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Tutkielmassa selvitetään Suomen kiintiöpakolaispolitiikan historian eri vaiheita ja 
käännekohtia vuosina 1973–2007. Tutkielman näkökulma on kiintiöpakolaispolitiikan 
valtionhallinnon historiassa, eli virkamiesten ja poliitikkojen teoissa. Työssä selvitetään, 
millä tavoin ja kuinka aktiivisesti kiintiöpakolaispolitiikkaa on Suomessa kehitetty. 
Tapahtumat, teot ja niiden motiivit kytketään osaksi Suomen lähihistoriaa. 
Kiintiöpakolaispolitiikan historian analysoimisessa on käytetty päälähteinä mietintöjä, 
muistioita, maahanmuuttopoliittisia ohjelmia sekä valtiopäiväasiakirjoja. Haastattelut ja 
lehtiartikkelit täydentävät kuvaa varsinkin viimeisten vuosien osalta.  
 
Kiintiöpakolaispolitiikka muotoutui virkamiesten käytännön työn pohjalta ja 
myöhemmin myös hallituksen aktiivisuuden seurauksena. Valtioneuvoston 
periaatepäätös kiintiöpakolaisten vuosittaisesta vastaanotosta 1985 aiheutti politiikassa 
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Kiintiöpakolaisia suoraan koskevia lakeja on tehty kaksi: vuoden 1999 kotouttamislaki 
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politiikan toteutuksessa.  
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johti vuonna 2006 kiintiövalinnan myöhästymiseen. Kiintiöselkkaus sai suuren huomion 
mediassa ja lopulta myös kansanedustajat kiinnostuivat aiheesta. Kiintiöselkkauksen 
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1. JOHDANTO 

 

 

1.1. Lähtökohtia, käsitteitä ja problematiikka  
 

Vuoden 2006 syksyllä eri medioissa kerrottiin, että Suomen kiintiöpakolaissuunnittelu 

oli kaikkiaan epäonnistunutta; kiintiöpakolaisia oli vastaanotettu Suomeen sovittua 

kiintiötä vähemmän useana vuotena. Tämän sanottiin johtuneen vastuussa olevien 

ministeriöiden näkemyseroista ja huonosta politiikan suunnittelusta.1 Kansa sai seurata 

työ- ja sisäasiainministeriön edustajien nokkapokkaa television aamulähetyksissä, ja 

asiaa puitiin lehtien palstoilla aina kansanedustajien kirjoituksista alkaen. Aihe ponnahti 

julkisuuteen kuin tyhjästä. Tuntui siltä, ettei monikaan suomalainen tiennyt, keitä 

kiintiöpakolaiset oikein olivat. Eivätkö Suomessa asuvat pakolaiset olleetkaan vain 

samoja pakolaisia, yhtä kaikki? 

 

Jopa eräs kansanedustaja on vuonna 2002 käydyn eduskuntakeskustelun aikana 

todennut kollegoilleen, että ”meillä ovat menneet herttaisen sekaisin turvapaikanhakijat, 

kiintiöpakolaiset ja kaikki muut ulkomaalaiset”2. Vähäisestä tiedosta johtuen onkin 

tärkeää tehdä heti selväksi muutama käsite. Ilman näiden käsitteiden omaksumista voi 

tutkielman lukeminen olla hankalaa. On siis tarpeen selittää pakolaisten niin sanotut 

tunnusmerkit. Esiin nostetaan vain välttämättömimmät ydinkäsitteet, jotta päästäisiin 

turhasta kuivakkuudesta. Työn ymmärtämisen kannalta olennaisinta on selittää käsitteet 

kiintiöpakolaiset ja turvapaikanhakijat.  

 

Aluksi on hyvä tietää, mitä sanalla pakolainen tarkoitetaan. Pakolaisen yleisen 

määritelmän löytää esimerkiksi Geneven pakolaissopimuksesta vuodelta 1951. 

Sopimuksen mukaan pakolaisena pidetään henkilöä, jolla on “aiheellinen pelko tulla 

syytetyksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn sosiaaliseen ryhmään kuulumisen 

tai poliittisen mielipiteen takia, on oman maansa ulkopuolella ja on kykenemätön, tai 

pelkonsa vuoksi vastahakoinen antautumaan maan suojelukseen; tai sellainen henkilö, 

jolla ei ole kansalaisuutta ja joka on entisen asuinmaansa ulkopuolella tiettyjen 

                                                 
1 Ks. liite 1; ks. esim. HS 13.12.2006, Pakolaiskiintiö jäänyt vajaaksi lähes joka vuosi. 
2 VP 2002 ptk III, Lähetekeskustelu. Valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta, 2495. 
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tapahtumien takia, on kykenemätön ja pelosta johtuen vastahakoinen palaamaan 

maahan”.3 
 

Suomessa asuvat pakolaiset jakautuvat kolmeen erilaiseen ryhmään sen perusteella, 

millä tavalla he ovat tulleet maahan ja millainen status heillä on. Pääosa Suomen 

pakolaisista on kiintiöpakolaisia, jotka tulevat Suomeen vuotuisen, hallituksen 

vahvistaman kiintiön puitteissa (kiintiö on tällä hetkellä 750 henkilöä/vuosi). Suomen 

virkamiehet valitsevat heidät pakolaisleireiltä UNHCR:n4 tekemän ehdotuksen pohjalta 

valintahaastattelujen jälkeen. Kiintiöpakolaiset tulevat Suomeen usein korkean suojelun 

tarpeen takia ja pakottavista humanitaarisista syistä. Kiintiöpakolaiset saapuvat siis 

Suomeen hallituksen nimenomaisesta kutsusta, ja heillä on jo saapuessaan UNHCR:n 

myöntämä pakolaisstatus. Toisen ison ryhmän kiintiöpakolaisten ohella muodostaa 

turvapaikan tai oleskeluluvan saaneet pakolaiset.5 Turvapaikanhakijat saapuvat maahan 

itsenäisesti – ei hallituksen kutsusta – ja anovat sen jälkeen turvapaikkahakemuksella 

oleskelulupaa tai turvapaikkaa, jotta he saisivat jäädä maahan. Pakolaisen asema 

myönnetään heille vasta hakemuksen käsittelyn jälkeen tehtävän päätöksen perusteella. 

Lisäksi Suomen pakolaisryhmiin kuuluu myös kiintiöpakolaisten ja turvapaikan tai 

oleskeluluvan saaneiden lähiomaisia, jotka ovat tulleet maahan perheen yhdistämisen 

perusteella. Nämä henkilöt ovat usein aviopuolisoita tai alaikäisiä lapsia.6 

 

Vaihtoehtoisista ryhmistä tutkimuskohteeksi on valittu kiintiöpakolaiset ja tarkemmin 

sanottuna Suomessa harjoitettu kiintiöpakolaispolitiikka. Suomen 

kiintiöpakolaispolitiikka viittaa Suomen kansalliseen pakolaiskiintiöön. 

Kansainvälisesti puhutaan uudelleensijoittamispolitiikasta7. Tutkielmassa selvitetään, 

millä tavalla Suomen kiintiöpakolaispolitiikka on muotoutunut vuoden 1973 

ensimmäisten Chilen pakolaisten saapumisesta vuoteen 2007 saakka ja millaisella 

aktiivisuudella politiikkaa on kehitetty. Tarkoituksena on siis valaista 

kiintiöpakolaispolitiikan historiaa, sen eri vaiheita ja käännekohtia. Työssä tarkastellaan 

Suomen kiintiöpakolaispolitiikkaa, ei kiintiöissä valittujen henkilöiden kautta, vaan 

politiikkaa kehittäneiden ja harjoittaneiden poliitikkojen ja virkamiesten, eli 

                                                 
3 Convention relating to the status of refugees, www-dokumentti. 
4 Lyhenne UNHCR tulee sanoista United Nations High Commissioner for Refugees, eli YK:n 
pakolaisasiain päävaltuutettu. Yleensä lyhenteellä viitataan pikemminkin Yhdistyneiden kansakuntien 
pakolaisjärjestöön kuin sen johtajaan. 
5 VP 1998 ak A2, Hallituksen esitys 66/1998, 10. 
6 Ks. esim. Ekholm – Keskinen – Salmelin – Tiirikainen – Tuomarla 1993, 12. 
7 Meri-Sisko Eskolan haastattelu 18.6.2007. Englanniksi termi on Resettlement Policy. Lue aiheesta lisää: 
UNHCR Resettlement Handbook, www-dokumentti. 
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valtionhallinnon kautta. Näin ollen näkökulma pysyttelee koko ajan politiikan ja 

päätöksenteon historiassa. Kiintiöpakolaispolitiikkaa ja sen suunnittelua tarkastellaan 

nimenomaan historiallisesta perspektiivistä käsin.  

 

Tutkielmassa tutkitaan lähimenneisyyttä, lähihistoriaa8. Aikarajauksen läheisyyden 

vuoksi – tarkastelu ulottuu vuodesta 1973 vuoteen 2007 – tutkimusaineiston osaksi on 

otettu mukaan varsinaisten valtiopäiväasiakirjojen ja erilaisten mietintöjen, ohjelmien 

sekä muun alkuperäismateriaalin lisäksi muutama haastattelu. Haastattelujen avulla on 

yritetty löytää vastauksia kysymyksiin, joita muu lähdemateriaali ei valottanut. Lisäksi 

mukana on Helsingin Sanomien lehtiartikkeleita, jotka ovat auttaneet avaamaan 

erityisesti viimeisten vuosien tapahtumia.  

 

Lähdeaineistoa on valikoitu eri luvuissa hieman eri tavoin, sillä esimerkiksi viimeisten 

vuosien osalta ei kirjoittamisen aikaan ole ollut olemassa julkaistua 

alkuperäismateriaalia niin runsaasti kuin on ollut muiden lukujen kohdalla. Lisäksi 

esimerkiksi laeista käytyjä eduskuntakeskusteluja on voitu ottaa osaksi lähdemateriaalia 

vasta 1990-luvun loppuvuosien tarkastelussa – aiemmin kun ei ole säädetty 

kiintiöpakolaisia koskevia lakeja. Tarkoituksena on tutkimusaineiston avulla analysoida 

lähimenneisyydessä harjoitettua politiikkaa ja kytkeä tehtyjä tekoja ja ratkaisuja osaksi 

suurempaa historiallista kokonaisuutta. Lisäksi historian tapahtumien avulla koetetaan 

selittää myös jonkin verran toiminnan perimmäisiä motiiveja, eli syitä tiettyjen asioiden 

ja päätösten tekoon.  

 

Kiintiöpakolaispolitiikka valikoitui pro gradun aiheeksi, koska politiikkaan liittyvät 

teemat olivat tutkielman aihetta pohdittaessa hyvin ajankohtaisia. Päätös aiheesta tehtiin 

vuoden 2006 lopulla, jolloin kiintiöpakolaispolitiikka oli päivän polttava puheenaihe. 

Materiaalin keräämisen aikaan kävi selvästi ilmi, että kiintiöpakolaispolitiikasta 

vastaavat virkamiehet olivat jo kauan kaivanneet tutkimusta aiheesta; politiikalle 

haluttiin antaa viimein sen ansaitsema huomio. Motivaatio ja oma kiinnostus 

pakolaisasioihin olivat myös tärkeitä syitä aiheen tutkimiseen. 

 
 

                                                 
8 Ks. käsitteestä lisää: Soikkanen 1995. 
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1.2. Aikaisempi tutkimus  
 
Pakolaistutkimus on perinteisesti ollut vilkasta sekä Suomessa että muissa 

Pohjoismaissa. Aihetta on tutkittu lukemattomista eri näkökulmista. Tutkimukset ovat 

käsitelleet muun muassa historiallista pakolaisuutta, lainsäädäntöä, paluumuuttoa, 

sopeutumista, identiteettikysymyksiä, erityisryhmiä, terveyttä, kieltä, koulutusta ja 

asumista. Tutkimusta on siis tehty lähes kaikista mahdollisista aiheista. 

Pakolaistutkimus on ollut osa siirtolaistutkimusta ja se näkyy usein myös valituissa 

näkökulmissa.9 Seuraavaksi käydään läpi tutkielman kannalta keskeisiä tutkimuksia ja 

opinnäytteitä. On huomioitava, että mainitut teokset ovat kuitenkin vain hyvin pieni osa 

kaikesta tutkimuksesta.  

 

Outi Lepola on kirjoittanut 2000-luvun taitteessa julkaistun väitöskirjan aiheesta 

Ulkomaalaisesta suomenmaalaiseksi. Monikulttuurisuus, kansalaisuus ja suomalaisuus 

1990-luvun maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa. Tässä väitöskirjassa käydään läpi 

muun muassa maahanmuuttopolitiikasta käytyä keskustelua, politiikan historiaa ja myös 

sopeutumista. Selene Jokisaari on puolestaan tehnyt laajan tutkimuksen aiheesta 

Kotouttamislain merkitys kotoutumisessa maahanmuuttajan näkökulmasta. 

Tutkimuksessa selvitetään kotouttamislain toimivuutta ja toteutusta käytännössä. 

 

Tiina Salmion pro gradu -työssä Suomen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka 1990-

luvulla – maahanmuutto ja pakolaisuus turvallisuusuhkana valtion politiikassa 

näkökulma on turvallisuusuhkissa. Irene Rinteen gradussa Suomen pakolaispolitiikka, 

valtion kannanotot pakolaiskysymyksessä vuosina 1973–1987 pakolaispolitiikkaa on 

tutkittu YK:n pöytäkirjojen pohjalta sen perusteella, millaisia lausuntoja Suomi on 

kansainvälisesti pakolaispolitiikastaan antanut. Eija Ristimäen gradu Hallituspuolueiden 

pakolaispoliittiset kannanotot puoluekokousasiakirjoissa vuosina 1973–1989 käsittelee 

pakolaisuutta sisäpolitiikan kautta vertailemalla eri puolueiden aktiivisuutta ja 

mielipiteitä pakolaisuudesta. Juha Sainion pro gradu -työssä Pakolaisuudesta ja 

pakolaispolitiikasta: Suomen ja Ruotsin mallien vertailu otetaan mukaan toisen maan 

politiikka ja vertaileva tutkimus. Samalla periaatteella on toteutettu myös Kari Matelan 

tutkimus Suomen ja Ruotsin pakolaispolitiikka 1980-luvulla. Vertaileva tutkimus. Pirja 

Lepistön gradussa Politiikkaa reunoilla -turvapaikka harkinnassa: Suomen 

                                                 
9 Ks. lisää tehdyistä pakolaistutkimuksista: Koistinen 1988; Domander 1993; Maahanmuutto, 
pakolaisuus, siirtolaisuus ja etniset vähemmistöt 1990-luvulla; Muuttoliikkeet ja etniset vähemmistöt 
Suomessa 1999–2004. 
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maahanmuutto- ja pakolaispolitiikka 1990-luvulla näkökulmaksi on valittu erityisesti 

turvapaikanhakijat. Kristiina Järviluoman opinnäytteessä Kiintiöpakolaiset Suomessa – 

oikeudellinen tutkimus kiintiöpakolaisten asemasta valintamenettelyssä näkökulma on 

taas oikeudellisissa seikoissa.  

 

Pakolaispolitiikkaa on tutkittu myös mielipiteiden valossa – esimerkiksi Mika Salon pro 

gradu -työssä Suomi suomalaisille. Argumentit maahanmuuttoa vastaan Suomessa 

vuosina 1990–2003. Ruotsinkielisiä pro graduja ovat esimerkiksi Anja Kuusiston gradu 

Tvetydig öppenhet – iakktagelser kring aktörer i Finlands flyktingpolitik 1973–1988 ja 

Marie-Louise Påttin kirjoittama Flyktingpolitik i Sverige och Finland: mottagning och 

integration av flyktingar 1950–1990. Näistä töistä ensimmäisessä käytetään 

lähdeaineistona suureksi osaksi lehdistömateriaalia ja jälkimmäisessä tehdään maiden 

välistä vertailevaa tutkimusta. 

 

Paljon tutkimuksia on tehty myös tässä tutkielmassa esiintyvistä asiakokonaisuuksista, 

kuten esimerkiksi kotouttamisesta. Tällaisten töiden lähtökohtana on usein ollut kuvata 

pakolaisia sosiaalipolitiikan tai sosiaalityön näkökulmista ja siksi niissä on keskitytty 

lähinnä analysoimaan politiikan onnistumista käytännössä. Tätä tutkielmaa tukevat 

edellä mainituista töistä eniten Lepolan väitöskirja sekä Rinteen, Ristimäen, Påttin ja 

Kuusiston pro gradu -työt. Tutkielman toteuttamisen tärkeyttä tukee se, että Suomen 

maahanmuutto- ja pakolaispolitiikkaa on yleensä tutkittu yhtenä suurena 

kokonaisuutena. Pelkästään kiintiöpakolaispolitiikan historiaan keskittyvä opinnäytetyö 

on vielä tähän saakka ollut tekemättä. 

 

1.3. Suomen pakolaispolitiikan ensiaskeleet 
 
Suomen pakolaishuollolla on pitkä historia. Tämä voi olla yllättävää, sillä luultavasti 

monen mielestä pakolaisia on alkanut näkyä Suomen katukuvassa oikeastaan vasta 

1980-luvulla tai 1990-luvun alkupuolella. Pakolaiset saivat suurta huomiota osakseen 

1990-luvun laman aikaan, kun Somaliasta paenneet turvapaikanhakijat saapuivat 

Suomeen.  

 

Suomen pakolaishuollon historia alkaa jo ensimmäisestä maailmansodasta, jolloin 

Suomi vastaanotti suuren määrän pakolaisia. Nämä pakolaiset tulivat lähinnä Venäjältä 
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siellä tapahtuneen vallankumouksen seurauksena10. Suomessa oli eniten pakolaisia 

suhteutettuna maan väkilukuun vuonna 1922. Tällöin Suomessa laskettiin olevan 33 500 

pakolaista11. Tämä oli suuri määrä, sillä Suomi oli vain muutama vuosi aikaisemmin 

itsenäistynyt ja käynyt rankan, maan kahtia jakaneen sisällissodan. Suomessa oli jo 

1920-luvulla maanlaajuinen, valtiollinen vastaanottojärjestelmä pakolaisille, mutta maa 

oli kuitenkin monelle vain reitti seuraavaan maahan. Tällaisten ”transit-pakolaisten” 

määrä oli vuosina 1920–1930 yli 500 000 pakolaista. Suomen käyttäminen 

kauttakulkumaana oli yleistä varsinkin toisen maailmansodan aikana, joten pakolaisista 

huolehtineet organisaatiot eivät selvinneet toimintakykyisinä.12  

 

Toisen maailmansodan jälkeen muut Pohjoismaat ottivat vastaan pakolaisia ja 

siirtolaisia huomattavasti suurempia määriä kuin Suomi, joka joutui tositoimiin vasta 

1970-luvulla.13 Syitä tähän poikkeukselliseen kehitykseen on monia. Asiaan on varmasti 

vaikuttanut muun muassa se, että Suomi sijaitsi maantieteellisesti syrjässä ja oli 

esimerkiksi sään puolesta pikemminkin luotaantyöntävä kuin kutsuva. Suomi joutui 

toisen maailmansodan jälkeen kovaan velkakurimukseen, joten nykypäivän 

hyvinvointivaltio oli vasta hiljalleen kehittymässä. Suomea vaivasi myös aina viime 

vuosikymmeniin saakka pikemminkin maastamuutto kuin maahanmuutto. Maasta 

lähdettiin etsimään parempaa elämää esimerkiksi Yhdysvaltoihin ja Ruotsiin. Lisäksi 

Suomen epävakaa asema lähes Neuvostoliiton etupiirissä ei houkutellut 

maahanmuuttajia ja pakolaisia.  

 

Hallitus teki periaatepäätöksen pakolaisten vuosittaisesta vastaanotosta kiintiöissä 

vuonna 198514. Selvitystyö alkaa kuitenkin jo vuodesta 1973, sillä silloin Suomeen 

saapui ensimmäinen iso pakolaisryhmä – Chilen pakolaiset. Tämä pakolaisryhmä aloitti 

uuden aikakauden Suomen pakolaishistoriassa, sillä he olivat ensimmäisiä niin 

sanotuista uuden ajan pakolaisista. Vuodet 1970-luvulta 1980-luvun puoliväliin saakka 

olivat vastaanoton ja politiikan muotoutumisen aikaa. Suomeen otettiin myös jo tänä 

aikana pakolaisia kiintiöpakolais-nimikkeellä. Näin ollen kiintiöpakolaisryhmiä oli 

Suomessa tosiasiallisesti jo ennen varsinaista virallista periaatepäätöstä. Vuosi 1973 on 

                                                 
10 Suomen pakolaispolitiikka, 7; Kuusisto 1989, 11. 
11 Suomen pakolaispolitiikka, 8; Suomen pakolais- ja siirtolaisuuspolitiikan periaatteet. Pakolais- ja 
siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan mietintö I, 24. Jälkimmäisessä lähteessä luvuksi annetaan 33 000 
pakolaista. Vrt. myös Kuusisto 1989, 11. 
12 Suomen pakolais- ja siirtolaisuuspolitiikan periaatteet. Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan 
mietintö I, 24; Marie-Louise Pått 1991, 89.  
13 Pakolaistoimikunnan mietintö 1980:57, 1. 
14 Pakolaistyöryhmä 1987, 5. 
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tärkeä aloitusvuosi kiintiöpakolaispolitiikan kannalta myös siksi, että virkamiehet 

alkoivat tällöin kehittää nykyistä, pakolaisten vastaanoton ja huollon mahdollistanutta 

organisaatiota.  
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2. POLITIIIKAN HIDAS MUOTOUTUMINEN (1973–1989)  
 

 

2.1. Pakkoraossa kehitetty? 
 

Suomen kiintiöpakolaispolitiikan alkuna voidaan periaatteessa pitää jo vuotta 1973. 

Tällöin Suomeen tuli ensimmäinen uuden ajan pakolaisryhmä Chilestä. Hallitus oli 

päättänyt vastaanottaa sata pakolaista johtuen Chilen uhkaavasta poliittisesta 

tilanteesta.15 Tämä ensimmäinen pakolaisryhmä koostui turvapaikanhakijoista ja näin 

ollen heitä ei tiukan määritelmän mukaan voida laskea kiintiöpakolaisiksi. He tulivat 

Suomeen kuitenkin hallituksen päätöksen perusteella, joten he eivät myöskään olleet 

tavallisia turvapaikanhakijoita. Chilen pakolaisten tuloa voidaan – termiviidakosta 

vuolimatta – pitää avauksena pakolaisten aktiiviselle vastaanotolle.16  

 

Päätös chileläisten vastaanotosta ei ollut mutkaton. Suomi oli pohjoinen ja kylmä maa, 

jonne pakolaiset eivät olleet hakeutuneet enää toisen maailmansodan jälkeen omasta 

tahdostaan. Chileläisten tuloon ei ollut varauduttu, ja toimiva pakolaisorganisaatio 

puuttui Suomesta täysin. Nämä hallinnolliset puutteet jouduttiin korjaamaan sitä mukaa, 

kun ongelmia syntyi. Suomalaiset viranomaiset ottivat mallia muun muassa Ruotsin 

pakolaisten vastaanottorutiineista ja yrittivät toteuttaa niitä Suomessa. Chileläisille 

perustettiin varta vasten Chilen pakolaistoimikunta, joka koordinoi pakolaisten 

vastaanottoa. Myös Suomen Punainen Risti ja Suomen evankelis-luterilainen kirkko 

osallistuivat alusta alkaen pakolaishuoltoon yhdessä monien muiden järjestöjen ja 

yhdistysten kanssa. Suomen Pakolaisapu ry. puolestaan tuki UNHCR:n toimintaa 

keräämällä rahaa pakolaisille. Se myös vastasi pakolaisasioita koskevan tiedon 

levittämisestä suomalaisille. Järjestöjen työ on jatkunut nykypäivään saakka17.  

 

Vuonna 1979 Chilen pakolaistoimikunta lyhensi nimensä pakolaistoimikunnaksi ja 

jatkoi toimintaansa uuden Kaakkois-Aasiasta tulleen pakolaisryhmän kanssa. Tätä 

pakolaisryhmää voidaan sanoa ensimmäiseksi viralliseksi kiintiöpakolaisryhmäksi. 

                                                 
15 Suomen pakolaispolitiikka, 8. Ks. tarkemmin Chilen tapahtumista ja Suomen toimista: Kuusisto 1989, 
12; Jaakkola 1989, 29; Pakolaistyöryhmä 1987, 7. 
16 Ks. Pakolaisten toimeentuloturvatyöryhmän muistio. Työryhmämuistio 1986:25, 3. 
17 Pakolaistoimikunnan mietintö 1980:57, 1,3; Pakolaisasiain toimikunnan mietintö, 8,9; 
Pakolaistyöryhmä 1987, 11; Suomen pakolaispolitiikka, 48–54. Ks. vuonna 2005 aktiivisesti 
kiintiöpakolaisten parissa toimineiden kansalaisjärjestöjen lista: Järviluoma 2005, 21. 
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Tämä johtuu siitä, että nämä niin sanotut Vietnamin venepakolaiset eivät itse olleet 

pyytäneet turvapaikkaa Suomesta. Heidät valittiin Suomeen pakolaisleireiltä ja heillä oli 

UNHCR:n myöntämä pakolaisstatus.18  

 

Suomen kiintiöpakolaispolitiikan kehitystä voidaan pitää suhteellisen hitaana 

prosessina, joka alkoi kuin yllättäen 1970-luvulla. Maailman pakolaisten määrä oli 

toisesta maailmansodasta saakka ollut kasvussa. Vuonna 1951 solmittiin eri maiden 

kesken YK:n pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus, jota täydennettiin 

pöytäkirjalla vuonna 1967. Suomi liittyi tähän sopimukseen ja sen lisäpöytäkirjaan 

vuonna 1968 tehden siihen kuitenkin seitsemän varaumaa19. Suomessa 

pakolaispolitiikan suunnittelusta tuli lopulta ajankohtaista 1970-luvulla. Varsinainen 

kiintiöpakolaispolitiikka nousi myös vähitellen poliittiselle agendalle. 

 

Tilanne 1970-luvulla oli erittäin uusi ja uniikki Suomen pakolaispolitiikan historiassa. 

Suomi joutui sopeuttamaan hallintoaan pakolaisten huoltamiseksi ja alkoi suunnitella 

pakolaispolitiikan tulevaisuutta pitäen silmällä sitä tosiasiaa, että Suomeen tulisi 

hakeutumaan ehkä tulevaisuudessa yhä enemmän pakolaisia. Mietintöjä 

pakolaispolitiikan suunnittelemiseksi tehtiin jo 1970-luvulla. Esimerkiksi vuonna 1976 

ulkomaalaistoimikunta esitti oman mietintönsä ulkomaalaisista, jotka halusivat 

hakeutua Suomeen. Tässä vaiheessa poliittisista pakolaisista puhuttiin vain 

turvapaikanhakijoina, eikä kiintiöpakolaisista ollut vielä mainintaa ainakaan tällä 

nimikkeellä. Chilen pakolaiset nähtiin omanlaisena ryhmänään (tässä vaiheessa niin 

sanotut Vietnamin venepakolaiset eivät vielä olleet saapuneet Suomeen), joka oli tullut 

normaaleista menettelyistä eroavalla tavalla Suomeen. He olivat siis joko itse 

henkilökohtaisesti ottaneet yhteyttä edustustoon, tai näin oli menetelty jonkun 

viranomaisen tai järjestön välittäessä turvapaikanpyyntöä. Tällaista tapausta pidettiin 

harvinaisena ja siksi mietintöön ei ollut lisätty mitään näitä tapauksia koskevaa 

muutosta.20 

 

Ulkomaalaistoimikunnan mietinnöstä välittyy sellainen kuva, että pakolaisten aseman 

huomioon ottaminen ja kehittäminen eivät vielä olleet tärkeä osa hallintoa 

                                                 
18 Suomen pakolaispolitiikka, 8; Pakolaisten toimeentuloturvatyöryhmän muistio. Työryhmämuistio 
1986:25, 3. 
19 Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen. Ehdotus hallituksen maahanmuutto- ja 
pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi, 55; Convention relating to the status of refugees, www-dokumentti; 
Protocol relating to the status of refugees, www-dokumentti; Ristimäki 1990, 11. 
20 Ulkomaalaistoimikunta 1976:n mietintö, 39–40. 
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ulkomaalaislakia valmisteltaessa. Toimikunnan nimikin viittaa siihen, että mietinnössä 

keskityttiin lähinnä siirtolaisuuden vuoksi esiin nousseisiin teemoihin. Tämä on 

toisaalta ymmärrettävää, sillä uuden ajan pakolaisten tulo Suomeen oli vasta alkanut. 

Tässä vaiheessa ei edes ajateltu pakolaisten vastaanoton jäävän pysyväksi järjestelyksi, 

joka vaatisi jatkuvampia poliittisia kannanottoja. 

 

Ensimmäinen poliittinen viittaus kiintiöpakolaisiin löytyy vuoden 1979 pakolaisasiain 

toimikunnan mietinnöstä. Mietintöä varten asetetun toimikunnan nimen perusteella voi 

päätellä, että pakolaispolitiikasta oli tullut osa varteenotettavaa ulkomaalaispolitiikkaa. 

Tietenkin siirtolais- ja ulkomaalaispolitiikkaa varten tehtiin omia mietintöjä, mutta tässä 

vaiheessa nähtiin jo tarpeelliseksi muodostaa Suomen poliittinen kanta koskien 

nimenomaan pakolaisryhmiä. Suomen pakolaispolitiikka lähti YK:n pakolaispolitiikan 

tukemisesta. Suomen näkökulmasta katsottuna pakolaisten auttaminen perustui ennen 

kaikkea humanitaarisiin ja sosiaalisiin syihin, ja parhaiten tämä toteutui tukemalla YK:n 

pakolaistoimintaa21.  

 

Humanitaarisuus on säilynyt Suomen kiintiöpakolaisajattelussa ensimmäisellä sijalla 

aina tähän päivään saakka.  Suomi otti selvän kannan siihen, millä perusteella pakolaisia 

Suomeen vastaanotetaan. Humanitaarisuuden painottaminen ei suinkaan ole ollut 

mikään itsestäänselvyys, sillä monet maat ovat keskittyneet painottamaan pakolaisten 

vastaanotossa siirtolaisuuden näkökulmaa. Tällaisista maista varmasti kaikille tunnetuin 

on Yhdysvallat. Humanitaarisuuden painottaminen on tuonut Suomeen myös aivan 

tietynlaista pakolaisainesta, mutta siitä lisää myöhemmin. 

 

Vuoden 1979 mietinnössä tunnustettiin pakolaistilanteen maailmanlaajuinen 

huonontuminen. Sitä seuranneet uudelleensijoittamisen ongelmat olivat niin ikään 

puheenaiheena. Nähtiin, että teollisuusmaiden tulisi kantaa vastuunsa tilanteesta. 

Suomen pakolaispolitiikan lähtökohtana oli ensisijaisesti auttaa avustettavia paikan 

päällä. Tämä ei kuitenkaan ollut aina mahdollista. Siispä ” – – myös Suomen on 

tunnustettava humanitaariset velvoitteensa ja varauduttava sijoittamaan osaltaan 

pakolaisia”22. Tämä uudelleensijoittaminen tarkoitti nimenomaan kiintiöpakolaisten 

vastaanottoa. 

 

                                                 
21 Pakolaisasiain toimikunnan mietintö, 5,19. 
22 Ibid., 5,6. 
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Suomella oli siis selkeä motivaatio sitoutua auttamaan pakolaisia. Lisäksi painotettiin, 

että vastaanotettavien pakolaisten tulisi haluta nimenomaan Suomeen. Maa tahtoi myös 

vastaanottaa kokonaisia perheitä, sekä ryhmiä, jotka pystyisivät toimimaan omana 

yksikkönään vieraassa maassa. Tässä on jälleen huomattavissa yksi Suomen 

kiintiöpakolaispolitiikan johtoajatuksista. Suomen pyrkimys vastaanottaa ja kasvattaa jo 

maassa olevia samasta kulttuurista tulevia ryhmiä on nähtävissä muun muassa siinä, että 

pakolaisia vastaanotetaan vuosi vuodelta suunnilleen samoilta alueilta23. Näitä 

kannanottoja voidaan siis pitää Suomen kiintiöpakolaispolitiikan suunnittelun alkuna.  

 

Mietintö vuodelta 1979 oli myös siinä suhteessa historiallinen, että siitä löytyi 

ensimmäistä kertaa viittaus tulevaan kiintiöpakolaispäätökseen. Maininnat 

pakolaistilanteen kansainvälisestä huonontumisesta sai toimikunnan suosittelemaan 

harkinnan käyttöä siinä, että Suomi muiden Pohjoismaiden tavoin ilmoittaisi YK:n 

pakolaiskomissaarille tietyn enimmäismäärän sijoittamisesta vuosittain Suomeen.24  

 

Mietintöä voidaan pitää avauksena kiintiöpakolaisten pysyvälle vastaanotolle. 

Oletettavaa on, että tässä vaiheessa tuskin kuitenkaan ajateltiin politiikan sisällön ja 

päämäärien konkretisoituvan niin nopeasti, kuin todellisuudessa tapahtui. Tosiasiassa 

pieniä kiintiöitä alettiin ottaa jo heti 1980-luvun alussa, vaikka sinällään virallista 

päätöstä vuosittaisista vastaanotoista ei ollut tehtykään. UNHCR kääntyi Suomen 

puoleen, kuten se oli tehnyt myös Vietnamin venepakolaisten kohdalla. Suomi suostui 

ottamaan vastaan 44 vammaista pakolaista perheineen vuosina 1982–198325. Tämän 

jälkeen ei ole ollut yhtään vuotta, jolloin Suomi ei olisi vastaanottanut kiintiöpakolaisia. 

Luultavimmin Pakolaisasiain toimikunnan mietintö toimi valtakirjana, joka salli 

politiikan muotoutumisen käytännön tasolla. Tämä ei ole mikään kummeksuttava ajatus, 

sillä kiintiöpakolaispolitiikan suunnittelua jatkettiin virkamiesten käytännön toimin 

hyvin pitkään. 

 

Suomi on seurannut monilla politiikan osa-alueilla yleensä muiden Pohjoismaiden 

näyttämää esimerkkiä. Kiintiöpakolaiskysymys ei ole tässä suhteessa mikään poikkeus. 

Pyrkimykseksi asetettiin muiden Pohjoismaiden tason vähittäinen saavuttaminen 

vastaanotettujen pakolaisten määrässä. Suomi on kuitenkin alusta asti ollut jäljessä niin 

avustusten suuruudessa kuin vastaanottomäärissä, ja tilanne ei ollut parantunut ainakaan 
                                                 
23 Pakolaistyöryhmä 1987, 16; Arja Kekkosen haastattelu 27.4.2007.  
24 Pakolaisasiain toimikunnan mietintö, 7. 
25 Pakolaishallinnon työryhmän muistio 1984:21, 1,7. 
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vielä 1990-luvun puolella26. Yleensä on kuitenkin vedottu siihen, että Suomi tarjoaa 

pakolaisilleen erittäin hyvät elinolosuhteet ja integroi pakolaiset paremmin osaksi 

yhteiskuntaa kuin länsinaapurimaat. Suomen politiikkaa voidaan kuvailla sanoilla 

pientä, mutta hyvin toteutettua.  

 

1980-luvun alussa otettiin kantaa jo pakolaisten sopeutumisen edistämiseen. Se onkin 

ollut koko kiintiöpakolaispolitiikan historian ajan erittäin tärkeä osa suomalaista 

pakolaishallintoa. Suomen olosuhteet etäisenä maana, missä kaikki puhuvat pientä 

vähemmistökieltä, eivät anna parhaita lähtökohtia sopeutumisen edellytyksille. 

Viranomaiset olivatkin huolissaan pakolaisten motivoitumisesta kielen opiskeluun. 

Tähän syynä oli muun muassa se, että pakolaisten uskottiin haluavan muuttaa takaisin 

omaan maahansa tilanteen niin salliessa. Olettamuksen puolesta puhui esimerkiksi 

Chilen pakolaisten osittainen muutto seuraavaan maahan kymmenen vuoden sisällä 

Suomeen tulosta27. Tämä nähtiin siis realistisena kehityskulkuna Suomeen saapuvien 

pakolaisten osalta vielä 1980-luvulla. Näin varmasti tapahtuu myös vielä tänäkin 

päivänä, mutta luultavimmin huomattavasti pienemmässä mittakaavassa. Suomi on 

noussut yhdeksi maailman hyvinvointivaltioista, joka on muun muassa vähiten 

korruptoituneiden maiden listan kärjessä. Lisäksi Suomi kuuluu Euroopan unioniin, eikä 

ole enää sidottu Venäjän (tai Neuvostoliiton) politiikkaan. 

 

Vuosikymmenen alussa koettiin tärkeäksi huolehtia pakolaisista vielä varsinaisen 

huoltovaiheen jälkeenkin. Heille haluttiin järjestää ohjausta mahdollisten kysymysten 

varalle. Heille tahdottiin myös tarjota neuvontaa, miten suomalainen yhteiskunta toimii 

ja millaisia normeja maassa toivottiin noudatettavan. Samanaikaisesti haluttiin kuitenkin 

korostaa, että pakolaisia kohdeltaisiin samalla tavalla kuin muitakin suomalaisia 

palvelujen käyttäjiä. Neuvonnan tarkoituksena oli, että viranomaiset ohjaisivat 

pakolaiset oikeille luukuille, ja tarvittaessa järjestettäisiin esimerkiksi tulkkausta. 

”Tavoitteena tulee olla pakolaisten opastaminen elämään omatoimisesti suomalaisessa 

yhteiskunnassa ja suomalaisten tavoin käyttämään yhteiskunnan julkisia palveluja.”28  

 

Lauseesta voidaan vetää yhteys nykypäivän suomalaiseen kotouttamispolitiikkaan. 

Tällä nimellä asiasta ei kuitenkaan vielä 1980-luvun alussa puhuttu, vaan kotouttamista 

kutsuttiin sopeuttamiseksi, mitä kotouttamispolitiikka tietenkin puhtaimmillaan onkin. 
                                                 
26 Pakolaisasiain toimikunnan mietintö, 7,22,24–25; ks. liite 2. 
27 Pakolaistoimikunnan mietintö 1980:57, 53; Pakolaistyöryhmä 1987, 7. 
28 Pakolaistoimikunnan mietintö 1980:57, 54. 
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Kotouttamisella haluttiin edistää pakolaisten sopeutumista suomalaiseen elämänrytmiin, 

tapoihin ja käytäntöihin. Tärkeänä lähtökohtana pidettiin kuitenkin myös sitä, että 

pakolaiset saisivat samalla pitää kiinni omista tavoistaan ja kulttuuristaan. Tämäkin on 

nykypäivän pakolaisten kotouttamista ohjaava periaate, jonka alkulähteenä voidaan siis 

pitää vuoden 1980 mietintöä. Sopeutumisen, eli kotoutumisen kannustimena pidettiin 

muun muassa sitä, että lapsille pystyttäisiin tarjoamaan opetusta heidän omalla 

äidinkielellään. Tämän toivottiin auttavan niin sanotun puolikielisyyden ongelman 

ratkaisemisessa sekä perhesuhteiden ylläpitämisessä.29  

 

Sopeutuminen ja sopeuttaminen eivät olleet jotain sellaista, mitä vain pakolaiset 

joutuivat kohtaamaan. Sopeutuminen nähtiin kaksipuolisena prosessina siten, että myös 

suomalaisen yhteiskunnan sopeutuminen pakolaisiin oli tärkeää. Suomalaiset olivat 

tottuneet siihen, että Suomessa harvoin nähtiin ulkomaalaisia, pakolaisista 

puhumattakaan. Tilanne on edelleen jokseenkin samanlainen, sillä Suomessa on – 

verrattuna esimerkiksi muihin Euroopan maihin – edelleen hyvin pieni 

ulkomaalaisvähemmistö. Suomalaisten tottumista pakolaisiin haluttiin edesauttaa 

tiedottamalla pakolaisista ja ohjaamalla suomalaisia kontaktitilanteisiin pakolaisten 

kanssa30. 

 

Pakolaispolitiikan muotoutuessa ja vakiintuessa alettiin myös yhä selväsanaisemmin 

esittää suunnitelmia, joiden mukaan Suomeen olisi pyrittävä vastaanottamaan 

säännöllisesti pakolaisryhmiä, joista jo luotu organisaatio voisi huolehtia. Ryhmien 

koko määrättiin pieneksi.31 Kiintiöpakolaisten nimellä nykyään kulkevat 

pakolaisryhmät kuuluivat juuri näihin pieniin ryhmiin. Logiikka tämän suunnitelman 

takana on helposti löydettävissä. Kiintiöpakolaiset voidaan nähdä pakolaisryhmänä, 

joka otetaan Suomeen hallitusti tarkastusten ja haastattelujen jälkeen. Suomen hallitus 

tavallaan kutsuu heidät päätöksellään Suomeen. Heidän taustatietojensa 

paikkansapitävyydestä ollaan melko varmoja, sillä UNHCR on antanut heille 

pakolaisstatuksen ja suosittanut heidän valintaansa.  

 

Etenkin 1980-luvun alkupuolella jokavuotinen kiintiöpakolaisten valinta piti jo 

muodostetun organisaation toiminnassa, vaikka virallista päätöstä vuosittaisesta 

vastaanotosta ei vielä ollut tehtykään. Näin myös vastaanoton yhteyteen muodostuneet 
                                                 
29 Pakolaistoimikunnan mietintö 1980:57, 54; vrt. VP 1998 ak A2, HE 66/1998. 
30 Pakolaistoimikunnan mietintö 1980:57, 54. 
31 Pakolaishallinnon työryhmän muistio 1984:21, 1. 
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työpaikat niin eri ministeriöissä kuin vapaaehtoisjärjestöissäkin voitiin turvata. 

Tarkoituksena oli siis vakiinnuttaa käytetyt toimintatavat. Kyse ei ollut enää mistään 

uudesta politiikasta, sillä pakolaisia oli Chilen pakolaisten jälkeen otettu joka vuosi 

lukuun ottamatta vuosia 1978 ja 1981 (Liite 3)32. Lisäksi erinäisiä projekteja ja 

uudelleenjärjestelyjä oli koko ajan meneillään toiminnan tukemiseksi.33 

 

Suomen pakolaispolitiikkaa hoitanut organisaatio oli erittäin laaja ja monimutkainen. 

Vuoden 1979 pakolaisasiain toimikunnan mietinnössä organisaatiorakennetta pyrittiin 

parantamaan erinäisillä ehdotuksilla, jotka toteutettiin vuonna 1981. Sosiaali- ja 

terveysministeriö haluttiin nimetä pakolaiskysymyksien vastuuviranomaistahoksi 

tehtävää hoitaneen työvoimaministeriön sijaan. Pakolaisten vastaanotto eriytettiin 

kuitenkin niinkin pian kuin vuonna 1984 sosiaali- ja terveysministeriöltä 

sosiaalihallitukselle, jonka tehtäväksi tuli vastata pakolaisten sijoittamisesta kuntiin. 

Vuoden 1979 mietinnössä ehdotettiin myös pakolaisasiain neuvottelukunnan ja 

pakolaisten oikeudellista asemaa turvaavan pakolaiskuraattorin viran perustamista 

ministeriön yhteyteen. Neuvottelukunta perustettiin asetuksella ja sen jäseniksi 

kutsuttiin pakolaisasioista vastaavat viranomaiset eri ministeriöistä sekä järjestöjen, 

kuten SPR:n ja työmarkkinajärjestöjen edustajia. Neuvottelukunnan tehtävät koskivat 

”pakolaisten vastaanottoa, huoltoa ja yhteiskuntaan sijoittamista sekä pakolaisia 

koskevia periaatteellisia kysymyksiä”.34  

 

Eduskunnan kiinnostus pakolaispolitiikkaan oli vuosina 1973–1983 vähäistä. 

Kysymyksiä ja aloitteita tehtiin yhteensä 33 kappaletta. Suurin osa näistä oli 

talousarvioaloitteita. Aktiivisin puolue pakolaispolitiikassa oli SKDL (24,4 % kaikista 

kysymyksistä ja aloitteista). On esitetty teoria, että kansanedustajat ovat aktiivisia 

pakolaiskysymyksissä vain silloin, kun heillä on asiasta jotain negatiivista sanottavaa. 

Näin ollen hiljaisuus voi olla tyytyväisyyden ilmaisu.35 Tällainen teoria asettuu 

kuitenkin outoon valoon, koska hiljaisuus voi olla myös merkki siitä, ettei asia 

yksinkertaisesti kiinnosta tarpeeksi. 

 

                                                 
32 Jos liitteen tilastoa lukee tarkasti, niin huomaa, että vuodet 1978 ja 1981 puuttuvat välistä. 
33 Ks. Pakolaishallinnon työryhmän muistio 1984:21.  
34 Pakolaishallinnosta vastaavia ministeriöitä oli jo 1980-luvulla useita. Neuvottelukunnan 
vähimmäiskokoonpanossa tuli olla jäseniä ainakin ulko-, sisä-, valtiovarain-, opetus-, ja työministeriöstä. 
Pakolaisasiain toimikunnan mietintö, 22–23; Pakolaistyöryhmä 1987, 10; Pakolaisten vastaanotto 
Suomessa, 16,18. Ks. samasta teoksesta pakolaisten vastaanoton organisaatiokaavio sivulta 15. 
35 Kuusisto 1989, 37–41. Tässä vaiheessa ei vielä puhuttu yksinomaan kiintiöpakolaispolitiikasta, mutta 
luvut antavat kuitenkin jonkinlaisen kuvan aktiivisuudesta.  
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Yksi teoria Suomen hitaasta kiintiöpakolaispolitiikan kehittymisestä ja kansanedustajien 

passiivisuudesta liittyykin juuri siihen seikkaan, että Suomi kuului aina 1980-luvun 

loppuun saakka tavallaan Neuvostoliiton etupiiriin. Suomi liittyi muun muassa Geneven 

pakolaissopimukseen vasta 1960-luvulla, koska kylmän sodan aikana Itäblokista tulleita 

pakolaisia käytettiin länsimaissa esimerkkinä sosialistisen järjestelmän huonoudesta. 

Tämä jatkui edelleen 1980-luvulla, sillä pakolaispolitiikkaa pidettiin yhtenä osana 

ulkopolitiikkaa. Näin ollen pakolaispolitiikka oli vielä silloinkin erittäin arka aihe 

poliitikoille.36 

 

2.2. Vuoden 1985 lopullinen päätös  
 

Vuonna 1984 Suomen pyrkimykseksi kiintiöpakolaispolitiikassa muodostui suuntaus, 

jonka tarkoituksena oli vakiinnuttaa kiintiöpakolaisten vuosittainen maahantulo ja 

kehittää Suomen pakolaispolitiikkaa juuri tältä pohjalta. Tosiasiassa 

kiintiöpakolaispolitiikkaa oli toteutettu ennen virallista päätöksentekoa jo 1970-luvulta 

asti, ja toiminta oli jo käytännön tasolla vakiintunutta. Silti vuonna 1985 tehty 

hallituksen päätös ottaa vuosittain pakolaisia Suomeen kiintiöissä oli historiallinen 

tapahtuma. Näin toteutui vuoden 1979 pakolaistoimikunnan ehdotus vuosittaisesta 

pakolaiskiintiöstä. Eduskunta vahvisti päätöksen ja sitä päästiin soveltamaan jo vuonna 

1986. Suomen pakolaispolitiikkaa toteutettiin ja kehitettiin 1980-luvulla nimenomaan 

kiintiöpakolaispolitiikan näkökulmasta, joten tärkeintä oli kehittää kiintiöpakolaisten 

vastaanottoa.37  

Aiemmassa tutkimuksessa on todettu, että päätökseen vuosittaisesta pakolaiskiintiöstä 

päädyttiin ilman valmisteluja38. Tämä tulkinta näyttäytyy kuitenkin hieman oudossa 

valossa, kun vertaa sitä muutoksiin ja kehitykseen, mitä oli tapahtunut 

kiintiöpakolaispolitiikassa 1970-luvulta alkaen. Lienee totta, että niin sanotulla 

virallisella tasolla ei esimerkiksi taloudellisia valmisteluja ollut tehty. Eduskunnan ja 

hallituksen vähäisen kiinnostuksen ja päättämättömyyden perusteella tulkinta 

valmistelujen vähäisyydestä saattaakin olla oikeutettu. Olihan mietinnöissä lähinnä 

                                                 
36 Eriksson 1989, 226; Vertaa Irene Rinteen mielenkiintoiseen tulkintaan, jonka mukaan pakolaiskysymys 
oli Suomen kansainvälisillä areenoilla esittämänä 1973–1978 ja 1985–1987 humanitaarinen kysymys, kun 
taas vuosina 1979–1984 se oli poliittinen kysymys: Rinne 1989, 78–79. Vaikka Suomi onkin painottanut 
humanitaarisuutta kiintiöpakolaispolitiikassaan, niin perimmiltään kiintiöpakolaisten valinta on aina 
jollakin tasolla poliittinen ja ennen kaikkea taloudellinen kysymys. Ilman poliittista tahtoa ei 
kiintiöpakolaisia voitaisi ottaa. Heidän vastaanottonsa vaatii myös taloudellisia resursseja. Ks. 
Pakolaistyöryhmä 1987, 5; Meri-Sisko Eskolan haastattelu 18.6.2007. 
37 Pakolaistyöryhmä 1987, 5; Rinne 1989, 72. 
38 Rinne 1989, 70. 
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puhuttu vain vuotuisten kiintiöiden harkitsemisesta. Pitänee kuitenkin myös muistaa, 

että muutosten teko ja linjanveto kiintiöpakolaispolitiikassa ja pakolaispolitiikassa 

yleensä ovat olleet myös myöhemmin vaikeita poliittisia ratkaisuita.  

 

Uskottavaa on se, että tällaiseen lopulliseen päätökseen päätyminen on ollut poliittisesti 

erittäin vaikeaa. Suomi 1980-luvulla oli aivan erilainen yhteiskuntarakenteeltaan kuin 

esimerkiksi 2000-luvun Suomi. Periaatepäätöksen aikaan maassa oli vain muutamia 

pakolaisryhmiä ja niidenkin lukumäärä oli vähäinen (Liite 3). Suomi oli vasta 

avautumassa kansainvälisesti Neuvostoliiton uudenlaisten sisä- ja ulkopolitiikan 

suuntausten vaikutuksesta. Näin ollen voidaan olettaa, että muutoksista 

pakolaispolitiikassa haluttiin puhua vain vaimealla äänellä, kunnes päätökset olivat 

kypsyneet. Lisäksi tilanteeseen antaa uudenlaisen näkökulman myös se seikka, että 

periaatepäätös tehtiin hallituksen sisäisenä asiana. Tietenkin eduskunta oli antanut 

päätökselle siunauksensa, sillä tarvittiinhan sadan kiintiöpakolaisen maahantuomiseksi 

ja sopeuttamiseksi myös valtiovallan rahoitusta. Kuitenkin on huomattava, että 

pakolaisten vastaanottoa säädeltiin pitkään valtioneuvoston tekemin päätöksin39. 

 

Varsinaista valmistelua ei ehkä tehty niinkään virallisesti, mutta 1970-luvulta saakka 

toiminut organisaatio oli valmis ottamaan uudet pakolaiset vastaan samaan tapaan kuin 

aiemminkin. Tilanne voidaan kuitenkin nähdä myös siten, että virallisen 

periaatepäätöksen myötä kiintiöpakolaisten asemaa ja olosuhteita Suomessa voitiin 

alkaa nopeasti parantaa. Pohjatyö oli tehty jo aiemmin. 

 

Kiintiöpakolaisten vuotuisesta vastaanotosta päättämisen jälkeen valtioneuvosto teki 

vielä kaksi päätöstä vuosina 1987 ja 1988, joista ensimmäisellä turvattiin pakolaisten 

toimeentulo Suomeen saapumisen jälkeen ja toisella sovittiin vastaanoton kustannusten 

korvaamisesta kunnille. Lisäksi vuoden 1987 työryhmämuistiossa annettiin ehdotus 

pakolaisasioiden hallinnon järjestämiseksi. Tässä muistiossa käytiin läpi hallinnon 

asemaa ja kehittämistarpeita, taloudellisia vaikutuksia, yleisiä säädös- ja 

määräystarpeita sekä mahdollisuuksien selvittämistä pakolaisten sijoittamiseksi 

laajemmin myös muualle maahan kuin pääkaupunkiseudulle. Ulkoministeriön työryhmä 

taas kartoitti kuntien kiinnostusta ja mahdollisuuksia ottaa vastaan kiintiöpakolaisia. 

Vuonna 1988 yksitoista järjestöä perusti pakolaisneuvontapisteen, joka neuvoi ja antoi 

                                                 
39 Ekholm – Keskinen – Salmelin – Tiirikainen – Tuomarla 1993, 27. 
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oikeudellista apua pakolaisille. Näin myös järjestöt laajensivat toimintaansa pakolaisten 

auttamiseksi.40 

 

On mielenkiintoista miettiä, miksi Suomi toteutti pakolaispolitiikkaansa 

vastaanottamalla kiintiöpakolaisia. Minkä takia valtio suostui ottamaan vapaaehtoisesti 

tietyn määrän pakolaisia maahan vuosittain? Uskottava selitys – ja ehkäpä myös 

todennäköisesti paras selitys – on se, että Suomi seurasi pakolaispolitiikassaan muiden 

Pohjoismaiden mallia41. Ruotsilla, Norjalla ja Tanskalla oli paljon pidemmät perinteet 

pakolaisten vastaanottamisessa. Näihin maihin hakeutui myös paljon 

turvapaikanhakijoita. Suomi sen sijaan sijaitsi ehkäpä poliittisesti katsottuna 

syrjemmässä ja maahan ei vielä 1970- ja 1980-luvuilla saapunut mainittavasti 

turvapaikanhakijoita – muutamaa eksynyttä lukuun ottamatta. Suomeen saapui 

esimerkiksi niinkin myöhään kuin vuonna 1987 vain 49 turvapaikanhakijaa (Liite 4). 

Suomi ei kuitenkaan halunnut jäädä muiden Pohjoismaiden varjoon, vaan pystyi 

vastaamaan jo Geneven pakolaissopimuksessa ja sen lisäpöytäkirjassa luotuihin 

velvollisuuksiinsa päättämällä kiintiöpakolaisten vastaanotosta .42 

 

Suomi halusi varmasti myös osaltaan auttaa YK:ta ja UNHCR:n pakolaiskomissaaria 

maailman pakolaistilanteen huonontuessa. UNHCR oli vedonnut Suomeen jo         

1970-luvulla, jotta maa vastaanottaisi pakolaisia. Valtio oli suostunut tällöin ottamaan 

vastaan pakolaisia, mikä taas oli luonut tarpeen kehittää vastaanotto-organisaatio ja 

sopia vastaanoton käytännöistä pakolaisten auttamiseksi. Kiintiöpäätöksen 

vakiinnuttaminen turvasi systeemiin luodut työpaikat ja täytti Suomen humanitaariset 

velvollisuudet. Kiintiöpakolaisten vastaanottamista voisi sanoa turvalliseksi ja hallituksi 

pakolaispolitiikaksi – tällä strategialla Suomi sai itse määrätä tulevien pakolaisten 

määrän ja heidän taustansa pystyttiin selvittämään UNHCR:n ja Suomen virkamiesten 

yhteistyön avulla kiitettävällä tavalla etukäteen. 

 
 

                                                 
40 Ekholm – Magennis − Salmelin 2005, 27; Pakolaisten vastaanotto Suomessa, 8–9; Pakolaisten 
toimeentuloturvatyöryhmän muistio. Työryhmämuistio 1986:6,25; Pakolaiskeskuksen hallintotyöryhmän 
muistio. Työryhmämuistio 1987:6; Rinne 1989, 70; Suomen pakolaispolitiikka, 52. 
41 Muut Pohjoismaat ovat toimineet Suomen kiintiöpakolaispolitiikan kehittämisen esikuvina, ks. esim. 
Pakolaisasiain toimikunnan mietintö, 7.  
42 Jaakkola 1999, 185; ks. lisää velvollisuuksista: Convention relating to the status of refugees, www-
dokumentti; Protocol relating to the status of refugees, www-dokumentti.  
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2.3. Taloudellinen kasvu kasvattaa suvaitsevaisuutta 
 

On selvää, että hallitus ja kansanedustajat kiinnostuivat uudella tavalla 

kiintiöpakolaispolitiikasta, kun siitä tehtiin virallinen osa Suomen pakolaispolitiikkaa. 

Voidaankin hyvin sanoa, että Suomen pakolaispolitiikka oli nimenomaan 

kiintiöpakolaispolitiikkaa 1990-luvulle saakka. 1980-luvun lopulla Harri Holkerin 

hallitus otti kantaa kiintiöpakolaispolitiikkaan useaan otteeseen. Pakolaiskysymys 

nähtiin niin tärkeänä, että se kirjattiin jopa hallitusohjelmaan. Hallituksen päämääränä 

oli vastaanottaa lisää kiintiöpakolaisia, lisätä UNHCR:lle antamaansa tukea ja 

muutenkin panostaa kehitysapuun. Vuoden 1987 hallitusohjelma oli historiallinen, sillä 

tätä ennen pakolaisia ei ollut mainittu Suomen hallitusten ohjelmissa koskaan43. 

  

Vuosikymmenen lopulla kiintiöpakolaispolitiikka oli hyvin politiikassa esillä ja sitä 

kehitettiin aktiivisesti. Jopa kansanedustajat alkoivat tehdä aloitteita kiintiöpakolaisten 

vastaanottomäärän nostamiseksi. Alun perin vuonna 1985 hallitus päätti vain 100 

pakolaisen vuosittaisesta vastaanotosta, mutta määrä kasvoi siten, että jo seuraavana 

vuonna Suomi vastaanotti 200 pakolaista, 1988 kiintiö oli 300 ja vuonna 1989 määrä 

nousi jo 500 pakolaiseen. Eduskunnassa tehtiin vuosina 1984–1988 pakolaispolitiikasta 

yhteensä 49 aloitetta tai kysymystä. Talousarvioaloitteita tehtiin paljon enemmän kuin 

aiemmin, ja aktiivisin puolueista oli SDP (26 % kaikista aloitteista ja kysymyksistä).44  

 

Kiintiöpakolaispolitiikan tulevaisuus näytti vuosina 1987 ja 1988 turvatulta. Kaikki 

puolueet SMP:tä lukuun ottamatta olivat valmiita nostamaan kiintiötä tuntuvasti 

seuraavalla vuosikymmenellä. SDP ja kokoomus ajoivat avoimesti kiintiön 

kasvattamista 1000 pakolaiseen. Tämä aktiivinen ajanjakso jäi valitettavan lyhyeksi, 

sillä jo vuonna 1989 ei pakolaispoliittisia aloitteita enää tehty ainakaan puolueiden 

puoluekokouksissa.45  

 

Ensimmäisenä tärkeänä syynä politiikan aktivoitumiseen ja haluun kasvattaa kiintiötä 

voidaan pitää taloudellisten resurssien runsautta. 1980-luvulla Suomi eli ennen 

näkemätöntä talousbuumia. Maa oli avannut taloutensa kansainvälisille rahavirroille, 

eikä enää entiseen tapaansa ollut sisäänpäin kääntynyt. Muutoksen takia Suomeen 
                                                 
43 Rinne 1989, 73; Pääministeri Harri Holkerin hallituksen ohjelma 30.4.1987, www-dokumentti; 
Ristimäki 1990, 5. 
44 Rinne 1989, 74; Ekholm – Keskinen – Salmelin – Tiirikainen – Tuomarla 1993, 12; Kuusisto 1989, 
45,50. Vrt. myös Rinne 1989.  
45 Ristimäki 1990, 45,50–51,57,60,65,70.  
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virtasi ulkomaista rahaa, ja sijoittajat olivat halukkaita investoimaan suomalaisiin 

yrityksiin. Maa ei ollut koskaan aiemmin historiansa aikana ollut yhtä rikas. Näin ollen 

myös pakolaispolitiikkaan pystyttiin satsaamaan aivan eri tavalla rahaa valtion 

budjetista. Tämän näkee myös periaatepäätöksen jälkeen tehtyjen mietintöjen määrästä. 

 

Toisena syynä voidaan pitää Suomen valtion velvollisuudentuntoa. Maailman 

pakolaistilanne oli huonontunut koko ajan ja pakolaisten lukumäärä oli edelleen 

kasvussa. Suomi koki siis omaksi velvollisuudekseen osallistua UNHCR:n pyyntöjen 

jälkeen pakolaisten tilanteen kohentamiseen ja näin se tekikin niin rahallisen 

avustamisen muodossa kuin myös vastaanottamalla joka vuosi tietyn määrän pakolaisia. 

 

Kolmanneksi syyksi kiintiöpakolaispolitiikan nopeutuneeseen kehittymiseen voidaan 

nimetä se, että Suomi halusi nimenomaan panostaa tähän pakolaispolitiikan muotoon. 

Kiintiöpakolaisten vastaanottaminen oli valtion tiukasti säädeltävissä ja ohjattavissa. 

Lisäksi Suomen viranomaiset saivat itse valita pakolaisaineksesta sen, jonka halusi 

tulevan maahan. Kiintiöpakolaiset tulivat maahan siis valtion kutsusta ja heille oli 

varattu rahoitus ja mahdollisuus kunnolliseen sopeutumiseen, jonka avulla pyrittiin 

ehkäisemään syrjäytymistä. Lisäksi turvapaikanhakijoiden määrän kasvaessa Suomi 

pystyi varmasti myös toteuttamaan tiukempaa politiikkaa heidän kohdallaan, sillä maa 

saattoi vedota harjoittamaansa kiintiöpakolaispolitiikkaan ja sanoa sen olevan Suomen 

pakolaispolitiikan tärkein toteuttamismuoto. Näin voitiin välttyä turvapaikanhakijoiden 

vastaanotolta suuressa määrin, tai ylipäätään heidän hakemustensa hyväksymiseltä. 

 

Neljänneksi syyksi voisi nimetä kansalaisten myönteisen asenteen pakolaisten 

vastaanottoa kohtaan. Tämä oli omiaan antamaan puhtia myös hallituksen aktiiviselle 

toiminnalle, sillä poliitikot ovat tarkkoja puolueidensa kannatuksen kehityksestä. 

Ihmisten asenne oli positiivinen vuonna 1987 nimenomaan humanitaarisista syistä 

vastaanotettavia pakolaisia kohtaan. Vaikka pakolaiskiintiötä oli tässä vaiheessa 

nostettu jo useaan otteeseen, niin erään tutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista 

oli sitä mieltä, että pakolaisia tulisi vastaanottaa ainakin yhtä paljon kuin siihen 

mennessä oli vuosittain otettu.46  

 

Vuosina 1986 ja 1987 Suomen pakolaispolitiikka oli monella tavalla murrostilassa. 

Ihmisten positiivinen asenne on yllättävä tutkimustulos siinä mielessä, että lehtien 

                                                 
46 Jaakkola 1989, 41–42,135. 
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palstoilla käyty vilkas pakolaiskeskustelu oli ollut lähinnä kielteistä. Etenkin 

mielipidesivuilla käytiin kiivaita väittelyitä siitä, pitäisikö Suomen vastaanottaa 

pakolaisia vai ei. Aihe oli todella kiinnostava ja kuuma, sillä esimerkiksi Helsingin 

Sanomat vastaanotti vuoden 1987 kesällä ja syksyllä 293 pakolaisaiheista 

mielipidekirjoitusta. Kirjoittelusta ja pakolaiskiintiön kaksinkertaistumisesta huolimatta 

suhtautuminen vastaanottoon muuttui vuodesta 1986 vuoteen 1987 myönteisemmäksi. 

Vaikka suomalaisten asennoitumisen pakolaisia kohtaan olisi luullut lehtikirjoittelun 

perusteella olleen ennakkoluuloista ja kielteistä, niin suhtautuminen maahanmuuttajiin 

olikin yllättäen tutkimuksen mukaan ollut vuonna 1987 Suomessa vähintään yhtä 

myönteistä kuin Ruotsissa47. 

 

Johtuikohan kansalaisten myönteisestä suhtautumisesta pakolaisiin myös se, että 

kansanedustajat näyttivät vuosina 1985–1987 kasvattaneen mielenkiintoaan 

pakolaiskysymystä kohtaan. Aloitteita ja kysymyksiä esitettiin 27 kappaletta tänä 

aikana, mikä oli yli kaksi kertaa niin paljon kuin aikaisempina kuutena vuotena. 

Ehdotukset olivat niin myönteisiä kuin kielteisiäkin. Uutena asiana esitettiin kiintiöiden 

kasvattamista. Joissakin aloitteissa taas vastustettiin pakolaisten vastaanottoa Suomeen. 

Lisäksi pyydettiin lisää määrärahoja pakolaishuollolle.48 

 

Suomi oli 1980-luvun aikana muuttunut pakolaispolitiikassa aktiiviseksi niin 

kansainvälisesti kuin UNHCR:n näkökulmasta. Suomen vastaanottotoiminta nähtiin 

maltillisena, mutta kuitenkin laajentuvana, mikä olikin arvostettu linjaus. 1980-luvun 

lopulla koettiin, että Suomen pakolaispolitiikan tulisi seuraavalla vuosikymmenellä 

edetä siten, että myös eduskunnassa käytäisiin suuntaviivoista vilkkaampaa keskustelua 

kuin kuluneella vuosikymmenellä oli käyty. Toivottiin myös, että vastaanottoa 

koskeneista asioista tehtäisiin laki. Lisäksi pakolaispolitiikan, vastaanoton ja kuntiin 

sijoittamisen nähtiin kehittyvän myönteisesti, sillä suomalaiset suhtautuivat 1980-luvun 

lopun taloushuipun aikana pakolaisiin positiivisella tavalla.49 

 

1980-luvun pakolaispolitiikka oli hyvin hallituskeskeistä. Eduskunta osoitti 

vuosikymmenen lopun aktiivisuudesta huolimatta vain vähän kiinnostusta koko 

aiheeseen. Tästä osoituksena on muun muassa se, että vuosina 1973–1988 

kansanedustajat eivät tehneet pakolaispolitiikasta yhtään lakialoitetta. Eduskunta oli 
                                                 
47 Jaakkola 1989, 28,35,45; Jaakkola 1999, 13. 
48 Ks. aloitteista tarkemmin: Rinne 1989, 74–75.  
49 Suomen pakolaispolitiikka, 63. 
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tänä ajanjaksona heikko pakolaispolitiikan linjanvetäjä. Tietenkin se oli päättänyt 

esimerkiksi pakolaisavun määrärahoista ja vuoden 1984 ulkomaalaislain 

hyväksymisestä, mutta parlamentaarinen keskustelu jäi vuosia 1987 ja 1988 lukuun 

ottamatta hyvin vähäiseksi.50 Tästä huolimatta kiintiöpakolaispolitiikka kehittyi hyvin 

myönteisellä ja suhteellisen nopealla tahdilla vuosikymmenen aikana. Kiintiön nostot 

vuosikymmenen lopulla osoittivat, että Suomi oli valmis panostamaan 

pakolaispolitiikkaansa. Kiintiöpakolaispolitiikan tulevaisuus näytti positiiviselta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
50 Kuusisto 1989, 37,45; Ristimäki 1990, 5; Rinne 1989, 77. 
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3. KIINTIÖPAKOLAISET JÄÄVÄT 
TURVAPAIKANHAKIJOIDEN JALKOIHIN (1990–1997) 
 

 

3.1. Ei yllätyksiä ulkomaalaislaissa 
 

Vuonna 1991 Suomeen saatiin uusi ulkomaalaislaki. Uuden lain valmistelu alkoi 

kuitenkin jo vuonna 1988, kun lakia valmistelemaan asetettiin 

ulkomaalaislakityöryhmä. Ryhmän tarkoituksena oli selvittää tarpeelliset muutokset 

vanhaan lakiin. Heidän työnsä perusteella tehtiin hallituksen esitys eduskunnalle 

ulkomaalaislaiksi, joka astui voimaan 1.3.1991.51 

 

Ehdotuksessa uudeksi ulkomaalaislaiksi määriteltiin, ketkä saisivat käyttää Suomessa 

nimitystä pakolainen. Tässä yhteydessä mainittiin ensimmäistä kertaa kiintiöpakolaiset 

lain tasolla, mutta vain lyhyesti. Mietinnön mukaan ”pykälän 2 momentissa tarkoitetaan 

niitä pakolaisia, joita Suomi ottaa Yhdistyneiden Kansakuntien pakolaisasiain 

päävaltuutetun (UNHCR) pyynnöstä uudelleen sijoitettaviksi (esimerkiksi 

kiintiöpakolaiset ja hätätapaukset)”. Lisäksi pakolaisille annettiin oikeus 

pakolaisselvitykseen, joka todistaa heidän olevan pakolaisia.52 

 

Kiintiöpakolaisten maininta laissa jäi siis vähäiseksi. Heidän vastaanottamisestaan ja 

heitä koskevan politiikan linjoista ei sanottu mitään. Pakolaisstatuksen turvaaminen on 

juonnettavissa Geneven pakolaissopimukseen vuodelta 1951, jossa pakolaisen asemasta 

on säädetty paljon laajemmin. Kiintiöpakolaisten sijaan ulkomaalaislain ehdotuksessa ja 

lopullisessa laissa käytettiin erittäin paljon tilaa turvapaikanhakijoiden oikeudellisen 

aseman määrittämiseen. Laissa käytiin läpi muun muassa, miten turvapaikanhakijoiden 

hakemukset tulisi ratkaista, mitkä olisivat edellytykset paikan saamiselle, miten 

turvapaikkalautakunta toimisi ja miten salassapito asiakirjojen osalta ratkaistaisiin.53  

 

 

                                                 
51 Ulkomaalaislakityöryhmän mietintö. Komiteanmietintö 1989:7; Kuusisto 1989, 14; VP 1990 ak A1, 
HE 47/1990. 
52 Ulkomaalaislakityöryhmän mietintö. Komiteanmietintö 1989:7, 20; Vrt. Geneven 
pakolaissopimukseen: Convention relating to the status of refugees, www-dokumentti. 
53 Ulkomaalaislakityöryhmän mietintö. Komiteanmietintö 1989:7, sisällysluettelo. 
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Huomattavaa 1990-luvun alun pakolaispoliittisessa kehityksessä oli 

turvapaikanhakijoiden asioiden nouseminen poliittisella agendalla korkeammalle ja 

kiireellisemmäksi kuin kiintiöpakolaisten siitäkin huolimatta, että kiintiöpakolaisia oli 

tullut Suomeen enemmän kuin turvapaikanhakijoita aina 1990-luvun alkuun saakka. 

Turvapaikanhakijoiden oikeusasemaa säädeltiin laeilla paljon nopeammassa tahdissa. 

Tästä hyvänä esimerkkinä ovat laki ja asetus turvapaikanhakijoiden vastaanottoasemista 

ja -keskuksista vuodelta 1991, jotka astuivat voimaan pian ulkomaalaislain jälkeen 

vuonna 1992.54 

 

Vuonna 1991 voimaan tullutta ulkomaalaislakia muutettiin jo puolitoista vuotta 

myöhemmin sillä perusteella, että hakemusten käsittelyaika oli turvapaikanhakijoiden 

määrän kasvun takia venynyt. Käsittelystä haluttiin tehdä sellainen, että se olisi 

mahdollisimman nopea ja että turvapaikanhakijat turvallisista maista voitaisiin palauttaa 

saman tien takaisin.55 Tämäkin toimenpide vahvistaa, että turvapaikkapolitiikkaa 

kehitettiin kiireellä. 

 

Onkin hyvin mielenkiintoista etsiä mielekkäitä perusteita kysymykselle, miksi 

turvapaikanhakijat tavallaan syrjäyttivät kiintiöpakolaiset lainsäätäjän silmissä. Miksi 

heistä tuli tärkeämpi ja kiireellisempi tapaus? Turvapaikanhakijat eivät hakeutuneet 

Suomeen vielä merkittävällä tavalla 1980-luvulla. Vasta vuosikymmenen vaihteessa 

turvapaikanhakijoista tuli niin sanotusti ongelma suuressa mittakaavassa. Vuonna 1989 

maahan oli saapunut 179 turvapaikanhakijaa, kun taas vuonna 1990 luvun arvioitiin 

kasvavan jo 2000 hakijaan. Hakijoiden joukossa oli muun muassa romanialaisia, 

bulgarialaisia ja somaleita. Kiintiöpakolaisten ryhmä oli ainoa maahan saapunut 

pakolaisryhmä, jonka suuruuteen Suomella oli täysi määräämisoikeus. Vielä 

vuosikymmenen alussa tilanne nähtiin heidän osaltaan kuitenkin positiivisena, sillä 

1980-luvulla kiintiötä oli kasvatettu ja saman linjan toivottiin edelleen jatkuvan.56 

 

Tilanne oli kuitenkin Suomen kannalta muuttunut ratkaisevasti. Vielä 1980-luvulla 

ajateltiin, että Suomi voisi hoitaa pakolaispoliittiset velvollisuutensa hallitusti 

valtioneuvoston päättämien kiintiöpakolaisten avulla. Seuraavan vuosikymmenen alussa 

turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen sekä poliittinen epävakaus Euroopan 
                                                 
54 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta. 
Työryhmämuistio 1992:4, 17. 
55 Ks. Lepola 2000, 85–86. 
56 Suomi ja ihmisten liikkuvuus muuttuvassa Euroopassa. Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan mietintö 
XIV, 84; ks. liite 4. 
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alueella vaikutti siihen, että pakolaisten hallitusta vastaanotosta tuli historiaa. Tietenkin 

kiintiöpakolaisia otettiin edelleen, mutta spontaanisti saapuvat turvapaikanhakijat olivat 

pakolaispolitiikan säätelyssä ensimmäisellä sijalla.57 

 

3.2. Siirtolaisuuspolitiikka vastaan pakolaispolitiikka? 
 

Vuosikymmenen vaihtuessa saatiin turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta huolimatta 

jatkoa 1980-luvun kiintiöpakolaispolitiikan vakauttamiselle. Siirtolaisuuspolitiikka 

nousi tärkeäksi asiakysymykseksi, sillä olihan Suomi kasvanut 1980-luvun aikana 

aiempaa kansainvälisemmäksi ja avoimemmaksi yhteiskunnaksi. Viranomaiset 

halusivat tehdä kuitenkin selväksi, että siirtolaisuuspolitiikka ja pakolaispolitiikka tuli 

pitää erillään toisistaan. Siirtolaisuuspolitiikka nähtiin työvoimapoliittisena ratkaisuna, 

kun taas pakolaispolitiikka ei sitä ollut.58   

 

Maailmassa oli 1990-luvun alussa noin 15 miljoonaa pakolaista. Pakolaisten määrä oli 

kääntynyt kasvuun muun muassa Irakin sodan syttymisen takia. Suomeenkin oli siis 

koko ajan tulossa enemmän turvapaikanhakijoita ja tarjolla oli myös paljon 

kiintiöpakolaisia. Lisäksi puhuttiin niin sanotuista hätäsiirtolaisista, jotka olivat 

uudenlainen siirtolaisryhmä ja jotka tulivat luonnonkatastrofialueilta. 1980-luvun 

lopulla puolueet olivat ajaneet kiintiön nostamista 1000 pakolaiseen, joka toteutuessaan 

olisi osaltaan helpottanut tilannetta. Monessa maassa pakolaispolitiikka on kytketty 

osaksi siirtolaisuuspolitiikkaa. Suomessa tällaiseen politiikan tekoon olisi voitu myös 

ryhtyä helposti. Suomessa tehtiin kuitenkin selvä pesäero pakolaisten ja siirtolaisten 

välillä. Haluttiin korostaa, että pakolaisten vastaanotto ei ollut vaikuttamista 

työpoliittiseen tilanteeseen, vaan kiintiöpakolaisten vastaanotolla Suomi halusi kantaa 

oman kansainvälisen vastuunsa. Siirtolaisuuspolitiikan ja kiintiöpakolaispolitiikan 

välillä nähtiin eräänlainen linkki. Siirtolaiskiintiö ja pakolaiskiintiö voisivat korreloida 

toisiaan lähinnä sillä tavalla, että kiintiöpakolaiset voisivat korvata osittain siirtolaisia.59  

 

Tällaisella lausunnolla pakolaispolitiikasta ja nimenomaan kiintiöpakolaisista on 

positiivinen merkitys, sillä pakolaisia ei yhtäältä nähty lainkaan sen vaikeampana 

poliittisena kysymyksenä kuin siirtolaisiakaan – kummatkin tarvitsevat joka tapauksessa 
                                                 
57 Ristimäki 1990, 80. 
58 Suomi ja ihmisten liikkuvuus muuttuvassa Euroopassa. Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan mietintö 
XIV, 11. 
59 Ibid., 80–81. 
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sopeuttamista ja yhteiskunnan palveluja. Toisaalta voidaan kysyä, jättääkö ajattelutapa 

oven avoimeksi sille, että siirtolaisten määrän kasvaessa voitaisiin kiintiöpakolaisten 

määrää vähentää suhteessa saman verran.  

 

Työpoliittinen siirtolaisuus ja pakolaisten maahantulo haluttiin erottaa siten, että 

kiintiöpakolaisten vastaanotossa oli kyse täysin humanitaarisesta toiminnasta eikä 

työvoimapoliittisesta harkinnasta siitäkin huolimatta, että vuodesta 1988 

valintaperusteiksi oli nostettu myös pakolaisten aiempi koulutus ja kielitaito. Tämä 

johtui kaiketi siitä, että pakolaisten joukosta haluttiin löytää tulkkeja ja 

äidinkielenopettajia.60 Tällaista valikoimista ei kuitenkaan voida pitää 

siirtolaisuuspolitiikan tukemisena, sillä on selvää, että pakolaisille on erittäin tärkeää 

päästä käyttämään omia kykyjään myös uudessa kotimaassa. Lisäksi tutusta kulttuurista 

tulevien koulutettujen pakolaisten käyttäminen paransi ja parantaa edelleen pakolaisten 

sopeutumista maahan, sillä luottamussuhteiden luominen on helpompaa samasta 

kulttuurista tulevien kesken.  

 

Alun perin kiintiöpakolaispolitiikka oli Suomen pakolaispolitiikan keskipiste. Kuitenkin 

1990-luvun alussa muutkin kuin humanitaariset syyt nousivat tärkeiksi myös 

kiintiöpakolaisia valittaessa. Siirtolaisuuspolitiikkaa ei kiintiöpakolaisten 

kustannuksella kuitenkaan haluttu vahvistaa, vaan tarkoituksena oli luoda maahan 

yhteisöjä, jotka olisivat elinvoimaisia.61 Kuitenkin joissain puheenvuoroissa on aina 

silloin tällöin väläytelty sellaista mahdollisuutta, että pakolaispolitiikkaa voitaisiin 

Suomessakin harjoittaa itsekkäästi siirtolaisuuspolitiikan näkökulmasta siten, että 

pakolaisista valittaisiin esimerkiksi koulutuksen saaneita käsityöläisiä, jotka voisivat 

olla avuksi työvoimapulan iskiessä. Näin tehtäisiin kuitenkin unohtamatta 

humanitaarisista syistä otettavia pakolaisia.62 Tällaiseen malliin ei kuitenkaan ole vielä 

tähän päivään mennessä siirrytty. 

 

 

 

 

                                                 
60 Suomi ja ihmisten liikkuvuus muuttuvassa Euroopassa. Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan mietintö 
XIV, 83,94. 
61 Seppälä 1991, 91. 
62 Ahtisaari 1992, 19. 
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3.3. Lama-ajan luonnos, jota ei koskaan toteutettu 
 

Vuosikymmenen alkupuolelle tultaessa kiintiöpakolaisten vastaanottojärjestelmä oli jo 

suhteellisen vakiintunutta. Vastaanotosta oli määrätty valtioneuvoston päätöksillä 

ensinnäkin vuonna 1985 vuosittaisella vastaanottopäätöksellä ja vuosina 1987 ja 1988 

päätöksillä kiintiöpakolaisten toimeentulon rahoituksesta ja kunnille maksettavista 

vastaanoton korvauksista. Valtioneuvoston päätösten avulla virkamiehille oli annettu 

vapautta ja valtuuksia kehittää erilaisia toimintamuotoja eteenpäin.  

 

Vuoden 1991 ulkomaalaislaki oli tuonut joitakin parannuksia pakolaispolitiikkaan. Sen 

jälkeen nähtiin kuitenkin tarpeelliseksi yksinkertaistaa pakolaishallintoa. 

Pakolaispolitiikkaa oli kehitetty ”käytännön kokemusten pohjalta oppimisen ja useiden 

erehdysten kautta”. Samalla poliitikot olivat vältelleet aihetta, joten virkamiesten oli 

täytynyt tehdä tarvittavat ratkaisut. Toivottiinkin, että 1990-luvulla saataisiin vihdoin 

hallituksen linjauksia pakolaispolitiikkaan. Näistä syistä johtuen asetettiin työryhmä 

valmistelemaan uutta lainsäädäntöä pakolaisten vastaanotosta ja sosiaaliturvasta. 

Valtioneuvosto perusti myös uuden ulkomaalaispoliittisen ministerityöryhmän, jonka 

tarkoituksena oli pohtia ulkomaalaisiin liittyviä kysymyksiä ja vetää 

ulkomaalaispoliittisia linjauksia.63  

 

Ulkomaalaislain säätämisen jälkeen koettiin tärkeäksi, että erinäisiä asioita 

vastaanottojärjestelmästä voitaisiin säätää lain avulla. Tämä johtui siitä, että Suomeen 

tulevien pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrä oli kasvanut, ja valtioneuvoston 

päätöksillä ei voitu taata enää kunnollisia oikeudellisia takeita vastaanottotoiminnalle. 

Suomen hallituksella ei ollut tähän aikaan olemassa vielä minkäänlaista pakolais-, 

ulkomaalais- tai siirtolaispoliittista ohjelmaa. Siksi vuoden 1992 sosiaali- ja 

terveysministeriön työryhmämuistiossa esitettiin, ”että pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden vastaanoton rahoituksesta ja korvausjärjestelmästä, hallinnosta 

sekä vastaanoton järjestämisestä säädettäisiin erillisellä lailla”.64 Tämän kyseisen 

muistion lakiluonnoksessa haluttiin korostaa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 

                                                 
63 Seppälä 1991, 92–93. Ks. myös Pått 1991, 94; Pakolaisinfo 4/1991, Kohti eheämpää 
maahanmuuttopolitiikkaa. Artikkelin kirjoittajana on silloinen sosiaali- ja terveysministeri Eeva 
Kuuskoski. 
64 Ohjelman puuttumisen myönsi myös sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski, ks. tarkemmin: 
Kuuskoski 1992, 4. Ministeri esitti, että tulevaisuudessa tulisi tehdä ulkomaalaispoliittinen ohjelma ja 
siitä myös selonteko, jotta pakolaispolitiikasta voitaisiin keskustella eduskunnassa. Tämä toteutui vasta 
vuosia myöhemmin. Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pakolaisten ja 
turvapaikanhakijoiden vastaanotosta. Työryhmämuistio 1992:4, 6–8. 
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oikeusasemaa ja luoda vastaanotosta aiempaa koordinoidumpaa sekä tehdä säädösten 

avulla ongelmanratkaisusta helpompaa.  

 

Täysin uutena kehitettävänä asiana 1990-luvun alussa nousi esiin mahdollisen 

kuntasijoitusrekisterin sekä henkilörekisterin luominen pakolaisille ja 

turvapaikanhakijoille. Rekistereistä oli tarkoitus luoda tietojärjestelmä, jotta 

pakolaisryhmistä pystyttäisiin tekemään tutkimusta, tilastointia ja seuraamaan yleisesti 

vastaanottoa. Lakiluonnoksesta näkyy hyvin myös turvapaikanhakijoiden osuuden 

kasvu maahanmuuttajista, sillä muistiossa käytiin erikseen läpi lain tavoitteita 

turvapaikanhakijoiden osalta.65 Turvapaikanhakijoiden määrän hurja kasvu 1990-luvun 

alkupuolella on varmasti vaikuttanut säätelyn nopean kehittämisen tarpeeseen. 

 

Kiintiöpakolaispolitiikan kehittämisessä oli 1990-luvun alusta aina vuosikymmenen 

puoliväliin saakka havaittavissa tietynlaista hiljaiseloa. Viranomaistasolla politiikkaa 

haluttiin kehittää, mutta päätökset jäivät poliittisella tasolla tekemättä. Tästä parhaana 

esimerkkinä toimii edellä mainittu luonnos hallituksen esitykseksi. Silloinen Esko Ahon 

hallitus jätti kyseisen lakiluonnoksen pöydälle. Tämä johtui siitä, ettei vuonna 1992 

pidetty vielä tarpeellisena säätää lakia, joka olisi yksiselitteisesti vahvistanut pakolaisten 

vastaanottoprosessin poliittisella tasolla ja sitonut valtion lain voimalla maksamaan 

kunnille pakolaisista koituneet kustannukset. Ministeriöissä valmisteltiin kuitenkin 

takaiskusta huolimatta edelleen lakiluonnoksessa esiin nousseita asioita, joita käsiteltiin 

myöhemmin hallituksen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa ja kotouttamislaissa.66  

 

On mielenkiintoista pohtia, kuinka paljon lama-aika vaikutti poliittiseen 

päätöksentekoon. Valmistellun lain tavoitteena oli tavallaan vain vahvistaa jo 

aikaisemmin tehdyt valtioneuvoston periaatepäätökset ja lisätä niiden vaikutuspiiriin 

myös turvapaikanhakijat – 1980-luvun päätökset olivat nimittäin koskeneet vain 

kiintiöpakolaisia. Tavoitteiksi esitettiin toimeentuloturvan säilyttäminen vähintään 

entisellä tasollaan ja vahvistaa kustannusten korvaaminen kunnille. Edelleen vastaanotto 

haluttiin sälyttää vapaaehtoisena kunnille. Pakolaisten kuntiin sijoittamista haluttiin 

jatkaa valtion ja kunnan tekemän sopimuksen avulla, jotta pakolaisille voitiin taata 

                                                 
65 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta. 
Työryhmämuistio 1992:4, 35,53; ks. muistiosta myös lain tavoitteita turvapaikanhakijoiden osalta esim. 
sivuilta 6,9–10. 
66 Lakiluonnoksen muistion työryhmän entinen puheenjohtaja ja nykyinen työministeriön johtaja Mervi 
Virtasen mukaan laki oli 1990-luvun alussa suorastaan ”poliittinen mahdottomuus”. Tästä syystä hallitus 
jätti esityksen pöydälle lepäämään. Mervi Virtasen haastattelu 21.12.2007. 
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riittävät palvelut.67 Laman aikana oli supistettu ja leikattu kaikista mahdollisista 

menoeristä. Luultavasti muun muassa tästä syystä virkamiehet olisivat mielellään 

halunneet vahvistaa vanhoja valtioneuvoston periaatepäätöksiä. Tarkoituksena oli 

turvata kiintiöpakolaisille – sekä tässä vaiheessa myös turvapaikanhakijoille – lain 

voimalla tietyt oikeudet. Samalla koetettiin saada kunnat täyttämään varmalla tavalla 

niille kuuluneet velvollisuudet. 

 

Poliittisen vastahangan perimmäisenä syynä voidaan pitää luultavasti sitä, että poliitikot 

reagoivat yleensä nopeasti kansalaisten yleiseen mielipiteeseen. Pakolaisiin ja 

maahanmuuttajiin oli alettu laman seurauksena suhtautua toisin kuin talouden 

noususuhdanteen aikana 1980-luvun lopulla. Pakolaisiin ja ulkomaalaisiin suhtauduttiin 

vuonna 1993 huomattavasti kielteisemmin kuin 1987. Dramaattinen talouden tilan 

heikentyminen sekä jättimäinen työttömyys vaikuttivat asenteisiin kiristävästi. Huoli 

työpaikan menetyksestä ja sosioekonomisen aseman heikentymisestä näkyi 

negatiivisena asenteena pakolaisia kohtaan. Pakolaisten määrä oli lisäksi kasvanut 

nopeasti: heitä oli Suomessa yli kymmenen kertaa enemmän kuin vuonna 1987.68  

 

Samaan saumaan osunut turvapaikanhakijoiden määrän voimakas kasvu oli omiaan 

huonontamaan ihmisten suhtautumista pakolaisiin. Vuoteen 1995 mennessä Suomeen 

oli tullut yli 3500 somalipakolaista ja 2700 pakolaista entisen Jugoslavian alueella 

käydyn sodan vuoksi. Turvapaikkahakemuksia tehtiin vuosina 1990–1993 yhteensä 

10 537, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin. Samalla vuodesta 1987 vuoteen 1993 

työttömyys oli kasvanut viidestä prosentista yhdeksääntoista prosenttiin.69 

 

Suomalaisten asenteisiin vaikutti varmasti myös lehdistön kirjoittelu pakolaisista. 

Vuoden 1993 lehtien otsikoissa kerrottiin muun muassa, miten turvapaikanhakijoita oli 

Suomessa ennätyksellinen määrä, miten Suomessa olevien somalien määrä tulisi 

kaksinkertaistumaan, ja kuinka kuntia oli pakotettu ottamaan vastaan pakolaisia. Lisäksi 

maalailtiin uhkakuvia kasvavasta rikollisuudesta.70  

 

Lehtien asennoituminen ja uutisointi lisäsi kansalaisten ahdistusta ja varmasti vaikutti 

myös asenteiden muuttumiseen. Näin ollen poliitikot joutuivat hillitsemään pakolaisiin 
                                                 
67 Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta. 
Työryhmämuistio 1992:4, 5,9. 
68 Jaakkola 1995, 2,4–5,95,97; Jaakkola 2005, 46. 
69 Jaakkola 1995, 2,4–5,95,97; Jaakkola 1999, 185. 
70 Ks. Helsingin Sanomien, Uutispäivä Demarin ja Ilta-Sanomien otsikointia: Jaakkola 1995, 4. 
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kohdentuvaa päätöksentekoa ja pidättäytymään poliittisista kannanotoista, jotta he 

pystyivät säilyttämään puolueensa kannatuksen korkealla. Poliittisesti mahdollinen 

kuuma peruna – pakolaispolitiikka – lakaistiin kiintiöpakolaisten osalta maton alle ja 

turvapaikkapolitiikassa tehtiin päätöksiä, jotta turvapaikanhakijoiden määrä saatiin 

pidetyksi kurissa. 

 

Kiintiöpakolaispolitiikka ja lakien valmistelu nousivat ajankohtaisiksi vasta 1990-luvun 

puoliväliin ajoittuneen hallituksen vaihdon jälkeen. Syynä tähän oli varmasti muun 

muassa Suomen EU-jäsenyys velvollisuuksineen ja säätelyn tarpeineen ihmisten 

liikkuvuuden lisääntymisen vuoksi. Lisäksi Suomessa elettiin jälleen noususuhdanteen 

aikaa. Maalla oli enemmän mahdollisuuksia ja kiinnostusta pakolaispoliittisiin 

kannanottoihin. Myös kansalaisten mielipiteet pakolaisia kohtaan olivat luultavasti 

lieventyneet taloudellisen hyvinvoinnin parannuttua. 

 

3.4. Kiintiö jumissa 
 

Kiintiöpakolaisten vuosittainen kiintiö oli pysytellyt vuodesta 1989 samassa, eli 500 

pakolaisessa. Kiintiötä ei siis ollut nostettu, vaikka poikkeusmääräyksin maahan olikin 

otettu vuosina 1995 ja 1996 pakolaisia entisestä Jugoslaviasta lisäkiintiöiden avulla 

(Liite 5). Muuten politiikassa oli keskitytty enemmän turvapaikanhakijoihin.  

 

Hallituksen ulkopoliittinen ministerityöryhmä yritti kuitenkin pysyä aktiivisena. 

Ministerityöryhmän 2.9.1992 hyväksytyssä ulkomaalaispoliittisessa linjauksessa 

ehdotettiin pakolaiskiintiön nostamista 1000 pakolaiseen. Tästä jatkettiin 

viranomaistasolla vuonna 1994, kun sama asia ilmaistiin uudemman kerran. Lisäksi 

ajettiin sellaista ehdotusta, että vastaanotettavien kiintiöpakolaisten määrää voitaisiin 

kasvattaa lisäkiintiöiden avulla sellaisina vuosina, kun turvapaikanhakijoiden määrä 

olisi vähäisempi.71  

 

Suunnitelma näytti paperilla hyvältä, mutta sitä tuskin voitiin edes silloin pitää 

kuitenkaan sellaisena, että se olisi todella toteutunut tulevaisuudessa. Suomi oli parin 

aikaisemman vuosikymmenen aikana muuttunut maastamuuttomaasta 

maahanmuuttomaaksi. Tämän todisti se, että ajalla 1.1.1990–31.12.1993 muuttovoitto 

                                                 
71 Suomen pakolais- ja siirtolaisuuspolitiikan periaatteet. Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan 
mietintö I, 24. 
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oli ollut 39 000 henkilöä72. Saapuneisiin kuuluivat niin kiintiöpakolaiset, 

turvapaikanhakijat kuin myös siirtolaiset. Jos lasketaan, että kiintiöpakolaisia tuli 500 

vuodessa ja oletetaan, että esimerkiksi työn perässä tulevien siirtolaisten määrä ennen 

Euroopan unionin jäsenyyttä oli suhteellisen vähäinen, niin suurimman osan luvusta 

muodostivat paluumuuttajat esimerkiksi entisen Neuvostoliiton alueelta ja 

turvapaikanhakijat. Näin ollen näköpiirissä tuskin oli mahdollisuutta lisätä 

kiintiöpakolaisten määrää turvapaikanhakijoiden kustannuksella.  

 

Tärkeää tukea esitetylle perustelulle antaa myös tosiasia, että Suomi oli hakenut 

Euroopan unionin jäsenyyttä ja liittynyt EU:hun vuoden 1995 alusta. Tämä tarkoitti 

uudenlaisia mahdollisuuksia Suomen kansalaisille liikkua jäsenmaasta toiseen ja toi 

mukanaan myös kysymyksen pakolaisten ja siirtolaisten matkustamisesta EU:n alueella. 

Pakolaisille on usein tärkeintä päästä jollain tavalla jäsenmaiden rajojen sisäpuolelle, 

jonka jälkeen he voivat hakeutua haluamaansa maahan. Tästäkin syystä ehdotus 

kiintiöiden nostamisesta turvapaikkahakijoiden mahdollisen vähentymisen seurauksena 

voidaan sanoa olleen kuolleena syntynyt idea.  

 

Ymmärrettävää lama-ajan näkökulmasta ajateltuna on myös se, ettei kiintiöitä 

kasvatettu vaikka sitä kovasti lupailtiinkin vielä 1980-luvun lopulla. Rahallisesti 500 

henkilön kiintiön korottaminen olisi ollut valtion budjetista suhteellisen pieni panostus, 

mutta eduskunta ei suostunut painottamaan tätä menoerää – näin ei voitu toimia 

myöskään muiden politiikan sektoreiden ja menoerien kohdalla.73 

 

3.5. EU-jäsenyys vahvistaa prosessia 
 

Uudenlaista aktivoitumista pakolaispolitiikassa nähtiin, kun Suomi liittyi Euroopan 

unioniin. Jo 1990-luvun taitteessa oli pidetty hyvinkin mahdollisena, että Suomi voisi 

liittyä vuosikymmenen aikana EU:hun. Loppujen lopuksi Neuvostoliiton kaatuminen 

teki tästä ainakin osaltaan mahdollista. Suomen EU:hun liittymisen kynnyksellä vuonna 

1994 nähtiin koko Euroopan, kuten myös Euroopan unionin sisällä ”tarvetta luoda 

yhtenäinen lähestymistapa, strategia” pakolais- ja siirtolaisuuspolitiikalle.74  

                                                 
72 Suomen pakolais- ja siirtolaisuuspolitiikan periaatteet. Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan 
mietintö I, 7. 
73 Meri-Sisko Eskolan haastattelu 18.6.2007. 
74 Suomen pakolais- ja siirtolaisuuspolitiikan periaatteet. Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan 
mietintö I, 17. 
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Tarve johtui yhtäältä Neuvostoliiton kaatumisen ja entisen Jugoslavian alueella käydyn 

sodan aiheuttamista poliittisesta epävakaudesta ja suoranaisista kriiseistä, jotka olivat 

johtaneet muun muassa kasvaviin pakolaisvirtoihin Euroopassa. Toisaalta Euroopan 

unionin sisällä tapahtui koko ajan kehitystä, jonka seurauksena jäsenmaat liittyivät yhä 

tiukemmin toisiinsa. Tämä tarkoitti sitä, että yhteisen pakolais- ja 

maahanmuuttopolitiikan luominen oli tärkeää. EU:n tasolla haluttiin myös estää 

laittomien maahanmuuttajien pääsy alueelle.75 Suomen virkamiehet ja poliitikot 

olivatkin varmasti tietoisia, että Suomen EU:hun liittymisen (1.1.1995) jälkeen myös 

pakolaispolitiikka tulisi olemaan poliittisesti tärkeä ja ajankohtainen kysymys, joka tuli 

ratkaista nopeasti.  

 

Vuonna 1992 Maastrichtin sopimuksella luodulla Euroopan unionilla oli mahdollisuus 

komission ja parlamentin kautta vaikuttaa aktiivisesti jäsenmaiden pakolaispoliittisiin 

päätöksiin. Suomessa virkamiehet panivat merkille, että toimivallan siirto jäsenmailta 

EU:n organisaatioille tultaisiin mahdollisesti hyväksymään jo vuoden 1996 

konferenssissa, johon osallistuisivat jäsenmaiden hallitukset. Tämä mahdollisuus 

otettiin vakavasti, vaikka todennäköisesti toimivallan siirto olisikin ollut erittäin pitkän 

prosessin tulos.76 

 

EU:n pakolaispolitiikasta puhuttaessa tulee muistaa, että unionin tasolla kyse oli lähinnä 

pakolaisvirtojen hallinnasta, eli toisin sanoen turvapaikkapolitiikasta eikä niinkään 

kiintiöpakolaispolitiikasta – tätä politiikkaa kaikki Euroopan maat eivät edes harjoita. 

Euroopan unionissa oli sovittu Schengenin ja Dublinin sopimukset, jotka säätelivät 

osaltaan turvapaikkakäytäntöjä.77 Näin ollen Suomen liittymisellä EU:hun ei 

varsinaisesti ollut mitään vaikutusta maan kiintiöpakolaispolitiikan kehittämiseen. 

 

Suomen kiintiöpakolaispolitiikassa tapahtui jopa yllättäen aktivoitumista 1990-luvun 

alun aallonpohjan jälkeen. Uskottavaa onkin, että juuri EU-jäsenyys ja sen mukanaan 

tuomat velvoitteet olivat tärkeä tekijä siinä, että pakolaispoliittiselle ohjelmalle oli 

viimein – monien vuosien jarruttelun jälkeen – tilausta myös Suomen hallituksen 

mielestä. Suomen hallitukselle ei nimittäin tähän ajankohtaan mennessä ollut 

valmisteltu pakolais- ja siirtolaisuuspoliittista ohjelmaa. Kaikki ulkomaalaispolitiikan 

                                                 
75 Suomen pakolais- ja siirtolaisuuspolitiikan periaatteet. Pakolais- ja siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan 
mietintö I, 17. 
76 Pakolaishallintotyöryhmän muistio 1995:7, 15. 
77 Lue Schengenistä ja Dublinin sopimuksesta tarkemmin esim. Salmimies 1994, 98–99,103–106. 
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päätökset olivat suurilta osin koskeneet lähinnä lupa-asioita sekä valvonta- ja 

turvallisuusasioita.78  

 

EU:hun liittymisen takia koettiin, että turvapaikkapolitiikkaa tulisi parantaa. 

Kiintiöpakolaispolitiikkaa kehitettiin turvapaikkapolitiikan rinnalla luultavasti siksi, että 

pakolaispolitiikka saataisiin Suomen osalta vihdoinkin kuntoon ja laeilla säädellyksi. 

Näin ollen myös kiintiöpakolaispolitiikka hyötyi tavallaan EU-jäsenyydestä ja 

turvapaikkakäytäntöjen kehittämisestä. 

 

Vuonna 1995 asetettiin viimein toimikunta tekemään Suomen hallitukselle 

maahanmuutto- ja pakolaispoliittista ohjelmaa. Ohjelma oli erittäin laaja ja sen tarve oli 

myös ilmeinen. Suomi allekirjoitti samana vuonna kansallisten vähemmistöjen suojelua 

koskeneen puiteyleissopimuksen, jonka tavoitteena oli edistää yhdenvertaisuutta 

kansallisten vähemmistöjen ja valtaväestön välillä. Vähemmistöryhmät saisivat 

harjoittaa oman ryhmänsä keskuudessa kulttuuriaan, uskontoaan ja käyttää omaa 

kieltään. Puiteyleissopimuksen ongelmaksi nousi vähemmistön poliittisesti hyväksytyn 

määritelmän puuttuminen. Lisäksi aikarajoja maassa asumiseen vähemmistöaseman 

saavuttamiseksi ei ollut saatu sovittua kansainvälisesti.79  

 

Mainitut syyt toimivat varmasti myös osittain kannustimena laatia kattava 

maahanmuuttopoliittinen ohjelma, jonka avulla kysymykset muun muassa 

vähemmistökansojen kulttuurin ja kielen vaalimiseksi saataisiin ratkaistua. Valmis 

mietintö jakautui lopulta neljään osaan, jotka olivat seuraavanlaiset: Suomen 

kansainväliset vaikutusmahdollisuudet, maahantulo- ja turvapaikkapolitiikka, 

maahanmuuttajien vastaanotto ja heidän yhteiskuntaan integroituminen/kotoutuminen 

sekä poliittinen vastuumekanismi ja hallinto.80  Huomion arvoista mietinnön jaottelussa 

lienee se, että turvapaikkapolitiikka on ansainnut oman lukunsa, kun taas 

kiintiöpakolaispolitiikka on osana suurempia kokonaisuuksia. 

 

Pakolaisten määrä oli kasvanut aina toisesta maailmansodasta lähtien. Suomen 

hallituksen pakolaispoliittinen ohjelma oli kaivattu, sillä pakolaisia katsottiin mietinnön 

valmisteluvaiheessa olleen maailmassa noin 50 miljoonaa. Näistä 27 miljoonaa oli 
                                                 
78 Pakolaishallintotyöryhmän muistio 1995:7, 13. 
79 Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen. Ehdotus hallituksen maahanmuutto- ja 
pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi, 173; VP 2003 ak A2, HE 44/2003, 19–21. 
80 Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen. Ehdotus hallituksen maahanmuutto- ja 
pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi, 3,1–2. 



 33

paennut sotaa tai vainoa ja näihin ihmisiin UNHCR kohdistaa apunsa. Voidaan siis 

todeta periaatteellisella tasolla, että tarve esimerkiksi Suomen harjoittamalle 

uudelleensijoittamispolitiikalle (kiintiöpakolaispolitiikalle) oli suuri. Pakolaispolitiikan 

tärkeimpänä lähtökohtana pidettiin sitä, että valtio sitoutuu kansainvälisiin sopimuksiin. 

Sopimuksista taas nousevat velvoitteet, jotka koskevat erityisellä tavalla humanitaarisia 

ja ihmisoikeuskysymyksiä.81 Suomi valitsi jo 1980-luvulla omaksi pakolaispoliittiseksi 

johtoajatuksekseen kiintiöpakolaisten vastaanoton. Tämä nähtiin hyvänä tapana 

toteuttaa kansainvälisten sopimusten tuomia velvoitteita, ja silloin turvapaikanhakijoita 

ei ollut vielä tullut Suomeen kuin hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa. Näin ollen 

onkin hyvä lähteä tarkastelemaan Suomen kiintiöpakolaispolitiikkaa lyhyesti UNHCR:n 

kautta. 

 

UNHCR päätehtävänä on auttaa pakolaisia heidän tilanteessaan yhdessä kansainvälisen 

yhteisön kanssa. Suomi osallistuu UNHCR:n työhön rahoittamalla sen toimintaa ja 

ottamalla vastaan kiintiöpakolaisia joka vuosi tietyn määrän. Mietinnön tehneen 

toimikunnan mielestä Suomen politiikan tärkein tavoite oli ennaltaehkäistä 

pakolaisuutta. Uudelleensijoittaminen nähtiinkin toissijaisena tavoitteena, jota 

toteutettaisiin ensisijaisen tavoitteen epäonnistuessa. Suomen pakolaispolitiikan linjaus 

näkyy toimikunnan kannanotossa, jonka mukaan Suomen tulisi tukea EU:n ja 

UNHCR:n yhteisiä keskusteluja, jotta pakolaiskiintiöiden käyttö laajenisi 

kansainvälisesti. Mietinnön tekohetkellä vain kymmenen maata vastaanotti 

kiintiöpakolaisia.82  

 

Suomen osallistuminen pakolaisongelman ratkaisuun nähtiin tapahtuvan nimenomaan 

kiintiöpakolaisten kautta. Toimikunta katsoikin, että parasta olisi ottaa valtaosa 

pakolaiskiintiöstä juuri UNHCR:n kautta. Mietinnössä nousivat esiin myös 

kiintiöpakolaisten valintakriteerit, joista tärkeimpinä nähtiin pakolaistaustan vahvuus ja 

mahdollisuudet kotoutua suomalaiseen yhteiskuntaan. Nämä ovatkin niitä kriteereitä, 

joita erityisesti valintamatkoilla tarkastellaan. Suomen humanitaarinen painotus 

kiintiöpakolaispolitiikassa näkyy siinä, että toimikunta huomioi tarvittaessa otettavan 

myös vammaisia ja lääketieteellistä hoitoa tarvitsevia pakolaisia kiintiössä, kuten myös 

muista humanitaarisista syistä uudelleensijoittamista tarvitsevia pakolaisia. Kiireelliset 
                                                 
81 Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen. Ehdotus hallituksen maahanmuutto- ja 
pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi, 56,233; lue tarkemmin Suomen allekirjoittamista kansainvälisistä 
sopimuksista: VP 2003 ak A2, HE 44/2003, 19–21. 
82 Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen. Ehdotus hallituksen maahanmuutto- ja 
pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi, 61. 
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hätätapaukset eivät kuitenkaan saa minkäänlaista erityiskohtelua, sillä myös heidät 

otetaan UNHCR:n ehdotuksen perusteella. Valinta tapahtuu asiakirjojen perusteella, 

joten heitä ei siis käytännössä ehditä haastattelemaan.83   

 

Tärkeäksi osaksi kiintiöpakolaispolitiikkaa on koettu se, että Suomeen muodostettaisiin 

koostumukseltaan tasapainoisia etnisiä ryhmiä, jotka olisivat tarpeeksi suuria. 

Toimikunta näki, että joukkoon olisi myös hyvä saada mukaan ”resurssihenkilöitä”, 

jotka pystyisivät auttamaan ryhmää kotoutumaan kielitaitonsa tai koulutuksensa avulla. 

Tämän tavoitteen toteutumisen edellytyksenä katsottiin olevan pitkäaikainen 

uudelleensijoittamisprosessi samoista maista.84 Tavoite palvelee omalta osaltaan 

suomalaista yhteiskuntaa, sillä mitä suuremmat etniset ryhmät maassa on olemassa, sitä 

paremmin kotoutuminen voi onnistua.  

 

Perheen yhdistäminen ja muiden sukulaisten olemassaolo takaa rauhallisemman 

sopeutumisen uuteen kulttuurin. Toisaalta politiikan toteutuksessa ongelmaksi voi 

nousta se, että turvapaikanhakijoiden määrä tietyiltä alueilta nousee huomattavan 

suureksi. Tämä johtuu siitä, että kiintiön ulkopuolelle jäänyt suku haluaa myös siirtyä 

kiintiössä valittujen kanssa samaan maahan turvaan. Mitä paremmat yhteydet Suomeen 

on jo ehtinyt syntyä, sitä helpompaa pakolaisten on tulla. Muut pakolaiset ovat jo 

ehtineet rakentaa tarvittavaa sosiaalista verkostoa. Tällainen kehitys on nähtävissä 

esimerkiksi Ruotsissa, jonne monet pakolaiset haluavat siksi, että siellä asuu jo 

ennestään suuria etnisiä ryhmiä. 

 

Humanitaarisuuden painottaminen kiintiöpakolaispolitiikassa on ollut perinteisesti 

Pohjoismaiden tapa. 1990-luvulla Pohjoismaat alkoivatkin kritisoida UNHCR:n 

politiikkaa, sillä heille tarjottiin korostuneesti humanitaarisessa hädässä olevia 

pakolaisia otettavaksi kiintiöön, kun taas suurille maille tarjottiin siirtolaisuuskriteereitä 

täyttäviä pakolaisia. Tästä syystä toimikunnan mielestä Suomen tuli pyrkiä 

vaikuttamaan UNHCR:n tekemään tarjoukseen sillä tavalla, että kaikille maille 

                                                 
83 Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen. Ehdotus hallituksen maahanmuutto- ja 
pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi, 42–43; Arja Kekkosen haastattelu 27.4.2007. Lue lisää Suomen ja 
UNHCR:n toiminnasta kiintiöpakolaispolitiikassa: UNHCR Resettlement Handbook, www-dokumentti. 
Käsikirjaa päivitetään Suomen osalta säännöllisesti. 
84 Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen. Ehdotus hallituksen maahanmuutto- ja 
pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi, 208–210. Samoilta alueilta tulevien etnisten ryhmien kasvattaminen on 
mainittu mm. jo vuonna 1987 tehdyssä mietinnössä: Pakolaistyöryhmä 1987, 16. 
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tarjottaisiin yhtenäisempää pakolaisryhmää.85 Suomen tarkoituksena ei kuitenkaan 

koskaan ole ollut harjoittaa kiintiöpakolaispolitiikalla työvoimapolitiikkaa. 

Työmarkkinoiden tilanne ei ole vaikuttanut valintaprosessiin eikä niihin kriteereihin, 

joiden perusteella pakolaiset valitaan. Tietenkin valintatilanteessa kysellään myös 

kiinnostuksesta koulutukseen ja rohkaistaan varsinkin naisia koulutielle86.  

 

Toimikunta puuttui kiintiöpakolaispolitiikan osalta myös kiintiön suuruuteen. Vuonna 

1997 sen todettiin olleen 500 kiintiöpakolaista. Näin oli ollut aina vuodesta 1989, johon 

saakka kiintiötä oli nostettu kiivaasti muutaman vuoden sisällä. Laman myötä resurssit 

eivät olleet antaneet myöten kiintiöiden nostamiseksi. Toimikunta katsoikin, että kiintiö 

tulisi nostaa tulevaisuudessa 1000 henkilöön. Tätä tavoitetta pidettiin mahdollisena, sillä 

järjestelmä oli toiminut hyvin ja vastaanotto-organisaatio oli joustava. Lisäksi 

toimikunnan mukaan turvapaikanhakijoita oli tullut Suomeen vähän ja siitä syystä piti 

järkevänä muuttaa lisätalousarvion avulla kiintiön suuruutta vuosina, jolloin tulisi 

odotettua vähemmän turvapaikanhakijoita. Ellei tämä onnistuisi, oli toimikunnan 

mielestä rahat annettava pakolaisleireille tai niiden lähialueille.87  

 

 

Kiintiön nostamissuositusta voidaan pitää ehdottomasti esityksen edistyksellisimpänä 

asiana, sillä kiintiö oli jumiutunut jo moneksi vuodeksi paikalleen huolimatta siitä, että 

erilaisten työryhmien mietinnöissä oli puhuttu jo kauan 1000 pakolaisen tavoitteesta. 

Suomen määrät olivat erittäin pieniä verrattuna muihin kiintiöpakolaisia vastaanottaviin 

maihin. Suomen politiikka on humanitaarisuuteen tähtäävää, ja siksi tänne onkin tullut 

kiintiöissä paljon pakolaisia, jotka tarvitsevat erityistä huolenpitoa. Näin ollen onkin 

ymmärrettävää, että Suomi on muiden Pohjoismaiden mukana kritisoinut UNHCR:n 

pakolaistarjontaa ja toivonut, että kaikille vastaanottaville maille annettaisiin 

samanlaista pakolaisainesta. 

 

On mielenkiintoista pohtia, miksi mietinnön työryhmä kannatti nimenomaan kiintiöiden 

nostamista ja sitä, että kiintiöpakolaiset otettaisiin UNHCR:n suosituksiin nojaten. 

Suomi oli 1990-luvun alkupuolella kokenut turvapaikanhakijoiden määrän 

                                                 
85 Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen. Ehdotus hallituksen maahanmuutto- ja 
pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi, 66–67. 
86 Arja Kekkosen haastattelu 27.4.2007; ks. myös Suomi ja ihmisten liikkuvuus muuttuvassa Euroopassa. 
Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan mietintö XIV. 
87 Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen. Ehdotus hallituksen maahanmuutto- ja 
pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi, 66–67; ks. liite 5. 
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moninkertaistumisen ja turvapaikanhakijoiden asiat olivat olleet enemmän esillä kuin 

kiintiöpakolaispolitiikka. Suomi halusi keskittää pakolaispolitiikkansa vielä tässäkin 

vaiheessa kiintiöpakolaisten vastaanotolle, mutta todellisuudessa turvapaikanhakijoiden 

määrän lisääntyessä maalla ei tosiasiallisesti ollut muuta vaihtoehtoa kuin keskittyä 

turvapaikanhakijoiden torjuntaan. Kiintiöpakolaispolitiikkaa ei kuitenkaan haluttu 

kuopata, sillä se oli jo paljon ennen mietinnön tekoa todettu olevan ainoa 

pakolaispolitiikan muoto, jota Suomi pystyi itse hallitsemaan ja määräämään88. Vaikka 

turvapaikanhakijoiden asiat olivatkin poliittisella agendalla korkeammalla ja 

kiireellisemmällä paikalla, niin mainittu seikka kuitenkin selittää mietinnössä esitetyn 

hyvinkin myönteisen kannan kiintiöpakolaisia kohtaan. 

 

3.6. Hallintoa uudistetaan ja poliittisia tavoitteita asetetaan 
 

Pakolaisasioiden poliittinen vastuunkanto oli maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen 

toimikunnan mukaan ollut heikkoa ja selviä linjauksia ei ollut tehty. Siksi nähtiinkin 

tärkeäksi asettaa pakolaispolitiikalle yleiset tavoitteet. Lisäksi haluttiin, että 

valtioneuvostoon perustettaisiin maahanmuutto- ja pakolaispoliittinen 

ministerivaliokunta. Ongelmaksi yhtenäisen pakolaispolitiikan harjoittamisen kannalta 

koettiin se, että asioista vastuussa olevia ministeriöitä oli neljä. Näin ollen toimikunta 

suositti poikkihallinnollisen yhteistyön tiivistämistä. Siihen liittyen myös perustettava 

ministeriövaliokunta olisi tärkeässä roolissa parantamassa yhteistyön toimivuutta, sekä 

selvittämässä muun muassa kiintiöpakolaisten valintaan liittyviä kysymyksiä 

periaatteellisella tasolla.89  

 

Valtioneuvoston roolista haluttiin siis tehdä aktiivisempi kuin se oli ollut huolimatta 

siitä, että valtioneuvostolla oli ollut tosiasiallinen vastuu kiintiöpakolaisten 

vastaanottamisesta ja politiikan kehityksestä aina 1980-luvun vastaanoton 

periaatepäätöksestä lähtien. Valtioneuvoston aktiivisuus olikin ehkäpä aiemmin 

tarkoittanut lähinnä pakon edessä tehtävää politiikkaa kuin aktiivista kehitystyötä.  

 

Eduskunnan rooli pakolaispolitiikassa oli ollut passiivinen. Toisaalta sillä ei ollut edes 

ollut kunnon mahdollisuuksia vaikuttaa toteutettuun politiikkaan, sillä aiemmin 
                                                 
88 Suomi ja ihmisten liikkuvuus muuttuvassa Euroopassa. Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan mietintö 
XVI, 84. 
89 Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen. Ehdotus hallituksen maahanmuutto- ja 
pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi, 226–228. 
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valtioneuvostolla ei ollut maahanmuuttopoliittista ohjelmaa. Eduskunnalla olisi ollut 

mahdollisuus ottaa asiaan kantaa hallituksen kertomuksen käsittelyn yhteydessä, mutta 

ohjelman puutteesta johtuen sekin oli ollut vaikeaa. Eduskunnan aktiivisuutta haluttiin 

ehdottomasti tehostaa. Toimikunta piti tärkeänä, että hallitus käsittelisi myös 

pakolaispolitiikkaa kertomuksissaan ja antaisi aina muutosten kohdalla eduskunnalle 

selonteon tai muun selvityksen asiasta.90 Näin eduskunta saisi mahdollisuuden kysellä 

näistä asioista. Toisaalta eduskunnalla oli ollut mahdollisuus ottaa kantaa 

kiintiöpakolaispolitiikkaan ainakin kiintiön vahvistavan talousarvion puitteissa, sekä 

ulkomaalaislakia säädettäessä, mutta näin ei ole tapahtunut. Pikemminkin yksittäiset 

edustajat olivat tehneet kysymyksiä ja aloitteita pakolaispoliittisista aiheista.91 

 

Pakolaishallinto oli ollut koko sen olemassaolon ajan hajanaista. Eri tehtäviä oli 

liikuteltu ministeriöstä toiseen ja eri hallinnonalojen yhteistyön koordinointi oli ollut 

työlästä, koska yhteisiä normeja ei ollut saatu aikaan eri ministeriöiden välille. 

Viranomaisten tehtävissä oli päällekkäisyyttä, ja hajanaisuus oli vaikeuttanut asioiden 

käsittelyä. Tärkeimmiksi ratkaistaviksi ongelmiksi mainittiinkin juuri yhteistyön 

joustamattomuus, hallinnollisten rajojen korkeus ja poliittisen vastuun käytännön 

toteutus. Näihin seikkoihin haluttiin hallituksen ohjelman myös ottavan kantaa.92 

 

Vielä vuonna 1997 pakolaisasioissa vastaanotosta ja kuntiin sijoittamisesta vastasi 

sosiaali- ja terveysministeriö. Se oli saanut tehtävän työministeriöltä, joka vastasi 

kiintiöpakolaisten vastaanotosta vuosina 1970–1981. Nyt nämä asiat siirrettiin taas 

työministeriölle vuoden 1997 talousarvioesityksen yhteydessä. Tämä on oivallinen 

esimerkki siitä, millä tavalla pakolasiasioita on kierrätetty. Pakolaispolitiikka on aina 

ollut poikkihallinnollista ja johtoajatuksena on ollut se, että pakolaisten palvelut 

järjestetään normaalipalveluiden tapaan niin, että jokainen ministeriö on vastuussa 

                                                 
90 Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen. Ehdotus hallituksen maahanmuutto- ja 
pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi, 229–230. Tosiasiallisesti pakolaisten vastaanottotoiminnasta oli kerrottu 
ainakin vuoden 1987 hallituksen kertomuksessa sosiaali- ja terveysministeriön osiossa: VP 1988 ak B1, 
kertomukset, 390. 
91 Ks. talousarvioaloitteita esim. VP 1994 ak E2, 79,385; VP 1995 ak E2, 30. Ks. Kirjallisia kysymyksiä 
esim. VP 1994 ak F4, KK n:o 896; VP 1994 ak F1, KK n:o 191,251; VP 1994 ak F2, KK n:o 448. 
Pakolaisasioita koskevia aloitteita ja kysymyksiä etsittäessä kävi ilmi, että samat kansanedustajat ovat 
tehneet useampia kannanottoja. Havainto pienentää kansanedustajien aktiivisuutta pakolaisasioissa 
entisestään. 
92 Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen. Ehdotus hallituksen maahanmuutto- ja 
pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi, 232–233. 
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omasta alastaan. Näin ollen pakolaisten asioista oli välillä vastuussa jopa seitsemän eri 

ministeriötä.93  

 

Ministeriöiden suuri määrä oli huomattava ongelma pakolaispolitiikan toteuttamisen 

kannalta. Lisäksi on muistettava, että kiintiöpakolaisten tarpeet ovat erilaiset kuin 

tavallisten kansalaisten. Tämä hallinnon jakautuminen suunnittelun ja toteutuksen osalta 

on erittäin mielenkiintoista. Luulisi kiintiöpakolaispolitiikan olevan onnistuneempaa ja 

hallinnollisesti yksinkertaisempaa kuin se nykyisellään on ollut, jos kiintiöpakolaisia 

koskevat asiat keskitettäisiin yhden tai kahden ministeriön vastuulle94.  

 

Vastuun jakaminen monen ministeriön kesken heikentää kiintiöpakolaisten saamia 

palveluja ja luo jopa varsinaisia ristiriitoja. Huomioitavien osatekijöiden määrä kasvaa, 

kun asioista vastaa monta eri ministeriötä, joilla on erilaiset hallintokulttuurit. Yhtäältä 

on ymmärrettävää, että pakolaisten vastaanoton järjestämisessä halutaan käyttää hyväksi 

jokaisen ministeriön erikoisosaamista, mutta luulisi suunnittelun ja toteutuksen sujuvan 

helpommin yhden ministeriön avulla. Toisaalta taas monen ministeriön malli ja 

tehtävien jako eri viranomaisten kesken muistuttaa tilannetta, joka pakolaisilla on 

viimeistään Suomen kansalaisina edessä. Suomessa jokainen joutuu asioimaan asiasta 

riippuen eri viranomaisten kanssa. Näin voidaan sopeuttaa pakolaiset jo alusta alkaen 

Suomen viranomaisjärjestelmään. 

 

Vuoden 1997 julkaistussa hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman mietinnössä 

viitattiin vuoden 1992 lakiluonnokseen ja tarpeeseen saada Suomeen laki myös 

kotouttamisesta. Näin ollen voidaankin sanoa, että kiintiöpakolaispolitiikan kehitys 

nousi uudelleen poliittiselle agendalle vasta vuonna 1997. Kuitenkin on lisättävä, että 

kiintiöpakolaispolitiikkaa ei välttämättä olisi kehitetty näinkään paljon, elleivät 

turvapaikkakysymykset olisi olleet erittäin ajankohtaisia. Pakolaispolitiikassa on 1990-

luvun alusta saakka ollut nähtävissä siirtyminen kiintiöpakolaiskysymyksestä 

turvapaikkakysymykseen. Syinä tähän muutokseen ovat lähinnä Neuvostoliiton 

                                                 
93 Ministeriöitä olivat vuonna 1997 sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö, 
ulkoasiainministeriö, oikeusministeriö, opetusministeriö ja joissain tapauksissa myös 
ympäristöministeriö. Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen. Ehdotus hallituksen 
maahanmuutto- ja pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi, 230–231. 
94 Vuoden 2006 mediakohun aikana kävi ilmi, että kiintiöitä ei ole pystytty täyttämään 
kokonaisuudessaan vuosiin. Yhtenä syynä tähän oli se, että ministeriöt olivat eri mieltä alueellisesta 
kohdentamisesta, eivätkä osanneet pitää kiinni hallinnollisista rajoista.  
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romahdus, entisessä Jugoslaviassa käyty sota, pakolaisten määrän yleinen kasvu ja 

Suomen liittyminen Euroopan unioniin.  

 

Edellä mainitut asiat ovat muun muassa vaikuttaneet siihen, että Suomeen saapui 

vuosikymmenen alkupuolella enemmän turvapaikanhakijoita kuin koskaan aiemmin. 

Tämän takia Suomessa koettiin varsinkin poliittisella tasolla tarvetta nopeatahtiseen 

säätelyyn, jotta turvapaikanhakijoiden hakemuksia pystyttiin käsittelemään tarvittavalla 

tavalla ja samalla heille luotiin vastaanottoperiaatteet. Valtion kontrolloitavissa oleva 

kiintiöpakolaispolitiikka jäi pikemminkin taustalle ja sitä kehitettiin myöhemmin 

luultavasti lähinnä siitä syystä, että maalle tarvittiin kokonaisvaltainen 

pakolaispoliittinen ohjelma. 

 

1990-luvun alkupuolisko oli siinäkin mielessä historiallinen, että turvapaikanhakijoista 

tuli osa politiikan arkipäivää hakijoiden määrän koko ajan kasvaessa. 

Turvapaikkapolitiikka nousi pakolaispolitiikan tärkeimmäksi osa-alueeksi ainakin, jos 

mittariksi otetaan eduskunnan säätämät lait. Turvapaikkapolitiikkaa kehitettiin yhdessä 

kiintiöpakolaispolitiikan kanssa, mutta poliitikkojen huomio kohdistui lähinnä vain 

turvapaikanhakijoihin.  
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4. LAISTA VAUHTIA KOTOUTUMISEEN (1998–2002) 

 

 

4.1. Pakolaissuunnittelun kulmakivi 
 

Pakolaisten ja maahanmuuttajien hyvinvoinnin kannalta on erittäin tärkeää, että he 

pystyvät sopeutumaan eli kotoutumaan95 uuteen kulttuuriin ja oppimaan niin sanotusti 

maan tavoille. Ennen 1960-lukua oli vallalla käsitys, jonka mukaan maahanmuuttajat 

tuli sulauttaa täydellisesti valtaväestöön. Tämä tarkoitti, että maahanmuuttajien tuli 

jättää oma kulttuurinen perimänsä, omaksua maan tavat ja normit ja sen jälkeen elää 

uuden kulttuurin mukaisesti. Maahanmuuttajia vastaanottaneet yhteiskunnat alkoivat 

1960-luvun aikana muuttaa sopeutumispolitiikkaa passiivisesta aktiiviseksi. 

Integroimisen tavoitteena oli, että maahanmuuttajien tuli osallistua ympärillä olevan 

yhteiskunnan toimintaan. Samalla ymmärrettiin, miten tärkeää heidän olisi saada 

säilyttää oma identiteettinsä ja harjoittaa omaa kulttuuriaan. Maahanmuuttajien 

integroimisen pääajatuksena olikin, että tulokkaat saisivat säilyttää vanhan kulttuurinsa, 

mutta oppia yhdistämään siihen uuden maan kulttuurin piirteitä.96  

 

Pakolaisten kohdalla sopeutumisen vieraaseen paikkaan voidaan nähdä olevan 

pakkoluonteista, kun taas maahanmuuttajilla ja siirtolaisilla se on yleensä 

vapaaehtoista97. Pakolaiset harvoin haluavat lähteä omasta maastaan, mutta joutuvat 

kuitenkin tekemään niin muiden vaihtoehtojen ollessa mahdottomia. Sopeutumista 

vaikeuttaa muun muassa se, että pakolaiset tulevat usein täysin vastakohtaisista 

olosuhteista, kuin mitä rikkaat teollisuusmaat edustavat. Näin ollen kotoutuminen voi 

olla hyvinkin pitkäkestoista ja vaikeaa. Suomessa on ymmärretty, että kaikkiin 

maahanmuuttajiin kohdistuva kotouttaminen on avain rauhalliseen yhteiskuntaan.  

 

Kotouttaminen on ollut yksi pakolaissuunnittelun kulmakivistä ja aina vuoden 1999 

kotouttamislakiin saakka sitä toteutettiin Suomessa viranomaispäätösten avulla. 

Pakolaisten kotouttamisesta on ennen lain toimeenpanoa tehty muun muassa kaksi 

kattavaa tutkimusta. Ensimmäinen tutkimus tehtiin vuonna 1994 ja toinen vuonna 

                                                 
95 Kotoutuminen on suomenkielinen vastine sanalle integraatio. Sanaa on käytetty vasta vuodesta 1996, 
ks. Lepola 2000, 175. 
96 Valtonen 1999, 43.  
97 Lue pakkomuutosta globaaliongelmana: Lyytinen 2007. 
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1999.98 Näissä molemmissa selvitettiin, kuinka pakolaiset ja heidän yhteisönsä ovat 

sopeutuneet suomalaiseen yhteiskuntaan. 

 

Ensimmäinen integraation seurantatutkimus tehtiin vuonna 1994 sosiaali- ja 

terveysministeriölle. Siinä selvitettiin pakolaisten sopeutumista Suomeen sekä heidän 

itsensä kertomana että pakolaisten kanssa työskentelevien henkilöiden kautta. Tutkimus 

koettiin tärkeäksi, koska kiintiöpakolaisten vastaanotosta oli tullut pysyvää toimintaa 

Suomessa. Kiintiöpakolaisten määrää oli 1980-luvun lopulla kasvatettu nopeasti 500 

vastaanotettavaan pakolaiseen vuodessa, ja myös turvapaikanhakijoiden määrä oli 

lähtenyt 1990-luvun alussa kasvuun. Monikulttuurinen Suomi oli vasta alkanut kehittyä, 

ja pakolais- ja ulkomaalaispoliittista keskustelua oli käyty hallitustasolla ja 

eduskunnassa niukasti. Lisäksi tutkimuksen tekemisen aikaan ei ollut olemassa 

eduskunnan hyväksymää ulkomaalaispoliittista linjausta. Tutkimuksen tuloksena saatiin 

selville, että pakolaisten sopeutumisen suurimmaksi ongelmaksi koettiin työttömyys – 

olihan 1990-luvun alku suurtyöttömyyden ja laman aikaa. Lisäksi valtaväestön 

ennakkoluulot, pakolaisten kielitaidon puute sekä kulttuurierot olivat muun muassa 

integraatiota jarruttavia tekijöitä.99 

 

Työministeriölle tehty tutkimus vuonna 1999 oli jatkumoa vuoden 1994 tutkimukselle. 

Uudempi seurantatutkimus keskittyi pakolaisten omiin kertomuksiin ja kokemuksiin 

kotouttamisesta ja heihin kohdistuneisiin projekteihin. Tutkimuksen tärkeimmäksi 

havainnoksi nousi jälleen kerran työpaikan saamisen tärkeys. Pakolaisten mielestä 

”ilman todellisia työllistymismahdollisuuksia kaikki puhe kotouttamisesta on turhaa.” 

Työllistyminen nähtiinkin kotoutumisen avainkysymyksenä. Lisäksi tutkimus esitti 

toimenpide-ehdotuksia, jotka liittyivät läheisesti kotouttamislaista annettuun hallituksen 

esitykseen.100 Tutkimuksista kävi selville, että kotouttamista koskevan lain säätämistä 

pidettiin erittäin tärkeänä ja tarvittavana uudistuksena virkamiesten keskuudessa.   

 

 
 

                                                 
98 Ks. Ekholm 1994; Valtonen 1999.  
99 Ekholm 1994, 2-4,100,103. 
100 Valtonen 1999, 57, lue toimenpide-ehdotuksista samasta teoksesta: 58–70. Lue myös työministeriön 
teettämästä raportista Al-Tashin pakolaisleiriltä valittujen kiintiöpakolaisten asiakastyytyväisyydestä 
kotoutumisprosessin alkuvaiheessa: Mero 1998. 
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4.2. Tasavertaisuus kunniaan! 
 

Kotoutuminen oli yksi hallituksen maahanmuutto- ja pakolaispoliittista ohjelmaa varten 

tehdyn vuoden 1997 mietinnön pääaiheista. Sama mietintö toimi kotouttamislain 

valmisteluasiakirjana. Suomalainen yhteiskunta oli osa kansainvälistä murrosta, ja 

toivomuksena oli saada maahanmuuttajien määrä kasvamaan hallitusti. Suomen 

integrointipolitiikan tavoitteeksi tuli, että maahanmuuttajat ja pakolaiset olisivat kaikin 

tavoin yhteiskunnan tasavertaisia jäseniä. Tämä päämäärä edellytti, että tarjolla olisi 

muun muassa mahdollisuus kielten opiskeluun, oman ammattitaidon täydentämiseen ja 

perehtymiseen uuteen maahan. Tavoitteena oli tehdä pakolaisista ja maahanmuuttajista 

kaksikielisiä, mutta kuitenkin antaa heille oikeus omaan kulttuuriinsa.101  

 

Pakolaisten ja maahanmuuttajien sopeutuminen nähtiin kahdensuuntaisena projektina. 

Toisaalla olivat aktiiviset, sopeutumiskykyiset pakolaiset ja toisaalla suomalaisten 

suvaitsevainen asennoituminen pakolaisia kohtaan. ”Integraatio koko väestöä koskevana 

monensuuntaisena vuoropuheluna ja yhteistoimintana vahvistaa myönteisiä asenteita 

sekä ennaltaehkäisee konflikteja”. Integraation onnistumista ei haluttu sälyttää vain 

pakolaisten harteille ja eristää heitä yhteiskunnasta omaksi joukokseen. Siksi katsottiin, 

että myös suomalaisille tuli tarjota tietoa maahanmuuttajien asemasta, oikeuksista ja 

velvollisuuksista. Lisäksi poliittisten päättäjien, hallinnon, maahanmuuttajien ja 

yhteiskunnan sektorien tuli sitoutua toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena oli edistää 

etnistä tasa-arvoa. Tämä turvattiin lopullisesti vuoden 2004 yhdenvertaisuuslailla, jonka 

avulla on tarkoitus edistää yhdenvertaisuutta ja kieltää syrjintä esimerkiksi etnisen tai 

kansallisen alkuperä takia.102 

 

Kotouttamispolitiikasta tehtiin kolmitasoinen ohjelma, joka katsottiin parhaaksi 

toimenpiteeksi kotoutumisen edistämiseksi. Mietinnön valmistellut toimikunta piti 

kotoutumista erittäin tärkeänä osana hallituksen maahanmuuttopoliittista ohjelmaa. 

Siksi se edellytti, että hallitus antaisi vuosittaisessa kertomuksessaan eduskunnalle 

tietoa maahanmuuttopolitiikasta. Tätä kutsuttiin niin sanotuksi valtakunnalliseksi 

integrointi/kotouttamispolitiikaksi. Kunnille lankesi suuri vastuu, jota ne olivat myös 

aiemmin jossain määrin kantaneet. Niiden piti nimittäin laatia omat 
                                                 
101 Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen. Ehdotus hallituksen maahanmuutto- ja 
pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi, 173–174. 
102 Ibid. Yhdenvertaisuuslain mukaan kunnat ja valtio velvoitetaan tekemään 
yhdenvertaisuussuunnitelma, joka voi olla osa kotouttamisohjelmaa. Lailla turvataan myös muun muassa 
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sosiaalietuudet kaikille. VP 2003 ak A2, HE 44/2003, 26–27. 
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maahanmuuttajapoliittiset ohjelmat ja kotoutumissuunnitelmat, joiden pohjalta 

määriteltäisiin kotouttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin 

päästäisiin. Lisäksi kuntien piti ratkaista, millaisilla resursseilla ja yhteistyösopimuksilla 

ohjelmaa toteutettaisiin. Tätä pidettiin kunnallisena kotouttamispolitiikkana. 

Viimeiseksi tasoksi tuli yksilökohtaiset ja perhekohtaiset kotoutumissuunnitelmat, jotka 

olisivat henkilökohtaisia suunnitelmia. Näiden tarkoituksena oli parantaa pakolaisten ja 

maahanmuuttajien elämän hallintaa sekä uuden kulttuurin yhteensovittamista.103 

 

Kotoutumisen onnistumiseksi toimikunta laati mietintöön erittäin kattavan ohjelman. Se 

sisälsi kaikkea poliittisesta toiminnasta, koulutuksesta ja asumisesta aina 

sosiaalipalveluihin ja työllistymiseen saakka. Toimikunta esitti monia 

muutosehdotuksia silloiseen integraatiopolitiikkaan. Vuonna 1998 annettu hallituksen 

esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 

pohjautui pitkälti toimikunnan tekemään mietintöön ja sen toimenpide-ehdotuksiin. 

Näin saatiin aikaan täysin uudenlainen laki, jolla turvattiin niin kiintiöpakolaisten, 

turvapaikan saaneiden, kuin myös muiden maahanmuuttajien oikeudet kotoutumiseen 

Suomessa. 

 

4.3. Kaikilla on oikeuksia ja velvollisuuksia 
 
Kiintiöpakolaisista puhutaan ensimmäisen kerran laajasti lakitekstin tasolla vasta 

vuonna 1999 voimaan astuneessa laissa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja 

turvapaikanhakijoiden vastaanotosta. Laki oli suunnattu kaikille maahanmuuttajille. 

Lain nimestä huomaa, että turvapaikanhakijat olivat ottaneet pakolaispolitiikassa niin 

sanotusti yliotteen kiintiöpakolaisista. Lakia ja sen vaikutuksia käydään tässä läpi 

kuitenkin nimenomaan kiintiöpakolaisten näkökulmasta. Kotouttamislaissa esiteltiin 

ensimmäisen kerran uudet termit kotoutuminen ja kotouttaminen. Nämä termit ovat 

myöhemmin vakiintuneet pakolaispolitiikassa ja niiden luoma merkitys on kasvanut 

suureksi muun muassa kiintiöpakolaisia valittaessa. 

 

Kotouttamislain mukaan kotoutuminen on ”maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä 

tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja 

kulttuuriaan säilyttäen.” Kotouttaminen on ”viranomaisten järjestämiä kotoutumista 
                                                 
103 Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen. Ehdotus hallituksen maahanmuutto- ja 
pakolaispoliittiseksi ohjelmaksi, 35. 
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edistäviä toimenpiteitä ja voimavaroja.” Kotoutuminen voidaan nähdä prosessina, jonka 

pakolaisten täytyy käydä läpi tullakseen yhteiskunnan täysimääräiseksi jäseneksi. 

Kotouttaminen taas on yhteiskunnan puolelta järjestettävää sopeuttamista, jonka avulla 

pakolaiset tuodaan osaksi yhteiskuntaa. Se voidaan siis nähdä aktiivisena toimintana. 

Lähes kaikki Suomen pakolaisista tulevat Euroopan unionin ulkopuolelta, ja muutto 

tapahtuu yleensä humanitaarisista syistä. Syrjäytyminen on esimerkiksi pitkään 

pakolaisleireillä olleilla erittäin todennäköistä, ja sen takia vastaanoton järjestämisen 

suunnittelua haluttiin myös Suomessa parantaa.104  

 

Kotouttamislailla pyrittiin tehostamaan maahanmuuttajien integroitumista, eli 

kotoutumista. Tämä on ensimmäinen kerta, kun kotoutumistavoitteita on määritelty 

laissa. Kuitenkin on syytä muistaa, että pakolaisten integroitumisen edistämisestä on 

mainittu jo vuoden 1980 pakolaistoimikunnan mietinnössä. Myös siinä kannustettiin 

toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena oli tehdä pakolaisista omatoimisia yhteiskunnan 

jäseniä. Silloin puhuttiin esimerkiksi kielen opetuksen tärkeydestä105. Näin ollen 

pakolaisten integroitumisesta on pidetty huolta ainakin jossain muodossa käytännön 

tasolla jo pitkään. Vuonna 1999 lain merkitys piileekin sen vakiinnuttavassa 

vaikutuksessa ja pysyvyyden luomisessa käytäntöihin. 

 

Lain perimmäisenä tarkoituksena oli parantaa maahanmuuttajien aktiivista toimintaa 

osallistumisen ja vaikuttamisen muodossa suomalaisessa yhteiskunnassa. Tärkeää oli 

edistää suomalaisten ja maahanmuuttajien suhteita ja parantaa asenneilmapiiriä. Lain 

avulla haluttiin myös säilyttää maahanmuuttajien kulttuuritausta ja antaa heille 

mahdollisuus oman uskontonsa harjoittamiseen.106 Tämän kaiken summasi 

kansanedustaja Marja-Leena Kemppainen (kesk.) lain lähetekeskustelussa seuraavalla 

tavalla: 

 

Todella lain tarkoitus on aktivoida ja ottaa aktiivinen positiivinen ote 

maahanmuuttajiin myös taloudellisesti sillä tavalla, että kotoutuminen…, ei 

suinkaan sulautuminen tai tänne hukkuminen vaan muuttajan omat ominaispiirteet, 

positiiviset asiat säilyttäen suomalaiseksi tuleminen – voitaisiin ottaa 

mahdollisimman myönteisesti huomioon.107 

 
                                                 
104 VP 1998 ak D2, Eduskunnan vastaus 298/1998; VP 1998 ak A2, HE 66/1998, 13. 
105 VP 1998 ak A2, HE 66/1998, 5,20–21; Pakolaistoimikunnan mietintö 1980:57. 
106 VP 1998 ak A2, HE 66/1998, 21,22. 
107 VP 1998 ptk II, Lähetekeskustelu, 2531. 
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Tärkeimmän avainsanan voidaan todeta olevan Kemppaisen sanojen mukaisesti tämän 

lain yhteydessä aktiivisuus. Kotoutuminen vaatii aktiivisuutta sekä viranomaisten että 

pakolaisten puolelta. Kotouttaminen ei voi mitenkään onnistua, ellei sitä vaadita 

toteutettavaksi ja pakolaisia siihen osallistuviksi. Kotouttamislaissa onkin onnistuttu 

hyvin määrittelemään viranomaisvastuu kotouttamisen järjestämisessä. Lain mukaan 

työministeriö koordinoi ja kehittää kotouttamista, sekä siihen liittyviä asioita. Vastuu 

painaa kuitenkin ennen kaikkea kuntia, jotka velvoitettiin laatimaan kotouttamisohjelma 

yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Lain tavoitteeksi mainittiinkin ”kuntien 

entistä tietoisempi maahanmuuttajataustan omaavia asukkaita koskeva 

toimintapolitiikka.”108 

 

Kotouttamispolitiikan kolmeksi tasoksi tulivat valtakunnallinen kotouttamispolitiikka, 

kunnalliset ohjelmat, sekä yksilö- ja perhekohtaiset kotouttamisohjelmat109. 

Työministeriö arvioi kuntien kotouttamisen edellytyksiä, eli miten kotouttaminen on 

mahdollista toteuttaa eri kunnissa. Työministeriön vastuulla onkin olla yhteydessä 

potentiaalisiin vastaanottokuntiin ja selvittää, millaisia mahdollisuuksia heillä on 

järjestää tarvittavia kotouttamispalveluita. Näitä ovat esimerkiksi tulkkauspalveluiden, 

koulutuksen, sekä terveyspalveluiden saatavuus.110 Näillä toimenpiteillä pyritään siis 

varmistamaan vastaanoton sujuvuus ja se, että kotoutumisprosessi saadaan hyvään 

vauhtiin mahdollisimman pian maahan saapumisesta.  

 

Suomessa tärkeimpänä kotouttamisen tavoitteena voidaan pitää suomen tai ruotsin 

kielen opetusta. Tämä on ymmärrettävää, sillä maan kulttuuriin ei voi mitenkään päästä 

osalliseksi toisaalta ilman yhteiskunnallista tuntemusta ja toisaalta ilman kielen 

osaamista. Kunnallisen kotouttamisohjelman edellytettiinkin antavan kunnon eväät 

tavoitteeseen pääsyä varten. Lisäksi kunnan velvollisuutena oli selvittää käytössään 

olevat voimavarat ja toimenpiteet, kuin myös vastuu niiden järjestämisestä. Kuntien tuli 

myös luoda kohderyhmät eri toiminnoille.111 Kotouttamisohjelman tarkoituksena onkin 

turvata pakolaisten oikeudet siten, että heille annetaan mahdollisimman hyvät 

lähtökohdat kotoutumiselle.  

 

                                                 
108 VP 1998 ak D2, Eduskunnan vastaus 298/1998; VP 1998 ak A2, HE 66/1998, 22. 
109 Ks. esim. Lepola 2000, 177. 
110 Meri-Sisko Eskolan haastattelu 18.6.2007.  
111 VP 1998 ak C2, Hallintovaliokunnan mietintö 30/1998, 4. 
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Kotoutumissuunnitelmaan oikeutettiin sellaiset pakolaiset, joilla olisi tarve 

viimesijaiseen toimeentuloturvaan ja jotka olisivat työttömiä. Näiden edellytysten 

perusteella voidaan sanoa, että kaikille kolmansista maista tuleville kiintiöpakolaisille 

annettiin siis oikeus henkilökohtaiseen kotoutumissuunnitelmaan. Lain määräyksen 

mukaan suunnitelmaa toteutettaisiin kolmen ensimmäisen maahantulovuoden aikana 

siten, että koko perhe pääsisi osaksi suunnitelman tuomista eduista. Ajatuksena oli 

kuitenkin, että ohjelma keskeytyisi, jos pakolainen pääsisi töihin tai saisi 

opiskelupaikan. Ohjelma jatkuisi, jos pakolainen joutuisi uudelleen työttömäksi tai 

menettäisi opiskelupaikan.112 Ohjelman keskeytyminen voidaan nähdä hyvänä asiana 

siinä mielessä, että opiskelijana ja työntekijänä pakolaisesta tulee yhteiskunnan 

aktiivinen jäsen ja saa varmasti myös kotoutumisen kannalta tärkeitä työkaluja 

käyttöönsä työpaikkansa kautta.  

 

Pakolaisille annettiin laissa oikeus kotoutumistukeen, jossa yhdistyivät toimeentulotuki 

ja työmarkkinatuki. Täysin uutta laissa oli entiseen verrattuna juuri tämä asia. 

Sosiaalitukia ei enää saanut ilmaiseksi, vaan tuen saaminen edellytti aktiivisuutta 

maahanmuuttajilta. Samalla vältettiin päällekkäisten tukien maksaminen, jota 

aikaisemmin oli ollut havaittavissa.113 Lisäksi saatiin poistettua niin sanotut 

kannustinloukut, joita Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa saattaa esiintyä. 

Passiivisesta rahanjaosta siirryttiin aktiiviseen rahanjakoon, jonka tarkoituksena oli 

tavallaan palkita pakolaisten omaa panostusta kotoutumiseen. 

 

Lain valmistelun aikana eduskunta käytti vaikutusmahdollisuuksiaan siten, että 

kustannusten korvaamista ja kotoutumissuunnitelman toteuttamista haluttiin pidentää 

viiteen vuoteen. Asiasta tehtiin myös lakialoite.114  Kolme vuotta voikin olla liian lyhyt 

aika kotoutumisen järjestämiseksi, sillä esimerkiksi monet kiintiöpakolaisäidit voivat 

synnyttää lapsia ja olla siksi poissa kotouttamisohjelman täysimääräisestä 

toimeenpanosta. Heidän opiskelumahdollisuutensa voivat jäädä vähäisiksi, mikä 

vaikuttaa heidän sopeutumiseensa vieraaseen maahan ratkaisevalla tavalla ja aiheuttaa 

syrjäytymistä. Tilanne on muutenkin pakolaisnaisten keskuudessa usein huono, sillä he 

jäävät yleensä osaksi omaa perhepiiriään. Tästä syystä myös ulkopuolisten kontaktien 

                                                 
112 VP 1998 ak A2, HE 66/1998, 27,39. 
113 VP 1998 ak D2, Eduskunnan vastaus 298/1998, 3; Lepola 2000, 178. 
114 VP 1998 ak C2, Hallintovaliokunnan mietintö 30/1998, 3; VP 1998 ak E1, LA 144/1998. Lakialoite 
kuitenkin hylättiin. 
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solmiminen jää vähälle. Muutkin erityisryhmät ovat vaaravyöhykkeessä, sillä aikaa 

esimerkiksi kuntouttamiseen voi kulua erittäin paljon. 

 

Kiintiöpakolaisille ja maahanmuuttajille luotiin lailla järjestelmä, jonka tarkoituksena 

oli turvata heidän oikeutensa kotouttamispalveluihin ja rahalliseen tukeen. Oikeuksien 

ja etuuksien takia heille kasautui myös uudenlaisia velvollisuuksia. Rahallisen tuen 

saaminen edellytti, että pakolaiset osallistuisivat aktiivisesti kotouttamissuunnitelman 

toteuttamiseen.  

 

Pakolaisten velvollisuuksiksi katsottiin, että heidän tuli osallistua henkilökohtaisen 

suunnitelman laadintaan sekä palveluiden käyttöön. Kotoutumistuen määrä riippui 

nimenomaan yhteistyövelvollisuuden täyttämisestä.115 Pakolaisilla oli siis velvollisuus 

auttaa itse itseään. Tämän velvollisuuden täyttäminen ei välttämättä olekaan ihan 

ongelmatonta, sillä kiintiöpakolaisten kohdalla pakolaisleireillä oleskelu ja usein 

esimerkiksi sodan ja levottomuuksien alta pakeneminen voidaan katsoa traumatisoineen 

syvästi heitä. Kaikilla kiintiöpakolaisilla ei siis voitu nähdä olevan heti mahdollisuuksia 

osallistua kotouttamisprojekteihin, vaan tällaisten tapausten kohdalla todettiin, että 

kuntoutus ja hoidon järjestäminen olisivat ensisijaisia toimenpiteitä.116  

 

Pakolaisille annettiin suuri henkilökohtainen vastuu kotoutumisesta ja suunnitelman 

noudattamisesta. Heidän velvollisuudekseen tuli ilmoittaa omassa tilanteessa 

tapahtuneet muutokset, joiksi voidaan laskea esimerkiksi työpaikan saaminen. 

Tällaisella toiminnalla haluttiin aktivoida pakolaisia kansalaisvastuuseen ja opettaa 

heille yhteiskunnan pelisääntöjä. Laiminlyönnit ilmoitusvelvollisuudessa tulisivat 

johtamaan toimenpiteisiin.117 Tässäkin piili taustalla nimenomaan se, että haluttiin 

välttää pakolaisten passivoituminen ja syrjäytyminen. Ongelmaksi koettiin 

kiintiöpakolaisten kohdalla erityisesti se, että he haluavat usein oman henkilöhistoriansa 

takia helposti pysytellä omassa yhteisössään, eivätkä koe olevansa osa uutta 

yhteiskuntaa. Tämä saattaa masentaa ja aiheuttaa omiin oloihin vetäytymistä ja 

sisäänpäin kääntymistä. Kotouttamissuunnittelun avulla yritetäänkin välttää juuri näitä 

karikkoja. 

                                                 
115 Ks. esim. VP 1998 ak D2, Eduskunnan vastaus 298/1998, 4. 
116 Erityisryhmien tilanteesta lisää: VP 1998 ak A2, HE 66/1998, 36–27. 
117 Ks. esim. VP 1998 ak D2, Eduskunnan vastaus 298/1998, 4; VP 1998 ak A2, HE 66/1998, 41–42. 
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4.4. Kotoutumisen edellytykset puntarissa 
 
Kotouttamislailla on erittäin paljon historiallista merkitystä kiintiöpakolaispolitiikan 

kannalta. Kotouttamisen lähtökohtana oli, että pakolais-, turvapaikka- ja 

maahanmuuttopolitiikan tulisi perustua humanitaarisuuteen ja ihmisoikeuksien 

vaalimiseen118. Näin lakiin kirjattiin myös kiintiöpakolaispolitiikan toteuttamisen 

lähtökohdat Geneven pakolaissopimuksen ajoilta, joita ei ollut ennen lain tasolla 

mainittu. Ennen kaikkea lakiin saatiin myös ensimmäistä kertaa mukaan 

kiintiöpakolaispolitiikan suunnittelun kannalta tärkeät onnistuneen kotoutumisen 

kriteerit. Näitä olivat peruskoulun suorittaminen, luku- ja kirjoitustaidon hankkiminen, 

suomen tai ruotsin kielen opiskelu, oikeus- ja tapakulttuurin tuntemus, kontaktit 

suomalaisiin sekä tietojen hankinta suomalaisesta elämänmuodosta, työskentelystä ja 

erilaisista ammateista119.  

 

Kotoutumisen kriteerit ovat merkittäviä, sillä niiden avulla saatiin selvennettyä ne 

ehdot, jotka kotoutumiselle voitiin asettaa. Nämä kriteerit ovat sellaisia, jotka 

integroituneen pakolaisen tulisi täyttää. Kiintiöpakolaisehdokkaiden valintamatkoilla 

punnitaan aina tarkoin myös heidän edellytyksiään kotoutua Suomeen. Edellytyksiä 

arvioitaessa kiinnitetään huomiota esimerkiksi siihen, millainen tausta pakolaisilla on. 

He ovat olleet usein pitkään pakolaisleireillä, ja siksi heidän pakolaistaustansa on vahva. 

Näin ollen kotoutumisen edellytykset – toisin sanoen mahdollisuudet saavuttaa 

kotoutumiseen vaadittavat kriteerit – voivat olla heikot, ja pakolaisella voidaan nähdä 

olevan ylitsepääsemättömiä vaikeuksia sopeutua Suomen yhteiskuntajärjestelmään.120 

 

Toisaalta kotoutumisen edellytysten heikkous ei saa olla koskaan se syy, miksi 

pakolaista ei valita kiintiöön. Esimerkiksi luku- tai kirjoitustaidottomuus ei voi olla 

esteenä pakolaisen valinnalle. Tällaisia tapauksia voidaan ottaa kuitenkin vain tietty 

määrä sen mukaan, miten kunnat pystyvät suoriutumaan tilanteesta. Syynä kieltävään 

päätökseen kotoutumisen heikkouden vuoksi voi taas olla se, että kyseinen perhe rikkoo 

toiminnallaan Suomen lakia. Näin on esimerkiksi silloin, kun isä ei anna tyttäriensä 

käydä koulua kulttuurillisista syistä, vaikka heillä olisi siihen Suomen lain mukaan 

                                                 
118 VP 1998 ak A2, HE 66/1998, 22. 
119 VP 1998 ak C2, Hallintovaliokunnan mietintö 30/1998, 11. 
120 Arja Kekkosen haastattelu 27.4.2007. 
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velvollisuus.121 Juuri siksi onkin tärkeää, että kotoutumiseen ja edellytyksiin tulla osaksi 

yhteiskuntaa kiinnitetään huomiota jo kiintiöpakolaisia valittaessa. 

 

Oikeutta kotouttamispalveluihin voidaan pitää ratkaisevan tärkeänä asiana 

kiintiöpakolaisille, jotka ovat useasti viettäneet pitkiä aikoja pakolaisleireillä ja ovat 

etääntyneet normaalista elämänrytmistä. Tärkeää on huomata, että Suomi 

pohjoismaisena hyvinvointivaltiona on erittäin kaukana spektrin toisessa päässä 

kehitykseltään ja yhteiskuntarakenteeltaan, kuin mihin kolmansista maista tulevat 

kiintiöpakolaiset ovat tottuneet. Kotouttamisjärjestelmän luominen aina 1980-luvulta 

alkaen ja sen vahvistaminen sekä selkeyttäminen lain avulla ovat erittäin onnistuneita 

ratkaisuja Suomen kiintiöpakolaispolitiikan menestyksekkään toteuttamisen kannalta.  

 

Laissa sovittiin kotoutumisen lisäksi myös pakolaisten vastaanoton henkilörekisterien 

luomisesta. Kyseinen rekisteri pitää sisällään muun muassa kiintiöpakolaisten 

valintamenettelyä, vastaanoton järjestämistä, kuntiin sijoittamista ja kuntapaikan 

hankkimista koskevia tietoja. Kiintiöpakolaisista kerätään siis henkilötietoja ja muita 

pakolaisuuteen liittyviä tietoja. Nämä auttavat viranomaisia sijoittamaan pakolaisia 

sopiviin kuntiin, joissa heille on tarjolla tarvittavia palveluita. Lisäksi rekisteri auttaa 

myös yhdistämään perheitä ja sukulaisia. Pakolaisrekisteri taas koostuu UNHCR:n 

pakolaisia koskevista asiakirjoista, joiden avulla ministeriö päättää valinnoista ja 

osoittaa pakolaiset sopiviksi katsomiinsa kuntiin. Näin lain määräyksellä luotiin pitävät 

rekisterit, joiden salassapitovelvollisuus takaa kiintiöpakolaisten tietojen säilytyksen ja 

helpottaa koko vastaanottoprosessia.122   

 

Kotouttamislaki oli siis kiintiöpakolaissuunnittelun kannalta paljon muutakin kuin vain 

kotouttamista. Laissa selvitettiin kiintiöpakolaisten asemaa pysyvillä pykälillä tavalla, 

jota ei aiemmin ollut tehty. Sinänsä on hieman ihmeteltävää, että laki saatiin aikaan 

vasta vuonna 1999, yli kymmenen vuotta sen jälkeen, kun varsinainen pysyvä 

kiintiöpäätös tehtiin ja lähes 20 vuotta myöhemmin siitä, kun pakolaisten 

integroitumissuunnitelmista puhuttiin 1970-luvun lopun mietinnöissä. Ilahduttavaa 

hallituksen esityksessä oli esimerkiksi se, että siinä mainittiin jälleen kerran 

pakolaiskiintiön tavoitteeksi vuosittainen kasvu 100 henkilöllä aina siihen saakka, 

kunnes päästäisiin 1000 kiintiöpakolaisen vuosittaiseen vastaanottoon. 

                                                 
121 Meri-Sisko Eskolan haastattelu 18.6.2007. 
122 VP 1998 ak A2, HE 66/1998, 48–49. 
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Pakolaisrekisterien luominen taas oli osoitus siitä, että järjestelmän tarkoituksena oli 

ottaa huomioon kasvava pakolaisväestö ja heidän tarpeensa oikeudenmukaiseen 

kohteluun. Kotouttamislain esityksellä olikin osuutta siihen, että kiintiö kasvoi samana 

vuonna 600 pakolaiseen ja siitä seuraavina vuosina vähitellen 750 pakolaiseen123. 

 

Lain voimaan saattaminen oli suuri saavutus pakolaisiin keskittyvälle valtionhallinnolle. 

Lakia oli toivottu kauan: jo 1990-luvun alusta saakka pakolaisiin kohdistuva säätely oli 

nähty välttämättömänä. Lailla normitettiin kotouttamisen käytännöt ja suunnittelu sekä 

tehtiin siitä pysyvä ja yhtenäinen järjestelmä koko maassa. 

 

Lain voimaantulo edellytti, että sen vaikutuksia seurattaisiin tarkasti seuraavien vuosien 

ajan ja että lain toimivuudesta tehtäisiin myös selonteko124. Selonteko antoi vastauksia 

kysymyksiin, millaisiin tuloksiin lain avulla oli päästy ja mitä parannettavaa oli vielä 

jäljellä. Selonteosta, sen tuloksista ja aiheuttamista reaktioista kerrotaan seuraavassa. 

 

4.5. Miten lopulta onnistuttiin? 
 

Suomi oli 1990-luvulla ollut pakolaispolitiikan ja maahanmuuttopolitiikan 

järjestämisessä koko ajan muita Euroopan maita jäljessä. Kokoomuksen kansanedustaja 

Paula Kokkonen tiivistikin asian kotouttamislain hallituksen selonteon yhteydessä 

käydyssä keskustelussa seuraavalla tavalla: ”[Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä] 

on Länsi-Euroopan alhaisin, Suomi on vastaanottanut nämä maahanmuuttajat 

suhteellisen vähän valmistautuneena ilman maahanmuuttopolitiikkaa.”125  

 

Suomen sijainti ja historia eivät ole antaneet aihetta pakolaisilla hakeutua maahan, 

puhumattakaan suurista maahanmuuttovirroista. Kuitenkin voidaan sanoa, että 

kiintiöpakolaisjärjestelmän luonnin seurauksena Suomi on saavuttanut muiden maiden 

politiikan tasoa ja jopa mennyt niistä ohi, sillä vain harva maa vastaanottaa 

kiintiöpakolaisia. Pakolaisten määrä on kuitenkin ollut aina suhteellisen pieni muihin 

maihin verrattuna. 1990-luvulla Euroopan maissa alettiin käydä keskustelua 

kotouttamispolitiikasta. Huomattavaa on, että lyhyestä vastaanotto- ja 

                                                 
123 VP 1998 ak A2, HE 66/1998, 29; ks. liitteet 1 ja 5. 
124 Ekholm – Magennis – Salmelin 2005, 28. 
125 VP 2002 ptk III, Lähetekeskustelu, 2481. 
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maahanmuuttohistoriastaan huolimatta Suomi oli ensimmäisten maiden joukossa 

säätämässä kotoutumisen tavoitteista ja edistämisestä lailla.126 

 

Kotouttamislain voimaantulon jälkeen haluttiin turvata luodun järjestelmän toimivuus ja 

vaikuttavuus. Kotouttamislain toteuttamisen ollessa työministeriön vastuualueena sen 

tuli laatia laille seuranta- ja arviointijärjestelmä. Tarkoituksena oli tehdä eduskunnan 

edellyttämä valtioneuvoston selonteko lain toimivuudesta. Seuranta- ja 

arviointijärjestelmän toteuttamissuunnitelma saatiin valmiiksi jo saman vuoden lopussa, 

kun laki oli tullut voimaan. Sen jälkeen päästiin tekemään varsinaista selvitystyötä 

yhteensä noin kolmen vuoden ajan. Loppuraportti saatiin valmiiksi vuonna 2002, jolloin 

valtioneuvoston antoi oman selontekonsa, joka pohjautui työministeriön raporttiin. 

Työministeriö teetti myös laajan haastattelututkimuksen, jossa kartoitettiin 

maahanmuuttajien omakohtaisia kokemuksia kotouttamislain toimivuudesta.127  

 

Kotouttamislain toteuttamiseen panostettiin erittäin paljon. Kotouttamisen onnistuminen 

oli hyvin tärkeää, sillä olihan vuoden 1997 hallituksen maahanmuutto- ja 

pakolaispoliittisen ohjelman otsikkona nimenomaan sanat: ”Hallittu maahanmuutto ja 

tehokas kotoutuminen”. Tässä mietinnössä käsiteltiin jo laajasti kotoutumista 

suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta nyt näiden asioiden saadessa oman lakinsa oli tullut 

aika myös seurata tarkasti sen aikaansaamaa muutosta.  

 

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että järjestelmästä löydettiin paljon parannettavaa. Koko 

ohjelman onnistumisen kannalta oli jo alusta saakka pidetty tärkeänä eri 

viranomaistahojen ja kuntien yhteistyötä. Ongelmaksi koettiin, että esimerkiksi 

työnjakoa ei ollut määritelty selkeästi, eikä vastuunkantoa eri asioiden osalta ollut 

selvitetty riittävästi. Lisäksi uusia rahallisia panostuksia ei ollut annettu toiminnan 

tehostamiseksi.128  

 

Tilanteen parantaminen näiden ongelmien poistamiseksi voidaan pitää ehkä 

akuuteimpana asiana koko lain vaikuttavuuden onnistumisen kannalta. Suurimmaksi 

                                                 
126 VP 2002 ak D2, VNS 5/2002, 7. 
127 Lue lisää: Kotouttamislain seuranta- ja arviointijärjestelmä. Projektiraportti 31.12.1999; Selonteko 
kotouttamislain toimeenpanosta -projekti. Loppuraportti; Jokisaari 2006, www-dokumentti. Jokisaaren 
tutkimus julkaistiin byrokratian takia vasta vuonna 2006, mutta sen tuloksista raportoitiin eduskunnan 
valiokunnissa vuonna 2002. Tutkimuksessa selvitetään yksityiskohtaisesti maahanmuuttajien näkemyksiä 
kotouttamisen eri osa-alueista. 
128 Selonteko kotouttamislain toimeenpanosta -projekti. Loppuraportti, 29–30. Ks. myös Ekholm – 
Magennis – Salmelin 2005, 28. 
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ongelmaksi Suomen kaltaisessa maassa voidaan nimetä alueelliset erot 

maahanmuuttajien määrissä ja siitä johtuva alueellinen tarve erilaisille ohjelmille129. 

Pakolaiset asuvat keskittyneesti Etelä-Suomessa, ja pienemmillä paikkakunnilla voidaan 

kohdata suuriakin ongelmia kotouttamisen järjestämiseksi esimerkiksi suomen kielen 

kurssitarjonnan osalta, työministeriön tekemistä etukäteisselvityksistä huolimatta. 

Ongelmallista maahanmuuttajien kannalta – jotka siis lähes poikkeuksetta ovat 

kotouttamisohjelmissa pakolaisia – oli se, että he eivät nähneet sitä potentiaalia, joka 

suunnitelmissa oli olemassa. Pakolaiset eivät osanneet hyödyntää heille annettuja 

mahdollisuuksia, eivätkä he ymmärtäneet muun muassa kielellisten vaikeuksien ja 

tulkkauksen vähäisyyden tai puuttumisen takia kotouttamisohjelman tarkoitusta.130 

 

Kotouttamislain toimivuuden arvioinnissa kriittisimpiä tuloksia saatiin luultavimmin 

maahanmuuttajien omakohtaisia kokemuksia kartoittaneessa tutkimuksessa. 

Maahanmuuttajat kokivat kotoutussuunnitelman ”enemmänkin ulkokohtaisena ja 

mekaanisena velvollisuutena ja osana pakollista työvoimatoimistobyrokratiaa, eikä 

niinkään omakohtaisena suunnitelmana, jossa ilmenevät henkilön elämän päämäärät ja 

tavoitteet”. Mielenkiintoista oli myös, että puolet tutkimuksen haastatelluista ei tiennyt 

kotouttamislain olemassaolosta – puhumattakaan kotouttamisesta.131 

 

Eduskunnan lähetekeskustelussa kotouttamislain suurimmiksi ongelmiksi nousivat läpi 

puoluejaon kielten opetus ja tulkkauspalveluiden saatavuus. Puolueet näkivät, että 

kotouttamislaki vaati kotoutuksen osalta vielä paljon kehittämistä. Resurssien niukkuus 

oli johtanut tilanteeseen, jossa pakolaisille ei pystytty tarjoamaan riittävää 

kieliosaamista, jotta he pystyisivät selviämään yhteiskunnan jäseninä. Lisäksi 

tulkkauspalveluiden vähyys ja pienemmillä paikkakunnilla myös niiden puuttuminen 

nähtiin vaikeuttavan kotoutumista. Nämä asiat olivat hyvin esillä myös selonteossa, ja 

työministeri Tarja Filatov (sd.) yhtyi näkemykseen lupaillen asiaan muutosta.132 

 

Ei ole yllättävää, että tietyt teemat nousivat lähetekeskustelun kärkipäähän. Suomen 

kielen vaikeus ja mahdollisuudet pärjätä ilman sen kunnollista hallintaa olisi 

pakolaisille vaikeaa. Kiintiöpakolaisista osa on luku- ja kirjoitustaidottomia, joten 

esimerkiksi heidän kohdallaan ei voida puhua jonkun muun kielen, kuten englannin, 

                                                 
129 VP 2002 ak D2,VNS 5/2002, 18. 
130 VP 2002 ak D2,VNS 5/2002, 21; ks. Jokisaari 2006, 56–58,78,176–177, www-dokumentti. 
131 Jokisaari 2006, 56–57,68, www-dokumentti. 
132 Ks. VP 2002 ptk III, Lähetekeskustelu, 2474–2492. 
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auttavan tilanteissa, joissa heidän tulisi pystyä hoitamaan omia asioitaan133. Lähes 

kaikki jokapäiväiset, perhepiirin ulkopuolella hoidettavat asiat vaativat jonkinlaista 

kielen hallintaa, tai edes tulkkauspalveluiden toimivuutta. Onkin luontevaa, että näiden 

asioiden parantaminen nähtiin lain ensisijaisena kehittämiskohteena. 

 

Kotouttamislaki oli myös monella tapaa onnistunut päämäärissään. Esimerkiksi 

yksilölliset ja perhekohtaiset kotoutumissuunnitelmat olivat kehittyneet kovasti niin 

laadun kuin määränkin suhteen. Vaihtoehtojen määrä eri tukimuodoissa oli kasvanut ja 

rinnasteisten toimenpiteiden kirjo oli monipuolistunut.134 Tämä oli erittäin ilahduttava 

asia erityisesti pakolaisten näkökulmasta, sillä tärkeintä koko kotouttamislaissa on 

yksilön kannalta varmasti oman kotoutumisen onnistuminen ja näin ollen ohjelman 

saattaminen menestyksekkäästi loppuun.  

 

Kotouttamislain selonteko oli tehty erittäin kattavaksi ja siinä käytiin läpi niin erilaiset 

tukimuodot kuin myös koulutukseen liittyvät asiat uskonnonopetuksesta ja 

oppimateriaaleista alkaen135. Näin selonteossa tehtiin yksityiskohtaisia kannanottoja 

pakolaisten elämän järjestämiseksi. Hallintovaliokunnan mietinnössä sekä 

valtioneuvoston selonteossa korostettiin muutoksen tekemistä siten, että 

kotoutumistuella saisi myös opiskella136. 

 

Kiintiöpakolaisten tilanne todettiin vaikeaksi kotoutumisen kannalta, koska he yleensä 

tarvitsevat enemmän ja pitempiaikaista kotouttamista kuin monet muut 

maahanmuuttajaryhmät. Useat heistä ovat kokeneet traumaattisia tapahtumia ja Suomen 

humanitaarisesta kiintiövalinnasta johtuen monet ovat esimerkiksi lukutaidottomia. 

Suomi ottaa vähäiseen kiintiöönsä nähden paljon vajaakuntoisia pakolaisia. Tästä syystä 

kuntoutukseen ja koulutukseen tahdottiin panostaa erityisesti heidän kohdallaan. Lisäksi 

heille haluttiin tarjota laajennettua maahanmuuttajakoulutusta.137  

 

Kiintiöpakolaisten osalta selonteossa nostettiin esiin erityisesti naisten asema. 

Puutteellinen kielitaito, yksinäisyys ja vastuu lapsista vaikeuttavat pakolaisnaisten 

                                                 
133 Lue lisää luku- ja kirjoitustaidottomista kiintiöpakolaisista: Kiintiöpakolaisten valinta ja 
kuntiinsijoittaminen. 
134 Selonteko kotouttamislain toimeenpanosta -projekti. Loppuraportti, 38; VP 2002 ak D2, VNS 5/2002, 
22–23. 
135 Ks. VP 2002 ak D2,VNS 5/2002, 36. 
136 Ks. esim. VP 2002 ptk VI, Palautekeskustelu, 7109. 
137 Ks. tarkemmin VP 2002 ak D2, VNS 5/2002, 27,29. 
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kotoutumista uuteen yhteiskuntaan. Ne johtavat usein myös ongelmiin 

kotouttamisohjelman toteuttamisessa. Lisäksi riippuvuus aviopuolisosta nähtiin naisen 

asemaa heikentävänä asiana. Todettiin, että nämä seikat tulisi ottaa huomioon 

kotouttamissuunnitelmissa. Niitä projekteja kiiteltiin, joissa oli suunniteltu naisille 

erityiset kotoutumisohjelmat.138  

 

Eduskunnassa selonteon yhteydessä käydystä lähetekeskustelusta kävi useaan otteeseen 

ilmi huoli pakolaisnaisten asemasta. Kansanedustaja Jaana Ylä-Mononen (kesk.) totesi 

puheenvuorossaan muun muassa, että ” [Maahanmuuttajanaiset] kohtaavat enemmän 

väkivaltaa ja eristäytyvät helpommin kotiin jääden yhteiskunnallisen toiminnan 

ulkopuolelle kuin maahanmuuttajat keskimäärin”. Lisäksi esimerkiksi kansanedustaja 

Rauha-Maria Mertjärvi (vihr.) totesi, että ”naisten integroituminen suomalaiseen 

yhteiskuntaan on tärkeää paitsi naisten itsensä myös koko perheen hyvinvoinnin 

kannalta”.139 Naisia ei siis saisi jättää koulutuksen ulkopuolelle, sillä siitä seuraa 

sulkeutuneisuutta ja eristäytyneisyyttä, jolloin kotouttaminen on vaarassa epäonnistua. 

 

Kotouttamislaista laaditussa selonteossa otettiin yksityiskohtaisesti kantaa lain 

toteutumiseen ja listattiin myös monia kehittämislinjauksia. Todettiin, että muutoksista 

tultaisiin antamaan hallituksen esitys, ja että pidempiaikainen selonteko tehtäisiin viiden 

vuoden päästä. Tätä samaa myös eduskunta edellytti omassa kirjelmässään. Eduskunnan 

mukaan valtioneuvoston tuli ottaa huomioon tarkastelussa muun muassa kustannusten 

jako, hallintovaliokunnan mietinnön anti, toimenpiteet sekä niistä saadut tulokset ja 

kehittämispyrkimykset. Moni kansanedustaja piti myös tärkeänä, että asiaa koskevaa 

tiedotusta tultaisiin tehostamaan.140 Uusi selonteko alkaakin olla hyvin ajankohtainen, 

sillä vuonna 2007 sitä ei vielä ollut annettu. Tulevaisuudessa sellaisen pitäisi tulla 

eduskunnan käsiteltäväksi. 

 

Kiintiöpakolaisten osalta kotouttamislain voimaantulo oli suuri edistysaskel. Voidaan 

myös todeta, että hallitus ja eduskunta aktivoituivat jälleen 1990-luvun loppupuolella 

pakolaispolitiikassa. Syinä tähän olivat varmasti jo aiemmassa luvussa selitetty 

taloudellinen nousukausi sekä Suomen vähittäinen vapautuminen velkataakasta. Lisäksi 

suomalaisten asenteet pakolaisia kohtaan olivat lamavuosien jälkeen parantuneet 

                                                 
138 VP 2002 ak D2, VNS 5/2002, 42. 
139 VP 2002 ptk III, Lähetekeskustelu, 2480, 2510. 
140 Ks. VP 2002 ak D2, VNS 5/2002, 57–66; VP 2002 ak D2, Eduskunnan kirjelmä 39/2002; ks. esim. VP 
2002 ptk VI, palautekeskustelu, 7136,7137–7138. 
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huomattavasti. Tähän selitykseksi on tarjottu muun muassa kansalaisten 

sosioekonomisen aseman parantumista (työttömyys oli laskenut 12 prosenttiin). Vuonna 

1998 ei kuitenkaan ollut päästy vielä 1980-luvun lopun taloudelliseen tilanteeseen, mikä 

osaltaan selittää sen, ettei myönteisyydessä päästy enää 1987 tasolle. Kiintiöpakolaisten 

määrää haluttiin jälleen lamavuosien jälkeen kasvattaa. Jopa 40 prosenttia erään 

tutkimuksen kyselyyn vastanneista halusi nostaa vuonna 1999 kiintiötä (650 

pakolaista/vuosi) vähintään 1000 pakolaiseen.141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

                                                 
141 Jaakkola 1999, 23,27,185; ks. liite 6. 



 56

5. OSAKSI ULKOMAALAISLAKIA (2003–2004) 
 

 

5.1. Passiivista pakkopullaa – poliittinen vastuunkanto 
 
Suomessa on säädetty maahanmuuttajien oikeuksista ja velvollisuuksista 

ulkomaalaislaissa 1980-luvulta saakka. Vuonna 2003 hallitus antoi esityksen uudesta 

ulkomaalaislaista, joka oli merkittävä kiintiöpakolaisten vastaanotolle ja suunnittelulle. 

Vanha ulkomaalaislaki oli ollut voimassa vuodesta 1991 ja sitä oli vuosien mittaan 

uudistettu ja muutettu niin moneen otteeseen, että siitä oli tullut epäselvä ja 

vaikeatajuinen. Uuden lain valmistelu oli tärkeää myös sen takia, että vanhan lain 

voimassaolon aikana oli tapahtunut suuri muutos Suomessa asuvien ulkomaalaisten 

määrässä. Heitä oli ollut vuonna 1990-luvun alussa noin 25 000, kun taas 2000-luvun 

alkupuolella lukumäärä oli yli 100 000. Tämän lisäksi Suomi oli liittynyt EU:hun 

vuonna 1995, mikä oli muuttanut Suomen kansainvälistä tilannetta maahanmuutto- ja 

pakolaispolitiikan osalta. Suomi oli vuoden 1999 Amsterdamin sopimuksella suostunut 

siihen, että näissä asioissa toimivalta tulisi vähitellen siirtymään Euroopan yhteisölle.142 

 

Muutokset Suomessa asuvien ulkomaalaisten ja pakolaisten määrissä näkyvät hyvin 

myös lakiesityksessä. Reilussa kymmenessä vuodessa pelkästään hallituksen esitys oli 

paisunut 40-sivuisesta, helposti hallittavissa olevasta esityksestä yli 300-sivuiseksi 

järkäleeksi. Lisäksi liittyminen Euroopan unioniin oli varmasti lisännyt ulkomaalaislain 

kokoa ja pykäläviidakkoa.  

 
Vuonna 1999 voimaan tulleessa vanhan ulkomaalaislain muutoksessa säädettiin, että 

valtioneuvoston tulisi ottaa päävastuu Suomen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan 

yleisten tavoitteiden säätämisestä. Lakimuutoksessa toteutui esitys, jonka oli tehnyt 

vuonna 1997 hallituksen maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen ohjelman laatinut 

työryhmä143. Tosiasiallisesti valtioneuvosto oli hoitanut tehtävää koko ajan etenkin 

kiintiöpakolaisten osalta esimerkiksi päättämällä jo 1970-luvulla poikkeuksesta, jonka 

nojalla ensimmäiset kiintiöpakolaiset saapuivat Suomeen. Lisäksi valtioneuvosto teki 

myöhemmin periaatepäätöksen, joka perusteella kiintiöpakolaisia otettiin Suomeen 

vuosittain vahvistetuissa kiintiöissä aina vuodesta 1986 eteenpäin. Valtioneuvosto on 
                                                 
142 VP 2003 ak A1, HE 28/2003, 6. 
143 VP 1998 ak A2, HE 50/1998, 10–11,17–18. 
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ollut vetovastuussa kiintiöiden kasvattamisesta sekä siitä, että hallitukselle on tehty 

maahanmuutto- ja pakolaispoliittinen ohjelma. Eduskunta on tietenkin ollut vuosien 

mittaan mukana päätöksillään tukemassa valtioneuvoston harjoittamaa politiikkaa, 

mutta valtioneuvosto on ollut Suomen poliittisella areenalla se toimielin, joka on 

ehdottomasti kantanut päävastuun kiintiöpakolaispolitiikasta.  

 

Suomen pakolaispolitiikka ei kuitenkaan ole ollut poliitikkojen osalta juurikaan 

aktiivista. Suomessa on ollut ongelmana se, että kukaan ei ole halunnut ottaa suurta 

roolia ja poliittista vastuuta pakolaispolitiikan kysymyksistä. Tästäkin syystä politiikan 

vetovastuu on ollut koko ajan valtioneuvostolla. Jonkun on tarvinnut vastuu ottaa, ja 

eduskunnan aktiivisuuden puuttuessa vastuu kuului valtioneuvostolle.  

 

Hallituksen esityksessä ulkomaalaislaiksi poliittinen passiivisuus myönnettiinkin 

suurimmaksi ongelmaksi maahanmuutto- ja pakolaispolitiikassa. Suomella ei ollut 

virallista ulkomaalaispolitiikkaa. Kunnollisia poliittisia linjauksia ei ollut tehty 

kansallisesti, eikä kansainvälisesti. Tavoitteena oli luoda linjaukset myös 

hallinnonhaarojen väliselle yhteistyölle.144 Suunnitelma oli hyvä, sillä viranomaisten 

yhteistyössä oli nähty ongelmia juuri poliittisen ohjauksen puuttumisen vuoksi. 

Muutoksen tekeminen oli kuitenkin nähtävä hitaana prosessina, sillä kuten esimerkiksi 

kotouttamislain selonteon yhteydessä todettiin, suuria ongelmia lain toteuttamisen 

kannalta oli nimenomaan viranomaisyhteistyössä.  

 

5.2. Oikeusasemaa parannetaan 
 

Uudessa ulkomaalaislaissa nähtiin tärkeäksi nostaa esiin erityisesti kiintiöpakolaisten 

asema ja oikeudet. Kiintiöpakolaisia ei vuoden 1991 laissa juuri edes mainittu, mutta 

heihin sovellettiin esimerkiksi säädöstä määräaikaisesta oleskeluluvasta, joka voitiin 

myöntää painavasta humanitaarisesta syystä. Kiintiöpakolaiset mainittiin vanhassa 

ulkomaalaislaissa pakolaisen määrittelyn kohdalla, mutta mitään muuta mainintaa heitä 

koskevista hallintokäytännöistä tai ylipäätään heidän valinnastaan ei laissa ollut.145 

 

Kiintiöpakolaisiin liittyvistä käytännöistä säädettiin uudessa ulkomaalaislaissa 

Kansainvälinen suojelu -otsikon alla. Katsottiin, ettei kiintiövalinnan vakiintuneita 

                                                 
144 VP 2003 ak A1, HE 28/2003, 8. 
145 VP 1990 ak A1, HE 47/1990. 
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menettelyjä tarvinnut muuttaa. Tärkeintä olikin sisällyttää käytetyt toimintatavat lakiin, 

joka myös ohjaisi toimintaa. Ongelmaksi entisen lain tulkitsemisessa oli noussut se, 

etteivät turvapaikanhakijat ja kiintiöissä maahan otetut pakolaiset olleet välttämättä 

samanarvoisessa asemassa. Tämä johtui siitä, että kaikki kiintiöpakolaiset eivät 

täyttäneet turvapaikan saamisen tai pakolaisaseman edellytyksiä. Näin ollen uuden lain 

tulisi saattaa kiintiöpakolaiset ja turvapaikanhakijat yhdenvertaiseen asemaan. Tavoite 

toteutuisi, jos kiintiöpakolaiselle ei annettaisi pakolaisasemaa automaattisesti. Näin 

kiintiöissä pystyttäisiin ottamaan Suomeen myös henkilöitä pelkän suojelun tarpeen 

perusteella: Suomeen voitaisiin valita ihmisiä kiintiön puitteissa, jos he joutuisivat 

kokemaan omassa maassaan esimerkiksi ympäristökatastrofin, ihmisoikeuksien 

rikkomista tai pakottavaa humanitaarista hätää.146  

 

Lain valmisteluvaiheessa luopuminen automaattisesta pakolaisaseman myöntämisestä 

herätti paljon arvostelua, sillä esimerkiksi vastuuministeriöinä toimivat 

sisäasiainministeriö ja työministeriö olivat sitä mieltä, että UNHCR:n antamalle 

pakolaisstatukselle tulisi antaa tarpeeksi painoa.147 Tämä onkin ymmärrettävä kanta 

kiintiöpakolaisten valintamenettelyä hoitavilta tahoilta, sillä koko järjestelmä perustuu 

nimenomaan siihen, että UNHCR on myöntänyt tietyille pakolaisille pakolaisstatuksen 

sen jälkeen, kun se on tutkinut heidän taustansa. Näin pystytään varmistumaan 

pakolaisten todellisesta uudelleensijoittamisen tarpeesta ja myös pitämään yllä 

järjestelmää, jossa valinta nopeallakin aikataululla on mahdollista. 

 
 
Ulkomaalaislain merkittävin uudistus kiintiöpakolaisten kannalta oli se, että 

Kansainvälinen suojelu -otsikon alle lisättiin myös pakolaiskiintiötä koskevat 

säännökset. Kiintiöpakolaiset tulivat näin lain piiriin. Heidän oikeusasemaansa 

vaikuttavat säännökset haluttiin perustuslain mukaisesti säätää lailla.148 

Kiintiöpakolaisten kohdalla kysymys oikeusasemasta onkin tärkeä, sillä esimerkiksi 

valintamenettely oli perustunut viranomaisten luomaan käytäntöön ja tiettyihin 

rutiineihin. Lakiin kirjattiin nyt periaatteet, joiden mukaan valinnan tulisi tapahtua. 

Uudistus helpotti tapausten tulkintaa ja viranomaisten toimintaa eri tilanteissa.149  

 

                                                 
146 VP 2003 ak A1, HE 28/2003, 79–80. Ks. lisää suojelun tarpeesta: 77–78. 
147 VP 2003 ak A1, HE 28/2003, 107. 
148 Ibid., 101.  
149 Lue lisää kiintiöpakolaisten oikeusasemasta: Järviluoma 2005. 
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Kiintiöpakolaisten oikeusturvaan kohdistui hallituksen esityksessä uhka, sillä katsottiin, 

ettei oleskelulupapäätöksistä tulisi voida valittaa. Nähtiin, että kiintiöpakolaisten 

vastaanotto oli poikkeuksellista toimintaa verrattuna esimerkiksi turvapaikanhakijoiden 

vastaanottoon. Kiintiöpakolaisten otto perustui nimenomaan poliittiseen 

päätöksentekoon. Tästä syystä ei haluttu antaa oikeutta valittaa päätöksistä.150 Tämä 

onkin ymmärrettävää, sillä kiintiöissä otettavat pakolaiset eivät ole itse valinneet 

kohdemaakseen Suomea, vaan UNHCR on tarjonnut heitä tänne poikkeuksellisen 

valinnan kautta. Heidän asemansa on siten turvattu, kun he saavat oikeuden Suomen 

viranomaisilta tulla maahan. 

 

Ulkomaalaislakiin sisällytettiin pakolaiskiintiön määritelmä, ohjeet kiintiön 

kohdentamisesta ja kaikkein tärkeimpänä kohtana edellytykset kiintiöön pääsemiseksi. 

Pakolaiskiintiössä otetaan Suomeen UNHCR:n ennalta valitsemia pakolaisia tai joitakin 

muita suojelun tarpeessa olevia henkilöitä lähinnä pakolaisleireiltä. Kiintiöpakolaiset 

saavat Suomeen saavuttuaan itselleen pakolaisstatuksen, ja heitä vastaanotetaan 

Suomeen vuosittain eduskunnan hyväksymän talousarvion yhteydessä sovittu määrä. 

Ensisijaisesti Suomi on ottanut UNHCR:n suosittelemia henkilöitä, joilla on suurin 

tarve uudelleensijoittamiseen tai suojeluun yleensä. Lailla haluttiin varata oikeus ottaa 

muita myös kuin UNHCR:n suosittamia pakolaisia, koska niin oli tehty muun muassa 

1990-luvulla. Siksi lakiin haluttiin sisällyttää kohta, jonka mukaan kiintiössä voitaisiin 

ottaa myös muiden järjestöjen esittämiä suojelun tarpeessa olevia henkilöitä.151  

 

Kiintiöpakolaispolitiikka on sen olemassaolon ajan ollut erittäin tärkeä osa Suomen 

pakolaispolitiikkaa. Suomi on halunnut tukea omalla toiminnallaan YK:n 

humanitaarista politiikkaa. Siksi kiintiöpakolaispolitiikan asemaa tahdottiin vahvistaa 

säätämällä siitä ulkomaalaislaissa.152 

 

Laki vahvisti pakolaiskiintiön kohdentamisen käytäntöjä. Nämä olivat olleet jo aiemmin 

käytössä, eikä niitä esitetty muutettaviksi. Kuitenkin tämän lain yhteydessä ne mainittiin 

ensimmäistä kertaa niin sanotulla virallisella tasolla ja tällä tavoin vahvistettiin koko 

prosessia. Lain mukaan ensinnäkin vastuuministeriöt – työministeriö, 

                                                 
150 VP 2003 ak A1, HE 28/2003, 232,300. 
151 VP 2003 ak A1, HE 28/2003, 178,277.  
152 Ibid. Työministeriön neuvottelevan virkamiehen Meri-Sisko Eskolan mukaan kiintiöpakolaisten 
valinta on nimenomaan nähtävä pakolaispoliittisena kysymyksenä, johon Suomi on halunnut omalta 
osaltaan vastata kiintiöpakolaisten valinnan ja vastaanoton kautta. Meri-Sisko Eskolan haastattelu 
18.6.2007. 
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sisäasiainministeriö ja ulkoasiainministeriö – valmistavat esityksen, mihin kiintiö 

kohdennettaisiin ja mistä kiintiöpakolaisia otettaisiin. Tämä vastaanoton kohdentaminen 

pohjautuu UNHCR:n tekemään esitykseen ja sen kanssa käytyihin neuvotteluihin. 

Lopullinen poliittinen päätös tehdään ministeritasolla. Päätöksellä vahvistetaan, miltä 

alueilta ja kuinka monta kiintiöpakolaista otetaan kunakin vuotena Suomeen. Tämän 

jälkeen hallinnollisessa menettelyssä työministeriö, ulkomaalaisvirasto ja suojelupoliisi 

(Supo) tekevät esikarsinnan. Valintamatkoilla haastatellaan hakijat, ja lopulta 

ulkomaalaisvirasto tekee lopullisen päätöksen oleskeluluvan myöntämisestä 

kiintiöpakolaiselle.153  

 

Lakiin tuli kirjatuksi tärkeimpänä kohtana edellytykset pakolaiskiintiöön pääsemiseksi. 

Tämä katsottiin tarpeelliseksi tehdä tämän lainuudistuksen yhteydessä, koska otettavien 

kiintiöpakolaisten määrä oli kasvanut alun 100 pakolaisesta jo 750 pakolaiseen 

vuodessa ja toiminnassa oli mukana suhteellisen paljon eri virkamiehiä. Lain mukaan 

vastaanoton edellytyksiä katsottiin olevan neljä.154 

 

Ensimmäinen edellytyksistä on se, että ulkomaalainen on kansainvälisen suojelun 

tarpeessa kotimaassa ilmenneiden uhkien, kuten esimerkiksi sodan takia. Tässä otetaan 

huomioon samat asiat kuin turvapaikanhakijoiden oleskeluluvista päättämisen 

yhteydessä. Suojelun tarpeen täyttää esimerkiksi vainon kohteeksi joutuminen tai 

naisten vaino tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen takia155.  

 

Toinen edellytys on se, että pakolainen on uudelleensijoituksen tarpeessa ensimmäisestä 

turvapaikkamaasta, koska ei voi jäädä siihen maahan, jonne hän on ensin paennut. 

Tällöin katsotaan, onko pakolaisella vaaraa joutua esimerkiksi palautetuksi takaisin 

kotimaahan. Paljon huomiota kiinnitetään myös naisten, perheiden ja lasten asemaan. 

Lisäksi puututaan todennäköiseen kidutuksen vaaraan, tai siihen, että pakolaiset eivät 

esimerkiksi uskonnollisen taustan takia pysty sopeutumaan turvapaikkamaahan. Ehto, 

joka viittaa uskonnolliseen taustaan on kuitenkin toissijainen välittömään 

uudelleensijoituksen tarpeeseen verrattuna156.  

 

                                                 
153 VP 2003 ak A1, HE 28/2003, 179,277. 
154 Ibid., 179. 
155 Ks. lisää VP 2003 ak A1, HE 28/2003, 174–176. 
156 VP 2003 ak A1, HE 28/2003, 179–180. 
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Kolmantena kriteerinä on se, että vastaanoton ja Suomeen kotoutumisen edellytyksiä on 

arvioitu, mikä tarkoittaa lähinnä valintamatkoilla tehtyjä haastattelua. Neljäs edellytys 

on, että oleskeluluvan myöntämiseen ei liity turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen eikä 

kansanterveyteen liittyviä riskejä157. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei pakolaisella 

ole sotilastaustaa eikä mitään tarttuvaa tautia. 

 

Vuosituhannen vaihteesta alkaen myös suojelupoliisilla on ollut tärkeä rooli valinnoissa. 

Se on osallistunut haastattelumatkoihin ja antanut lopullisen lausunnon mahdollisen 

oleskeluluvan myöntämisen puolesta. Supon osallistuminen valintamatkoille on tullut 

käytännöksi, sillä 2000-luvun alun terroristi-iskut ja terrorisminvastainen sota ovat 

kiristäneet kansalliseen ja kansainväliseen turvallisuuteen tähtäävää politiikkaa. Näin 

myös turvallisuusuhkien torjunnasta on tullut tärkeä osa kiintiöpakolaisia 

vastaanottavien maiden sijoittamispolitiikkaa: Kaikissa maissa 

turvallisuusviranomainen osallistuu jollain tavalla prosessiin. Myös henkilöllisyyksien 

varmennus ja selvitys ovat tulleet paljon merkityksellisemmiksi. Supolla on 

mahdollisuus tarkistaa henkilökohtaisen haastattelun avulla kaikki oleelliset 

turvallisuusnäkökohdat.158 

 

5.3. Onko aika ajanut kiintiöpakolaisten ohi? 
 

Ulkomaalaislaki oli kokonaisuudessaan suuri paketti ja se herätti paljon keskustelua niin 

valmisteluvaiheessa kuin myös eduskunnan käsittelyissä. Kiintiöpakolaisten asemaan 

vaikuttaviin säädöksiin ei tullut mitään korjausehdotuksia hallintovaliokunnassa eikä 

myöskään perustuslakivaliokunnan lausunnossa. Kiintiöpakolaispolitiikan osalta laissa 

olikin kyse lähinnä toimintatapojen vahvistamisesta ja koordinoinnista eri 

ministeriöiden kesken. Lisäksi tarkoituksena oli selkiinnyttää valintaprosessia. Tämä 

nähtiin tervetulleena kehityksenä. Kansanedustaja Rosa Meriläinen (vihr.) totesikin 

hallintovaliokunnan mietintöön jättämässään vastalauseessa: ”Kiintiöpakolaiset 

mainitaan nyt omassa pykälässään. Monet asetukseen sisältyneet yksityiskohdat on nyt 

nostettu kansainvälisen suojelun (luku 6) osalta lakitasolle. Monista Suomen 

ulkomaalaispolitiikan yksityiskohdista on käyty eduskunnan valiokunnissa vilkas 

                                                 
157 Edellytykset on mainittu VP 2003 ak A1, HE 28/2003, 277. 
158 Arja Kekkosen haastattelu 27.4.2007.  
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keskustelu ja kuultu valtava määrä asiantuntijoita.” Vastalause koski muita asioita, 

mutta hän näki tärkeäksi nostaa siinä esiin myös kiintiöpakolaiset.159 

 

Ulkomaalaislaista käyty eduskuntakeskustelu sivuutti vain hieman 

kiintiöpakolaispolitiikkaa, ja silloinkaan ei otettu kantaa esimerkiksi valinnan 

edellytyksiin, vaikka kansanedustajat olisivat näin voineet olla aktiivisesti mukana 

kiintiöpakolaispolitiikan päätöksenteossa. He olisivat saaneet tuoda esiin mielipiteensä 

käytännöistä. Ongelmalliseksi kiintiöpakolaispolitiikan kehittämisen kannalta nousee 

fakta, jonka edustaja Anu Vehviläinen (kesk.) ilmaisi jo vuonna 2002 käydyssä 

keskustelussa, joka koski selontekoa kotouttamislaista: ” – – ongelma on ollut muun 

muassa – – tässä poliittisessa keskustelussa se, – – että meillä ovat menneet herttaisen 

sekaisin turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset ja kaikki muut ulkomaalaiset.”160  

 

Tosiasiallisesti kansanedustajat eivät välttämättä osaa erottaa eri 

maahanmuuttajaryhmien erityispiirteitä, ja siksi keskustelussa ei käyty läpi sinänsä 

merkittäviä asioita kiintiöpakolaisten kannalta. Toisaalta taas kiintiöpakolaispolitiikkaa 

koskevista säädöksistä ei ollut käyty myöskään valmisteluvaiheessa kädenvääntöä, joten 

aiheesta vallitsi varmastikin suuri yksimielisyys.  

 

Eduskuntakeskustelu lain yhteydessä käsitteli lähes täysin vain turvapaikanhakijoita ja 

heistä koituvia ongelmia. Aihe oli kieltämättä mehukas poliittiselle debatille, sillä  

2000-luvun alun aikana Suomeen oli tullut turvapaikanhakijoiden aaltoja esimerkiksi 

Euroopan unioniin liittymässä olleista maista. Keskustelu laista olikin niin 

yksipuolisesti keskittynyt tähän, että edustaja Leea Hiltunen (sd.) kritisoi: ” – – tässä 

lakiehdotuksessa on kaiken kaikkiaan 316 sivua ja 214 pykälää ja vain yhdestä murto-

osasta on käyty nämä 20 tunnin keskustelut eli turvapaikanhakijoista ja 

pikakäännytyksestä ja nopeasta käännytyksestä.”161 Keskustelu oli erittäin 

yksipuolisesti keskittynyt turvapaikkapolitiikan ruotimiseen, kun ottaa huomioon lain 

laajuuden. Suuria muutoksia lakiin ei ollutkaan tehty, mutta esimerkiksi todelliseksi 

uudistukseksi kutsuttu kiintiöpakolaisten valinnan selventäminen jäi lähes täysin ilman 

kommentteja.  

 

                                                 
159 VP 2004 ak C2, Hallintovaliokunnan mietintö, 45. 
160 VP 2002 ptk III, Lähetekeskustelu 5.6.2002, 2495. 
161 VP 2004 ptk II, 2. käsittely 21.4.2004, 1411.  
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Turvapaikanhakijoista käydyssä keskustelussa kiintiöpakolaiset mainittiin kuitenkin 

muutamaan otteeseen. Turvapaikanhakijoiden runsas määrä nähtiin erittäin huonona 

asiana ja syitä heidän tuloonsa verrattiin syihin, joiden vuoksi kiintiöpakolaisia otetaan. 

Kansanedustaja Lyly Rajala (kok.) sanoi, että alun perin hän oli suhtautunut kriittisesti 

järjestelmään, jolla ensimmäiset pakolaiset vastaanotettiin Suomeen pakolaisleireiltä. 

Puheenvuorossaan hän kuitenkin totesi, että tällä hetkellä pakolaisstatuksen 

määrittäminen siten, kuin kiintiöpakolaisten kohdalla tehdään, saattaisi olla 

”oikeaoppinen menettelytapa”.162 Kansanedustaja Timo Soini (ps.) toivotti 

kiintiöpakolaiset tervetulleeksi, koska he ovat hengenhädässä ja ”todellisia 

pakolaisia”.163 Järjestelmä vastaanottaa kiintiöpakolaisia nähtiin siis vakiintuneena ja 

toisaalta myös hyvänä tapana ottaa pakolaisia Suomeen.  

 

Suomen periaatteeksi pakolaispolitiikassa oli noussut 1990-luvun lopulla hallittu 

maahanmuutto, ja sitä kiintiöpakolaisten vastaanotto nimenomaan olikin. 

Kiintiöpakolaispolitiikan liittäminen ulkomaalaislain osaksi teki Suomen politiikasta 

edistyksellistä, sillä harvalla kiintiöpakolaisia vastaanottavalla maalla on tähän päivään 

mennessäkään uudelleensijoittamista koskevat kriteerit mainittu laissa. Yleensä ne ovat 

alemmanasteisen säätelyn varassa.164 

 

Säätely oli puuttunut Suomessa, koska sitä ei ollut pidetty tarpeellisena. 

Kiintiöpakolaispolitiikka on ollut osa kansainvälistä suojelua. Geneven pakolaissopimus 

on määritellyt, miten kiintiöpakolaisia tuli kohdella. Lisäksi UNHCR:n toiminnan 

legitimiteetti perustuu sopimuksen varaan. Suomessa oli myös ollut pakolaisia 

suhteellisen marginaalisesti. Pakolaisten määrä lähti nopeaan kasvuun vasta            

1990-luvulla. Ehkä myös tästä syystä ulkomaalaislakia uudistettiin laajasti 2000-luvun 

alussa. Aika oli jälleen otollinen kiintiöpakolaispolitiikan kehittämiselle. Tämä näkyi 

muun muassa siinä, että kansalaisista 42 prosenttia oli valmis nostamaan 

pakolaiskiintiötä 1000 pakolaiseen. Muutenkin oltiin valmiita suurempiin 

vastaanottomääriin kuin esimerkiksi lama-aikana (Liite 6).165 

 

                                                 
162 VP 2004 ptk I, 1. käsittely 14.4.2004, 1214. 
163 VP 2004 ptk II, 2. käsittely 21.4.2004, 1412. 
164 Tilanne on tällainen esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Arja Kekkosen haastattelu 27.4.2007. 
165 Meri-Sisko Eskolan haastattelu 18.6.2007; Jaakkola 2005, 5,48. Pakolaisten määrä on kasvanut siten, 
että vuonna 1987 pakolaisia oli 900, 1993 jo 10 050, vuonna 1998 16 434 ja vuonna 2003 23 500. 
Lukujen lähteenä Jaakkola on käyttänyt kirjassaan Tilastokeskuksen ja Monitori-lehden vuoden 2004 
tietoja. 
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Kiintiöpakolaisten ottaminen on suunniteltua politiikkaa, kun taas 

turvapaikanhakijoiden määrää ei voida mitenkään estää. Ainoastaan heidän 

hakemuksiensa hyväksynnän kriteereitä voidaan säädellä. Tässä on varmasti yksi syy 

siihen, että turvapaikanhakijoiden tilanne ja heidän määränsä rajoittaminen nousivat 

tärkeimmiksi asioiksi poliittisella agendalla ulkomaalaislaista keskusteltaessa. Näin 

jatkui jo 1990-luvun alusta alkanut kiinnostus turvapaikanhakijoita kohtaan. 

Ministeriöiden sisällä oli kuitenkin muhimassa oikea yllätys, joka lopulta nosti 

kiintiöpakolaispolitiikan poliittisen keskustelun kuumaksi perunaksi. 
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6. KIINTIÖSELKKAUS (2006–2007) 

 

 

6.1. Edistyksellinen kriisivuosi 
 
Vuosi 2006 oli kiintiöpakolaispolitiikan kannalta kaksijakoinen. Yhtäältä edistyttiin 

mukavalla tavalla, sillä silloin hyväksyttiin hallituksen uudistettu 

maahanmuuttopoliittinen ohjelma, joka oli jatkoa vuoden 1997 ensimmäiselle 

ohjelmalle. Lisäksi samana vuonna julkaistiin sisäasiainministeriön uusi 

strategiaehdotus maahanmuuttohallinnon ja ulkomaalaislainsäädännön kehittämiseksi. 

Toisaalta vuotta väritti erityisesti kiintiövalinnan myöhästyminen ja sen aiheuttama 

kriisitilanne ministeriöissä, jota myös tavalliset ihmiset pääsivät ihmettelemään lehtien 

palstoilta ja televisiosta. 

 

Hallituksen uusi maahanmuuttopoliittinen ohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston 

periaatepäätöksellä 19.10.2006. Ohjelma sisälsi 34 politiikkalinjausta ja sen päämääränä 

oli ”määritellä ihmis- ja perusoikeuksia kunnioittavat maahanmuuttopolitiikan arvot, 

vahvistaa hyvää hallintokulttuuria sekä torjua maahanmuuttoon liittyviä uhkia”.166 

 

Ohjelman painopisteenä oli lähinnä työperusteisen maahanmuuton edistäminen, mutta 

ohjelma antoi myös politiikkalinjauksen pakolaispolitiikalle; humanitaarista 

maahanmuuttoa haluttiin edistää. Vuonna 2006 maailmassa oli noin 19 miljoonaa 

pakolaista. UNHCR oli aloittanut pakolaisyleissopimukseen (Geneven sopimus) 

pohjautuvan toimintaohjelman, jonka tarkoituksena oli vahvistaa pakolaisten 

suojelujärjestelmää. Lisäksi UNHCR ajoi monenkeskisiä, pakolaissopimusta 

täydentäviä sopimuksia. Kyseessä oli aloite, jota myös Suomi tuki. EU:ssa puuhattiin 

alueellisia suojeluohjelmia, jotka tulisivat sisältämään ”pakolaisten kotiinpaluuta, 

paikallista kotoutumista ja uudelleensijoittamista koskevat elementit”. Suomen 

virallisena linjana oli tukea ”pakolaiskysymyksiin kolmea pysyvää ratkaisua, jotka ovat 

pakolaisten vapaaehtoinen paluumuutto, paikallinen kotoutuminen ja pakolaisten 

uudelleensijoittaminen”. Suomi siis halusi ottaa aktiivisen roolin ja osallistua 

suojelujärjestelmän parantamiseen kansainvälisesti.167 

                                                 
166 Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma, 2. 
167 Ibid., 30–31. 
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Pakolaisten uudelleensijoittaminen tarkoittaa Suomen kannalta nimenomaan 

kiintiöpakolaisten vastaanottoa. Tätä perinnettä haluttiin jatkaa ja vahvistaa osana 

Suomen humanitaarista ulkomaalaispolitiikkaa. Suomi otti vuosina 1995–2005 vastaan 

7045 kiintiöpakolaista. Valinnan alueellinen kohdentaminen tapahtui työministeriön, 

sisäasiainministeriön ja ulkoasiainministeriön yhteisen, vuosittaisen esityksen pohjalta 

hallituksen annettua sille siunauksensa. Tämän jälkeen UNHCR esitti potentiaalisia 

henkilöitä otettavaksi näiltä alueilta, jonka jälkeen lopulliset valinnat tekivät 

työministeriö, ulkomaalaisvirasto haastattelumatkojen perusteella, Supon suositukset 

huomioiden. Vuoteen 2006 mennessä Suomi ei ollut ottanut vastaan alaikäisiä lapsia, 

joilla ei ollut perhettä. Hallituksen ohjelmassa kuitenkin nähtiin mahdollisena, että tähän 

puoleen kiinnitettäisiin tulevaisuudessa huomiota.168  

 

Maahanmuuttopoliittisesta ohjelmasta kävi myös ilmi, että vuosittain tehtävät kiintiön 

kohdentamiset ja valinnat vaikeuttivat kiintiön saamista täyteen. Järjestelmä oli 

sellainen, että kiintiöpäätökset rajattiin talousarvion mukaan vuosittaisiksi. Tämän takia 

kaikki kiintiöpakolaisten valintaan kohdistuvat päätökset tuli tehdä saman vuoden 

aikana, sillä muuten paikkoja saatettiin menettää. Seuraavana vuonna ei nimittäin voitu 

enää ottaa aiemman vuoden kiintiön pakolaisia. Näin ollen toivottiin, että 

kiintiövalinnasta ja kohdentamisesta voitaisiin tehdä joustavampaa. Lisäksi niin 

sanottua ryhmävalintaa haluttiin kehittää.169 Käytännössä joustavuuden lisääminen 

tarkoitti sitä, että kiintiöissä otettavien pakolaisten määrä jaettaisiin useammalle 

vuodelle kerrallaan. Näin Suomeen saataisiin valituksi tarvittava määrä pakolaisia, eikä 

kiintiö jäisi vajaaksi. 

 

Tärkeänä pidettiin myös sitä, että kiintiö pysyisi ainakin ennallaan. Tämä tarkoitti 750 

pakolaisen vastaanottoa vuosittain. Lisäksi toivottiin, että esimerkiksi sotilastaustaisia 

tai rikollisia henkilöitä ei otettaisi kiintiöissä turvallisuusnäkökulman vuoksi Suomeen. 

Suomi halusi myös tukea tavoitetta, jonka tarkoituksena oli kasvattaa kiintiöpakolaisia 

ottavien maiden ryhmää. Samalla voitaisiin vahvistaa myös EU:n sisäistä 

uudelleensijoittamistoimintaa.170 Pakolaiskiintiön kasvu näytti siis jälleen pysähtyvän 

2000-luvun vaihteen nousujen jälkeen. Vieläkään ei päästy 1000 pakolaisen 

tavoitteeseen, ja hallitus perääntyi vanhan maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen 

                                                 
168 Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma, 31–32  
169 Ibid.; Meri-Sisko Eskolan haastattelu 18.6.2007; ks. liite 1. 
170 Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma, 32; Arja Kekkosen haastattelu 27.4.2007. 
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ohjelman tavoitteesta. Tämä tarkoitti politiikan taantumaa, mikä kuvaa hyvin poliittisen 

päätöksenteon historiaa kiintiöpakolaispolitiikan osalta. 

 

Hallituksen ohjelman lisäksi myös sisäasiainministeriö oli laatinut vuonna 2006 

julkaistun strategiapaperinsa. Työryhmän ehdotuksessa käytiin läpi parannusehdotuksia 

muun muassa kiintiöpakolaispolitiikan hallinnon osalta. Sisäasiainministeriön 

työryhmän ehdotuksessa tähdennettiin, että pakolaisen valinta kiintiössä edellytti 

kansainvälisen suojelun ja uudelleensijoituksen selvästi nähtävissä olevaa tarvetta. 

Näiden kriteerien täyttymisen arviointia pidettiin koko toiminnan ytimenä, joka kuului 

sisäasiainhallinnolle. Näin ollen myös kiintiöiden ja valintamatkojen kohdentaminen 

kuuluisi tosiasiallisesti sisäasiainministeriölle, eikä niitä johtaneelle työministeriölle.171 

 

Sisäasiainministeriön strategiassa arvosteltiin kovin sanoin kiintiön kohdentamisen 

valmistelua, sillä se oli monena vuonna tapahtunut liian myöhään. Tämä oli tehnyt 

neuvottelut UNHCR:n kanssa vaikeiksi ja samalla hankaloittanut kiintiöiden 

täyttämistä. Sisäasiainministeriössä katsottiin, että myöhäinen kohdentaminen vähensi 

Suomen valintamahdollisuuksia muiden maiden tehdessä valinnat ennen Suomea. 

Myöhästely lisäsi myös loppuvuoden töitä. Ministeriö puuttui strategiaehdotuksessa 

vielä pakolaisten kotouttamisessa ilmenneisiin ongelmiin. Strategiapaperissa 

huomautettiin, että vastaanottotoiminta ja kotouttaminen kaipasivat selkeämpiä rajoja 

sekä käytännön että säädösten tasolla. Työryhmän mielestä olikin tarpeen järjestää 

kotouttamisen arviointi ja etsiä keinoja kotouttamisen ja vastaanoton erottamiseen 

tosistaan.172 

 

Työministeriö on ollut Suomessa vastuussa sekä kotouttamisen suunnittelusta että 

kiintiöiden kohdentamisesta. Sisäasiainministeriön lausumien perusteella onkin 

aiheellista olettaa, että se halusi erottaa vastaanotto- ja kotouttamisasiat toisistaan 

nimenomaan juuri siksi, koska ministeriö havitteli itselleen vastaanoton täyttä 

koordinointivastuuta. Sisäasiainministeriöstä kaikunut kritiikki oli selvästi kohdennettu 

suoraan työministeriöön ja sen toimintaan. Siksi sisäasiainministeriön strategiasta on 

tulkittavissa virkamiestasolla käyty taistelu kiintiöpakolaispolitiikan toteuttamisesta. 

Lieneekö tämän strategiapaperin julkaisemisen ja sisäministeriön esittämän kritiikin 
                                                 
171 Sisäasiainministeriön strategia maahanmuuttohallinnon ja ulkomaalaislainsäädännön kehittämiseksi, 
30. 
172 Ibid., 31,33. Myös Arja Kekkonen kertoi sisä- ja työministeriöllä olleen painotuseroja kiintiön 
kohdentamisessa. Vuoden 2006 kiintiöpakolaisselkkaus johtui juuri näistä painotuseroista ja niiden 
seurauksista. Arja Kekkosen haastattelu 27.4.2007. 
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seurausta, että lopulta vuodesta 2006 tuli kiintiöpakolaispolitiikan kriisivuosi, joka 

kulminoitui syksyn julkiseen loanheittoon. 

 

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi vuoden 2006 negatiivista puolta, eli 

kriisitilannetta kiintiöpakolaisten valinnan suunnittelussa. Lähdemateriaali on suureksi 

osaksi hieman toisenlainen kuin muissa luvuissa, sillä ajankohdan läheisyyden takia ei 

aiheesta ollut saatavilla mitään tutkimus- tai kirjatietoa. Siksi lehtiartikkelit ja 

eduskunnassa käydyt keskustelut sekä kansanedustajien kannanotot nousevat 

tärkeimmiksi lähteiksi. Vuoden 2006 tapahtumien seurauksena oli uuden aikakauden 

alkaminen kiintiöpakolaissuunnittelun historiassa. Enää asioista ei vaiettu ja harvinainen 

kriisi, ministeriöiden julkinen torailu pakolaisten valinnan kohdentamisesta, nosti koko 

aiheen kansalaisten tietoisuuteen. 

 

6.2. Sisä- ja työministeriö tukkanuottasilla 
 

Kiintiöpakolaisten valinnasta sekä harjoitetusta politiikasta on julkisuudessa ollut 

suhteellisen vähän tietoa saatavilla. Turvapaikanhakijoista on kirjoitettu 

moninkertaisesti enemmän. Oikeastaan kiintiöpakolaisista on yleensä ollut mainintoja 

esimerkiksi lehdissä vain siltä osin, että mistä päin maailmaa heitä on tänne valittu, ellei 

mukaan lasketa mielipidepalstoilla käytyjä keskusteluja. Välillä on julkisuudessa myös 

puututtu eri kaupunkien mahdollisuuksiin asuttaa valittuja pakolaisia ja tarjota heille 

palveluja.  

 

Poliittista vastuuta kiintiöpakolaissuunnittelun osalta on vältelty. Vain hallitus sekä 

muutamat asiaan perehtyneet ja aiheesta kiinnostuneet kansanedustajat ovat ottaneet 

osaa kiintiöpakolaissuunnitteluun esimerkiksi lainsäädännön yhteydessä. Hallitus on 

tietysti hallitusohjelmien kautta vaikuttanut kiintiöpakolaispolitiikan kehittymiseen, 

mutta pakolaispolitiikka on jäänyt sen hoidettavaksi asiaksi lähinnä esimerkiksi siitä 

syystä, että pakolaiskysymys on poliittisesti erittäin arka asia. Suomalaiset ovat 

tottuneet siihen, että maassa ei ole ollut ulkomaalaisväestöä kuin minimaalisesti aina 

1990-luvulle saakka. On poliittisesti riskialtista alkaa avoimesti tukea 

pakolaispolitiikkaa ja ajaa sitä aktiivisesti eteenpäin. 
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Kiintiöpakolaispolitiikan rakentaminen on alun alkaen aina 1970-luvulta eteenpäin 

kuulunut lähinnä ministeriöiden vastuulle. Eri ministeriöt ovat hoitaneet siihen kuuluvia 

asioita muiden töiden ohella. Kiintiöpakolaissuunnittelu on ollut monen eri ministeriön 

vastuulla ja on sitä myös tälläkin hetkellä. Ministeriöiden erilaiset preferenssit ja 

painotukset, sekä poliittisten päättäjien haluttomuus muovata politiikkaa tarkemmaksi 

loi vuonna 2006 tilanteen, joka oli ainutkertainen kiintiöpakolaissuunnittelun 

historiassa. Jopa lehtien uutistoimitukset nostivat yllättäen kiintiöpakolaispolitiikassa 

ilmenneet ongelmat esiin, ja yhtäkkiä lehdistä sai lukea tästä hallitusta maahanmuuton 

muodosta artikkelin toisensa perään.  

 

Sisäasiainministeriön ja työministeriön näkemykset kiintiöpakolaisvalinnan 

kohdentamisesta erosivat suuresti vuonna 2006. Tämä johti siihen, että valinnasta 

päättäminen myöhästyi alkuvuodesta pahasti. Sisäasiainministeriö oli jo vuoden 2005 

loppupuolella tehnyt selväksi, että se ei tule valitsemaan kiintiöön eräitä 

pakolaisryhmiä. Työministeriö ei etsinyt korvaavia kiintiöpakolaisia tilalle eikä 

myöskään tehnyt uutta esitystä. Pattitilanne, jonka aikana valintoja ei saatu tehtyä, venyi 

pitkälle syksyyn.173 

 

Sinänsä Suomen kiintiö – joka oli tuolloin ja on edelleen 750 pakolaista – on Suomen 

itse itselleen asettama tavoite ja päämäärä. Sen jääminen vajaaksi ei siksi aiheuttanut 

Suomelle mitään rangaistustoimenpiteitä, mutta tilanne oli erikoinen ja nolo. 

Kiintiöpakolaispolitiikka oli ollut Suomen pakolaispolitiikan kulmakivi ja auttamisen 

muoto jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Suomi on harjoittanut tiukkaa politiikkaa 

esimerkiksi turvapaikanhakijoiden kohdalla ja vastaanottanut kiintiöpakolaisiakin 

suhteellisen vähän. Tätä on perusteltu muun muassa sillä, että vastaanotetuille 

pakolaisille on haluttu tarjota kunnollisia palveluita. Vuoden 2006 kriisi tahrasi Suomen 

pakolaispolitiikan mainetta.  

 

Sisäasiainministeriö suostui lopulta vastaanottamaan irakilaisia ja iranilaisia 

kiintiöpakolaisia Turkista, vaikka se oli alun perin ollut sitä mieltä, että koska Turkki oli 

aloittanut jäsenneuvottelut EU:n kanssa, niin maan tulisi huolehtia itse pakolaisista. 

Sisäasiainministeriö ei myöskään halunnut vastaanottaa pakolaisia Afganistanista. 

                                                 
173 HS 1.12.2006, Suomi täyttänyt vasta kymmenesosan tämän vuoden pakolaiskiintiöstä; HS 1.12.2006, 
Sisäministeriö: Pakolaiskiintiöstä jää täyttämättä 100–300 paikkaa.  
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Tämän vaatimuksen se saikin läpi.174 Pohtimisen arvoinen kysymys on se, että miksi 

sisäministeriön mielestä afganistanilaisia ei ollut syytä ottaa kiintiöpakolaisina 

Suomeen. Suomi oli ottanut afganistanilaisia pakolaisia esimerkiksi Yhdysvaltoihin 

kohdistuneiden terroristi-iskujen (2001) jälkeen, kun Afganistanin sota alkoi. Syynä 

vuoden 2006 mielipiteeseen saattoi olla esimerkiksi se, että maassa käyty sota alkoi olla 

ohitse ja talibanit oli syösty vallasta. Näin ollen uudelleensijoittamisen tarve ei ollut 

enää pakottava.  

 

Tämä oletettu pakolaisten valikoiminen levisi erittäin nopeasti kummankin ministeriön 

kiistakapulaksi julkisuudessa. Työministeriön johtaja Mervi Virtanen jopa epäili Ylen 

aamutelevisiolähetyksessä, että sisäasiainministeriö ei halunnut ottaa maahan lisää 

islaminuskoisia pakolaisia. Tämän väitteen sisäasiainministeriön ylijohtaja Pentti 

Visanen tuomitsi julkisuudessa törkeänä175. Tämän tason virkamiesten kiistely 

julkisessa mediassa on harvinaista, ellei jopa ennenkuulumatonta Suomessa. 

Tilanteeseen ajauduttiin osittain siksi, että poliittinen keskustelu aiheesta oli puuttunut 

ja että eduskuntapuolueet eivät juuri olleet kiinnostuneita pakolaisasioista ja 

kiintiöpakolaisista erityisesti. Tämä oli jättänyt huomattavan suuren liikkumavaran 

virkamiehille suunnittelu- ja linjauskysymyksissä.176 Virkamiehet ovat siis olleet 

vastuussa kiintiöpakolaiskysymysten osalta poliittisista linjauksista ja toimineet 

väljemmissä puitteissa.  

 

Kohussa oli kyse paitsi kiintiöpakolaispäätöksen kohdentamisesta myös siitä, että 

sisäasiainministeriö kritisoi työministeriötä aikataulusta, jolla kiintiöpäätöksiä oli 

valmisteltu. Kiintiön kohdentamisen valmistelu ei ollut ”hallinnollisesti riittävän 

tehokasta, aikataulutettua ja yhteistyössä oli ongelmia”. Toisaalta taas työministeriö 

syytti sisäasiainministeriötä siitä, että sen esitykset eivät menneet läpi. Kaikkiaan 

pelättiin, että valmistelun jumiuduttua jopa satoja kiintiöpakolaisia jäisi valitsematta. 

Lisäksi Suomi oli kiistan aikaan syksyllä 2006 Euroopan unionin puheenjohtajamaa, 

mikä vei suojelupoliisin voimavaroja niin, ettei sillä ollut enää päätösten pitkittyessä 

mahdollisuutta tarkistaa ja arvioida mahdollisten kiintiöpakolaisten taustoja.177  

 

                                                 
174 HS 1.12.2006, Suomi täyttänyt vasta kymmenesosan tämän vuoden pakolaiskiintiöstä; HS 22.12.2006, 
Viranomaisten vetkuttelu tuotti pakolaisille pettymyksen.  
175 HS 5.12.2006, Sisäministeriö: Valtaosa kiintiöpakolaisista on muslimeja. 
176 Arja Kekkosen haastattelu 27.4.2007.  
177 Arja Kekkosen haastattelu 27.4.2007; HS 5.12.2006, Pakolaiset virkamiesten heittopussina. 
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Merkittäväksi asian tekee se, että 2000-luvulla kiintiöpakolaisten valinnassa 

suojelupoliisilla on ollut tärkeä rooli. Vuoden 2001 terroristi-iskujen jälkeen kansallisen 

turvallisuuden kysymykset ovat nousseet yhä tärkeämmiksi myös kiintiöpakolaisia 

valittaessa.178 Toisaalta tilanne ei välttämättä olisi kärjistynyt pahaksi, jos Supolla olisi 

ollut enemmän resursseja selvittää kiintiöpakolaisehdokkaiden taustoja.  

 

6.3. Kansanedustajat asialla 
 

Kiista kiintiöpakolaisista levisi myös kansanedustajien tietoisuuteen ja eräät heistä 

ottivatkin asiaan kantaa jopa lehtien sivuilla. Muun muassa Maija Perho (kok.) ja 

Johanna Sumuvuori (vihr.) esittivät mielipiteensä Helsingin Sanomien sivuilla. Heidän 

mielestään ”Suomi ei ole koskaan seissyt eturivissä niiden maiden joukossa, jotka ovat 

kantaneet humanitaarisen vastuunsa tarjoamalla turvaa kaikkein heikoimmille ja 

hädänalaisimmille”. Lisäksi he olivat sitä mieltä, että ”mediassa molempien 

ministeriöiden virkamiehet ovat kiistelleet poliittisesta asiasta, joka kuuluu niin 

työministeriölle kuin työministerillekin”. Kansanedustajat väittivät sisäasiainministeriön 

laittaneen tiettyjä kansallisuuksia ei-toivottujen ryhmään. Tästä syystä heidän 

mielestään sisäasiainministeriön toiminnassa oli jotakin outoa.179  

 

Kansanedustajien artikkelista huomaa, että heillä ei ole kunnon tietoa siitä, että Suomi 

nimenomaan painottaa humanitaarisuutta kiintiöpakolaisia valittaessa, vaikka kiintiöt 

ovatkin olleet suhteellisen pieniä. Lisäksi mielenkiintoista on se, että he ihmettelevät, 

miksi virkamiehet kiistelevät poliittisesta asiasta. Virkamiesten aktiivisuus on kuitenkin 

looginen seuraus eduskunnan flegmaattisuudesta pakolaispolitiikassa. Tiukemmilla 

linjauksilla ja kiintiöpakolaisasioiden keskittämisellä tiettyyn ministeriöön tilanne ei 

ehkä olisi päässyt kehittymään kovin pahaksi. 

 

Kansanedustajille vastineen kirjoitti sisäasiainministeriön ylijohtaja Pentti Visanen, joka 

selvitti Suomen humanitaarisen kiintiöpakolaispolitiikan historiaa ja kiisti ei-toivottujen 

kansallisuuksien listan olemassaolon. Lisäksi hänen mukaansa afganistanilaisten 

                                                 
178 Arja Kekkosen haastattelu 27.4.2007.  
179 HS 11.12.2007, Pakolaiskiintiön vaje täytettävä ensi vuonna. Kirjoittajina kansanedustajat Maija Perho 
ja Johanna Sumuvuori. 
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pakolaisten kohdalla eivät kansainvälisen suojelun antamisen kriteerit enää täyttyneet, 

sillä jopa UNHCR tuki heidän paluumuuttoaan kotimaahan.180  

 

Kiintiöselkkaus tuli myös eduskunnan puitavaksi samoihin aikoihin, kun se tuli 

julkiseksi lehdistön kertomana. Asiaa käytiin läpi lähinnä suullisilla kyselytunneilla 

marraskuussa sekä joulukuussa. Kansanedustajia nimenomaan huolestutti, onko 

kokonaisilta islamilaisilta kansalaisuuksilta suljettu mahdollisuus päästä 

kiintiöpakolaisina Suomeen. Sisäasiainministeri Kari Rajamäki (sd.) ilmoitti, että Supo 

oli vuodesta 2003 tarkastanut pakolaisten taustoja ja vain heillä oli mahdollisuus maan 

turvallisuuteen vedoten estää tietyn maan kansalaisen valinta kiintiöpakolaiseksi. Myös 

työministeri Tarja Filatov (sd.) vetosi turvallisuusnäkökulmaan vastatessaan 

kysymykseen, miksi UNHCR:n pakolaisstatuksen saaneita pakolaisia ei voitukaan ottaa 

kiintiöpakolaisina Suomeen. Edelleen Filatov muistutti, että kriisitilanteet maailmalla 

vaikuttivat turvallisuuden arviointiin ja kriisien vaihdellessa neuvotteluita oli jouduttu 

käymään useaan otteeseen.181  

 

Suullisilla kyselytunneilla kiinnitettiin lisäksi huomiota kiintiön kasvattamiseen, jota 

ajettiin jo ulkoasiainvaliokunnan tekemässä mietinnössä samana vuonna ja joka oli 

hyväksytty marraskuussa käydyn maahanmuuttokeskustelun yhteydessä. Siinä 

suositeltiin kiintiön kasvattamista 1000 pakolaiseen vuodessa. Kyseessä on luku, joka 

on ollut esillä jo 1980-luvulta alkaen. Kansanedustajat tiedustelivat myös, voisiko 

vajaaksi jäävän kiintiön täyttää tulevaisuudessa. Pääministeri Matti Vanhanen (kesk.) 

piti sitä hyvänä ideana, mutta ei lämmennyt kiintiön nostamiselle. Työministeri Filatov 

taas muistutti hallituksen maahanmuuttopoliittisen ohjelman lähtökohdista, joiden 

mukaan kiintiön täyttäminen tulisi olla useamman vuoden kestävä prosessi, jolloin 

kiintiön jääminen vajaaksi ei merkitsisi katastrofia.182  

 

                                                 
180 HS 15.12.2006, Pakolaispolitiikassa ovat haavoittuvat ryhmät etusijalla.  Kyseessä on 
sisäasiainministeriön ylijohtaja Pentti Visasen kirjoittama vastine kansanedustajien artikkelille.  
181 VP 2006 Suullinen kyselytunti, n:o 173 Pakolaiskiintiön täyttäminen, valtiopäivien www-dokumentti; 
VP 2006 Suullinen kyselytunti, n:o 170 Kiintiöpakolaisten alkuperämaiden rajoittaminen, valtiopäivien 
www-dokumentti. Valtiopäivädokumentit muuttuvat tässä vaiheessa www-dokumenteiksi, sillä 
ajankohdan läheisyyden vuoksi painettuja kirjoja ei ollut vielä saatavilla. Lähdeluettelosta dokumentit 
löytyvät silti selvyyden vuoksi valtiopäivät-osiosta. 
182 VP 2006 Suullinen kyselytunti, n:o 173 pakolaiskiintiön täyttäminen, valtiopäivien www-dokumentti; 
VP 2006 Suullinen kyselytunti, n:o 170 Kiintiöpakolaisten alkuperämaiden rajoittaminen, valtiopäivien 
www-dokumentti. Ks. myös Hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma, 32. 
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6.4. Ongelmien laajuus paljastuu 
 

Kiintiöpakolaispolitiikan ongelmia käsitellessään media sai selville, että kiintiöt olivat 

jääneet vajaiksi sadoilla pakolaisilla myös vuosina 2000–2005 (Liite 1). Tätä 

ulkomaalaisviraston ja työministeriön virkamiehet kommentoivat huomautuksella, että 

syynä olisi ollut se, että valintamatkat pystyttiin tekemään vasta loppuvuodesta. 

UNHCR:n tapana oli esittää Suomelle kiintiön suuruutta vastaava määrä 

kiintiöpakolaisehdokkaita. Esityksen kaikkia pakolaisia ei kuitenkaan voitu vastaanottaa 

Suomeen esimerkiksi turvallisuussyistä. Sen takia olisikin ollut tärkeää, että 

pakolaiskomissaari olisi esittänyt suuremman määrän pakolaisia kuin kiintiö sallii 

otettavan.183 Näin selvisi myös julkisuuteen, että viranomaisyhteistyö ei ollut toiminut 

tarpeeksi tehokkaalla tavalla myöskään aiempina vuosina. 

 

Vuoden 2007 asiat eivät myöskään olleet kohdillaan, sillä ”pakolaiskiintiöasia on täysin 

levällään. Työministeriö ei ole antanut minkäänlaista esittelymuistiota ensi vuoden 

kiintiöpakolaisista, eikä otettavista pakolaisryhmistä ole keskusteltu.”184 Näin tilanne jäi 

huonoon jamaan vuodenvaihteen yli. 

 

Loppuvuoden 2006 tapahtumat olivat seurausta pitkään jatkuneesta poliittisesta 

passiivisuudesta kiintiöpakolaispolitiikassa. Tuntuukin siltä, että poliittisten paineiden 

välttämiseksi kansanedustajat tai edes hallitus eivät tahdo harjoittaa aktiivista 

kiintiöpakolaispolitiikkaa ja tehdä siihen virkamiesten kauan kaipaamia linjauksia.  

 

Virkamiesten tehtäväksi on jäänyt toimia poliitikkojen sijaisina ja tehdä suhteellisen 

itsenäisesti valintoja ja ratkaisuja kiintiön kohdentamisessa ja kiintiöpakolaisten 

valinnassa, vaikka kohdentamispäätöksen hyväksyykin viime kädessä hallituksen 

ministerityöryhmä. Ei ole mikään suuri yllätys myöskään historian valossa, että 

ministeriöltä toiselle siirretty vastuu ja edestakaisin viskelty kiintiöpakolaispolitiikka 

nousi lopulta julkisuuteen. Lisäksi monen ministeriön kesken jaettu vastuu tietää 

epäilemättä aina kiistoja erilaisista arvoista ja painotuksista. Nämä pystyttäisiin 

tiukemmilla linjauksilla pitämään kurissa. Kun tähän ei poliittisilla päättäjillä ole ollut 

halua, niin lopulta valintojen tekeminen kasvoi niin vaikeaksi, että kiistelystä tuli 

julkista. 

                                                 
183 HS 13.12.2006, Pakolaiskiintiö jäänyt vajaaksi lähes joka vuosi. 
184 Sisäasiainministeriön tulosalueen johtaja Arja Kekkonen artikkelissa: HS 2.12.2006, Sisäministeriö: 
Pakolaiskiintiöstä jää täyttämättä 100–300 paikkaa. 
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6.5. Vuoden 2007 sovinto 
 

Joulukuussa 2006 käyty julkinen keskustelu tuotti tulosta, sillä vuoden 2007 kiintiön 

kohdentamispäätös syntyi lopulta ennätysmäisen aikaisin. Jo tammikuussa ministeriöt 

olivat yksimielisesti päättäneet asiasta. Lisäksi Suomi kävi myös ensimmäistä kertaa 

perusteelliset, kahdenkeskiset neuvottelut UNHCR:n kanssa ennen päätöksen tekemistä. 

Tämä paransi esimerkiksi valintamatkojen suunnittelua ja toteuttamista.185  

 

Tapahtumat merkitsivät suurta käännettä Suomen kiintiöpakolaispolitiikassa, sillä 

neuvotteluissa pystyttiin puhumaan siitä, millaisia pakolaisia ja mistä osasta maailmaa 

Suomi halusi vastaanottaa. Samalla kävi selväksi myös Suomen toive siitä, että maalle 

tarjottaisiin ministeriöiden jo kauan toivomaa suurempaa ryhmää. Näin pakolaisten 

hylkääminen esimerkiksi turvallisuuteen perustuen ei vähentäisi vuosittain otettavien 

kiintiöpakolaisten määrää. UNHCR:n kanssa käydyissä neuvotteluissa pystyttiin myös 

tekemään selväksi Suomen näkemys siitä, millaisista pakolaisista maa oli 

kiinnostunut.186  

 

Lehdistö seurasi kiintiöpakolaisten valintaa pitkin kevättä. Uutta kohua ei kuitenkaan 

saatu enää aikaan ministeriöiden tulehtuneista väleistä. UNHCR:n kanssa käytyjen 

neuvottelujen tuloksena myös uudelleensijoittamisprosessin laatua pystyttiin 

parantamaan ja kokeilusta haluttiin tehdä pysyvä, jokavuotinen järjestelmä. 

Ensimmäinen valintamatka kyettiin tekemään jo keväällä Ruandaan, josta haettiin 

ensimmäistä kertaa kongolaisia pakolaisia Suomeen. Lisäksi kiintiöpakolaisia oltiin 

ottamassa Turkista ja Syyriasta, joihin oli paennut iranilaisia ja irakilaisia. Loppukiintiö 

haluttiin täyttää myanmarilaisilla (Liite 7).187 

 

Kiintiön kohdentamisesta noussut selkkaus vaikutti myös puolueisiin. Vuoden 2007 

eduskuntavaalien alla julkaistuissa vaaliohjelmissa puolueet ottivat kantaa kiintiön 

suuruuteen. Ainoastaan SDP ja perussuomalaiset eivät maininneet asiaa ohjelmissaan. 

Vihreät ja kokoomus ajoivat kiintiön nostamista 1000 pakolaiseen. Huomattava seikka 

on se, että kyse on samoista luvuista, joista oli käyty keskustelua yli 15 vuoden ajan. 

Keskusta pysyi pidättyväisenä eikä halunnut nostaa kiintiötä, ja RKP halusi vain saada 

                                                 
185 Arja Kekkosen haastattelu 27.4.2006. 
186 Ibid. 
187 HS 1.2.2007, Suomi hakee tänä vuonna pakolaisia myös Ruandasta; Arja Kekkosen haastattelu 
27.4.2007  
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kiintiö täyteen. Vasemmistoliitto oli ainoa puolue, joka halusi korottaa kiintiötä 

kunnolla 2000 pakolaiseen.188 Kiintiöistä kiistelyllä oli siis varmasti vaikutusta siihen, 

että puolueet nostivat kiintiöpakolaisasian jopa osaksi vaaliohjelmiaan. Niillä tuskin 

edes oli vaihtoehtoa, sillä asia oli ollut niin julkinen, että poliittisia linjauksia oli pakko 

tehdä.  

 

Julkisen debatin seurauksena edelliseltä vuodelta täyttämättä jääneet paikat saatiin 

täyttää jälkikäteen. Tämä ei ole ollut mahdollista aiemmin, sillä kiintiöpakolaisten 

valinnan jäädessä vajaaksi olivat paikat jääneet tyhjiksi.189 Näin saatiin vihdoin avattua 

mahdollisuus joustavampaan kiintiöpakolaissuunnitteluun, mitä ministeriöt olivat jo 

kauan ajaneet.  

 

Kiintiöpakolaissuunnittelun suurena ongelmana on ollut läpi vuosien siihen liittyvien 

asioiden jakautuminen eri ministeriöille, jolloin valmistelu on ollut vaivalloista ja 

hidasta. Vuonna 2007 päästiin pakolaispolitiikan – mukaan lukien 

kiintiöpakolaispolitiikan – näkökulmasta katsottuna asioissa huimasti eteenpäin. 

Eduskuntavaalien jälkeen hallitukseen valittiin ensimmäistä kertaa historiassa 

maahanmuutto- ja eurooppaministeri (Astrid Thors, r.), jonka vastuulle kuuluivat myös 

kiintiöpakolaisasiat. Hänen erityiseksi tehtäväkseen tuli hoitaa maahanmuutto- ja 

pakolaispolitiikkaa. Ministerillä on myös mahdollisuus aktivoida uudella tavalla 

Suomen kiintiöpakolaispolitiikkaa ja samalla myös poliittisia päättäjiä.  

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
188 HS 26.2.2007, Vasemmistoliitto, vihreät ja kokoomus kasvattaisivat pakolaiskiintiötä. 
189 HS 1.2.2007, Suomi hakee tänä vuonna pakolaisia myös Ruandasta. 
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7. Takkuilevaa joukkuepeliä 
 

 

 

Kiintiöpakolaispolitiikan kehittäminen on ollut erittäin hidas ja pitkällinen prosessi. 

Suomen kiintiöpakolaispolitiikka oli pitkään vain virkamiesten käytännön toimien ja 

suunnittelun varassa, sillä poliitikot ovat olleet politiikan teossa passiivisia. Tästä 

hyvänä esimerkkinä voidaan pitää sitä, että ensimmäinen kiintiöpakolaisiin liittynyt laki 

saatiin aikaan vasta vuonna 1999 – yli 25 vuotta sen jälkeen, kun maahan oli saapunut 

ensimmäisen kerran pakolaisia hallituksen kutsusta. 

 

Kiintiöpakolaispolitiikan historia voidaan jakaa niin sanottuihin suuriin taitekohtiin. 

Tällaisia tärkeitä taitekohtia on löydettävissä tutkielman ajanjaksolta 1973–2007 

yhteensä neljä kappaletta. Nämä ovat vuodet 1985, 1991, 1999 ja 2006. Ajatuskulku 

näiden vuosien valinnassa on seuraavanlainen. Vuonna 1985 valtioneuvosto teki 

periaatepäätöksen vuosittaisesta kiintiöpakolaisten vastaanotosta. Virallistaminen teki 

politiikasta näkyvää; sen tärkeys tunnustettiin. Seuraava suuri muutos tapahtui 1991, 

jolloin turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu siirsi huomion pois 

kiintiöpakolaispolitiikasta. Samalla alkoi myös aikakausi, jolloin 

kiintiöpakolaispolitiikka menetti asemansa pakolaispolitiikan merkittävänä muotona. 

Kiintiöpakolaispolitiikkaa alettiin kehittää turvapaikkapolitiikan yhteydessä; se antoi 

turvapaikkapolitiikalle paikkansa poliitikkojen kiinnostuksen kohteena aina pitkälle 

2000-luvun ensimmäiselle vuosikymmenelle saakka.  

 

Vuosi 1999 oli merkittävä siinä mielessä, että kiintiöpakolaispolitiikka kytkettiin 

ensimmäisen kerran osaksi lakia. Tätä ennen oli operoitu lähinnä virkamiespäätösten ja 

hallituksen periaatepäätösten pohjalta. Vuosi 2006 oli käännekohta kahdella tavalla. 

Ensinnäkin kiintiöpakolaispolitiikka erottui jälleen omaksi poliittiseksi linjakseen muun 

muassa hallituksen uudessa maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa. Toiseksi 

kiintiöpakolaispolitiikka nousi päivän polttavaksi teemaksi ja suuren yleisön 

tietoisuuteen. Samalla poliitikot luultavasti ymmärsivät poliittisen linjanvedon 

tärkeyden myös kiintiöpakolaiskysymyksen osalta. Toivottavaa onkin, että 

kiintiöpakolaispolitiikalle annettaisiin tulevaisuudessa huomiota myös eduskunnassa ja 

siitä käytäisiin Arkadianmäellä yhtä vilkasta keskustelua kuin kriisin ollessa 

kuumimmillaan vuoden 2006 lopulla. 
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Erilaisten historiallisten taitekohtien lisäksi Suomen kiintiöpakolaispolitiikan historiaa 

voidaan kuvata myös tutkimustuloksiin pohjautuvalla viitteellisellä aktiivisuuskuviolla, 

josta pystytään näkemään, miten aktiivisesti tänä ajanjaksona kiintiöpakolaispolitiikkaa 

on harjoitettu. Aktiivisuuskäyrää on hyvä verrata myös edellä mainittuihin suuriin 

taitekohtiin, sillä ne limittyvät toisiinsa joko suoralla tai käänteisellä tavalla. Kuviossa 

(Kuva 1) aktiivisuus on sijoitettu vasemmalle y-akselille ja aika kulkee x-akselilla. 

Aktiivisuuden akselilla luku 10 kuvaa erittäin suurta aktiivisuutta, kun taas luku 0 

merkitsee, että aktiivisuutta ei ole ollut lainkaan. 

 

Poliittisen päätöksenteon aktiivisuus 
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Kuva 1. Poliittisen päätöksenteon aktiivisuus on ollut korkeimmillaan vuosina 1987–

1988 sekä vuosina 1998–2003. Matalimmillaan se on ollut lamavuosina 1991–1993. 
 

 

Vuosina 1973–1985 kiintiöpakolaispolitiikan voidaan sanoa kehittyneen hyvin tasaisesti 

ja suhteellisen hitaasti. Suomen kiintiöpakolaispolitiikkaa on käytännön tasolla kehitetty 

vuodesta 1973 lähtien, jolloin ensimmäiset Chilen pakolaiset saapuivat Suomeen. Maa 

ei ollut valmistautunut millään tavoin pakolaisryhmien tuloon ja näin ollen virkamiehet 

alkoivat rakentaa vastaanoton ja hallinnon perusteita. Vastaanottojärjestelmä muotoutui 

kokemusten ja erehdysten kautta käytännön työssä. Maailman pakolaistilanteen 

huonontuessa pakolaisia alettiin kutsua Suomeen yhä useammin, kunnes todettiin, että 

aika ja kehitetty organisaatio olivat kypsiä pakolaisten vuosittaiselle vastaanotolle.  

 



 78

Vuonna 1985 valtioneuvoston tekemällä periaatepäätöksellä saatiin aikaan 

kiintiöpakolaispolitiikan kulmakivi, eli tällöin hyväksyttiin kiintiöpakolaisten vuotuinen 

vastaanotto. Suomi halusi ottaa pakolaispolitiikkansa kantavaksi voimaksi nimenomaan 

kiintiöpakolaispolitiikan ja näin kantaa kansainvälisen humanitaarisen vastuunsa. 

Poliitikot eivät olleet tässä vaiheessa kiinnostuneita pakolaispoliittisista asioista. Tätä 

kuvaa hyvin se, että pakolaispolitiikkaa koskevia kysymyksiä ja aloitteita tehtiin 

vuosina 1973–1983 vain 33 kappaletta. Kiintiöpakolaispolitiikan kehittäminen oli lähes 

täysin virkamiesten päätösten varassa. 

 

Kiintiöpäätöstä seuranneet vuodet 1986–1989 aiheuttivat politiikan kehittämisessä 

todellisen aktiivisuuspiikin (Kuva 1). Kiintiötä kasvatettiin tänä aikana lähes vuosittain 

100 pakolaisesta 500 pakolaiseen. Kiintiöpakolaispolitiikka oli hallituksen politiikkaa, 

ja silloinen pääministeri Harri Holkerin hallitus ottikin aiheeseen useasti kantaa. 

Pakolaiskysymys kirjattiin jopa osaksi hallitusohjelmaa. Myös kansanedustajat 

heräsivät tässä vaiheessa tekemään aloitteita kiintiön nostamiseksi ja vuosina 1984–

1988 aloitteita ja kysymyksiä pakolaispolitiikasta tehtiin paljon. Tämän 

aktiivisuuspiikin selittäjänä voitiin nähdä ensinnäkin ennennäkemätön talouden kasvu, 

joka aiheutti resurssien runsautta ja niin sanottua avokätisyyttä. Toisaalta 

kiintiöpakolaispolitiikka oli täysin valtion itsensä hallittavissa, sillä viranomaisilla oli 

valta valita Suomeen otetut pakolaiset sekä sanella, kuinka paljon heitä ylipäätään 

vastaanotetaan. Lehdissä julkaistusta kielteisestä mielipidekirjoittelusta huolimatta 

kansalaiset suhtautuivat positiivisesti kiintiön kasvattamiseen. Myönteinen ilmapiiri 

vaikutti myös hallitukseen ja kansanedustajiin rohkaisevalla tavalla. 

 

Vuosikymmenen vaihde ja lama näkyivät hyvin selvällä tavalla myös harjoitetussa 

kiintiöpakolaispolitiikassa. Vuosina 1990–1994 aktiivisuus politiikan kehittämiseen 

laski lähes nollaan (Kuva 1). Virkamiehet olivat peräänkuuluttaneet 1980-luvun lopun 

positiivisen kehityksen innoittamina valtiolta selviä kiintiöpakolaispoliittisia linjauksia 

lakitasolla. Pakolaisten määrä kasvoi turvapaikanhakijoiden löydettyä Suomen, ja 1990-

luvun alun ulkomaalaislaki ei antanut kunnollisia vastauksia kiintiöpakolaispolitiikan 

kehittämiseksi. 1980-luvun lopulla valtioneuvosto oli tehnyt päätökset pakolaisten 

toimeentulon turvaamisesta ja vastaanoton kulujen korvaamisesta. Organisaation 

paisuessa pakolaisten asema oli virkamiesten mielestä uhattuna, ellei valtioneuvoston 

periaatepäätöksistä voitu tehdä lakia. Lisäksi maalle toivottiin virallista 

pakolaispoliittista ohjelmaa.  
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Virkamiehet valmistelivat lakialoitteen, jonka hallitus kuitenkin tyrmäsi. Laki oli 

poliittinen mahdottomuus. Suurimpana syynä harjoitetulle jarrutuspolitiikalle oli ennen 

näkemättömän kova lama, joka koetteli Suomea. Kansalaiset kokivat pakolaisten 

vastaanoton negatiivisena asiana, ja lehtikirjoittelussa keskityttiin lähinnä 

pakolaisuuden huonoihin puoliin. Eduskunnassa ei siis suoraan sanottuna haluttu ottaa 

asiassa riskiä. Samaan aikaan osuivat myös myllerrykset Euroopassa, kuten 

Neuvostoliiton hajoaminen ja entisen Jugoslavian alueella käyty sota. Olot olivat 

levottomat, ja Suomeen alkoi saapua paljon turvapaikanhakijoita. Eduskunnan 

mielenkiinto siirtyi kiintiöpakolaisista turvapaikanhakijoihin ja heidän lakisäätelyyn, 

jotta turvapaikanhakijoiden prosessointi saatiin toimimaan. Kiintiöpakolaispolitiikka 

hävisi mielenkiinnossa ja kiireellisyydessä turvapaikkapolitiikalle. Vuosina 1990–1994 

kiintiöpakolaispolitiikka jäi junnaamaan paikalleen myös kiintiön nostamisen puolesta. 

Lama teki nostamistavoitteet tyhjiksi, sillä valtiolla ei ollut tänä aikana rahallisia 

resursseja eikä myöskään halua kiintiön kasvattamiseen. 

 

Kiintiöpakolaispolitiikan kehittäminen koki uuden nousun vuosina 1995–2004. Tänä 

aikana politiikkaa kehitettiin aktiivisesti (Kuva 1). Maan hallitukselle tehtiin 

pakolaispoliittinen ohjelma, ja pakolaiset – kiintiöpakolaiset mukaan luettuna – saivat 

oikeusasemaansa parantaneen kotouttamislain. Vihdoinkin kiintiöpakolaispolitiikka 

tuotiin vuonna 1999 lain tasolle. Kehitys oli kestänyt, sillä virkamiesten keskuudessa 

säädösten tarvetta oli pidetty kiireellisenä jo vuonna 1991. Vuoden 2004 

ulkomaalaislaissa säädettiin kiintiöpakolaisten vastaanoton periaatteista. Näiden lakien 

seurauksena Suomen kiintiöpakolaispolitiikasta tuli yksi maailman säädellyimmistä.  

 

Kiintiöpakolaispolitiikan menestyksestä huolimatta leimallisinta vuosille 1995–2004 oli 

kuitenkin se, että kiintiöpakolaispolitiikan rinnalle oli noussut toinen tärkeä 

pakolaispolitiikan muoto: turvapaikkapolitiikka. Erona 1990-luvun alkupuoleen voidaan 

pitää sitä, että nyt kiintiöpakolaispolitiikkaa kehitettiin yhdessä turvapaikkapolitiikan 

kanssa. Kiintiöpakolaiset eivät enää jääneet turvapaikanhakijoiden jalkoihin muualla 

kuin eduskunnan keskusteluissa, joissa turvapaikkapolitiikasta keskusteltiin kiihkein 

sanankääntein, mutta kiintiöpakolaisista lausuttiin tuskin sanaakaan. Onkin nurinkurista 

huomata, että vaikka politiikassa otettiin isoja harppauksia eteenpäin, niin 

kansanedustajat suhtautuivat kiintiöpakolaispolitiikkaan yhä passiivisesti. Tästä syystä 

myös poliittisen aktiivisuuden ei voida sanoa olleen huipussaan (Kuva 1). 

 



 80

Vuosina 2006–2007 kiintiöpakolaispolitiikka nousi suuren yleisön tietoisuuteen. Vuosi 

2006 oli siitä erikoinen, että silloin hallitus hyväksyi uuden maahanmuuttopoliittisen 

ohjelman, jossa oli hyviä politiikkalinjauksia myös kiintiöpakolaispolitiikalle. Lisäksi 

oman panoksensa antoi myös sisäasiainministeriö strategiapaperillaan. Vuosia jatkunut 

poliitikkojen passiivinen suhtautuminen kiintiöpakolaispolitiikan kehittämiseen 

kulminoitui sisäasiainministeriön ja työministeriön kahnaukseen kiintiön 

kohdentamisesta. Kriisin voidaan nähdä olevan seurausta siitä miten käy, kun 

virkamiesten täytyy tehdä poliitikkojen työt ja toimia poliittisten linjausten väljyyden 

takia omalla tavallaan. Kiistan takia kansanedustajat todella tiedostivat 

kiintiöpakolaispolitiikassa olleet puutteet ja ottivat siihen kantaa näyttäen tosin välillä 

myös oman tietämättömyytensä.   

 

Kiintiöpakolaisselkkauksesta seurasi jotain hyvääkin. Vuonna 2007 kiintiön 

kohdentaminen saatiin valmiiksi jo tammikuun lopussa ja muutoksia kehitettiin koko 

systeemiin. Lisäksi selkkaus luultavasti opetti poliitikkoja siinä, että heidän 

passiivisuutensa voi johtaa suuriin ongelmiin. Kiintiöpakolaispolitiikan hajanainen 

hallinto ja virkamiehille kuulumaton vastuu johtivat erikoiseen tilanteeseen – 

ministeriöiden julkiseen kiistelyyn. Vuoden 2006 kriisistä otettiin opiksi myös sillä 

tavalla, että vuoden 2007 eduskuntavaaleissa kaikkien puolueiden vaaliohjelmissa oli 

maininta kiintiöpakolaisista. Lisäksi uuteen hallitukseen valittiin ensimmäisen kerran 

maahanmuutto- ja eurooppaministeri, jonka vastuulla ovat myös pakolaisasiat.  

 

Politiikan teon aktiivisuutta voidaan tarkastella myös hieman eri näkökulmasta silloin, 

kun mittariksi otetaan kiintiön kasvu. Aloitusvuodeksi on valittu vuosi 1986, jolloin 

ensimmäiset pakolaiset saapuivat kiintiöissä hallituksen periaatepäätöksen jälkeen. 

Lukumäärä vasemmalla viittaa vuosittaiseen kiintiöön (Kuva 2). 
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Pakolaiskiintiön kehitys 1986-2007
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Kuva 2. Kun kuvaa verrataan kuvan 1 kanssa (s. 77), huomataan, että kiintiö kasvaa 

aina samaan aikaan, kun poliittisen päätöksenteon aktiivisuus on korkeimmillaan. 

 

 

Kiintiön kehitys (Kuva 2) on vuoden 1985 valtioneuvoston periaatepäätöksen jälkeen 

yhteneväinen aikaisemmin esitetyn käyrän (Kuva 1) kanssa: 1980-luvun lopun nostoista 

aina 1990-luvun alkupuolen pysähtyneisyyden tilaan ja taas kasvava siirryttäessä 1990-

luvun loppuun ja 2000-luvun alkupuolelle. Kuitenkin on huomattava, että siinä missä 

uuden vuosituhannen ensimmäisen vuosikymmenen puolessavälissä on saatu aikaan 

poliittisia edistysaskeleita muun muassa kiintiövalinnan joustavuuden suhteen, niin 

kiintiö sinällään on pysynyt samassa 750 pakolaisessa aina vuodesta 2001 saakka (Liite 

1).  

 

Kiintiön suuruudessa – tai pikemminkin pienuudessa – näkyy poliitikkojen passiivisuus 

ehkä kaikkein parhaalla tavalla. Kiintiön nostamiseksi tarvitaan nimittäin nimenomaan 

aktiivisuutta poliitikkojen osalta, sillä he päättävät siitä viime kädessä. Vieläkään ei olla 

päästy jo 1980-luvun lopusta saakka vaadittuun kiintiön nostamiseen 1000 pakolaiseen 

vuodessa. Aikaa on samalla kulunut jo kohta 20 vuotta. Tilanteeseen tuskin on luvassa 

myöskään muutosta, sillä esimerkiksi vuoden 2007 eduskuntavaaleissa puolueet ottivat 

vaaliohjelmissaan kantaa kiintiöpakolaisten määrään toivomalla lähinnä vain kiintiön 

korotusta 1000 pakolaiseen. Vasemmistoliitto ajoi ainoana puolueena todellista kiintiön 

korotusta. 
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Kansalaisten mielipiteet eivät ole voineet olla poliitikkojen passiivisuuden taustalla enää 

2000-luvun vaihteessa. Vuonna 1993 vain 31 prosenttia kannatti ainakin 1000 

pakolaisen ottamista, kun taas vuosina 1998, 1999 ja 2003 noin 40 prosenttia kannatti 

tätä (Liite 6). Voidaankin sanoa, että suomalaiset kannattivat pakolaiskiintiöiden 

nostamista huolimatta siitä, että pakolaisia oli Suomessa enemmän kuin koskaan 

aiemmin. 

 

Kiintiöpakolaispolitiikan kehittämisen – niin kuin minkä tahansa politiikan tekemisen – 

voidaan parhaimmillaan sanoa olevan virkamiesten ja poliitikkojen saumatonta 

joukkuepeliä. Kiintiöpakolaispolitiikan kohdalla asia on ollut kuitenkin niin, että jos 

virkamiehet ovat olleet se jääkiekkojoukkueen hyökkäävä ykkösketju, niin poliitikot 

ovat toimineet jarruketjuna – omaa joukkuettaan vastaan. Tuntuu myös siltä, että 

jarruketju on välillä laukonut omaan maaliin. 

 

Politiikan areenalla kiintiöpakolaispolitiikan voidaankin sanoa tutkielman tulosten 

perusteella olleen hallituksen asia. Poliitikkojen passiivisuudesta puhuttaessa katseen 

voi kääntää suurimmaksi osaksi rivikansanedustajiin – poliittinen keskustelu ja 

eduskuntapuolueiden kiinnostus asiaa kohtaan on ollut vähäistä. Hallitus teki 1980-

luvulla periaatepäätöksiä, jotka veivät politiikkaa eteenpäin. Kiintiöpakolaispolitiikka 

mainittiin silloin myös ensimmäistä kertaa hallitusohjelmassa. 1990- ja 2000-luvun 

jälkimmäisillä puoliskoilla hallitukselle on valmisteltu maahanmuuttopoliittiset 

ohjelmat. Vuoden 1999 kotouttamislaki ja 2004 ulkomaalaislaki ovat myös olleet 

kiintiöpakolaispolitiikan kehitykselle tärkeitä.  

 

Hallitus on haitannut kiintiöpakolaispolitiikan kehittämistä ainoastaan lama-aikana, 

jolloin tärkeä lakiesitys pakolaisten oikeusturvan parantamiseksi jäi pöydälle. 

Hallituksen aktiivisuus voidaan nähdä kuitenkin myös toisessa valossa. Hallituksella on 

eräänlainen pakkovelvollisuus hoitaa maahanmuuttopolitiikkaa, johon 

kiintiöpakolaispolitiikka olennaisesti liittyy. Lisäksi EU-jäsenyys on tuonut hallitukselle 

uusia velvoitteita tässä asiassa. 
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Mihin suuntaan matka jatkuu? 

 

Tämän tutkielman pohjalta on noussut esiin mielenkiintoisia kysymyksiä, jotka 

kaipaavat selvittämistä mahdollisen jatkotutkimuksen muodossa. Mehevä 

tutkimuskohde olisikin vertaileva tutkimus Suomessa harjoitetusta 

kiintiöpakolaispolitiikasta ja turvapaikkapolitiikasta. Tällaisen työn aikarajauksena 

toimisi hyvin 1990-luvun alku, kun turvapaikanhakijat tavallaan vasta löysivät Suomen. 

Olisi mielenkiintoista tutkia muutaman vuoden päästä sitä, miten näitä 

pakolaispolitiikan muotoja on kehitetty kiintiöpakolaispolitiikan ollessa suureksi osaksi 

sisäpoliittinen kysymys ja maan itsensä kontrolloitavissa, kun taas turvapaikkapolitiikka 

on pikemminkin ulkopolitiikkaa, jonka ongelmia ratkotaan usein myös kansainvälisen 

politiikan areenoilla.  

 

Mielenkiintoista olisi tehdä myös suuri kartoitus Suomeen tulleiden kiintiöpakolaisten 

kansalaisuuksista ja tutkia etnisten ryhmien rakentumista Suomeen. Keitä on otettu, 

milloin ja missä määrin? Tutkimuksen tekoa vaikeuttaa rekisteritietojen salassapito, 

sekä toisaalta ehkä myös se, ettei kattavia tilastoja ole olemassa varhaisilta ajoilta. Olisi 

myös hedelmällistä tutkia kaikkia Suomeen tulevia maahanmuuttajia: pakolaisryhmiä, 

siirtolaisia, paluumuuttajia ja opiskelijaryhmiä. Näitä ryhmiä voisi tutkia uhkaavan 

työpulan näkökulmasta ja samalla verrata valtion harjoittamaa politiikkaa näitä ryhmiä 

kohtaan. Tästä työllisyysnäkökulmasta on myös kiintiöpakolaisten kohdalla puhuttu, 

mutta ainakin virallisella tasolla ajatuksesta on luovuttu. 

 

Tällä hetkellä Suomi on yksi todella harvoja kiintiöpakolaisia ottavia maita, jolla 

uudelleensijoittamista koskevat prosessit ja kriteerit on kirjoitettu lakiin. Eri maissa – 

muun muassa muissa Pohjoismaissa – nämä perustuvat alemman asteiseen sääntelyyn. 

On kuitenkin pidettävä mielessä, että säännökset kirjattiin lakiin Suomessakin vasta 

vuonna 2004 ulkomaalaislain yhteydessä, vaikka ensimmäiset kiintiöpakolaisiksi 

luettavat ryhmät saapuivat Suomeen jo 1970-luvulla.  

 

Vuoden 2008 alussa Suomi teki tärkeän kannanoton kiintiöpakolaispolitiikan kannalta 

Euroopan unionissa. Suomi allekirjoitti EU:n pakolaiskiintiömaiden kirjeen. Tällä 

kirjeellä on tarkoitus lisätä tulevaisuudessa UNHCR:n esittämiä kiintiöpakolaisia 

vastaanottavien EU:n jäsenmaiden määrää (tällä hetkellä kiintiöpakolaisia vastaanottaa 
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kuusi EU-maata190). Samalla halutaan myös, että yhteistyötä pakolaisten 

uudelleensijoittamisessa lisättäisiin EU-maiden välillä. Tarkoituksena olisi, että 

kokeneet vastaanottajamaat opastaisivat uusia maita, jotta ne voisivat myös aloittaa 

sijoittamisen ja tavoitetta tuettaisiin esimerkiksi yhteisillä valintamatkoilla. Suomi 

haluaa siis tulevaisuudessa kehittää aktiivisesti kiintiöpakolaispolitiikkaa myös EU:n 

tasolla.191 Näyttääkin optimistisesti ajateltuna siltä, että kiintiöpakolaispolitiikasta voisi 

lähivuosina tulla osa EU-politiikkaa ja näin ollen se saisi huomiota myös 

kansainvälisesti.  

 

On hyvinkin mahdollista, että ratkaisevat vuodet ovat pian kiintiöpakolaispolitiikan 

kehittämisen osalta käsillä. Suomessa aihe on kokenut uuden nousun, ja vuoden 2006 

tapahtumien jälkeen politiikkaa kehitetään jälleen aktiivisesti eteenpäin. Toivottavaa 

onkin, että myös kansanedustajat ja puolueet jatkaisivat aktiivista parlamentaarista 

keskustelua aiheesta. Poliittinen avaus EU:ssa voi olla kiintiöpakolaispolitiikan 

kohtalon kysymys. Tällä hetkellä hyvin harva maa vastaanottaa kiintiöpakolaisia, kun 

taas erilaiset kriisit lisäävät jatkuvasti turvapaikanhakijoiden määrää teollisuusmaissa. 

Nähtäväksi jää, ottaako kiintiöpakolaispolitiikka tulta alleen EU:ssa, vai häviävätkö 

kiintiöpakolaiset lopullisesti turvapaikanhakijoille poliittisessa tärkeydessä.  

 

Suomi on nyt ilmaissut halunsa kehittää kiintiöpakolaispolitiikkaa, mutta suureksi 

kysymykseksi nousee: miksi ottaa vielä vapaaehtoisesti kiintiöpakolaisia, kun 

turvapaikanhakijoitakin tuntuu olevan liikaa? Lisäksi paljon puhuttu tulevaisuuden 

työvoimapula192 voi kääntää tilanteen turvapaikanhakijoille edullisemmaksi myös 

Suomessa. Jo nyt kysellään, pitäisikö työvoimaperäistä maahanmuuttoa kasvattaa. 

Turvapaikanhakijoilla on tässä kilpailussa usein paremmat mahdollisuudet kuin kauan 

pakolaisleireillä olleilla, usein suuria traumoja kokeneilla kiintiöpakolaisilla, jotka 

tarvitsevat usein pitkäkestoista kuntoutusta. Nähtäväksi jää, kumpi pakolaispolitiikan 

osa-alue tulee lopulta voittamaan. 

 

                                                 
190 Nämä maat ovat: Suomi, Ruotsi, Alankomaat, Tanska, Iso-Britannia ja Irlanti. Ks. Suomi aktiivisesti 
kehittämässä EU:n pakolaiskiintiötoimintaa, www-dokumentti. 
191 Suomi aktiivisesti kehittämässä EU:n pakolaiskiintiötoimintaa, www-dokumentti. 
192 Äskettäin julkaistun tutkimuksen mukaan Suomen työikäisten määrä tulee laskemaan nopeasti niin, 
että 2010-luvulla vaje kasvaa 30 000 henkilöllä vuodessa. Maahanmuuttajat ovat vajeen täyttämisen 
kannalta yksi tärkeä ryhmä, joka voitaisiin työllistää Suomessa paremmin. Lue lisää aiheesta: Heikkilä – 
Pikkarainen 2008. 
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PAKOLAISKIINTIÖT JA KIINTIÖPAKOLAISTEN MAAHAN SAAPUMINEN  
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Lähde: Työministeriön internetsivusto 
<http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maahanmuutto/08_maahanmuuttotilastot/til072
.pdf> 
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POHJOISMAISET PAKOLAISKIINTIÖT 1990-1996

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Tanska 500 500 500 500 500 500 500

Suomi 500 500 500+200 500+100 500 500+500 500+500

Islanti 30 30

Norja 1000 1000 3000*** 3000****

Ruotsi* 1250 1250 1250 
+2000

1800+500
+5500 
+600

1800 2700**

* Budjettivuosi 1.7.-30.6.

** Heinäkuu 1995 - Joulukuu 1996

*** 1992-1994

**** 1995-1997

Lähde: Maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen toimikunnan välimietintö. Sisäasiainministeriö 6/1996.
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SUOMEN VASTAANOTTAMAT PAKOLAISMÄÄRÄT 1973-1983

Vuosi Latin. Am. Iran Afrikka Sri Lanka Indokiina YHT
1973-77 182 ---- ---- ---- ---- 182

1979 ---- ---- 1 ---- 100 101
1980 ---- ---- 2 ---- 15 17
1982 1 ---- ---- ---- 9 10
1983 ---- 2 ---- 2 134 138

Yhteensä 183 2 3 2 258 448

Lähde:
Pakolaishallinnon työryhmän muistio. Työryhmämuistio 1984:21, Sosiaali- ja terveysministeriö.
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JÄTETYT TURVAPAIKKAHAKEMUKSET 1984-1990

1984 15
1985 18
1986 23
1987 49
1988 64
1989 179
1990 2725

Lähde: Pakolaisinfo 1/1991. Pakolaistiedotus. Sosiaalihallitus 1991, 4.
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Lähde: Työministeriön internetsivusto 
<http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/04_maahanmuutto/08_maahanmuuttotilastot/til003
i.pdf>  
[ 20.1.2007] 
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SUHTAUTUMINEN PAKOLAISKIINTIÖIHIN 1987, 1993, 1998, 1999 JA 2003 (%)

Kuinka paljon pakolaisia Suomi voisi mielestänne ottaa vastaan vuosittain?

1987 1993 1998 1999 2003

Ei yhtään 4 19 10 6 10
1-499 52 19 22 10 23
500-999 10 66 % 7 45 % 11 43 % 9 25 % 11 44 %

1000-4999 14 18 24 26 22
5000-9999 3 5 6 6 6
10 000- 4 21 % 8 31 % 11 41 % 5 39 % 14 42 %

Ei os. san. 13 23 15 35 14

% 100 100 100 100 100
otos 1088 1035 1020 1007 1538

Lähteet: Jaakkola Magdalena, Maahanmuutto ja etniset asenteet. Suomalaisten suhtautuminen
maahanmuuttajiin 1987-1999. Työpoliittinen tutkimus 213. Helsinki 1999, 25; 
Jaakkola Magdalena, Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttajiin vuosina
1987-2003. Työpoliittinen tutkimus 286. Helsinki 2005, 49. 
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PAKOLAISKIINTIÖN KOHDENTAMINEN 2007

Ryhmä Määrä 
(Henkilöä)

Valintamatka 
(suunniteltu)

Myanmarilaiset pakolaiset Thaimaassa 250 loka-marraskuu

Iranilaiset ja irakilaiset pakolaiset Turkissa
ja Syyriassa (Jakautuu UNHCR:n
esityksen mukaisesti Turkista otettavien
iranilaisten ja irakilaisten sekä Syyriasta
otettavien irakilaisten pakolaisten välillä)

250 elo-syyskuu

Kongolaiset pakolaiset Ruandassa 150 toukokuu

Hätätapaukset (emergency, urgent) 100

YHTEENSÄ 750

Lisäksi vuoden 2007 aikana valitaan vuoden 2006 kiintiöstä täyttämättä jäänyt yhteensä
noin 100 henkilön osuus jakautuen seuraavasti:

2/3 myanmarilaisia pakolaisia Thaimaahan suuntautuvan valintamatkan yhteydessä
1/3 ylimääräisiä hätätapauksia taulukossa mainittujen hätätapausten lisäksi

Lähde: Työministeriö 31.1.2007 (alkuperäinen kappale tekijän hallussa).
 

 

 

 

 

 

 

 


