiot kuten Benelux-maat, Iso-Britannia, LänsiSaksa ja Ranska toivottivat tervetulleeksi muualta Euroopasta, entisistä siirtomaistaan tai Euroopan
lähialueilta työikäistä väestöä tukemaan maailmansodan jälkeistä taloudellista nousukautta.
Vähemmän vauraista valtioista – esimerkiksi Espanjasta, Irlannista, Italiasta ja Suomesta – sadat
tuhannet ihmiset lähtivät siirtotyöläisohjelmien kautta tai omatoimisesti etsimään toimeentuloa tai
parempaa tulevaisuutta maan rajojen ulkopuolelta. Vuonna 1973 alkaneen taloudellisen taantuman
jälkeen näitä siirtolaisuuden muotoja pyrittiin valtaosassa Länsi-Eurooppaa rajoittamaan.24
Euroopan talousyhteisön (ETY) sisällä oli kuitenkin jäsenmaiden kansalaisia koskeva työvoiman
vapaan liikkuvuuden alue jo 1960-luvun puolivälistä lähtien. 1970-luvulta eteenpäin ETY:n
ulkopuolelta tulevan muuton rajoittaminen oli aiempaa määrätietoisempaa. 25 1980-luvulla nähtiin
Länsi-Euroopassa vielä

merkittävämmät

siirtymät

hallitusten kahdenvälisestä politiikan

suunnittelusta kohti ylikansallista politiikkaa, kun ETY:n instituutiot saivat tärkeämmän roolin
yhteisen muuttoliikelainsäädännön kehittämisessä. Muuttoa pyrittiin vapauttamaan etenkin
työvoiman osalta, ja vuoden 1986 Euroopan yhtenäistämisasiakirja26 sisälsi paitsi ajatuksen
työvoiman vapaasta liikkuvuudesta, niin myös ohjasi muuttoliikepolitiikkaa ylikansalliseen
suuntaan. Yhteisön sisäistä muuttoliikettä koskevat kysymykset olisivat yhä enemmän
yhteispäätöksenteon alaisia tulevaisuudessa. Lisäksi jäsenvaltioiden välinen tiedonvaihto ja
viranomaisyhteistyö lisääntyivät. Tavoitteet yhteisön sisäisen muuton vapauttamisesta saivat
rinnalleen politiikkatoimia ETY:n ulkopuolelta tulevan muuton rajoittamiseksi. Taustalla oli LänsiEuroopassa muun muassa 1980-luvun lopun ja 1990-luvun alun huolestuminen lisääntyneistä
turvapaikanhakijamääristä ja idästä länteen suuntautuvasta muutosta. Vuonna 1986 ETY:yn
perustettiin myös ensimmäinen muuttoliikekysymyksiin erikoistunut valtioidenvälinen järjestö Ad
Hoc Group on Immigration (AHGI), jonka mandaatti oli niin ikään yhteisön ulkopuolisen muuton
rajoittamista ja turvallisuusnäkökulmaa korostava.27
Seuraava konkreettinen askel kohti muuttoliikesääntelyn eurooppalaistamista oli Dublinin
sopimuksen valmistelu vuonna 1990. Sitä valmisteli AHGI, ja tavoitteena oli ehkäistä turvapaikan
hakeminen useasta jäsenmaasta. Sopimuksen allekirjoittivat kaikki silloiset 12 jäsenvaltiota.
Vuoden 1992 Maastrichtin sopimus sisälsi muuttoliikkeiden sääntelyn kannalta merkittäviä
päätöksiä, jotka ohjasivat seuraavien vuosikymmenten EU-politiikan kehitystä. Maastrichtin
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sopimuksessa määritettiin etenkin EU-kansalaisuuteen kuuluvia oikeuksia ja yhteisiä toimintatapoja
suhteessa EU:n ulkopuolelta muuttaviin ihmisiin. Tärkeää tulevaisuuden kannalta oli, että unionin
sisäisen muuttoliikkeen säätely määräytyi sopimuksessa niin sanotun ensimmäisen pilarin
kysymykseksi eli EU:n neljän vapauden alueeseen kuuluvaksi. Lähtökohdat enteilivät muuttajien
valikointiin tähtäävää alueellisesti rajattua järjestelmää. Vaikka sopimus oli merkittävä
käännekohta, komissio oli asettanut toiveita vielä huomattavasti suuremmasta ylikansallisesta
päätöksenteosta muuttoliikepolitiikassa. Maastrichtin sopimuksen solmimisen jälkeisinä vuosina
ennen Amsterdamin sopimusta (1997) komissio pyrki edistämään muuttoliikepolitiikan edelleen
yhdenmukaistamista, mutta tulokset olivat laihoja.28
Maahanmuuttokysymykset olivat muutamia teemoja lukuun ottamatta marginaalisia aiheita
Suomen kylmän sodan aikaisessa politiikassa. Tästä kertoo se, että vuoteen 1984 asti Suomessa ei
ollut erillistä ulkomaalaislakia29 ja ettei Suomen hallituksilla vuoteen 1997 asti ollut erillistä
maahanmuutto-ohjelmaa.

Kuitenkin

jo

1950-luvulta

lähtien

hallitukset

hakivat

muuttoliikepolitiikan valintoihin mallia muilta Pohjoismailta ja niiden kanssa tehtävästä
yhteistyöstä. Myös YK:n järjestöt ja yleissopimukset olivat tällä ajanjaksolla tärkeä kiinnekohta
Suomen hiljalleen muotoutuvalle politiikalle.
1950- ja 1960-luvuilla Suomi oli leimallisesti muuttajien lähtömaa (ks. Kuvio 1) muuton
suuntautuessa pääasiassa Ruotsiin.

Muuttoa edistivät vuonna 1954 solmittu sopimus

pohjoismaisista työmarkkinoista ja pohjoismaiden välisestä passivapaudesta sekä vuonna 1955
solmittu pohjoismainen sosiaaliturvasopimus, joka takasi Pohjoismaiden kansalaisille oikeuden
sosiaaliturvaan muissa Pohjoismaissa.30 Suomessa oli sodan jälkeisinä vuosikymmeninä halukkaita
lähtijöitä tarttumaan etenkin länsinaapurin teollisuuden työllistymismahdollisuuksiin. Suurinta
muutto oli vuosina 1969–1970, mutta jo seuraavan kahden vuosikymmenen aikana suurin osa
palasi. Tämä näkyi hetkellisenä maahanmuuttomäärän nousuna Suomessa. 1980-luvulle asti
Euroopan maista tai Euroopan ulkopuolelta Suomeen suuntautuva muutto oli määrältään
vaatimatonta verrattuna seuraaviin vuosikymmeniin (Kuvio 1).31

28

Luedtke 2019, 18–19.
Viranomaisten toiminta perustui ennen tätä ulkomaalaisasetuksiin.
30
Tervonen 2016, 131–134.
31
Välimäki 2019b, 54–55.
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Kuvio 1: Maahanmuutto Suomeen ja maastamuutto Suomesta 1945–2019.
Kansainvälisen suojelun kysymyksissä Suomen hallitukset omaksuivat varovaisen asenteen kylmän
sodan aikana. Kiintiöpakolaisia ei vastaanotettu ennen 1980-lukua, eikä turvapaikanhakijoita juuri
ollut lukuun ottamatta joitakin Neuvostoliitosta tulleita. Suomi kuitenkin rahoitti valtion
talousarvion kautta YK:n pakolaisia avustavia järjestöjä. Lisäksi Suomen hallitus päätti muiden
Pohjoismaiden tapaan ja YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) vetoomuksesta ottaa vuonna 1973
pakolaisten ryhmän Chilestä ja vuonna 1979 Vietnamista.32 Myös YK:n pakolaisten asemaa
koskevien sopimusten sekä rotusorron ja syrjinnän kieltävien sopimusten allekirjoittaminen 19601970-luvulla

loi

pohjaa

myöhemmälle

turvapaikkajärjestelmälle

ja

ulkomaalaisten

yhdenvertaisuutta ja oikeuksia painottaneelle politiikalle.33 1970-luvun pakolaisten vastaanoton
jatkona olivat vuosittainen kiintiöpakolaisten vastaanottaminen vuodesta 1986 lähtien. Muut
Pohjoismaat olivat omaksuneet kiintiöpakolaisten vastaanoton edellisinä vuosikymmeninä.
Vuonna 1984 voimaan tullut ensimmäinen ulkomaalaislaki34 lopetti itsenäisyyden alusta alkaneen,
asetuksiin perustuneen aikakauden. Lainsäädäntö oli mahdollistanut laajan tulkinnanvaraisuuden,
ja ulkomaalaisten oikeusasema ja -turva olivat olleet heikkoja verrattuna myöhempään kehitykseen.
Hallituksen vuoden 1981 ulkomaalaislakiesityksen alussa todettiin, että esityksen “hyväksyminen
mahdollistaisi Suomen osalta eräiden kansainvälisten sopimusten hyväksymisen yhteydessä

32

Välimäki 2019a, 42–44.
Suomen 1960- ja 1970-luvuilla allekirjoittamista sopimuksista, ks. Makkonen ja Koskenniemi 2013, 61–66.
34
L 400/1983.
33
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tehtyjen varaumien poistamisen.”35 Esityksen mukaan “käsitykset ulkomaalaisten ja omien
kansalaisten oikeuksien erosta ovat muuttuneet” ja “[m]yös ulkomaalaisella on oltava riittävä
oikeusturva.” Varaukset, joiden poistamista hallitus tavoitteli esityksellään, koskivat YK:n vuoden
1951 pakolaisen oikeusasemaa koskevaa yleissopimusta ja vuoden 1966 kansalaisoikeuksia ja
poliittisia

oikeuksia

mahdollisuuksien

koskevaa

mukaan

yleissopimusta.36

huomioon

muiden

Hallitus

totesi

pohjoismaiden

pyrkivänsä

vastaava

“ottamaan

lainsäädäntö.”37

Pohjoismaista vapaata liikkuvuutta ja työmarkkina-aluetta koskevat säännökset kirjattiin
ulkomaalaislain 17. pykälään: “Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisella on oikeus saapua
maahan ilman passia ja viisumia suoraan näistä valtioista ja oleskella täällä ilman oleskelulupaa
sekä tehdä töitä ilman työlupaa siten kuin näiden valtioiden kanssa on sovittu.”38
Suomen kylmän sodan aikainen puolueettomuuspolitiikka ja Neuvostoliiton näkemysten
huomiointi hillitsivät länsi-integraatioon mukaan lähtemistä, ja päätöksentekijät siirsivät muun
muassa EFTA:n täysjäsenyyttä. Samoin oli tehty Euroopan neuvoston jäsenyyden kanssa, johtuen
siitä, että neuvostossa tuli ottaa kantaa Itä-Euroopan ihmisoikeusloukkauksiin. 39 Suomen
liittyminen vuonna 1989 Euroopan neuvostoon ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen sekä
Euroopan

talousalueen

jäsenyyden

valmistelu

vaikuttivat

pyrkimyksiin

rakentaa

eurooppalaisempaa ja oikeusperustaista viitekehystä toiminnalle 40. Euroopan neuvoston jäsenyyden
yhtenä

ehtona

oli

ulkomaalaisten oikeusaseman

vahvistaminen

edelleen

kansallisessa

lainsäädännössä; ETA-jäsenyys taas liitettiin ennen muuta työvoiman eurooppalaiseen
liikkuvuuteen sekä tähän mahdollisesti liittyvään sosiaalisten oikeuksien ja kansallisten työehtojen
heikentymiseen.41

Nämä

teemat

säilyttivät

merkityksensä

EU-jäsenyyden

aikaisessa

muuttoliikepolitiikassa.
Turvapaikanhakijoiden ja muiden itäblokin maista muuttaneiden määrä kasvoi länsiblokkiin
kuuluneissa Euroopan valtioissa 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa Itä-Euroopan valtioiden
maastamuuttorajoitusten päättyessä ja uusien pakolaisryhmien saapuessa esimerkiksi entisen
Jugoslavian alueelta, Somaliasta ja Afganistanista. Läntisen Euroopan valtiot vastaanottivat useita
miljoonia pakolaisia, ja samaan aikaan määrän kasvuun etsittiin ratkaisuja sekä kansallisesti että

35

HE 186/1981 vp, 1.
HE 186/1981 vp, 3; SopS 77/1968; SopS 8/1976.
37
HE 186/1981 vp, 2.
38
L 400/1983 (17 §).
39
Rentola 2010, 314.
40
Tämä kehitys jatkui myös vuoden 1995 perusoikeusuudistuksessa ja vuoden 2000 perustuslaissa. Ks. Kmak ja
Seilonen 2016.
41
Välimäki 2019b, 89–90.
36
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valtioiden yhteistoimin.42 Myös Suomessa tilanne muuttui olennaisesti 1990-luvun alussa, kun
maahan tuli aiempaa enemmän turvapaikanhakijoita etenkin Somaliasta ja entisen Jugoslavian
alueelta. Tämä johti kansallisen turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän luomiseen. 1990luvun alusta eteenpäin turvapaikkahakemusten vuosittainen määrä on Suomessa ollut yleensä 1
000–4 000.43
Vuoden 1991 uudessa ulkomaalaislaissa44 painottui eurooppalainen näkökulma ja reagointi
turvapaikanhakijoiden määrän lisääntymiseen. Hallituksen esityksessä otettiin esille Suomen
liittyminen Euroopan neuvostoon ja erityisesti sen ihmisoikeusnäkökohdat. Esityksen mukaan
“Euroopan yhteisöjen piirissä valmistellaan sopimusta ihmisten ja tavaroiden vapaasta
liikkuvuudesta sekä turvapaikka-asioiden käsittelystä.” Neuvoteltavan sopimuksen45 esitettiin
“edellyttävän

onnistuakseen

yhteistoimintaa

Pohjoismaiden

välillä”,

ja

että

“Suomen

ulkomaalaislainsäädäntö saatetaan mahdollisimman hyvin vastaamaan pohjoismaista käytäntöä.”46
Esitetyt keskeiset muutokset koskivat ulkomaalaisten säilöönottoa, muutoksenhakuoikeutta ja
perusoikeuksien alan laajentamista koskemaan kaikkia maassa asuvia ulkomaalaisia. Esityksessä
todettiin myös, että aiempien Pohjoismaiden välisten sopimusten näkökohdat on otettu
valmistelussa huomioon. Ulkomaalaislain 10 § korosti Pohjoismaiden kansalaisten oikeutta
maahantuloon, maassa oleskeluun ja työntekoon ilman passia tai erillistä lupaa47. Lisäksi todettiin
muun muassa, että “jokainen Pohjoismaa ottaa maahantulokieltolistaansa toisen Pohjoismaan
maahantulokieltoon asettaman ulkomaalaisen, ja passintarkastusviranomaiset valvovat kiellon
noudattamista kussakin Pohjoismaassa.”48 Myös turvapaikkapolitiikassa oli jo ennen EU-aikaa
piirteitä valtioiden välisestä yhteissopimisesta, sillä esityksen yksityiskohtaisten perustelujen
mukaan
Pohjoismaisen passintarkastussopimuksen (...) 1973 tehdyn lisäyksen mukaan toinen Pohjoismaa sitoutuu
tietyin edellytyksin vastaanottamaan takaisin ulkomaalaisen, joka on tästä valtiosta matkustanut toiseen
pohjoismaiseen

valtioon.

Ulkomaalaisen

olisi

tällöin

tehtävä

turvapaikkahakemuksensa

vastaanottovelvollisessa Pohjoismaassa.49

42

Gatrell 2019, 271–273, 305–313, 332–333.
Välimäki 2019a, 55–56. Suurimmat poikkeukset ovat vuosi 2009 (5 988 hakemusta) ja vuosi 2015 (32 476
hakemusta).
44
L 378/1991.
45
Kyseessä oli vuonna 1992 solmittu Maastrichtin sopimus.
46
HE 47/1990, 3.
47
L 378/1991 (10 §).
48
HE 47/1990, 16. Ks. myös L 378/1991 (39 §).
49
HE 47/1990, 14. Ks. myös L 378/1991 (31 §).
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Tämä valtioiden väliseen sopimukseen perustuva järjestely muistutti EU:ssa myöhemmin kehitettyä
Dublin-säädöstä, joka määrittää turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastaavan valtion. Vaikka
lainsäädäntö ja kansainvälisiin sopimuksiin perustuva politiikka lisääntyivät 1980- ja 1990-luvulla,
hallitusohjelmissa (Aho ja Lipponen I), maahanmuuttoon liittyvät viittaukset säilyivät vähäisinä.
Pääministeri Esko Ahon (keskusta) hallituksen vuoden 1991 ohjelmassa todetaan lyhyesti
kansainvälisen yhteistyön tarve sekä pyrkimys kehittää Suomen valmiuksia vastaanottaa
pakolaisia50.
Suomen liittyessä EU:n jäseneksi oli edessä sisärajatarkastusten poistuminen Suomen ja muiden
Schengen-maiden välillä, mikä toteutui vuonna 2001. Samalla EU:n muuttoliikekysymyksistä,
kuten ulkorajavalvonnasta, viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta, unionin sisäisten rajojen
valvonnasta ja yhteisestä turvapaikkajärjestelmästä, tuli tärkeitä asioita. Sisärajojen avoimuus
korosti ulkorajojen merkitystä, ja Schengen-alueen pisimmän ulkorajan valvojana Suomella oli
erityinen intressi osallistua EU-yhteistyöhön ja rajavalvonnan kehittämiseen. Myös Dublin-asetus
turvapaikkahakemuksen

käsittelystä

vastaavasta

jäsenmaasta

(1990)

muutti

kansallista

turvapaikkajärjestelmää, kun se tuli voimaan Suomessa vuonna 1998. Tämän jälkeen Suomesta
palautettiin entistä enemmän turvapaikanhakijoita toisiin EU-jäsenmaihin. 1990-luvun lopulta
lähtien nämä teemat olivat olennainen osa paitsi EU:n myös suomalaisen muuttoliikkeen sääntelyn
eurooppalaistumista.
Osaksi EU:n yhteistä maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmää (1997–2008)

Kylmän sodan päätyttyä EU-alueen ulkopuolelta sekä itäisestä Euroopasta tulevien siirtolaisten
määrän uskottiin kasvavan merkittävästi. Lisääntyvä muuttoliike oli keskeinen kimmoke EUmaiden välisen yhteistyön syventämiseen ja selkeiden yhteisten intressien listaamiseen Maastrichtin
sopimuksessa (1992)51. Aluksi yhteistyö oli puhtaasti hallitusten välistä, mutta monimutkaiset
institutionaaliset ratkaisut eivät johtaneet toivottuihin tuloksiin politiikan harmonisoimiseksi.52
Amsterdamin sopimuksen (1997) myötä maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat sidottiin osaksi EU:n
oikeudellista ja poliittista kehystä53, mikä perustelee toisen tarkeastelujakson alkamista vuodesta
1997. Amsterdamin sopimuksen jälkeen kehitystä ovat rytmittäneet viiden vuoden välein laaditut

50

Valtioneuvosto 1991.
Kaunert ja Léonard 2010, 145.
52
Luedtke 2019, 19–20.
53
Geddes et al. 2020, 5.
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oikeus- ja sisäasioita käsittelevät ohjelmat (Tampere, Haag ja Tukholma). Myös Schengenin
sopimus otettiin osaksi EU:n institutionaalista kehystä Amsterdamin sopimuksessa, mikä johti
ulkorajavalvonnan merkityksen korostumiseen ja yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan
kasvavaan tarpeeseen54.
Suomen ensimmäinen EU-ministerineuvoston puheenjohtajuus vuoden 1999 jälkipuoliskolla
ajoittui merkittävään vaiheeseen yhteisen politiikan ja tavoitteiden muotoilussa. Maahanmuutto ei
ollut Suomen puheenjohtajuuskauden prioriteetti, mutta Kosovon tapahtumat toivat maahanmuuttoja turvapaikkakysymykset polttavan ajankohtaisiksi55. Lokakuussa järjestetyssä Tampereen
epävirallisessa

huippukokouksessa

hahmoteltiin

EU:n

yhteistä

maahanmuutto-

ja

turvapaikkapolitiikkaa tulevaisuudessa ohjaavat periaatteet. Ensinnäkin esiin nousi ajatus
kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta muuttoliikkeeseen, joka ottaisi huomioon muun muassa
köyhyyden sekä ihmisoikeus- ja kehityskysymykset siirtolaisten lähtö- ja kauttakulkumaissa.
Lähtömaiden olosuhteisiin vaikuttaminen nähtiin ennen kaikkea keinona vähentää EU:n alueelle
suuntautuvaa siirtolaisuutta. Toisena asiana korostettiin kumppanuutta lähtömaiden kanssa
muuttoliikkeiden tehokkaaksi hallinnoimiseksi ja ihmiskaupan ehkäisemiseksi. Kolmantena,
edelliseen periaatteeseen liittyvänä, kokonaisuutena ohjelma painotti johdonmukaisuutta sekä
jäsenmaiden että EU:n sisä- ja ulkopolitiikan välillä. Tampereen ohjelmaa voidaan yleisesti tulkita
oikeusperustaisena lähestymistapana maahanmuuttokysymyksiin56. Puheenjohtajan päätelmissä
korostettiin EU:n alueella olevien kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukaista kohtelua ja
pitkään oleskelleiden mahdollisimman tasa-arvoisia oikeuksia EU-kansalaisten kanssa.57
Erityisen tärkeänä Tampereen ohjelmassa voidaan pitää päätöstä yhteisen maahanmuutto- ja
turvapaikkajärjestelmän

perustamisesta.

Tähän

kokonaisuuteen

kuuluivat

pyrkimykset

rajavalvonnan tehostamiseen, laittoman siirtolaisuuden ehkäisemiseen ja ihmissalakuljetuksen
estämiseen. Tampereella hahmotellun EU:n yhteisen turvapaikkapolitiikan tavoitteena oli lyhyellä
aikavälillä määritellä turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio selkeästi ja
toimivalla

tavalla,

luoda

yhteiset

normit

oikeudenmukaiselle

ja

tehokkaalle

turvapaikkamenettelylle, asettaa vähimmäisvaatimukset turvapaikanhakijoiden vastaanottoolosuhteille sekä yhdenmukaistaa pakolaisaseman tunnustamista ja sisältöä koskevat säännöt.
Pidemmällä aikavälillä tavoitteeksi asetettiin yhtenäinen turvapaikkamenettely ja yhtenäinen asema

54

Bendel 2019, 294.
Lipponen 1999.
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Geddes et al. 2020, 160.
57
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turvapaikan saaneille unionin alueella.58 Turvapaikkapolitiikan ensimmäinen vaihe oli määrä saada
päätökseen ennen itälaajentumista 1. toukokuuta 2004.
Turvapaikkaprosessia koskevien vähimmäissäädösten valmistelu osoittautui kuitenkin odotettua
hitaammaksi. Turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastaavan jäsenmaan määrittävä Dublinsäännöstö vahvistettiin Tanskan puheenjohtajuuskaudella vuonna 2002, ja sitä tuettiin ottamalla
käyttöön Eurodac-tietokanta turvapaikanhakijoiden sormenjälkitietojen tallentamista ja vertailua
varten. Samalla kasvoivat ulkorajavaltioiden vastuu ja velvollisuudet EU:n alueelle tulijoista.
Yhtenäisen politiikan taustaoletuksena oli, että kaikki jäsenmaat kykenevät suoriutumaan niihin
kohdistuvista velvoitteista. Tosiasiassa jäsenmailla oli varsin erilaiset kansalliset lähtökohdat
siirtolaisuuden hallinnointiin59. Lisäksi erityisesti uusien jäsenmaiden kykyä valvoa uskottavasti
EU:n ulkorajoja epäiltiin. Jäsenmaiden yhteistyön tueksi perustettiin vuonna 2004 EU:n uusi
rajavalvontaviranomainen, Frontex.60
EU:n itälaajeneminen vuonna 2004 synnytti vilkasta keskustelua työvoiman liikkuvuudesta, ja
useimmat vanhat jäsenmaat pyrkivät suojautumaan siirtymäajoin työperäiseltä muutolta uusista
jäsenmaista.61 EU:n maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskeva kokonaisvaltainen lähestymistapa62
(2005) sen sijaan pyrki tarjoamaan strategisempaa lähestymistapaa siirtolaisuuden hallintaan EU:n
ulkopuolisten maiden kanssa. Tavoitteena oli vahvistaa laillisia muuttoväyliä sekä ottaa huomioon
kehityksen ja muuttoliikkeen välinen vuorovaikutus erityisesti ulkosuhteissa. Muuttoliikepolitiikan
ulkoista ulottuvuutta korostavat komission liikkuvuuskumppanuudet63, joita se esitti ensimmäisen
kerran vuonna 2007. Kumppanuudet pyrkivät tarjoamaan laillisia muuttoväyliä sekä helpotettuja
viisumikäytänteitä, mikäli kumppanimaa tekee yhteistyötä palautusten ja siirtolaisuuden
rajoittamisen osalta64. Erityisesti kolmansien maiden työntekijöiden liikkuvuutta ja niin sanottua
kiertävää siirtolaisuutta65 eli siirtolaisten edestakaista muuttoa alkuperä- ja kohdemaan välillä
haluttiin helpottaa, ja komissio teki 2000-luvun alussa useita ehdotuksia tätä koskevaksi yhteiseksi
lähestymistavaksi. Käytännössä työperäinen maahanmuutto on silti säilynyt vahvasti kansallisessa
toimivallassa, eivätkä jäsenmaat ole olleet halukkaita politiikan harmonisointiin.66 Jäsenmaiden
työvoiman tarve ja sisäpoliittiset tekijät ovat muokanneet erilaisia kansallisia näkökulmia ja tehneet
58

Eurooppa-neuvosto 1999. Ks. myös Makkonen ja Koskenniemi 2013, 67.
Zaun 2019.
60
Léonard 2010, 234.
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Lakka 2018, 4.
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EU:n yhteistoimista melko irrallisia ja sektorikohtaisia. Halu valikoida tulijoita on heijastunut EUtasolla esimerkiksi sinistä korttia koskevassa direktiivissä (2009), jolla pyrittiin edistämään erittäin
pätevien työntekijöiden maahantuloa ja asumista jäsenmaissa.
EU:n kokonaisvaltainen lähestymistapa ja Haagin ohjelma (2004–2009) nostivat vahvasti esiin eitoivotun siirtolaisuuden rajoittamisen ja maahanmuuttopolitiikan eurooppalaistumisen “ulkoiset
kasvot”67. Ensisijaisia toimia olivat ulkorajavalvonnan tehostaminen, ilman oleskeluoikeutta
jäsenmaissa oleskelevien ihmisten palautukset sekä turvapaikkapolitiikan ulkoisen ulottuvuuden
vahvistaminen. Myös ensimmäiset ajatukset EU:n ulkopuolisista siirtolaisten käsittelykeskuksista
esitettiin 2000-luvun alkupuolella68. Tärkeäksi muuttoliikkeen hallintavälineeksi katsottiin
takaisinottosopimusten

neuvottelu

sekä

yhteistyön

edellyttäminen

siirtolaiskysymyksissä

kolmansien maiden kanssa tehtävässä yhteistyössä69. Terrorismin vastaiset toimet ja terrori-iskut
Madridissa (2004) ja Lontoossa (2005) vahvistivat turvallisuusnäkökulmaa muuttoliikepolitiikassa.
Julkisessa keskustelussa ja osin myös EU:n toimissa terrorismi ja ulkomaalaisten maahantulo
liitettiin usein yhteen. EU:ssa pidätettyjen, ilman oleskelulupaa jäsenmaissa oleskelevien ihmisten
määrä kasvoi, ja vuonna 2006 heitä oli puoli miljoonaa. Sisäasiainministeriön vuoden 2009 arvion
mukaan jopa puolet näistä ihmisistä ylitti EU:n ulkorajat järjestäytyneen rikollisuuden
avustuksella.70 Tarve syvenevälle yhteistyölle rajat ylittävien ongelmien, kuten rajanylityksen,
ihmissalakuljetuksen, ihmiskaupan, järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin ehkäisemiseksi
olivat vahvasti esillä EU-yhteistyössä. Lopulta vuonna 2008 laadittu Euroopan maahanmuutto- ja
turvapaikkasopimus pyrki uudistamaan Unionin politiikkaa huomioiden sekä EU:n edut, että
jäsenmaiden erityispiirteet.71 Sopimus tehtiin Ranskan puheenjohtajuuskaudella, ja jäsenmaat
pyrkivät sen avulla jo ennakoimaan Lissabonin sopimuksen (2009) tuomia muutoksia
toimivaltakysymyksissä. Vuoden 2008 maahanmuutto- ja turvapaikkasopimus voidaankin tulkita
nationalististen, jäsenmaiden hallitusten intressien ilmentymänä72. Neuvosto ajoi muuttoliikettä
rajoittavaa politiikkaa ja pyrki vastustamaan etenevää integraatiota. Euroopan parlamentti taas ajoi
liberaalimpaa politiikkaa sekä jäsenmaiden politiikkojen ja käytänteiden harmonisointia73.
Tällä ajanjaksolla (1997–2008) maahanmuutto kasvoi vuosittain Suomessa (Kuviot 1 ja 2).
Schengen-alueeseen liittymisen (2001) merkitys näkyy siinä, että noin kolmasosa maassa asuvista
67
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ulkomaalaisista oli oleskelunsa rekisteröineitä EU-maiden kansalaisia. Suomen hallitus määritti
lainsäädännön ja poliittisten ohjelmien kautta kantansa käytännössä kaikkiin yllä mainittuihin EU:n
tason kehityskulkuihin. Huomattavaa on ollut eurooppalaistuminen ylhäältä alaspäin eli
mukautuminen EU-tasolla tehtyihin muutoksiin. Suomi suhtautui pääosin myönteisesti EU:n
yhteistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa kohtaan ja oli aktiivisesti mukana sen
perustamisessa. Suomi edisti osaltaan erityisesti rajaturvallisuuden kysymyksiä, jotka olivat sille
ulkorajavaltiona tärkeitä. Eurooppalaistuminen näkyi myös ulkomaalaispolitiikan painotuksissa,
joissa Suomi pyrki edistämään oikeusperustaista lähestymistapaa.

Kuvio 2: Suomessa asuvien muiden EU-28 -jäsenmaiden kansalaiset 1990–2019.
Vuonna 1997 hallitus hyväksyi ensimmäisen maahanmuuton erityisohjelman. EU-jäsenyyden
aiheuttamat muutokset tiedostettiin “ohjelman lähtökohdat” -osuudessa: “Rajat ylittävän
muuttoliikkeen

lisääntyminen

on

väistämätön

seuraus

yleisestä

kansainvälistymisestä,

lähialueillamme tapahtuneista syvällisistä muutoksista ja maamme liittymisestä Euroopan unionin
jäseneksi.”74 Kylmän sodan jälkeinen rajakysymysten eurooppalaistuminen samoin kuin vapaaseen
muuttoliikkeeseen yhdistetyn uhkan ulottuvuus oli niin ikään esillä:
Suomen rajat ovat osaksi Euroopan unionin sisä- ja osaksi ulkorajoja. Niillä tapahtuva maahanmuuton seuranta
noudattaa osin kansallisesti päätettyjä ja osin EU:n puitteissa yhteisesti sovittuja sääntöjä. Kansalaisten
liikkuminen pyritään yhtäältä tekemään helpoksi ja joustavaksi, ja toisaalta torjutaan liikkuvuuden
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lieveilmiöitä

kuten

kansainvälisen

rikollisuuden

aiheuttamia

yhteistyöhakuisuutta niin lähialueilla kuin koko Euroopassa.

uhkia.

Tämä

edellyttää

Suomelta

75

Vuoden 1997 ohjelman painopiste oli pakolaiskysymyksissä ja “yleisten tavoitteiden” alussa
“keskeisiksi kansainvälisiksi kanaviksi”, joilla “kansainvälisessä yhteistyössä vaikutetaan
pakolaisuuteen ja hallitsemattomiin väestöliikkeisiin sekä niiden syihin”, katsottiin “Euroopan
unioni (erityisesti EU:n oikeus- ja sisäasiat, ulko- ja kehitysyhteistyöpolitiikka) ja pohjoismainen
yhteistyö sekä kansainvälisistä järjestöistä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, kansainvälinen
siirtolaisuusjärjestö IOM ja Euroopan neuvosto EN”. Myöhemmin ohjelmassa todettiin, että
“Suomi tukee

UNHCR:n

ja

erityisesti EU-maiden

kesken

käytävissä

keskusteluissa

pakolaiskiintiöiden käytön kansainvälistä laajentamista.” EU:n yhteistyötä maahanmuutto- ja
turvapaikka-asioissa käsittelevässä luvussa painotettiin, että “Suomi edistää EU:ssa alueella
laillisesti asuvien kolmansien maiden kansalaisten oikeuksien saattamista jäsenvaltioiden
kansalaisten oikeuksien tasolle erityisesti sosiaaliturvan ja paikallisen tason poliittisten oikeuksien
osalta.” Lisäksi tavoitteina oli muun muassa EU:n rasismin vastaisen vuoden (1997) hengessä
unionin toimivallan lisääminen rasismin vastaisessa toiminnassa ja alueellisena tavoitteena EU:n
tuen vahvistaminen Baltian maille ja Venäjälle “toimivan pakolaispolitiikan luomiseksi ja sieltä
suuntautuvan muuttopaineen vähentämiseksi”.76
Vuonna

1999

Suomessa

tuli

voimaan

ensimmäinen

maahanmuuttajien

yhteiskuntaan

integroitumista systemaattisesti käsittelevä laki (jäljempänä, kotouttamislaki)77. Esityksessä haettiin
vertailukohtia yhteiskuntaan integroitumisen tukemiseksi Alankomaista, Norjasta ja Ruotsista78.
Esityksen kannalta tärkeiksi kansainvälisiksi sopimuksiksi mainittiin paitsi YK:n pakolaisten
oikeusasemaa, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia sekä taloudellisia, sosiaalisia ja
sivistyksellisiä oikeuksia koskevat yleissopimukset79, niin myös Euroopan neuvoston yleissopimus
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta ja Euroopan sosiaalinen peruskirja 80. EU:n
alueella liikkuvista työntekijöistä ja heidän perheenjäsenistään todettiin: “Sopimuksella
jäsenvaltioiden sosiaaliturvajärjestelmä yhteensovitetaan siten, että maasta toiseen siirtyvien
henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturvan saanti jostakin maasta varmistetaan.”
Esityksessä selvennettiin, että “säännökset (...) eivät kuitenkaan koske niin sanottujen kolmansien
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maiden kansalaisia paitsi, jos kolmannen maan kansalainen on työntekijän tai yrittäjän
perheenjäsen” ja että “ristiriitatilanteissa yhteisön asetuksen säännökset menevät kansallisten
säännösten edelle.”81
Vasta pääministeri Paavo Lipposen (sdp) toisen hallituksen ohjelmasta (1999–2003) lähtien
maahanmuuttoa ja pakolaisuutta tarkasteltiin hallitusohjelmissa yksityiskohtaisemmin. 82 2000luvun alkupuolen hallitusohjelmissa eurooppalainen viitekehys nostettiin vahvasti esiin ja
pyrkimystä kehittää EU:ta ”vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueena” alleviivattiin.
Ulkomaalaislainsäädännön ja turvapaikkajärjestelmän käytäntöjen yhdenmukaistamisen katsottiin
myös vähentävän mahdollisuutta turvapaikanhakuun useasta EU:n jäsenmaasta83. Pääministeri
Anneli Jäätteenmäen/Matti Vanhasen (keskusta) hallitusohjelmassa (2003–2007) todettiin Suomen
harjoittavan vastuullista maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkaa, jossa Suomessa oleskeleville
taataan heidän ihmis- ja perusoikeutensa turvaavat olosuhteet. Ohjelman mukaan Suomen tuli
vaikuttaa pakolaiskriisien lievittämiseen ja pakolaisuuden syihin nimenomaan kansainvälisellä
yhteistyöllä. Suomen lähtökohtana painotettiin vastuullisuutta, kansainvälisiä velvoitteita ja
yhteistyötä globaalilla tasolla (UNHCR) sekä kiintiöpakolaisjärjestelmän vahvistamista.84 Samat
tavoitteet näkyivät myös Vanhasen hallituksen strategia-asiakirjassa, jonka mukaan Suomen
tavoitteena on entistä selkeämmin huomioida ihmisoikeuskysymykset EU:n maahanmuutto- ja
pakolaispolitiikassa.85 Vuonna 2008 (4 035 hakemusta) ja vuonna 2009 (5 988 hakemusta)
Suomeen tulikin normaalia enemmän turvapaikanhakijoita, pääasiassa Irakista ja Somaliasta.
Myös vuoden 2004 uuden ulkomaalaislain86 yhtenä keskeisenä tavoitteena oli EU:n
muuttoliikepolitiikan

ankkuroiminen

kansalliseen

lainsäädäntöön.

Hallituksen

esityksen

johdannossa todettiin, että Amsterdamin sopimuksen voimaantulo ”merkitsi, että toimivalta
maahanmuutto- ja turvapaikka-asioissa siirtyy asteittain Euroopan yhteisölle”. Laissa haluttiin
kirjata EU-direktiivien mukaisesti viisumeja koskevat Schengenin säännökset, unionin kansalaisten
liikkumisvapaus ja oleskeluoikeus, liikenteenharjoittajien takaisinkuljetusvelvollisuus ja tilapäisen
suojelun antaminen tilanteissa, joissa jäsenvaltioon tulee suuri määrä siirtymään joutuneita ihmisiä.
Lisäksi pyrittiin valmistautumaan etenkin turvapaikkapolitiikkaa koskeviin, valmistelussa oleviin
EU:n hankkeisiin. 87 Seuraavina vuosina esimerkiksi turvapaikanhakijoiden asemaa määrittävät
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määritelmä-, menettely-, vastaanotto- ja perheenyhdistämisdirektiivit tuotiin lainsäädännön osaksi
ulkomaalaislakiin88 ja osa muutoksina kotouttamislakiin. Kansallisessa toimeenpanossa Suomi
toimi etulinjassa, sillä edellytetyt EU:n vähimmäiskriteerit oli jo pääosin saavutettu. Näiltä osin
paine eurooppalaistumiselle ei ollut Suomessa kova.
Vanhasen ensimmäinen hallitus julkaisi vuonna 2006 myös Hallituksen maahanmuuttopoliittisen
ohjelman, jonka pääpaino oli ulkomaisen työvoiman kysymyksissä89. Ohjelman johdannossa
todettiin, että edellisessä, vuoden 1997 hallituksen maahanmuutto-ohjelmassa painottunut
pakolaispolitiikka ja muun muassa EU:n sisäinen liikkuvuus eivät olisi juuri esillä tässä ohjelmassa.
Ohjelman lähtökohtia olivat väestörakenteen ja työmarkkinoiden muutos, EU:n muodostamat
puitteet, kansainvälisten muuttajien määrän lisääntyminen, ihmisoikeudet ja kansainvälisen
suojelun tarve sekä muuttoliikepolitiikan toimintaympäristön globalisoituminen. Tampereen ja
Haagin ohjelmien katsottiin vahvistavan
EU:ta vapauden, oikeuden ja turvallisuuden alueena muun muassa parantamalla EU:n ja sen jäsenvaltioiden
kykyä kotouttaa maahanmuuttajia, antaa suojelua sitä tarvitseville henkilöille, säännellä muuttoliikkeitä ja
valvoa unionin ulkorajoja sekä torjua rajat ylittävää rikollisuutta.90

Johdannossa viitattiin myös komission vuonna 2005 antamaan tiedonantoon “laillista
maahanmuuttoa koskevasta toimintasuunnitelmasta Haagin ohjelman jäljellä oleviksi vuosiksi
2006–2009”, ja todettiin Haagin ohjelman välitarkastelun sijoittuvan Suomen vuoden 2006
puheenjohtajuuskaudelle. Yhtenä teemana Suomen puheenjohtajakaudella haluttiin edistää
laittoman maahanmuuton ja työnteon torjuntaa. Uusia jäsenmaita koskevista siirtymäajoista
mainittiin, että hallitus on vuoden 2006 alun selonteossaan eduskunnalle ilmoittanut, ettei 1.
toukokuuta 2006 eteenpäin jatketa työvoiman liikkuvuutta rajoittavaa siirtymäaikaa, eikä Bulgarian
ja Romanian liittyessä jäseniksi oteta käyttöön siirtymäaikoja.91 Muuttoliikepolitiikan todettiin
yleisesti kansainvälistyneen ja keskinäisriippuvuuden lisääntyneen:
EU-jäsenyyden aikana näkökulma Suomen maahanmuuttopolitiikassa on siirtynyt valvontapainotteisuudesta
kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Lisäksi maahanmuuttopolitiikka liittyy usein myös lähtömaiden,
kauttakulkumaiden sekä muiden maahanmuuttajia vastaanottavien maiden yhteistyöhön.92
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Turvapaikkajärjestelmän yhdenmukaistamiseen suhtauduttiin vuoden 2006 erityisohjelmassa
pääasiassa myönteisesti. Yhtenä toimenpiteenä ehdotettiin kiintiöpakolaisten vastaanoton
laajentamista EU:ssa. Dublin-säännökseen perustuvat palautukset olivat kasvussa, ja ohjelmassa
painotettiin siitä huolehtimista, että sekä turvapaikanhakijoiden oikeusturva että tehokkaat
palautuskäytännöt voitaisiin varmistaa. Tärkeä tavoite oli sama kuin EU:n tasolla: tuli varmistaa,
että turvapaikanhakijat hakisivat kansainvälistä suojelua jäsenmaasta, jonka alueelle he ensin
saapuivat.93
Ohjelmassa mainittu yhteistyö oikeus- ja sisäasioissa oli esillä Suomen toisella EU:n neuvoston
puheenjohtajuuskaudella vuoden 2006 jälkipuoliskolla, jolloin arvioitiin Haagin ohjelman
toimeenpanoa.

Suomi painotti jo

aikaansaadun

yhteisen

lainsäädännön tehokkaampaa

toimeenpanoa kaikissa jäsenmaissa, maahanmuuttopoliittisten ratkaisujen tärkeyttä sekä laittoman
maahantulon torjuntaa.94 Suomella on ollut keskeinen rooli yhteisen rajavalvonnan kehittämisessä,
mitä ilmensi myös se, että entinen rajavartiolaitoksen viranomainen Ilkka Laitinen toimi Frontexin
johdossa vuosina 2005–2014. Suomi on myös ollut yksi niin sanottu parhaiden käytäntöjen
mallimaa rajahallinnon lainsäädännön rakentamisessa95. Suomen puheenjohtajuuskaudella
hyväksyttiin EU:n yhteinen rajaturvallisuusstrategia sekä yhdenmukaistetun rajavalvonnan
määritelmä.96 Lisäksi vuoden 2006 puheenjohtajuuskaudella valmisteltiin suuntaviivoja komission
niin sanottuun vihreään kirjaan yhteisen turvapaikkajärjestelmän tulevaisuudesta (2007).
Vanhasen toisen hallituksen ohjelmassa (2007–2010) todetaan, että EU-politiikassa tavoitellaan
”jäsenvaltioiden

lainsäädännön

vastavuoroiseen

tunnustamiseen

perustuvan

yhteistyön

tiivistämistä”, viranomaisyhteistyön lisäämistä ja kokonaisvaltaisen yhteisen maahanmuutto- ja
turvapaikkapolitiikan luomista.97 Hallituksen tavoitteena oli kehittää aktiivista, kokonaisvaltaista ja
johdonmukaista muuttoliikepolitiikkaa, joka ottaisi huomioon erityisesti työvoiman tarpeen mutta
myös maahanmuuttajien moninaiset lähtökohdat ja lisäksi Suomen kansainväliset velvoitteet.
Suomi korosti kokonaisvaltaista lähestymistapaa maahanmuuttoon ja toimivia suhteita kolmansiin
maihin EU:n maahanmuuttoa ja liikkuvuutta koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan
mukaisesti. Lisäksi ajatus politiikkakoherenssista erityisesti maahanmuuttopolitiikan sekä kehitysja ihmisoikeuspolitiikan välillä tuodaan esiin. Hallituksen näkemyksissä korostui myös
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ihmisoikeuksien

ja

maahantulijoiden

oikeusturvan

takaaminen. 98

Vuoden

2009

ihmisoikeuspoliittisen selonteon mukaan Suomi tuo eri foorumeilla aktiivisesti esille
maahanmuuttajien oikeuksia, erityisesti ihmiskaupan uhrien sekä naisten ja lasten oikeuksia.99
Vanhasen toisessa hallituksessa ja sitä seuranneessa pääministeri Mari Kiviniemen (keskusta)
hallituksessa (2010–2011) muuttoliikekysymyksille annettu painoarvo välittyi siitä, että
hallituksissa oli myös erillinen maahanmuutto- ja eurooppaministeri100.
Lissabonin sopimus – yhteisen politiikan haasteiden esiinnousu (2009–2014)
Lissabonin sopimusta (2009) voidaan tulkita harppauksena eteenpäin EU:n yhteisessä
muuttoliikepolitiikassa, mikä perustelee uuden tarkastelujakson alkamista luvun teeman eli
eurooppalaistumisen näkökulmasta. Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikka siirtyi tavanomaiseen
EU-päätöksentekoon, johon kuuluivat määräenemmistöpäätöksenteko neuvostossa, neuvoston ja
parlamentin yhteispäätösmenettely sekä EU:n tuomioistuimen tulkintaoikeudet lainsäädännössä101.
Erityisesti tuomioistuimen toimivallan kasvu mahdollisti puuttumisen jäsenmaiden yhteisen
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan sekä direktiivien vaillinaiseen toimeenpanoon.102 Lisäksi
Lissabonin sopimuksella EU:n perusoikeuskirjasta tuli oikeudellisesti sitova asiakirja, ja sen
yksilön suojelua koskevilla määräyksillä on ollut vaikutusta yhteisen politiikan toteuttamiseen.103
Esimerkiksi oikeus turvapaikkaan, palautuskielto, syrjinnän ehkäiseminen, tasa-arvoiset työolot ja
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaate ovat tässä viitekehyksessä olennaisia kysymyksiä.
Lissabonin sopimus pyrki kuitenkin uudistamaan pääasiassa samoja periaatteita, jotka oli linjattu jo
Amsterdamin sopimuksessa kymmenen vuotta aikaisemmin. Vaikka EU:n instituutioiden
toimivaltuudet kasvoivat ja tässä suhteessa olisi ollut odotettavissa vähemmän rajoittavaa ja yksilön
oikeuksia paremmin huomioivaa politiikkaa, säilyi politiikan sisältö melko samanlaisena104.
Arabikevään (2011) tapahtumien myötä maahantulijoiden määrä lisääntyi ennen kaikkea
talouskriisin pahiten koettelemissa Etelä-Euroopan jäsenmaissa. Etulinjassa toiminut Italia solmi
ensiavuksi kahdenvälisiä sopimuksia Tunisian ja Libyan kanssa maahantulon torjumiseksi105. EU
seurasi perässä solmimalla liikkuvuus- ja muita kumppanuussopimuksia Pohjois-Afrikan maiden
kanssa.

Kreikassa

turvapaikkajärjestelmä

käytännössä

romahti

ja

Euroopan
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ihmisoikeustuomioistuin linjasi vuonna 2011, että Dublin-palautukset Kreikkaan tulisi
keskeyttää106.

Asenneilmapiiriä

kiristi

lisäksi

oikeistopopulististen

puolueiden

ja

maahanmuuttovastaisuuden nousu useissa jäsenmaissa yhdistettynä talouskriisistä seuraavaan
kurimukseen. On huomattava, että Lissabonin sopimuksen artikla 80 toi esiin jäsenvaltioiden
yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteita, mukaan lukien taloudellisten
kustannusten jakamisen. Jäsenvaltioiden toimenpiteet etulinjan maiden auttamiseksi olivat silti
riittämättömiä, ja haluttomuus helpottaa näiden maiden tilannetta kiristi jäsenmaiden välejä.
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) perustettiin vuonna 2011 tukemaan
muuttopaineita kokevia jäsenmaita sekä edistämään yleisemmällä tasolla koordinaatiota ja
tiedonkulkua jäsenmaiden välillä.
Lissabonin sopimuksen aiheuttamat institutionaaliset muutokset sekä integraation herkkä
kehitysvaihe vaikuttivat sekä jäsenmaissa että komissiossa oikeus- ja sisäasioita linjaavan
Tukholman ohjelman107 (2010–2014) valmisteluun. Neuvoston ja komission välinen kädenvääntö
ohjelman tosiasiallisesta sisällöstä ja toimeenpanosta heijasteli muuttuvaa toimintaympäristöä ja
toimivallan

jakautumista

oikeudenmukaisempaa

EU-tasolla.108

Komissio

maahanmuuttopolitiikkaa

tavoitteli
aiemman

EU-tason

yhtenäistä

hajanaisuuden

ja
sekä

sektorikohtaisuuden tilalle. Direktiivialoitteilla pyrittiin muun muassa yhdenvertaistamaan
kolmannen maan kansalaisten oikeusasemaa unionissa.109 Oikeusnäkökulmaa Tukholman
ohjelmassa edustivat myös ihmiskaupan ehkäisemistä vahvistavat toimet, kuten ihmiskaupan
vastaisten toimien koordinaattorin tehtävän perustaminen, ihmiskauppadirektiivin (2011)
valmistelu sekä ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitelman luominen vuosiksi 2012–2016.
Komission julkilausuttu pyrkimys oli kokonaisvaltainen, koherentti ja dynaaminen politiikka, joka
heijastaisi paremmin muuttoliikkeiden todellisuutta sekä palvelisi muun muassa jäsenmaiden
työmarkkinoiden tarpeita. Jäsenmaiden intresseissä taas vaikutti olevan monilta osin maahantulon
rajoittaminen sekä kansallisten toimivaltuuksien mahdollisimman laaja säilyttäminen uusien
direktiivien soveltamisen osalta.110
EU:n vähimmäisvaatimukset takaavat turvapaikkadirektiivit uudistettiin vuosina 2011–2013. Sen
sijaan, että uudistuksissa olisi tehty radikaaleja muutoksia tai otettu huomioon direktiiveihin
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kohdistettua kritiikkiä, niiden sisältö säilyi melko samankaltaisena jäsenmaiden erimielisyyksistä
johtuen. Jäsenmaille jäi myös edelleen paljon liikkumavaraa toimeenpanon suhteen. Vaikka
Tukholman ohjelma painotti suojelun tarpeessa olevien pääsyä suojelun piiriin, ei se silti luonut
uusia kanavia tähän. Sen sijaan jälleen tuotiin vahvasti esiin tarve estää turvapaikkajärjestelmän
väärinkäyttöä.111 Määritelmien ja suojelutason harmonisoinnilla tavoiteltiin edellisen ajanjakson
muutosten tapaan turvapaikanhakijoiden omaehtoisen, EU-jäsenmaasta toiseen tapahtuvan
liikkumisen vähenemistä. Yhteisillä standardeilla ei kuitenkaan kyetty riittävästi parantamaan
suojelun tasoa niissä jäsenmaissa, joissa järjestelmät olivat kehittymättömiä tai kovan paineen alla.
Erityisesti EU:n itäisissä ja eteläisissä jäsenmaissa ilmeni merkittäviä puutteita yhteisten kriteerien
toimeenpanossa, mihin komissio pyrki puuttumaan. 112 Toisaalta taas korkeamman suojelutason
maissa, kuten Suomessa, hallitukset ryhtyivät poistamaan tekijöitä, joiden ne katsoivat
houkuttelevan tulijoita. Suunta oli pikemminkin EU:n vähimmäistason tyydyttäviin ratkaisuihin.
Valtioneuvoston EU-selonteossa vuodelta 2009 todetaan osuvasti, että luottamus on välttämätöntä
oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön syventämiselle. Suomen tavoitteena mainitaan avoimuus
hallitulle maahanmuutolle ja pyrkimys tehokkaaseen yhteiseen turvapaikkapolitiikkaan.113
Eurokriisi ja sen hoito oli merkittävin yksittäinen asia, joka murensi suomalaisten luottamusta
EU:hun, ja aiemman vahvan konsensuslinjan sijaan yleinen mielipideilmapiiri muuttui
kielteisemmäksi EU:ta kohtaan114. Vuonna 2008 alkanut globaali talouden taantuma vaikutti
osaltaan maahanmuuttopolitiikan retoriikan muutokseen. Maahanmuuttajien määrä kasvoi
Suomessa 2010-luvulla 30 000 vuosittaiseen muuttajaan (ks. kuvio 1). Vuonna 2009 Suomessa
tehtiin

myös

ennätysmäärä

turvapaikkahakemuksia

(5 988).

Suomalaisten

puolueiden

kannanotoissa omaksuttiin monista Euroopan valtioista tuttuja poliittisen keskustelun teemoja,
kuten muuttoliikepolitiikan ja maahanmuuttajien käsitteleminen turvallisuuskysymyksinä ja puhe
kansallisten järjestelmien ”vetovoimatekijöistä”115. Suomalaiset puolueet sekä Matti Vanhasen
toinen hallitus ja Mari Kiviniemen hallitus kiinnittivät huomiota keinoihin, joilla voitaisiin vähentää
muista EU-maista tulevien turvapaikanhakijoiden sekä perheenyhdistämishakemusten määrää116.
Näiden näkökulmien korostuminen kertoo EU:n yhteisen muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan
normatiivisen ja juridisen viitekehyksen tärkeydestä suomalaisessa poliittisessa keskustelussa.
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Toisaalta maahanmuuton lisääntymiseen kielteisesti suhtautuvien äänenpainojen vahvistuminen
heijastelee osaltaan suomalaisten puhe- ja käsitystapojen eurooppalaistumista.
Pääministeri Jyrki Kataisen (kokoomus) hallituksen ohjelmassa (2011–2014) tavoitteeksi asetettiin
maahanmuuttopolitiikan linja, joka ”tukee suvaitsevan, turvallisen ja moniarvoisen Suomen
rakentamista sekä lisää Suomen kansainvälistä kilpailukykyä”. Suomen mainittiin myös pyrkivän
”aktiiviseen rooliin EU:n yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan aikaansaamiseksi”.
Unionin rajavalvontayhteistyön vahvistaminen nähtiin ennen kaikkea ”välttämättömäksi laittoman
maahanmuuton, ihmiskaupan ja salakuljetuksen torjumiseksi”. Muita esiin nousevia asioita olivat
kansainvälisten

työntekijöiden

oikeuksien

parantaminen,

syrjinnän

vähentäminen,

turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttaminen ja tehokkaampi kielteisen päätöksen saaneiden
palauttaminen. 117 Yleisen eurooppalaisen trendin mukaisesti rajoittava näkökulma ja laittoman
maahantulon vastaiset toimet vahvistuivat myös Suomessa118. Toisaalta taas pyrittiin tuomaan esiin
tulijoiden perusoikeuksia ja niihin liittyviä epäkohtia.
Suomi tuki paitsi Frontexin aseman vahvistamista ja Rajavartiolaitoksen toiminnallisten
valmiuksien kehittämistä osana eurooppalaista yhteistyötä, myös kansallisia toimivaltuuksia
väliaikaisten sisärajatarkastusten käyttöönotolle, mikäli jotkut jäsenmaat eivät kykenisi
huolehtimaan

ulkorajojen

pitävyydestä.

Ensimmäisessä

sisäasiainministeriön

Laittoman

maahantulon vastaisessa toimintaohjelmassa (2012–2015) huomioitiin kasvanut muuttovirta
Eurooppaan mutta todettiin samalla ”Suomen olevan ainakin toistaiseksi sivussa kehityksestä”.
Ohjelma korosti ihmiskaupan uhrien tunnistamisen kehittämistä sekä eurooppalaista yhteistyötä
ihmiskaupan torjunnassa. Lisäksi huomioitiin alaikäisten ja haavoittuvien ryhmien asema
pakolaisina.119
Vaikka vuoden 1999 Tampereen kokouksesta lähtien Eurooppa-neuvostossa ja komissiossa oli
pyritty vahvistamaan jäsenmaiden yhteisiä kotouttamisen muotoja, ne perustuivat yhä 2000- ja
2010-luvulla pikemminkin komission suosituksiin sekä erilaisiin tukipalveluihin ja -verkostoihin,
eivätkä pakottaviin säädöksiin120. Hallituksen vuoden 2008 kotouttamista koskevassa selonteossa
todettiin EU:n yhteisten perusperiaatteiden ohjaavan kotouttamispolitiikan ymmärtämistä
Suomessa.121 Myös vuoden 2010 laki kotoutumisen edistämisestä oli monilta painotuksiltaan, kuten
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maahanmuuttajien

työllistymisen,

kotoutumisen

kaksisuuntaisuuden

ja

perusoikeuksien

keskeisyyden osalta, komission vuonna 2005 esittämien suositusten mukainen. 122 Vaikka
jäsenmaissa onkin ollut pitkälle yhtenevä näkemys yhdenvertaisuuden ja yhteiskuntaan
sopeutumisen tärkeydestä, ovat ne halunneet säilyttää kansallisen päätösvallan kotouttamisen
käytäntöjen määrittämisessä. EU:n yhteisen muuttoliikejärjestelmän tavoitteet olivat pitkälti
yhteneviä Suomessa asuvien ulkomaalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan lainsäädännön
kanssa, eikä muutokselle ollut suurta painetta.
”Pakolaiskriisi” ja yhteisen ulkopolitiikan umpikuja (2015–2019)
Vuodesta 2015 alkanut Euroopan ”pakolaiskriisi” loi kovan paineen yhteisen maahanmuutto- ja
turvapaikkapolitiikan viimeistelylle. Tulijoiden määrän kasvu ja kiihtyvä Euroopan tason säätely
perustelee uuden jakson alkamista lukumme tarkastelussa myös Suomen osalta. On silti
huomattava, että uuden politiikan luomisen sijaan huomio oli pääosin aiemman rajoittavan
politiikan vahvistamisessa123. Kriisi nosti esiin EU:n yhteiseen politiikkaan liittyvät haasteet, ja sitä
voidaankin osuvammin kuvata EU:n yhteisen politiikan epäonnistumiseen liittyvänä kriisinä tai
politiikan

kolmantena

kehitysvaiheena.124

Kriisiytyneissä

olosuhteissa

huomio

muuttoliikepolitiikassa keskittyi erityisesti turvapaikanhakuun ja tapahtumien välittömiin
seurauksiin. Komissio antoi toukokuussa 2015 esityksen uudesta muuttoliikeagendasta125, jossa
pääpaino oli välittömissä, konkreettisissa toimissa muun muassa Etelä-Euroopan rajavaltioiden
auttamiseksi,

rajaturvallisuuden

vahvistamiseksi,

ihmishenkien

pelastamiseksi,

salakuljetusverkostojen kiinnisaamiseksi ja ihmisten tehokkaaksi palauttamiseksi.
Pakolaiskriisi osoitti ennen kaikkea Dublin-järjestelmän toimimattomuuden ulkorajavaltioiden
päästäessä turvapaikanhakijoita rekisteröimättä eteenpäin.126 Monet jäsenvaltiot käynnistivät toimet
rajamuurien ja aitojen rakentamiseksi, jotta ne pystyisivät estämään turvapaikanhakijoiden ja
muiden tulijoiden pääsyn alueelleen. Useat jäsenmaat, kuten Itävalta, Saksa ja Ruotsi, päätyivät
väliaikaisesti palauttamaan kansalliset rajatarkastuksensa muuttoliikkeen tyrehdyttämiseksi.
Rajaturvallisuuden parantamiseksi sovittiin uuden raja- ja rannikkovartioston perustamisesta127, ja
se aloitti toimintansa lokakuussa 2016. Eurooppalaisen raja- ja merivartioston kehittämistä
jatkettiin, ja marraskuussa 2019 annetun asetuksen mukaan aiemman Frontexin toimintakykyä
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tullaan vahvistamaan luomalla 10 000 rajavartijan pysyvä joukko, jonka on tarkoitus olla
toiminnassa vuodesta 2021 alkaen. Samalla Frontexin virkamiehille annetaan suuremmat
toimivaltuudet esimerkiksi suhteessa kolmansiin maihin. Osallistuminen viraston toimintaan on
jäsenvaltioille myös entistä sitovampaa ja velvoittavampaa.128 EU:n rajaturvallisuuden
parantamiseksi kehittämien tietojärjestelmien entistä parempi ja laajempi yhteistoimivuus pyrittiin
lisäksi varmistamaan ja tukemaan tehokasta tietojen vaihtoa.
Italiaan ja Kreikkaan perustettiin EU:n hallinnoimia niin sanottuja hotspot-keskuksia helpottamaan
tulijoiden vastaanottoa, ja vastuuta siirrettiin EU-instituutioille (EASO ja Frontex)129. Syyskuussa
2015 jäsenmaat sitoutuivat tilapäiseen 160 000 turvapaikanhakijan siirtoon Kreikasta ja Italiasta
muihin EU-maihin. Tätä täydennettiin niin sanotulla reiluusmekanismilla, jossa huomioitiin
jäsenmaiden kyvykkyyttä vastaanottaa ihmisiä. Päätöksenteko ei ollut helppoa erityisesti ItäEuroopan jäsenmaiden vastustaessa äänekkäästi pakollisia siirtoja. Tosiasiassa kahden vuoden
aikana vain noin neljännes sovituista siirroista pantiin toimeen. Lisäksi pyrittiin EU:n ulkopuolella
suojelun tarpeessa oleville ihmisille luomaan vapaaehtoisia ja tilapäisiä väyliä, joiden kautta päästä
jäsenmaihin.

Komissio

ehdotti

myös

EU:n

laajuisen

pysyvän

pakolaisten

uudelleensijoitusjärjestelmän perustamista, minkä odotettiin kannustavan kaikkia EU-maita
kiintiöpakolaisten vastaanottamiseen. 130 Kaikkiaan komissio antoi vuonna 2016 seitsemän
ehdotuksen kokonaisuuden, jonka tarkoitus on nostaa harmonisoinnin tasoa EU:ssa ja tehdä
yhteisestä turvapaikkajärjestelmästä tehokkaampi ja kriisinkestävämpi. Vastuunjaosta ja
solidaarisuudesta jäsenmaiden välillä ei kuitenkaan päästy yhteisymmärrykseen.
Samaan aikaan EU:n politiikan ulkoinen ulottuvuus vahvistui entisestään sen tehdessä sopimuksia
kolmansien maiden kanssa siirtolaisuuden pysäyttämiseksi. Kasvavilla rahoitussummilla on pyritty
tukemaan sekä lähtö- että kauttakulkumaissa tehtäviä projekteja, joilla estettäisiin ihmisten lähtö
liikkeelle kohti Eurooppaa. Vuonna 2015 perustettiin Afrikan hätärahasto, jonka tavoitteena oli
puuttua siirtolaisuuden juurisyihin. Merkittävin vaikutus oli EU-Turkki -julkilausumalla
maaliskuussa 2016131 ja siihen kytkeytyvällä sopimuksella. Sopimuksen mukaan Turkin kautta
Kreikkaan tulleita siirtolaisia olisi väliaikaisratkaisuna mahdollista palauttaa Turkkiin, ja jokaista
palautettua kohden EU vastaanottaisi Turkista yhden pakolaisen. EU tuki Turkkia useilla
miljardeilla euroilla maassa olevien pakolaisten olosuhteiden parantamiseksi sekä antoi sille
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valtuudet toimia luvattoman maahantulon estämiseksi. EU:n ja Turkin välisellä sopimuksella
käytännössä pysäytettiin muuttoliike Turkin kautta, mutta tulijat hakeutuivat myös osin muille
reiteille. EU:n toimet osoittautuivat tehokkaiksi tilanteen normalisoimisessa, joskaan ne eivät
saaneet kiitosta esimerkiksi kansalaisjärjestöiltä ja Euroopan parlamentilta.
Turvapaikanhakijoiden määrän kasvun ja osin vapaan EU:n sisällä liikkumisen seurauksena useiden
EU-maiden vastaanottojärjestelmät joutuivat uudenlaisen haasteen eteen. Suomi ei jäänyt syrjään
muuttovirroilta aikaisempaan tapaan vaan oli osana kehitystä. Suomen asemasta ulkorajavaltiona
muistuttivat myös Venäjän kautta varsin yllättäen saapuneet turvapaikanhakijat. Suomeen tuli
yhteensä yli 32 000 turvapaikanhakijaa, mikä oli noin kymmenkertainen määrä suhteessa edellisiin
vuosiin. Tornioon perustettiin rekisteröintikeskus valvomaan maahantuloa ja auttamaan tilanteen
hallinnoinnissa. Suomi tuki politiikallaan liikkuvuuden rajoittamista sekä valmistautui tarpeen
tullen myös omien rajojensa sulkemiseen132. Suomen tukea yhteiselle turvapaikkapolitiikalle on
tässä vaiheessa kuvattu epäröiväksi133. Pääministeri Juha Sipilän (keskusta) hallituksen (2015–
2019) ohjelmassa näkyy aiempaa vahvemmin arvosteleva ote EU-politiikkaa kohtaan, mutta myös
kansallisen ja yhteisen eurooppalaisen edun yhdistäminen. Perussuomalaisten nousu hallitukseen
näkyi esimerkiksi EU:n ylikansallisen päätöksenteon vastustamisena sekä toisaalta erityisesti
maahanmuuttokysymysten

vahvana

politisoitumisena

yleiseurooppalaiseen

tapaan.

Hallitusohjelman mukaan Suomi osallistuu aktiivisesti EU-tason keskusteluun maahanmuutosta,
erityisesti

koskien

sosiaaliturvaa

ja

ihmiskauppaa.

Ohjelmassa

painotetaan

hallittua

maahanmuuttoa, tehokkaita käsittely- ja palautusprosesseja ja väärinkäytösten ehkäisyä. Lisäksi
maahanmuuttoa edistetään nimenomaan huoltosuhdetta kohentavana ja työperäisenä ilmiönä.134
Ohjelmassa linjattiin myös, että turvapaikanhakijoiden siirtojen tulisi perustua jäsenmaiden
vapaaehtoisuuteen. Tämän seurauksena Suomi pidättäytyi turvapaikkakiintiöitä koskevassa
äänestyksestä EU:n sisäministerien kokouksessa syyskuussa 2015135.
Joulukuussa 2015 Sipilän hallitus julkaisi Hallituksen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman,
jonka tavoitteena oli 80 toimenpiteen avulla muokata kansallista politiikkaa maahantulon
vähentämiseksi. 136 Erityinen huomio oli EU:n rajavalvonnan tehostamisessa, turvapaikanhakijoiden
rekisteröinnin vaatimuksessa sekä turvapaikkakäytäntöjen yhdenmukaistamisessa jäsenmaiden
välillä. Hallitukselle oli tärkeää varmistaa, että Suomen lainsäädäntö ja käytäntö eivät ole muita
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EU-maita ja unionin lainsäädännön asettamaa vähimmäistasoa suotuisampia. Tämä nähtiin tärkeänä
siksi, että Suomeen ei kohdistuisi kohtuuttoman suurta osaa hakijoista verrattuna muihin maihin.
Tästä johtuen Suomi muun muassa poisti kansallisen humanitaarisen oleskeluluvan kesällä 2016 ja
pyrki toteuttamaan ainoastaan minimitason turvapaikanhakijoiden kohtelussa.137 Lisäksi
toissijaisen suojelun saamista vaikeutettiin vetoamalla parantuneeseen tilanteeseen Suomeen
tulevien hakijoiden lähtömaissa (Irak ja Afganistan). Kokonaisuutena Sipilän hallituksen toimet
johtivat kansainvälisen suojelun saamisen vaikeutumiseen Suomessa, mutta hallitusohjelman
linjauksista huolimatta Suomi otti vuosina 2015–2017 vastaan 1 980 henkilöä EU:n määräaikaisina
sisäisinä siirtoina Kreikasta ja Italiasta sovitun mukaisesti. Poliittisesta ilmapiiristä riippumatta
Suomi toteutti ylikansallista turvapaikkapolitiikkaa jäsenmaiden etulinjassa.
Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma päivitettiin vuonna 2017.
Ohjelmassa huomioitiin laittoman maahantulon moninkertaistuminen Euroopassa ja sen
vaikutukset toimintaympäristöön Suomessa.138 Pääministeri Sipilä ehdotti kiintiöpakolaisten
määrän nostamista yhtenä ratkaisuna laittoman maahantulon ongelmiin koko EU:n tasolla139.
Uudelleensijoittamisen nähtiin myös toimivan ”kaikkein haavoittuvimpien” tulijoiden eduksi
Suomen turvapaikkapoliittisia painopistealueita tukien. Lisäksi Suomi korosti tarvetta hyväksyä
nopeasti EU:n yhteinen luettelo turvallisista alkuperämaista ja kolmansista maista. EU-tason
yhteistyön katsottiin mahdollistavan Suomelle suuremman painoarvon neuvotteluissa toimivien
palautusjärjestelmien aikaansaamiseksi tiettyjen maiden kanssa.
Pääministeri Antti Rinteen/Sanna Marinin (Sdp) hallitusohjelma (2019–) antoi viitteitä muutoksesta
Suomen muuttoliikepolitiikassa erityisesti verrattuna edeltäjäänsä. Ohjelman mukaan ”Suomi
edistää yhteisten ihmisoikeuksia kunnioittavien eurooppalaisten turvapaikka- ja pakolaispolitiikkaa
koskevien ratkaisujen muodostumista pyrkimyksenä oikeudenmukainen ja kestävä vastuunjako
Euroopan maiden kesken”140. Lisäksi Suomen todettiin edistävän osana kansainvälistä yhteistyötä
kiintiöpakolaisjärjestelmän laajempaa käyttöä ja yhteistyötä erityisesti YK:n pakolaisjärjestön
(UNHCR) kanssa. Ohjelmassa painottuu Sipilän hallitusohjelmaan verrattuna enemmän ratkaisujen
ihmisoikeusperustaisuus, turvapaikanhakijoiden oikeusturvan parantaminen ja kansainvälisen
oikeuden merkitys. Erityisen positiivisena useiden pakolaistyötä tekevien kansalaisjärjestöjen
taholta koettiin hallitusohjelman lupaus selvittää lukuisten ulkomaalaislakiin viime vuosina tehtyjen
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muutosten ja soveltamiskäytäntöjen yhteisvaikutukset turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan141.
Hallitusohjelmassa luvataan muun muassa kestävämpiä ratkaisuja perheenyhdistämisen ongelmiin,
turvapaikkaprosessien kestoon, palautuksiin ja alaikäisten hakijoiden asemaan.
Suomen vuoden 2019 lopun EU-puheenjohtajuus tarjosi mahdollisuuden tuoda keskusteluun
yhteisen turvapaikkapolitiikan tulevaisuus. Puheenjohtajuuskauden parlamentaarisessa raportissa
puhutaan arvoperustaisesta puheenjohtajuudesta, mutta maahanmuutto mainitaan vain muutamalla
lauseella.

Asiakirja

mainitsee

maahanmuuttopolitiikkaan.142

pyrkimyksen

Suomen

perus-

ja

ihmisoikeuksia

puheenjohtajuuskauden

kunnioittavaan

lopullisessa

ohjelmassa

turvapaikkapolitiikan kokonaisratkaisun vaikeus myönnetään, ja ratkaisuksi tarjotaan etenemistä
yksittäisissä kysymyksissä.143 Suomen puheenjohtajuuskaudella järjestettiin myös Tampereen
ohjelman 20-vuotisjuhlallisuuksia, joissa korostettiin Suomen merkittävää roolia yhteisen
maahanmuutto-ja turvapaikkapolitiikan luomisessa.144 Poliittisella tasolla oikeus- ja sisäasioiden
neuvoston

lokakuun 2019

kokouksessa

keskusteltiin

muuttoliikepolitiikasta.

Joulukuun

kokouksessa taas keskusteltiin tulevaisuuden toimista yhteisen politiikan luomiseksi Suomen
selvityksen pohjalta.145
Suomen puheenjohtajuuskautta käsittelevän selvityksen mukaan ”Suomen johdolla keskusteltiin
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan kehittämisestä kokonaisvaltaisesti ja pohjustimme omalta
osaltamme yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän uudistusta”.146 Keskustelua käytiin
esimerkiksi Dublin-järjestelmän uudistuksesta,

vastuun tasaisemmasta jakamisesta sekä

muuttopaineen kohteena olevien maiden tukemisesta. Poliittisten ratkaisujen umpikujaan odotettiin
ennen kaikkea uutta komission ehdotusta EU:n maahanmuuttosopimuksesta.147 Ehdotuksen
julkaisuajankohta kuitenkin siirtyi syyskuulle 2020, johtuen osin koronakriisin vaikutuksista, mutta
myös yhteisen linjan kohtaamista haasteista. Suomen haluttomuus epäonnistua puheenjohtajana
johti jopa turhankin laimeaan pyrkimykseen edetä yksittäiskysymyksissä. Esimerkiksi Wahlbeckin
mukaan maahanmuuttoon liittyvien kysymysten osalta ei päästy konkreettisesti juuri eteenpäin
Suomen puheenjohtajuuskauden aikana148. EU:n institutionaalinen välivaihe mahdollisti kuitenkin
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keskustelun turvapaikkapolitiikan tulevaisuudesta ja sen ongelmakohdista Suomen selvityksen
pohjalta. Tämän keskustelun antia sopimukseen on vielä aikaista arvioida, mutta ylipäätään päätös
keskustelun käymisestä vaikeuksista huolimatta oli tärkeä.
Vuoden 2015 turvapaikanhakijamäärien kasvun ja sitä seuranneen EU:n turvapaikkajärjestelmän
kriisiytymisen vauhdittamana tehtiin vuosina 2015–2019 yhteiseen politiikkaan lukuisia muutoksia,
joilla pyrittiin reagoimaan tapahtuneeseen. Toimet, joista kyettiin jossain määrin saavuttamaan
yhteisymmärrys,

vaativat

myös

Suomen

lainsäädännön

päivittämistä

esimerkiksi EU-

instituutioiden (Frontex ja EASO) toimivaltuuksiin liittyen149. Samalla yhteinen maahanmuutto- ja
turvapaikkapolitiikka on kuitenkin ajautunut jäsenmaiden näkemyserojen johdosta umpikujaan,
mikä on estänyt edistymisen osassa kysymyksiä. Työ vaikeiden kysymysten ratkaisemiseksi on silti
jatkunut, kuten muun muassa Suomen puheenjohtajuuskausi osoittaa. Miten pitkälle järjestelmän
uudistamisessa voidaan lopulta edetä, riippuu pitkälti jäsenmaiden hallituksista ja EU-maissa
vallitsevasta

kansalaismielipiteestä.

blokkiutumisella

on

Maahanmuuttovastaisuuden

vaikutuksensa

kasvulla

muuttoliikepolitiikan

ja

jäsenmaiden

eurooppalaistumisen

etenemismahdollisuuksiin. Kokonaisuutena on ristiriitaista, että odotukset EU:n toimia kohtaan
vaikuttavat kasvaneen samalla kun jäsenmaat ovat osin estäneet yhteisen politiikan etenemistä.
Johtopäätökset
Eurooppalaistuminen on ollut Suomen muuttoliikepolitiikan eri osa-alueilla eri tahtista.
Eurooppalaisen politiikan painopiste on ollut määräysten vastaisen siirtolaisuuden (irregular
migration) ja turvapaikkapolitiikan kehittämisessä. Laillisten tuloväylien osalta jäsenmaat ovat
pitkälti halunneet säilyttää kansallisen toimivaltansa muun muassa suojellakseen maansa
kansalaisia työmarkkinakilpailulta. Suomi on edistänyt yhteistä EU-tason politiikkaa, joskin
Suomen toimet edustavat monilta osin melko reaktiivista suhtautumista Euroopan tason
kehityskulkuihin. Reaktiivisuutta ilmentää ylhäältä alaspäin edennyt eurooppalaistuminen, jossa
Suomi on pitkälti pyrkinyt sopeuttamaan kansallista lainsäädäntöä ja politiikkaa eurooppalaisiin
kehityskulkuihin. Suomen reaktiivisuutta selittänee se, että Suomi on ollut eurooppalaisittain
katsottuna varsin syrjässä tulijoiden kohdemaana, ja ulkomaalaisten osuus on säilynyt maassa
suhteellisen pienenä. Suomella on myös lyhyt historia kiintiöpakolaisten ja suurempien
turvapaikanhakijamäärien vastaanottajana, vaikka kiintiöpakolaisten määrän nostoa onkin tuotu
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sittemmin esiin tärkeänä yhteiseurooppalaisena tavoitteena. Eurooppalainen yhteistyö on tarjonnut
Suomelle oppia, vaikutusmahdollisuuksia ja tärkeää kokemusta muuttoliikepoliittisten kysymysten
hallinnoinnissa.
Suomessa tapahtuneisiin muutoksiin on vaikuttanut EU-tason lisäksi alueellinen, Pohjoismaiden
välinen yhteistyö. Suomella on sekä historiallisesti että yhteiskunnallisen mallin osalta eniten
yhtenevyyksiä ja alueellista keskinäisriippuvuutta näiden maiden kanssa. Vuoden 2015
turvapaikanhakijamäärän kasvu ja siihen liittyvät toimet tuntuvat lisäksi osin vahvistaneen
pohjoismaista näkökulmaa, joka on EU-jäsenyyden aikana ollut vähemmän esillä. Toisaalta erot
Pohjoismaiden muuttoliikepolitiikassa ovat myös suuria. Suomen (ja muiden Pohjoismaiden) ero
Ruotsin viime vuosikymmeninä harjoittamaan maahanmuuttopolitiikkaan on huomattava. Ruotsi
on ollut väkilukuun suhteutettuna EU:n suurimpia yleisesti maahanmuuttajien ja erityisesti
turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten vastaanottajia. Sittemmin Ruotsi on kuitenkin
muuttanut linjaansa ja pyrkinyt lähemmäs EU:n vähimmäisvaatimuksia.150 Suomi on pyrkinyt
neutraaliin ja rakentavaan politiikkaan eurooppalaisten kumppaniensa kanssa sekä ollut tiiviisti
mukana yhteisissä hankkeissa, toisin kuin esimerkiksi Tanska, joka on neuvotellut itselleen lukuisia
poikkeuksia yhteisestä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta151. Pienenä jäsenmaana yhteisten
intressien löytäminen ja niiden tukeminen on nähty Suomessa tärkeänä tapana vaikuttaa osana
eurooppalaista järjestelmää.
Suomi on osaltaan toimeenpannut kiitettävästi yhteisen politiikan asettamia vaatimuksia, ja sen
lähtökohtatilanne 2000-luvun alussa, kun yhtenäistäminen syveni, oli melko lähellä EU:n normeja
tai jopa niiden yläpuolella. Näin ollen paine eurooppalaistumiselle on ollut varsin kohtuullinen.
Hallinnollisesti Suomi on ollut myös melko notkea toteuttamaan muutoksia. Eurooppalaistumisen
vaikutukset ovat selvimmin nähtävissä ulkomaalaisten oikeusaseman vahvistamisena 1980-luvulta
lähtien

sekä

turvapaikanhakijoiden

vastaanottojärjestelmän

ja

eri

määritelmien

yhdenmukaistamisena 2000-luvulla. Näihin kehityksiin on EU:n lisäksi vaikuttanut laajempi
kansainvälinen normisto ja yhteistyö. Ihmisoikeusperustaisuuden näkökulmasta kansallinen kehitys
on ollut kahtalainen – toisaalta Suomi on vahvasti tuonut esiin ihmisoikeuksia ja kansainvälisiä
velvoitteitaan, toisaalta taas tasapainoillut oman vastaanottojärjestelmänsä “houkuttelevuuden”
vähentämiseksi suhteessa muihin EU-maihin. Erityisesti turvapaikkapolitiikka ja ”taakan/vastuunjako” on jakanut jäsenmaita varsin erilaisiin leireihin. Kaikki jäsenmaat eivät ole
osallistuneet EU:n taakan-/vastuunjakomekanismeihin, mikä on murentanut luottamusta yhteiseen
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politiikkaan

ja

EU-tason

ratkaisujen

saavuttamiseen.

Tosiasiassa

EU:n

sisäisiä

turvapaikanhakijoiden siirtoja ei ole kyetty toteuttamaan sovitun mukaisesti, ja olosuhteet
esimerkiksi Kreikan pakolaisleireillä ovat kehittyneet kaoottisiksi ja epäinhimillisiksi. Suomi on
toteuttanut yhteisesti sovitut sisäiset siirrot asianmukaisesti ja perustellut ratkaisujaan osana
eurooppalaista yhteistoimintaa ja taakan jakamista. Suomi on pyrkinyt auttamaan ennen kaikkea
haavoittuvassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita ja vastaanottanut sisäisinä siirtoina
pakolaisleireiltä esimerkiksi yksintulleita alaikäisiä henkilöitä. Näiltä osin Suomi on edistänyt
kansallisia tavoitteitaan ja yhdenmukaisuutta esimerkiksi EU- ja ihmisoikeuskysymyksiä koskevien
ulkopoliittisten prioriteettien kanssa.
Suomen hallitukset ovat olleet muun muassa Saksan, Ranskan ja Ruotsin tavoin yhteisen
järjestelmän puitteissa toimimisen kannalla. Hallitusohjelmissa on toistuvasti tuettu Euroopan
maahanmuuttoyhteistyötä

ja

osallistuttu

aktiivisesti

EU:n

yhteisen

maahanmuutto-

ja

turvapaikkapolitiikan kehittämiseen. Ennen kaikkea Suomi on pyrkinyt saamaan omia
painotuksiaan, kuten ulkorajaturvallisuutta ja pakolaisten uudelleensijoittamista, osaksi EU:n
yhteistä politiikkaa. Ulkorajavaltiona yhdenmukaistetun rajaturvallisuuden kehittäminen on
Suomelle tärkeä tavoite. Eurooppalaiset tietojärjestelmät ja tiedon jakaminen myös vahvistavat
kansallista toimintakykyä. Eurooppalainen yhteistyö mahdollistaa pienelle maalle lisäksi
tehokkaampia kanavia vuorovaikutukseen kolmansien maiden kanssa esimerkiksi palautuksiin
liittyen.

Viimeisimmän

EU-puheenjohtajuuden

aikana

syksyllä

2019

Suomi

otti

maahanmuuttokysymykset käsittelyyn huolimatta politiikan kohtaamista vaikeuksista EU-tasolla.
Suomen kannoissa on korostunut perus- ja ihmisoikeuksien sekä kansainvälisten sitoumusten
tärkeys.152 Suomi on pyrkinyt välttämään vastakkainasetteluja ja jyrkkiä kantoja EU-tasolla, vaikka
myös Suomessa maahanmuuttovastaiset äänenpainot ovat lisääntyneet eurooppalaiseen tapaan.
Erityisesti vuoden 2015 ”pakolaiskriisin” ja Sipilän hallituksen toimien myötä Suomikin on
kiristänyt turvapaikkapolitiikkaansa eurooppalaisen linjan mukaisesti. Näin ollen myös Suomi on
edennyt kohti EU:n vähimmäisvaatimusten tasoa.
------Tämän luvun kirjoitushetkellä syyskuussa 2020 komissio antoi kauan odotetun tiedonantonsa
maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamiseksi153. Ideana on kestävämmän ja reilumman
sekä ennen kaikkea eurooppalaisemman järjestelmän aikaansaaminen. Jäsenmaiden välisen
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oikeudenmukaisuuden ja reiluuden periaatteita “taakan jakamisessa” painotetaan. Olennaista on
pakollinen solidaarisuus aiempien, toimimattomaksi todettujen pakollisten siirtojen sijaan: jos
jäsenvaltio ei ota vastaan sisäisiä siirtoja, tulee sen osallistua palautusten kustannuksiin. Suurin osa
uuden suunnitelman perusideoista on silti enemmän tai vähemmän vanhan toistoa, kuten vuonna
2016 annettujen säädösehdotusten päivitettyjä versioita. Tiedonannossa otetaan kantaa yhteisen
turvapaikkajärjestelmän uudistamiseen, paluupolitiikkaan, yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa
sekä laillisten maahantulon väylien kehittämiseen. Tulijoiden tehokkaalla maahantuloedellytysten
seulonnalla pyritään nopeasti ohjaamaan hakijat joko turvapaikka- tai paluumenettelyyn. Nopeat
käsittelyprosessit ovat inhimillisestä näkökulmasta toivottavia, joskin niihin sisältyy myös riskejä,
mikäli yksilöitä käsitellään ryhminä esimerkiksi lähtömaiden perusteella. Lisäksi esitykseen
sisältyy edelleen toimeenpanon ja seurausten osalta useita epäselvyyksiä, jotka edellyttävät
tarkennuksia.
Vuonna 2020 covid19-pandemia vaikutti monella tapaa eurooppalaiseen muuttoliikepolitiikkaan ja
samalla myös Suomen tilanteeseen. Pandemian aikana on liitetty pelkoja sekä rajojen yli
matkustamiseen, että rajat ylittäviin matkustajiin. Pandemia on lisännyt myös paluumuuttoa
Suomeen ja vähentänyt esimerkiksi opiskeluun liittyvää muuttoa Euroopassa sekä maailmalla.
Rajojen sulkeutumisella ja yhteyksien katoamisella on ollut seurauksia tulijoiden määriin ja heidän
hyödyntämiinsä reitteihin. Liikkuvuuden taas aikanaan vapautuessa onkin odotettavissa kasvava
tulijoiden määrä erilaisista Euroopan ulkopuolisista “odotustiloista”. Toisaalta ei ole varmuutta
liikkuvuuden palautumisesta entiselleen, vaan jopa todennäköisempänä voidaan pitää joidenkin
rajoitusten säilymistä myös tulevaisuudessa. Pandemiauutisoinnin alle on myös hautautunut
Kreikan ja Italian leireillä sekä EU:n lähialueilla esimerkiksi useissa Balkanin niemimaan valtioissa,
ja Turkissa ja Libyassa olevien ihmisten vuosia jatkunut ahdinko ja ihmisoikeusloukkaukset sekä
ylipäätään vaihtelevissa vastaanotto-olosuhteissa elävien vaikea tilanne. Samanaikaisesti
liikkumisrajoitukset ovat osoittaneet monien EU-maiden työmarkkinoiden vahvan riippuvuuden
kausityöläisten ja ylipäätään ulkomaalaisten työntekijöiden panoksesta. Pandemian myötä jopa
enemmän huomiota on kiinnitetty näiden ryhmien heikkoihin oloihin ja epäasianmukaiseen
kohteluun EU:n sisällä. Niin kauan kuin on kysyntää työntekijöille ja toisaalta elinolot lähtö- ja
kauttakulkumaissa ovat EU-maita huomattavasti heikommat, muuttoliikkeen voidaan nähdä
jatkuvan merkittävänä ja jopa kasvavan. Muuttoliikekysymykset ovat selkeästi asioita, joissa sekä
eurooppalainen että kansainvälinen yhteistyö ovat välttämättömiä. Suomen aktiivisuus tässä
yhteistoiminnassa on kansallisen edun mukaista.
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