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1 Johdanto 

 

Kansainvälinen muuttoliike on vanha ja sellaisenaan neutraali ilmiö.1 Ihmiset ovat koko historiansa 

ajan siirtyneet uusille alueille vaihtelevista syistä, joko yksin tai yhdessä, pakotettuina tai omasta 

halustaan paremman elämän perässä. Muuttoliike voidaankin nähdä myönteisessä valossa, sillä se 

mahdollistaa inhimillisten kykyjen kehittämisen ja sekä yksilön että kokonaisten yhteisöjen elinolo-

jen parantamisen.2 Maahanmuuttajat vastaavat monien länsimaiden työvoimatarpeeseen ja torjuvat 

köyhyyttä kotimaissaan lisäten taloudellista aktiivisuutta sekä lähtö- että kohdemaissa.3 Mitattavien 

taloudellisten vaikutusten ohella kansainvälisen muuttoliikkeen sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset 

sekä lähtö- että kohdemaihin ovat merkittäviä. Toisaalta maahanmuuttajiin kohdistetaan lukematon 

määrä kontrollin, joskus myös rankaisun muotoja, mikä osoittaa, että ainakaan kaikki muuttajat eivät 

ole tervetulleita asettumaan uusille alueille.  

 

Maailmanlaajuisesti maahanmuuttajien kokonaismäärän sanotaan usein olevan tasaisessa nousussa.4 

Vuonna 2019 arvioitiin, että muualla kuin kotimaassaan asuvien lukumäärä oli noin 272 miljoonaa, 

joista Euroopassa asui 82 miljoonaa. Maahanmuuttajien osuus koko maapallon väestöstä on noussut 

2,8 prosentista 3,5 prosenttiin vuodesta 2000.5 Yli puolet maahanmuutosta on työperäistä, ja työikäi-

siä kaikista maahanmuuttajista on lähes 90 prosenttia.6 Pakolaiset ja turvapaikanhakijat muodostavat 

noin neljänneksen kaikista maahanmuuttajista, mutta toisin kuin muista maahanmuuttajista, heistä 

valtaosa oleskelee kehittyvissä valtioissa kotimaidensa lähialueilla.7  

 

Merkittävämpää kuin pelkkä maahanmuuttajien lukumäärä, on vaihtelu lähtö-, kauttakulku- ja koh-

demaissa, muuttoliikkeen syissä ja muissa kansainvälisissä muuttoliiketrendeissä. Euroopan valtioi-

den kohdalla muutos lähtömaista maahanmuuton kohdealueeksi 1960-luvulta tähän päivään on kai-

kista suurin: 1900-luvun puolivälissä yli 75 prosenttia maahanmuuttajista oli kotoisin Euroopasta, 

 
1 Tässä tutkielmassa käsitteitä muuttoliike ja maahanmuutto käytetään pienellä näkökulma- tai sävyerolla toistensa syno-
nyymeinä. Termi muuttoliike painottaa kansainvälisen liikkuvuuden monimuotoisuutta ja -suuntaisuutta, maahanmuutto 
puolestaan kuvaa paremmin tiettyyn yksittäiseen valtioon suuntautuvaa muuttoliikettä kyseisen valtion omasta näkökul-
masta. 
2 Castles 2011, s. 288.  
3 Lindley 2011, s. 251–252; OECD/ILO 2018, s. 19.  
4 Vaikka maahanmuuttajien lukumäärä lisääntyisi, se ei kuitenkaan suoraan tarkoita, että maahanmuuttajien suhteellinen 
osuus väestöstä kasvaisi. Jos maahanmuuttoa tarkastellaan pidemmällä aikavälillä, suhteellinen osuus on itse asiassa las-
kenut maailmansotien jälkeen 1980-luvulle saakka ja pysynyt sen jälkeen samana, kunnes noussut uudelleen 2000-luvun 
aikana. Toisaalta maahanmuuton kasvavia määriä selittää myös esimerkiksi pakolaisten tarkempi tilastointi ja rekiste-
röintien yleistyminen. Ks. De Haas et al. 2019, s. 888–889. 
5 UN 2019. 
6 ILO 2018, s. 5–6.  
7 ILO 2018, s. ix; UNHCR 2020a. 
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tällä hetkellä enää joka viides.8 Kansainvälisen muuttoliikkeen suuntautuminen Länsi- ja Pohjois-

Eurooppaan luo odotuksia ja muutospaineita Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden muuttoliikepolitii-

kalle ja maahanmuuttolainsäädännölle.9 

 

EU:n ja jäsenvaltioiden välillä on jännite liittyen oikeus- ja sisäasioihin, viime vuosina erityisesti 

kansainväliseen muuttoliikkeeseen. Jäsenvaltiot joutuvat koordinoimaan yhdessä kysymyksiä, kuten 

esimerkiksi sisäistä turvallisuutta ja maahanmuuton hallintaa, joiden on perinteisesti ymmärretty kuu-

luvan yksin suvereeneille kansallisvaltioille.10 Vuonna 2015 nopeasti lisääntynyt turvapaikanhakijoi-

den määrä paljasti puutteita EU:n maahanmuuttopolitiikassa, -lainsäädännössä ja niiden täytäntöön-

panossa.11 Tähän mennessä keskustelua ovat herättäneet erityisesti turvapaikkahakemusten vastaan-

ottamiseen liittyvä taakanjako ja jäsenvaltioiden ajoittain omavaltaiset ratkaisut. Myös laittoman 

maahanmuuton ja terrorismin torjunta on nähty välttämättömänä. Vasta syyskuussa 2020 komissio 

sai julkaistua uuden maahanmuuttoa koskevan esityksensä, kun edelliset turvapaikkalainsäädännön 

uudistukset olivat jumiutuneet vuonna 2016. Vielä viiden vuoden jälkeenkin Euroopan unioni etsii 

ratkaisuja vuoden 2015 ongelmiin.12 

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan ensinnäkin Euroopan unionin ja toiseksi Ruotsin, Norjan, Tanskan 

ja Suomen maahanmuuttoa ja rajatarkastuksia koskevia lainsäädäntöratkaisuja ja toimenpiteitä vuo-

den 2015 jälkeen.13 Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen lainsäädäntöä verrataan keskenään, ja niitä 

arvioidaan myös EU-oikeudellista taustaa vasten, sillä merkittävä osa muuttoliikettä koskevasta sään-

telystä tehdään EU-tasolla. Koska EU-sääntely on kuitenkin uutta, osin hajanaista ja asettaa ainoas-

taan vähimmäistason, jää jäsenvaltioille liikkumatilaa sekä maahanmuuttopolitiikan että lainsäädän-

nön suhteen. Jäsenvaltioiden ratkaisut määrittävät viime kädessä sen, tarkoittaako EU:n perussopi-

muksissa mainittu maahanmuuton hallinta muuttoliikkeen mahdollistamista vai rakennetaanko maan-

osasta linnoitusta, josta ei-toivotut tulijat pidetään poissa. 

 

Perinteisesti Pohjoismaita on pidetty monilla mittareilla keskenään samanlaisina. Maantiede ja histo-

ria toki ovatkin pitkälti yhteiset, ja Pohjoismainen passiunioni on mahdollistanut matkustamisen 

 
8 De Haas et al. 2019, s. 889–890.  
9 De Haas et al. 2019, s. 893. 
10 Monar 2010, s. 239. 
11 Ks. esim. Atanassov et al. 2018, s. 239. 
12 COM(2020) 609 final. 
13 Islantia ei tarkastella tässä tutkielmassa, koska vuoden 2015 pakolaiskriisi ei välittömästi näkynyt maassa samalla ta-
voin kuin muissa Pohjoismaissa, ks. Heleniak 2018, s. 39–41. Islannin etäisyys ei kuitenkaan tarkoita, etteikö olisi perus-
teltua ja kiinnostavaa verrata Islantia muihin Pohjoismaihin juuri tästä syystä. Se ei tämän tutkielman puitteissa ollut 
mahdollista ja siten jää tarkasteltavaksi toisissa yhteyksissä. 
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Pohjoismaasta toiseen ilman rajatarkastuksia. Maahanmuuton suhteen Pohjoismaat ovat kuitenkin 

viime vuosina päätyneet myös keskenään erilaisiin ratkaisuihin niin suhteessa EU:n perussopimuk-

siin ja sekundaarilainsäädäntöön kuin kansallisen lain ja viranomaisten toiminnan tasoilla. Tanska ei 

sovella EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alaan kuuluvia säännöksiä, mutta on kansainvä-

listen sopimusten kautta osa Schengen-aluetta ja Dublin-järjestelmää. Norja ei ole EU-maa, mutta 

kuuluu sekin Schengen-alueeseen ja soveltaa siten maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä osin 

EU-lainsäädäntöä. Suomi on ainoa tarkasteltavina olevista Pohjoismaista, jossa ei ole otettu käyttöön 

rajatarkastuksia EU:n sisärajoilla vuoden 2015 jälkeen. Myös maantiede erottaa tarkasteltavina olevia 

maita: Tanskan sijainti Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan välissä tekee siitä kauttakulkumaan poh-

joiseen suuntaaville. Suomella on Euroopan unionin pisin ulkoraja, johon ei kuitenkaan ole kohdis-

tunut eteläisen Euroopan maihin verrattavissa olevaa painetta, ei myöskään vuonna 2015 tai sen jäl-

keen. Turvapaikkahakemusten määrästä päätellen kaikki neljä maata ovat olleet sellaisia, joihin ver-

rattain monet turvapaikanhakijat ovat nimenomaan pyrkineet - joko etäisestä sijainnista huolimatta 

tai juuri siitä johtuen.  

 
 

1.1 Tutkimuskysymykset ja tutkielman rakenne 

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan EU:n maahanmuuttopolitiikan ja -lainsäädännön vaikutusta ja sovel-

tamista Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ja Pohjoismaiden lainsäädäntöratkaisuja vuoden 

2015 muuttoliikriisiin. Erityisen huomion kohteena ovat maahanmuuton hallinta ja rajoittaminen sekä 

säännösten vastaisen maahanmuuton ja oleskelun torjunta. Niiden ohella olen kiinnostunut siitä, mikä 

on eurooppalaisen muuttoliikelainsäädännön suunta ja miltä sen tulevaisuus kasvavien maahanmuut-

topaineiden edessä näyttää. Vastauksia etsin esittämällä seuraavat tutkimuskysymykset:  

 

1. Millaisia maahanmuuttoa koskevia ja maahanmuuton rajoittamiseen tähtääviä lain-

säädäntömuutoksia ja muita toimenpiteitä tarkasteltavana olevissa maissa on tehty 

vuodesta 2015 alkaen?  

 

2. Ovatko muutokset maahanmuuttopolitiikassa ja muuttoliikelainsäädännössä merk-

kejä eurooppalaistumisesta, Pohjoismaisten vaikutteiden vahvistumisesta vai kan-

sallisesta muuttoliikeparadigmasta? Tapahtuuko Pohjoismaissa yhdenmukaistu-

mista maahanmuuton hallinnan politiikoissa ja tekniikoissa koskien säännösten vas-

taista maahanmuuttoa?  
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3. Millaisia tavoitteita EU:n ja Pohjoismaiden ulkomaalaislainsäädännöllä on? Tähdä-

täänkö niillä humaaniin, liberaaliin ja ihmisoikeuksia painottavaan muuttoliikepolitiik-

kaan vai maahanmuuton torjumiseen tai rajoittamiseen kolmansista valtioista? 

 

Aloitan aiheen käsittelyn tiivistämällä tutkielman kannalta keskeiset kansainvälisen muuttoliikeoi-

keuden teemat ja käsitteet luvussa kaksi. Seuraavaksi tarkastelen EU:n maahanmuuttolainsäädännön 

kehitystä, EU:n sekundaarioikeutta eli maahanmuuttoa koskevia asetuksia ja direktiivejä sekä maa-

hanmuuttopolitiikan tavoitteita EU:n perusarvojen valossa. Maahanmuutto on luonnollisten henkilöi-

den liikkuvuutta maantieteelliseltä alueelta toiselle. Sen vuoksi kolmansien maiden kansalaisten maa-

hanmuuttoa ei Euroopan kontekstissa ole mieltä analysoida irrallaan unionin kansalaisten vapaasta 

liikkuvuudesta ja sen taustalla olevista EU-oikeuden tavoitteista. Unionin oikeutta ei ole myöskään 

ilman jäsenvaltioita. Luvussa neljä tarkastelen neljän Pohjoismaan maahanmuuttoa koskevia lainsää-

däntömuutoksia vuosina 2015–2017, Pohjoismaiden käyttöön ottamia sisärajatarkastuksia ja Euro-

dac-sormenjälkivertailun käyttöä säännösten vastaisen maahanmuuton torjunnassa. Lopuksi pyrin 

vastaamaan asettamiini tutkimuskysymyksiin sekä arvioimaan sitä, mihin eurooppalainen muuttolii-

kepolitiikka on matkalla ja onko sellaista ylipäänsä löydettävissä, kun tarkastelun kohteena ovat kan-

sallisvaltion rajoja noudattavat ulkomaalaislainsäädännöt.  

 

 

1.2 Menetelmällisistä lähestymistavoista: lainoppi ja oikeusvertailu 

 

Maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä tulee esiin EU-oikeuden ainutkertainen sui generis -

luonne. Euroopan unionilla on erityislaatuinen oikeusjärjestys, joka perustuu annettuun toimivaltaan 

ja ensisijaisuusperiaatteeseen ja jota ei voida lähestyä tavanomaisena kansainvälisenä oikeutena. EU-

oikeutta on siten tulkittava kokonaisuutena ja omassa kontekstissaan.14 Tämän tutkielman kohdalla 

tämä tarkoittaa sitä, ettei maahanmuuttoa ja muuttoliikekysymyksiä Pohjoismaissa voida tarkastella 

irrallaan henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta, joka on yksi EU:n neljästä perusvapaudesta. Toisaalta 

Euroopan muuttoliike- tai pakolaisoikeutta ei ole ilman kansainvälistä oikeutta, ihmisoikeussopimuk-

sia ja esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja.  

 

 
14 6/64 Costa v. ENEL, ECLI:EU:C:1964:66 ja C-283/81 CI.LF.I.T. v. Ministry of Health, ECLI:EU:C:1982:335, kohta 
20.  
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Tiedostaen ainakin joiltain osin oikeusvertailuun liittyvän mystiikan15 ja oikeusvertailijaan kohdistu-

vat vaatimukset16 rohkenen kokeilla aiheeni lähestymistä vertailevasta näkökulmasta. Rimaa laskee 

ensinnäkin aihe, joka suorastaan itse tarjoutuu tarkasteltavaksi oikeusvertailun metodein: maahan-

muutto ja sen hallinta kytkeytyy suvereenin kansallisvaltioon ja toisaalta ylikansallisiin instrument-

teihin, joita on mahdollista ja hyödyllistä analysoida toistensa valossa ja rinnakkain.17 Toiseksi ver-

tailua helpottaa aiheen alueellinen ja ajallinen rajaus. Tutkielman puitteissa ei ole mahdollista tuottaa 

synteesiä sen paremmin EU-oikeudesta kuin pohjoismaisesta oikeudestakaan, ei edes muuttoliike-

oikeudesta. Sen sijaan keskityn tiettyyn yhteiskunnalliseen ja historialliseen tapahtumaan (vuonna 

2015 alkanut muuttoliikekriisi), jota seurasi lähes yhtäaikaisia lakimuutoksia toisiaan maantieteelli-

sesti ja kulttuurisesti lähellä olevissa Pohjoismaissa. Kolmanneksi uskon, että oikeustieteilijän on 

syytä laajentaa näkökulmaansa kirjoitetun lain ulkopuolelle ja etsiä vastauksia oikeuden ja yhteiskun-

nan rajapinnoilta. En pysty tuottamaan antropologista tietoa, sosiologista nelikenttää, tilastollista ai-

neistoa tai analyysiä eikä osaamiseni riitä poliittisen historian tai filosofian hallitsemiseen. Oikeuden 

kontekstin hahmottamiseksi voin kuitenkin perehtyä siihen, mitä yhteiskunnassa on tarkastelemallani 

ajanjaksolla tapahtunut ja mitä muilla tieteenaloilla on aiheestani ja sen taustalta tähän mennessä löy-

detty.  

 

 

1.2.1 Lainoppi 

 

Lähestyn muuttoliikettä ja maahanmuuton hallintaa oikeusvertailun näkökulmasta, mikä edellyttää 

ensin vertailtavien oikeusjärjestyksien lainopillista tarkastelua. Vakiintuneen määritelmän mukaan 

lainoppi on oikeusdogmatiikkaa, joka tutkii ja systematisoi voimassa olevaa oikeutta.18 Lainopilli-

sella tutkimuksessa etsitään ratkaisua tietyssä oikeudellisessa suhteessa esiintyvään oikeudelliseen 

ongelmaan.19 Oikeudellisen ongelman ratkaisu sisältää sekä kysymykseen soveltuvan normin että sen 

tulkinnan. Lainopillisella analyysillä on siten kaksi ulottuvuutta. Ensimmäiseksi lainopillinen tutki-

mus tarkastelee systematisoiden eri oikeuslähteitä, niistä peräisin olevia normeja ja normien 

 
15 Husa 2010.  
16 Palmer 2005, s. 264–266.  
17 Kansainvälinen muuttoliike on itsessään yksi globalisaatioon liittyvistä ilmiöistä oikeuden pluralismin taustalla, ks. 
Berman 2012, s. 72. 
18 Aarnio 2011, s. 1.  
19 Aarnio 2011, s. 25–27.  
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sisältöä.20 Toiseksi lainoppi tarkastelee oikeusnormien tulkintaa ja oikeudellista argumentaatiota, ja 

näin vähentää normien sisältöä koskevan tiedon epävarmuutta.21  

 

Tuorin määritelmän mukaan oikeuden positiivisuus on sitä, että oikeus ymmärretään inhimillisen toi-

minnan ja päätöksenteon tulokseksi, jota voidaan niin haluttaessa muuttaa ja kumota.22 Oikeus on 

historiallinen ja kerroksellinen prosessi ja sen kerrokset jatkuvassa liikkeessä ja vuorovaikutuksessa 

toisensa kanssa tuottaen ja uusintaen oikeutta. Oikeuden pintatasoa ovat normit ja oikeusjärjestys, 

jotka muuttuvat nopeammin, kun taas syvemmät kerrokset, oikeuskulttuuri ja syvärakenne, joissa on 

pintatasoa enemmän moraalisia, eettisiä ja symbolisia elementtejä, rakentuvat hitaammin.23 Lainopil-

lisen tutkimuksen tehtävänä on soveltuvien oikeusnormien lisäksi tavoittaa myös oikeuden syvempiä 

tasoja, ja oikeusvertailu edellyttää oikeuden kerrostuneen perustan ymmärtämistä.24 Näin lainopilli-

sella tutkimuksella saadaan esiin tieteellistä tietoa oikeusnormeista.25 

 

Jo lyhyt tiivistys lainopillisesta menetelmästä ja sen tehtävästä asettamieni tutkimuskysymysten rin-

nalla osoittaa, että tällä menolla ei ole tuloksena erityisen puhtaaksiviljeltyä lainopillista analyysia. 

Ensinnäkin aion hypätä liikkuvaan junaan kesken vuoden 2015, vieläpä yhtä aikaa useammassa 

maassa ja lisäksi pitää yhden jalan Euroopan unionissa. Toiseksi tutkielman aihe ja ulkomaalaisoi-

keus asettuu useamman oikeudenalan risteyskohtaan, eikä siksi mahdollista yksittäisiin normeihin tai 

oikeudellisiin kysymyksiin keskittymistä. Aihetta on sekä ristivalotettava EU-oikeuden, hallinto-oi-

keuden, ihmisoikeuksien että kansainvälisen oikeuden suunnista. Käytännöllisen lainopin yksi 

 
20 Pohjoismaisesta näkökulmasta lainopissa (kuten tässäkin tutkielmassa) korostuu tietynlainen sääntökeskeisyys. Toi-
saalta EU-ulottuvuus velvoittaa ottamaan huomioon myös erityisesti EUT:n oikeuskäytännön. Kansalliseen oikeuskäy-
täntöön ei tässä tutkielmassa keskitytä muun muassa siitä syystä, että olen rajannut tarkastelujaksoksi vuonna 2015 ja 
pian sen jälkeen tapahtuneet lainsäädäntömuutokset. Niinpä niistä tapauksista, joita nämä muutokset ovat koskettaneet, 
monet eivät ole ehtineet kansallisissa muutoksenhakuasteissa loppuun ja tuskin päätyvät koskaan EUT:een tai EIT:een 
saakka. Pohjoismaat eivät ylipäänsä kuulu niihin jäsenmaihin, joiden tuomioistuimet pyytäisivät ennakkoratkaisuja unio-
nin tuomioistuimelta muuttoliikettä käsittelevissä kysymyksissä. Viimeisen viidentoista vuoden aikana EUT:ssa on käsi-
telty ainoastaan yksittäisiä tapauksia Suomesta, Tanskasta tai Ruotsista, kun taas pelkästään Saksan tai Alankomaiden 
esittämien ennakkoratkaisupyyntöjen määrät ovat kymmenkertaisia, ks. Thym 2019, s. 173–174. Tämän tutkielman tee-
moista jää avoimeksi muitakin maahanmuuton hallintaan ja tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Yksi niistä on hallinto- 
käytännön kehittyminen tutkielmassa tarkasteltujen lainsäädäntömuutosten jälkeen. Politiikka ja lainsäätäminen osin ovat 
riippuvaisia julkisesta hyväksyttävyydestä. Sen sijaan hallintokäytännöt ovat varsinkin yksittäisissä ulkomaalaisasioissa 
salassa pidettäviä ja muutenkin pois päivittäisestä julkisuudesta. Turvallisuusviranomaisten käytännöt eivät myöskään 
välttämättä kiristy poliittisilla puheilla tai muutenkaan heijastele niitä. Ks. esim. Boswell 2007, s. 593. 
21 Aarnio 2011, s. 13, 60–61; Jyränki 1997, s. 78.  
22 Tuori 2000, s. 5. 
23 Tuori 2000, s. 163–165, 167.  
24 Aarnio 2011, s. 22–23.  
25 Hirvonen, 2011, s. 22–23. Ks. myös Aarnio 2011, s. 11–12. 
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ulottuvuuksista on löytää suositeltavia ja perusteltuja tulkintaratkaisuja tiettyihin kysymyksiin.26 

Tämä olisi toki kunnianhimoinen ja mielikuvitusta kiihottava tehtävä, jos ajatellaan muuttoliikkeen 

merkitystä globaalissa maailmassa ja erityisesti Euroopassa. Realistisempaa lienee kuitenkin tyytyä 

esittämään perusteltuja havaintoja, olennaisia kysymyksiä ja valistuneita arvioita siitä, mihin Poh-

joismaat ja Eurooppa näyttävät olevan matkalla tasapainoillessaan hallitun ja säännösten vastaisen 

maahanmuuton kanssa. 

 

EU:n maahanmuuttopolitiikkaa toteutetaan säätämällä EU-sekundaarinormistoa. Sitä täytäntöönpa-

nevat jäsenvaltioiden viranomaiset kukin kansallisten oikeudellisten ja yhteiskunnallisten viitekehyk-

siensä sisällä. Tiedonintressini ei rajoitu siis ainoastaan nykyhetkeen tai edes oikeusnormeihin sup-

peasti tulkittuna. Pyrin selvittämään eurooppaoikeuden sisäisiä kytköksiä, valtioiden välisiä eroja ja 

yhteneväisyyksiä, yhteiskunnallisen muutoksen, politiikan ja lainsäädännön keskinäisiä vaikutuksia 

ja vastaamaan mitä-kysymyksien ohella miksi- ja miten-kysymyksiin. Maahanmuutto kuuluu niin sa-

notun jaetun toimivallan alueelle eli sekä EU että jäsenmaat voivat säätää sitä koskevia lakeja.27 

Vaikka EU:ssa tehdään yhteistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa ja kehitetään siihen perus-

tuvaa EU-oikeutta, on kansallisilla laeilla ja käytännöillä edelleen monin paikoin yhtä paljon tai 

enemmänkin painoarvoa kuin EU-lainsäädännöllä.28 Tämän vuoksi on tarpeellista astua menetelmäl-

lisesti lainopin rajojen ja tutkimuskohteen osalta valtionrajojen yli ja lähestyä tutkimuskohdetta oi-

keusvertailevasta näkökulmasta.  

 

 

1.2.2 Oikeusvertailu 

 

Oikeusvertailussa tutkitaan erilaisia oikeusjärjestelmiä. Perinteisesti oikeusvertailu on liitetty kan-

sainväliseen yksityisoikeuteen, mutta sittemmin vertailevasta näkökulmasta on lähestytty myös muita 

oikeudenaloja, myös julkisoikeutta ja ihmisoikeuskysymyksiä.29 Perinteisen määritelmän mukaan oi-

keusvertailu on oikeusjärjestelmien vertailua, jonka tavoitteena on tuottaa tietoa itselle vieraasta oi-

keuskulttuurista. Tutkimuksen kohteena voivat olla joko makrotason prosessit, kuten lainsäädäntö-

menetelmät, oikeudellinen ratkaisutoiminta tai yleiset tulkintaperiaatteet, tai oikeuden mikrotaso, 

 
26 Aarnio 2011, s. 104. Myös oikeusvertailun metodein saatuja tutkimustuloksia voidaan joissain tapauksissa hyödyntää 
tulevan lainsäädännön suunnittelussa etsittäessä parasta mahdollista lainsäädännöllistä ratkaisua tiettyyn ongelmaan, ks. 
Zweigert – Kötz 1998, s. 11 ja 15–17. 
27 SEUT 4 artikla. Ks. myös Tieteen termipankki: Oikeustiede: annetun toimivallan periaate. 
28 Hailbronner – Thym 2016a, s. 6–7.  
29 Husa 2010, s. 704; Watt 2019, s. 610. Ylipäänsä yksityisten ja julkisten normien ja niiden muodostumisen raja on eri 
oikeuden- ja elämänaluilla hämärtynyt. Ihmisoikeuksien ja oikeusvertailun suhteesta ks. esim. McCrudden 2007.  
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esimerkiksi se miten jokin tietty oikeudellinen ongelma on ratkaistu. Oikeusvertailijan tehtävänä on 

selvittää se, miten ja miksi tarkasteltavana olevat oikeusjärjestelmät eroavat toisistaan tai missä ne 

ovat samanlaisia.30 

 

Oikeusvertailija tarkastelee oikeuden sisältöjä, lakeja, oikeuskäytäntöä ja oikeuskirjallisuutta eli toi-

sin sanoen tekee lainopillista analyysia tutkimuskohteestaan.31 Perinteinen oikeusvertailija lähestyy 

tutkimuskohdettaan oikeuden funktioiden kautta eli tutkii, mitä muutosta tai minkälaisen sosioeko-

nomisen ongelman ratkaisua tietynlaisella lainsäädännöllä tavoitellaan sekä arvioi, onnistutaanko tä-

män tavoitteen saavuttamisessa.32 Lähtökohta auttaa funktionalistisesti orientoitunutta vertailijaa 

asettamaan tutkimuskysymyksen, mutta yksinkertaistetut lähtöoletukset herättävät epäilyksen siitä, 

löydetäänkö menetelmällä sitä, mitä haluttiin vai sitä, mitä oikeasti oli olemassa. Funktionalistisen 

oikeusvertailu tuottaa tietoa eroista ja yhteneväisyyksistä, mutta ei ota riittävästi huomioon niiden 

taustalla vaikuttavia tekijöitä, kuten poliittisia valintoja.33 Lähestymistapaa on muutenkin arvosteltu 

liiasta yksinkertaistamisesta, staattisuudesta ja yksisuuntaisuudesta.34 Toisin kuin funktionalisti olet-

taa, lakia ei muuteta ainoastaan tiettyjen sosioekonomisten ongelmien korjaamiseksi, vaan taustalla 

on muutakin: historiallisia kehityskulkuja, sattumaa, poliittisia intohimoja ja muita mutkikkaita olo-

suhteita. Lisäksi vaikutus kulkee myös toiseen suuntaan eli muuttamalla lakia muovataan yhteiskun-

taa ja esiin tulevia yhteiskunnallisia ongelmia.35  

 

Globalisaation myötä perinteinen funktionalistinen oikeusvertailu on menettänyt asemiaan, ja sille on 

oikeusvertailun sisällä esitetty laaja kirjo vaihtoehtoisia lähestymistapoja.36 Pelkkien oikeuden funk-

tioiden etsimisen sijaan on perusteltua ottaa paremmin huomioon tutkimuskohteen oikeuskulttuuri, 

sosioekonominen konteksti ja oikeuteen vaikuttavat ei-oikeudelliset elementit.  Kirjoitetun lain li-

säksi tulee tarkastella myös oikeuskäytäntöä ja oikeuskirjallisuutta sekä lakien täytäntöönpanoa.37 

 
30 Zweigert – Kötz 1998, s. 2–11. 
31 Zweigert – Kötz 1998, s. 11. 
32 Siems 2018, s. 24 ja 32. Taustalla on ajatus siitä, että konkreettiset ongelmat, joita eri oikeusjärjestelmissä ratkaistaan 
ovat pohjimmiltaan samoja, kuten myös lopputulokset. Vain lainsäädäntöratkaisut poikkeavat toisistaan. Ks. esim. Zwei-
gert – Kötz 1998, s. 34 ja 40. Toisaalta myös lainsäädäntöratkaisut tapaavat Zweigertin ja Kötzin mukaan olla hyvin 
lähellä toisiaan, jopa siinä määrin, että oikeusvertailijan tulee epäillä omia tutkimustuloksiaan, mikäli hän löytää jotain 
todella poikkeavaa.  
33 Watt 2019, s. 611–612.  
34 Watt 2019, s. 604–605.  
35 Siems 2018, s. 46.  
36 Watt 2019, s. 601–602. 
37 Samuel 2017, s. 127; Siems 2018, s. 41–42, 44.  



 9 

Oikeusvertailijan on syytä keskittyä tutkimaan oikeudellisten ideoiden ja vaikutteiden liikkumista, 

muutosta ja sen kohtaamaa muutosvastarintaa.38 

 

Oikeuden kontekstin ymmärtäminen auttaa tiedostamaan erot oikeuden muodossa, käytännöissä, tul-

kinnoissa ja täytäntöönpanossa.39 Oikeusvertailija ei voi keskittyä ainoastaan oikeudelliseen aineis-

toon, vaan hänen tulee ottaa huomioon se kulttuurinen, historiallinen, sosiaalinen ja taloudellinen 

ympäristö, missä oikeutta tuotetaan ja tulkitaan.40 Legrandin mukaan keskeistä on ymmärtää oikeus-

kulttuurissa vallitsevia kognitiivisia rakenteita ja oikeudellista mentaliteettia eli sitä, miten oikeus 

ymmärretään ja miksi siitä ajatellaan niin kuin ajatellaan.41 Oikeuden kontekstia ja oikeutta kulttu-

urina korostaa myös Graziadei: 

It is the whole legal culture that should matter for comparative purposes, because legal rules 
are embedded in the local dimensions of the law and their meaning depends largely on that 
context, that is, on the cultural patterns to which they belong.42 

 

Toisaalta pelkkä oikeuden paikallisten ja kulttuuristen ulottuvuuksien huomioon ottaminen ei riitä, 

sillä globaalissa maailmassa oikeus on paljon muutakin kuin staattista, kansallista ja alueellisesti ra-

jattua. Oikeudella on sekä paikallisia, globaaleja, alueellisia että episteemisiä kytköksiä, mikä tekee 

siitä kosmopoliittista.43 Kosmopoliittinen lähestymistapa tunnistaa alueelliset tai valtionrajat ylittävät 

normit, normilähteiden moninaisuuden ja normien fragmentaarisuuden, eikä – toisin kuin universa-

listi – tavoittele niiden harmonisoimista vaan keskinäistä vuorovaikutusta.44  

 
Koskenniemen jäsennyksen mukaan oikeuden kosmopoliittisuus on eri ajattelijoiden käsissä jakaan-

tunut kolmeen tyyppiin: oikeuden syvärakenteeseen perustuvaan, rationaaliseen ja postmoderniin 

kosmopoliittisuuteen.45 Jokaisella näistä tyypeistä on omat ongelmansa.  Tyyppien yhdistelmä, joka 

koostuisi järjestä, deliberaatiosta ja oikeudenmukaisuudesta, olisi sen sijaan käyttökelpoinen ja mah-

dollistaisi olemassa olevien ideologisten ja valtarakenteiden kritiikin. Keskeistä kosmopoliittiselle 

 
38 Watt 2019, s. 608.  
39 Foster 2007, s. 279.  
40 Legrand 1996, s. 59.  
41 Legrand 1996, s. 60–61.  
42 Graziadei 2003, s. 110.  
43 Kosmopolitanismin merkityksestä ja sille eri tieteenalojen, kuten poliittisen filosofian ja kansainvälisen oikeuden, pii-
rissä annetuista sisällöistä ks. esim. Cali 2006; Rao 2010 ja sosiologian kosmopolitanismista Beck – Szneider 2006. 
44 Berman 2012, s. 11, 22, 131.  
45 Koskenniemi 2003, s. 475–477. Syvärakenteen tasolla se merkitsee sitä, että maailma ja todellisuus on pohjimmiltaan 
kaikille sama, yhtenäinen ja jaettu, jonka vuoksi on perusteltua ja välttämätöntä ylläpitää maantieteestä riippumatonta 
oikeutta, kuten ihmisoikeuksia tai ympäristöoikeutta. Oikeuden kosmopoliittisuus voidaan ymmärtää rationaalisen ajat-
telun kautta myös oikeudeksi, joka on pätevää, hyväksyttävää ja pohjimmiltaan sama kaikille ihmisille. Kolmas oikeuden 
kosmopoliittisuuden ilmenemistapa on postmoderni pluralismi, joka pyrkii operoimaan rinnakkaisten ja päällekkäisten 
oikeusjärjestyksien kanssa asettamatta yhtä niistä toisten edelle. 
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oikeudelle on sen dynaamisuus ja sisäänrakennettu optimismi: kosmopoliittinen oikeus on jotain, 

joka on näkyvissä, ei aivan vielä ole toteutunut, mutta mitä kohti ollaan vääjäämättä matkalla.46 

 

 

1.2.2.1 Kansainvälinen muuttoliike, oikeuden kosmopoliittisuus ja pluralismi 

 
Kosmopoliittisuuden ohella oikeutta voidaan luonnehtia myös pluralistiseksi, mistä muuttoliike- ja 

eurooppaoikeus ovat molemmat hyviä esimerkkejä. Pluralistisuudella tarkoitetaan normien ja norma-

tiivisuuden lähteiden moninaisuutta eli sitä, että oikeus on enemmän kuin yksi kirjoitettu ja pakottava 

laki,47 Normilähteet eivät ole enää sidoksissa kansallisvaltioon, vaan niiden taustalla voi yhtä hyvin 

olla yksityiset tai kansainväliset toimijat. Oikeus on yhtä paljon kulttuuria, taloutta, politiikkaa ja 

niiden keskinäistä vuorovaikutusta kuin länsimaisen valtion kirjoitettua lakia tai vakiintunutta oikeus-

käytäntöä.48 Oikeusvertailijan tehtävä onkin tutkia ja järjestää oikeudellisten diskurssien ja muotojen 

moninaisuutta, eikä tavoitella niiden sulautumista toisiinsa.49 Jos tutkimuskohde on pluralistinen, 

myös oikeusvertailijan menetelmien on syytä olla sitä.50  Parhaaseen lopputulokseen päästään, mikäli 

huomioon otetaan oikeustieteen ja lainsäädännön lisäksi eri tieteenalojen ja tutkimukselliset lähesty-

mistavat.51  

 
Lainopin tai perinteisen oikeusvertailun menetelmät eivät ole riittävän erottamiskykyisiä, kun halu-

taan tietoa olemuksellisesti globaalista ja pluralistisesta ja keskeisesti myös politiikkaan kytkeyty-

västä muuttoliikelainsäädännöstä.52 Sen sijaan pluralistinen lähestymistapa tunnistaa tilanteet, joissa 

kansallisvaltion laki kohtaa vastustusta, sen vaikutus on heikko tai sen rajallisuus muulla tavalla 

 
46 Koskenniemi 2003, s. 484–485. Koskenniemen analyysi kosmopoliittisuudesta perustuu keskeisesti Thomas M. 
Franckin tuotantoon.  
47 Berman, s. 11–12, 22, 46 ja 56. Oikeuden pluralismi ilmenee ensinnäkin epämuodollisena. Oikeus voidaan ymmärtää 
sosiaalisina käytäntöinä sosiaalisilla areenoilla, ja ne vaikuttavat vaihtelevin tavoin, kuten mitkä tahansa muutkin sosiaa-
liset rakenteet. Oikeudelliset normit ovat niitä, jotka yhteiskunnassa tunnistetaan oikeudellisesti vaikuttaviksi. Vaikka 
niillä ei olekaan samanlaista pakottavuutta kuin kansallisen oikeuden säännöksillä, on niillä omanlaisensa velvoittavuus 
tai houkuttavuus. Oikeuden pluralismi on havaittavissa myös muodollisena tai kulttuurisena. Kyse voi olla esimerkiksi 
tietyllä alueella vaikuttavista useammasta rinnakkaisesta uskonnollisesta oikeudesta tai toisiinsa hierarkkisessa suhteessa 
olevista normijärjestelmistä. Ks. myös Tamanaha 2000. 
48 Watt 2019, s. 602.  
49 Legrand 2003, s. 299; Watt 2019, s. 606. Watt huomauttaa, että vaikka globalisaatio lisääkin oikeudellisten vaikutteiden 
liikkumista valtionrajojen yli, on vielä asia erikseen, millä tavalla ne käytännössä muuttavat paikallista oikeutta.  
50 Husa 2010, s. 708. Husa kutsuu oikeusvertailun pluralismia sallivaksi moninaisuudeksi.  
51 Thym 2013, s. 725–728 
52 Oikeudelliseen pluralismiin liittyy omat ongelmansa. Oikeudellisen pluralismin lain ja oikeuden (law) käsite voi kehit-
tyä epämääräiseksi, joten eri tutkijat käyttävät sitä omien mieltymystensä mukaisesti. Tuloksena on pluralistinen plura-
lismi, liian laaja lain käsite, joka voi johtaa erottelukyvyn katoamiseen ja käsitteen trivialisoitumiseen. Analyyttista on-
gelmaa seuraa instrumentaalinen ongelma: epämääräiset käsitteet tekevät tutkimuksessa välttämättömien kategorioiden 
ja teoretisoimisen mahdottomaksi. Ks. Tamanaha 2000. 
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paljastuu.53 Cotterellin mukaan ei tule keskittyä yksin lakiin, vaan olennaista on tunnistaa oikeuden 

yhteiskunnallinen ja sosiaalinen ulottuvuus eli se, miten oikeus ilmentää ja välittää tietoa yhteiskun-

nasta.54 Czaika ja De Haas esimerkiksi erottavat toisistaan ensinnäkin muuttoliikepolitiikan ja -lain-

säädännön vaikutukset ja vaikuttavuuden.55 Toiseksi he ehdottavat tarkastelua politiikan eri tasoilla. 

Tasoja on neljä: julkinen poliittinen keskustelu, poliittiset asiakirjat, politiikan täytäntöönpano ja 

muuttoliiikkeen käytännön todellisuus. Maahanmuuttopolitiikan ja lainsäädännön vaikutusta, vaikut-

tavuutta ja niihin liittyviä ongelmia voidaan tarkastella kaikilla neljällä tasolla.56  

 

Pluralistinen lähestymistapa mahdollistaa myös identiteetin ja yhteisöjen käsitteen tarkastelun ja nii-

den merkityksen, mikä on erityisen hyödyllistä eurooppaoikeudessa. Tietyn toiminnan oikeutus ei ole 

seurausta yksin tietystä demokraattisesta prosessista tai sillä saavutetusta päämäärästä, vaan myös 

sen taustalla olevista jaetuista ideaaleista.57 Yhteisö muodostuu jaetuista arvoista, yhteisistä tavoit-

teista, perinteestä, historiasta ja kielestä. Oikeuden kannalta merkityksellistä on se taso, mikä koetaan 

omaksi yhteisöksi ja mihin oma identiteetti kiinnittyy. Tarjolla voi olla useita paikallisia, kansallisia 

tai kansainvälisiä yhteisöjä, joihin kuuluminen ja osallistuminen heijastuu siihen, mitä pidetään oi-

keutena ja oikeudellisen auktoriteetin lähteenä. Ilman yksilön identiteettiä ja kokemusta tiettyyn yh-

teisöön kuulumisesta oikeus ei saa sille välttämätöntä legitimiteettiä.58 Lisääntynyt vuorovaikutus 

globaalissa maailmassa ei kuitenkaan välttämättä johda kokemukseen samanlaisuudesta, vaan voi 

hyvinkin korostaa eroja ja kulttuurista moninaisuutta ja vahvistaa erilaisia identiteettejä.59 Euroopan 

kontekstissa ja erityisesti muuttoliike- ja turvapaikkakysymyksissä vastustusta on ollut erityisesti 

EU:n säädöksiä ja yhteistä politiikkaa kohtaan, millä on todennäköisesti tekemistä myös identiteetin 

ja yhteisöön kuulumisen kannalta.  

 

Kosmopolitanismi on suvereeniin kansallisvaltioon perustuvan ajattelun vastakohta. Sen sijaan kan-

sallinen ei ole kosmopoliittisen vastakohta, vaan yksi osa sitä. Beckin ja Szneiderin mukaan 

 
53 Berman 2012, s. 54.  
54 Cotterrell 2006, s. 29–30, 35.  Sosiologian kysymyksenasettelut ja dikotomiat, kuten esimerkiksi vanha/nuori, mies/nai-
nen, rikas/köyhä tai traditio/byrokratia, saavat epämuodollisen pluralismin esiin. Yhteiskunnalliset rakenteet tuottavat ja 
uusintavat eroja ja eriarvoisuutta. Myöskään laki tai oikeus ei ole kaikille sama, koska harva asia yhteiskunnassa on. 
Oikeuden sosiaalisuus ilmenee myös siinä, miten oikeuteen ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin osallistumisena. Ks. myös 
Friedman 1996, s. 67. 
55 Czaika – De Haas 2013. Vaikutukset (effects) ovat kaikkia niitä muutoksia, myös odottamattomia, mitkä lainsäädännön 
muutokset aiheuttivat, vaikuttavuus (effectiveness) taas sitä, saavutettiinko muutoksilla sitä, mitä tavoiteltiin ja missä 
määrin.   
56 Czaika – De Haas 2013, s. 493–497.  
57 Weiler 2012, s. 145. 
58 Cotterrell 2006, s. 42–43.  
59 Kulttuurien ja identiteettien konvergenssista ja divergenssistä ks. Hofstede et al. 2005, s. 366–367; oikeuden ja oikeus-
kulttuurin konvergenssista Munday 2003, s. 21.  
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kosmopolitanismi on sisäistettyä globalisaatiota ja tietoisuutta siitä, että yhteiskunnallinen todellisuus 

on kytköksissä niin paikalliseen, alueelliseen, kansalliseen, kansainväliseen kuin globaaliin.60 Kos-

mopoliittinen näkökulma muuttoliikkeeseen ja maahanmuuton hallintaan on epäilemättä ainakin osin 

idealistinen. Kosmopoliittisen ajattelun avulla voidaan kuitenkin purkaa hierarkioita ja tunnustaa 

aiemmin alisteisessa asemassa olleiden toimijuutta, kun otetaan huomioon oikeuden ja sen taustalla 

olevan yhteiskunnan pluralismi.61 Se antaa myös tarvittavaa etäisyyttä kuumana käyvään poliittiseen 

keskusteluun ja auttaa tarkastelemaan todellisuutta teoreettisemmin ja havaitsemaan filosofisia läh-

tökohtia. 

 

Tässä tutkielmassa olen pyrkinyt tiedostamaan muuttoliikeoikeuden pluralismin, minkä vuoksi läh-

dekirjallisuus kattaa aihetta käsittelevää tutkimusta eri tieteenaloilta. Samaan aikaan, kun vertailen 

Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan ulkomaalaislainsäädäntöä ja sen viimeaikaisia muutoksia, pyrin 

säilyttämään avoimen suhtautumisen siihen, millaisia katkoksia, epäsymmetriaa ja kansallisia pyrki-

myksiä on löydettävissä niiden suhteessa EU-oikeuteen ja miten niiden taustalla on. Jotta tämä olisi 

mahdollista, on lainsäädännön, esitöiden ja oikeuskäytännön lisäksi tarkasteltavana aihetta myös po-

liittisen historian ja filosofian, politiikan tutkimuksen, antropologian sekä sosiologian ja väestötieteen 

havaintojen avulla.  

 

 

1.2.2.2 Konvergenssi ja polkuriippuvuus 

 

Yksi globalisaatioon liittyvä ilmiö on oikeuden konvergenssi eli lainsäädännön yhdenmukaistumi-

nen. Konvergenssin taustalla voi olla esimerkiksi tarve vastata valtioiden rajat ylittäviin ongelmiin, 

jotka vaativat laajempia kuin yhden valtion ratkaisuja. Oikeuden harmonisointi on sitä, että eri valti-

oiden tai oikeusjärjestyksien lainsäädäntö halutaan yhdenmukaistaa. Euroopan unioni yhdenmukais-

taa tai lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä unionin päämäärien eli ensisijaisesti sisämarkkinoiden 

toteuttamiseksi ja niiden toiminnan turvaamiseksi.62 EU-tason lainsäädäntö on perusteltua silloin, kun 

 
60 Beck – Szneider 2006, s. 9–10. 
61 Beck – Szneider 2006, s. 17. 
62 Rosas et al. 2018, s. 25–27; SEUT 26 ja 114 artiklat; Tieteen termipankki 28.8.2020: Oikeustiede: harmonisointi (EU). 
Harmonisoinnin alkuperä on erityisesti tavaroiden vapaassa liikkuvuudessa. Harmonisointi liittyy myös siihen, että Eu-
roopan unionilla on tietyillä toimialoilla toimivalta säätää kansalliset normit syrjäyttäviä normeja toissijaisuus- ja suh-
teellisuusperiaatteen asettamissa rajoissa. Ks. myös Tieteen termipankki 28.8.2020: Oikeustiede: Euroopan unionin yli-
valtiollinen toimivalta. 
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katsotaan, etteivät jäsenvaltiot itsekseen voi riittävällä tavalla saavuttaa perussopimusten tavoitteita, 

vaan ne saavutetaan paremmin yhteisön tasolla.63  

 

Konvergenssi on yhdenmukaistumista, joka voi tapahtua aktiivisen ja muodollisen harmonisoinnin 

seurauksena, mutta myös spontaanisti ilman erityisempiä harmonisaatiopyrkimyksiä.64 Siems erottaa 

toisistaan kaksi oikeuden yhdenmukaistumiseen johtavaa kehityskulkua. Ensinnäkin lainsäädäntö voi 

lähentyä toista aktiivisen vaikuttamisen ja paineen tuloksena (convergence). Yhdenmukaistuminen 

voi kuitenkin tapahtua, ja luultavasti se on itse asiassa tavallisempaa, laajemman yhteiskunnallisen 

muutoksen seurauksena (congruence). Kyseessä ei ole aktiivinen, pakotettu tai poliittisesti ohjattu 

harmonisaatio, vaan enemmänkin orgaaninen tapahtumakulku.65 Yhdenmukaistuminen voi tapahtua 

standardien, puhetapojen, yhdenmukaistettujen menettelyjen, suositusten, soft law’n tai muiden oi-

keudellisesti ei-sitovien instrumenttien kautta. Sekä yksityiset että julkiset lähteet, kansalaisjärjestöt, 

monikansalliset yritykset ja esimerkiksi EU-instituutiot osallistuvat yhdenmukaisuutta lisäävien nor-

milähteiden tuottamiseen.66 Konvergenssin vastavoimana voidaan pitää polkuriippuvuutta. Uusi lain-

säädäntö ei synny tyhjiössä, vaan rakentuu kulttuurin, historian ja edeltävien lainsäädäntöratkaisujen 

pohjalle. Lakeja säädettäessä ei usein ole mieltä muuttaa kaikkea, vaan tapana on paikkakorjata yk-

sittäisiä pykäliä. Lainsäädäntöhistoria sisältyy ja kerrostuu voimassa olevaan oikeuteen, mikä tekee 

oikeuden muutoksesta hidasta ja asteittaista.67 

 
 

  

 
63 SEU 5(3) artikla.  
64 Siems 2018, s. 264.  
65 Siems 2018, s. 265–266.  
66 Watt 2019, s. 605.  
67 Husa et al. 2007, s. 12.  
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2 Kansainvälinen muuttoliikeoikeus 

 

Kansainvälinen muuttoliikeoikeus koostuu kansainvälisistä, monenvälisistä ja kahdenvälisistä sopi-

muksista, julistuksista, pöytäkirjoista, suuntaviivoista ja muista instrumenteista sekä niitä tuottavista 

ja valvovista instituutioista. Osa normeista on sitovia, toisten oikeudellinen vaikuttavuus epäsuorem-

paa.68 Keskeisimpiä muuttoliikettä koskevia kansainvälisiä instrumentteja ovat YK:n ihmisoikeuk-

sien yleismaailmallinen julistus, YK:n Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansain-

välinen yleissopimus, Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälinen 

yleissopimus, Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus ja Euroopan ihmisoikeussopimus. 

Kuten ei kattavaa kansainvälistä sopimusta, ei ole myöskään yhtä muuttoliikeliikekysymyksiin kes-

kittyvää kansainvälistä instituutiota, johon valtiot olisivat liittyneet. Kansainvälinen siirtolaisuusjär-

jestö (IOM) on johtava siirtolaisuusjärjestö ja ollut vuodesta 2016 alkaen YK:n alainen. YK:n pako-

laisjärjestö UNHCR taas on oma kansainväliseen suojeluun erikoistunut järjestönsä.   

 

Usein kansainväliset sopimukset koskevat jotain tiettyä maahanmuuton osa-aluetta, ja tyypillisesti 

pakolaisia käsitellään erillään muusta muuttoliikkeestä.69 Pakolaisoikeus on verrattain kattavasti 

säännelty muuttoliikkeen osa-alue, sillä lähes 150 valtiota on sitoutunut noudattamaan YK:n pako-

laisten oikeusasemaan koskevaa yleissopimusta.70 Muuttoliikkeiden eri osa-alueisiin keskittyvän 

kansainvälisen sääntelyn lisäksi valtioilla ja alueilla on lukuisia kahden- ja monenvälisiä kansainvä-

lisiä sopimuksia koskien maahanmuuttoa ja sen hallintaa.71 Kansainvälisen muuttoliikettä koskevan 

oikeuden onkin sanottu olevan hajanaista ja sen vuoksi esimerkiksi liian heikko turvaamaan siirto-

laisten oikeuksia.72  

 

Ennen saapumistaan Eurooppaan jokainen kolmannen valtion kansalainen on toteuttanut keskeistä 

kansainvälisen muuttoliikeoikeuden periaatetta, oikeutta lähteä.73 Oikeus lähteä koti- tai asuinmaasta 

ei kuitenkaan takaa oikeutta saapua tai jäädä toiseen maahan. Kansainvälisen oikeuden vakiintuneen 

 
68 IOM 2003; Martin 2017, s. 129. 
69 Esimerkiksi syksyllä 2016 siirtolaisuutta ja pakolaisia käsittelevässä huippukokouksessa YK:n yleiskokouksen yhtey-
dessä hyväksyttiin New Yorkin julistus ja sen tuloksena joulukuussa 2018 julistukseen liittyvät sopimukset koskien pa-
kolaisia (Global Compact on Refugees, GCR) sekä turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjen mukaista siirtolaisuutta (Glo-
bal Compact on Safe, Orderly and Regular Migration, GCM). GCM on oikeudellisesti ei-sitova sopimus, jonka tarkoitus 
on tukea kansainvälistä yhteistyötä muuttoliikekysymyksissä. Sopimuksessa tunnustetaan suvereenin valtion oikeudet ja 
toisaalta velvollisuus turvata muuttajien ihmisoikeuksien toteutuminen ja todetaan, että muuttoliike on luonteeltaan kan-
sainvälinen ilmiö, minkä vuoksi se edellyttää valtioiden välistä yhteistyötä, ks. GCM 7 kohta. 
70 UNHCR 2020b.  
71 IOM 2003. 
72 Guild et al. 2019, s. 45.  
73 Chetail 2019, s. 77, ks. esim. KP-sopimus 12(2) artikla ja YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 13 artikla.  
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periaatteen mukaan valtiolla on oikeus määrittää, kenelle se antaa luvan saapua ja oleskella alueel-

laan, millä perusteella henkilö käännytetään tai hän voi saada kyseisen maan kansalaisuuden.74 Tyy-

pillisesti henkilön oikeutta saapua tai oleskella valtion alueella voidaan rajoittaa, kun se on välttämä-

töntä valtion (kansallisen) turvallisuuden ja yleisen järjestyksen (ordre public) turvaamisen vuoksi.75 

 

2.1 Muuttoliikkeen hallinta ja hallitun maahanmuuton periaate  

 
 
Globaalissa maailmassa valtion rajojen merkitys on vähentynyt. Muuttoliikkeeseen liittyvät ilmiöt ja 

oikeudelliset ongelmat ovat kuitenkin edelleen kytköksissä nimenomaan alueellisiin ja valtion rajoi-

hin. YK:n säännösten mukaista maahanmuuttoa koskevan asiakirjan lähtökohtana on edelleen suve-

reeni kansallisvaltio, jolla on oikeus päättää alueellaan maahanmuutosta:  

The Global Compact reaffirms the sovereign right of States to determine their national mi-
gration policy and their prerogative to govern migration within their jurisdiction, in conform-
ity with international law. Within their sovereign jurisdiction, States may distinguish between 
regular and irregular migration status, including as they determine their legislative and policy 
measures for the implementation of the Global Compact, taking into account different na-
tional realities, policies, priorities and requirements for entry, residence and work, in accord-
ance with international law.76 

 
Muuttoliikkeen hallinnalla tarkoitetaan niitä sääntöjä ja edellytyksiä, joilla henkilö voi saapua ja oles-

kella muussa kuin omassa koti- tai asuinvaltiossaan. Maahanmuuton hallinta ei monissa tapauksissa 

tarkoita maahanmuuton torjumista sinänsä, vaan pikemminkin taidoiltaan, taustaltaan tai varallisuu-

deltaan oikeanlaisten maahanmuuttajien valikointia ja ei-toivottujen muuttajien pitämistä rajojen ul-

kopuolella.77 Maahanmuuton suuret kohdemaat, kuten Yhdysvallat ja Euroopan valtiot, pyrkivät ak-

tiivisesti hillitsemään maahanmuuttoa yhteistyössä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa ulkoistamalla 

rajavalvontaa, tehostamalla palautuksia, torjumalla ihmissalakuljetusta ja pyrkimällä pitämään ei-toi-

votut tulijat lähtömaissa.78 Samaan aikaan, kun muuttoliikettä koskevat politiikat ovat viime vuosi-

kymmeninä tulleet liberaalimmiksi niin Euroopassa kuin muissakin OECD-maissa, maahanmuuton 

 
74 Aleinikoff 2003, s. 3; Chetail 2019, s. 92, EIT:n oikeuskäytännöstä ks. esim. Kurić and Others v. Slovenia, kohta 355, 
Üner v. the Netherlands, kohta 54.  
75 Ks. esim. KP-sopimus 12(3) ja 13 artiklat ja Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus 32 artikla. Vaikka suve-
reenin valtion määräysvalta on kansainvälisessä oikeudessa tunnustettu, tosiasialliset mahdollisuudet hallita ihmisten liik-
kumista ovat rajalliset. Tämä korostuu esimerkiksi Euroopassa, jossa henkilöiden vapaa liikkuminen maasta toiseen on 
turvattu kansainvälisin sopimuksin. Ks. myös Chetail 2019, s. 98. 
76 GCM 15(c).  
77 De Haas 2019, s. 905–906.  
78 Betts 2011. Yleisesti ottaen rajatarkastukset ja maastapoistamismenettelyt ovat tiukentuneet, mutta laillisen maahan-
muuton mahdollisuudet ovat lisääntyneet suhtautuminen maahanmuuttajien kotoutumiseen muuttunut myönteisemmäksi, 
ks De Haas et al. 2019, s 905; FitzGerald 2020.  
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hallinnan mekanismit ovat lisääntyneet.79 Muuttoliikettä ehkäistään myös taloudellisella tuella, kehi-

tyspolitiikalla ja tukemalla lähtömaiden ihmisoikeustilannetta eli puuttumalla maahanmuuton oletet-

tuihin juurisyihin.80 Heikoimmassa asemassa olevien maahanmuuttajien, kuten kouluttamattomien 

maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden asema ja oikeudet ovat parantuneet kohdemaissa, mikä 

lisää sekä halua lähteä että valtioiden pyrkimystä rajoittaa pääsyä alueelleen.81  

 

Maahanmuuton hallinnan ja kontrollin keinot voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin. Ulkoisilla keinoilla 

tarkoitetaan niitä hallinnan mekanismeja, joilla maahanmuuttoon vaikutetaan kohdemaan rajojen ul-

kopuolella. Niitä ovat esimerkiksi rajatarkastukset, viisumivaatimukset, liikenteenharjoittajien vel-

vollisuudet ja palauttamissopimukset. Epäsuorasti maahanmuuttoa hallitaan myös kehitysavulla ja 

investoinneilla ulkomaille. Sisäisiä muuttoliikkeet hallinnan keinoja ovat ne, jotka kohdistuvat ulko-

maalaiseen muuttajaan sen jälkeen, kun hän on saapunut valtion alueelle. Sisäiset hallintakeinot liit-

tyvät esimerkiksi siihen, millaisin edellytyksin ulkomaalainen voi jäädä oleskelemaan tiettyyn valti-

oon sekä kotoutumiseen, kansalaistamiseen sekä poliittisiin ja sosiaalisiin oikeuksiin. Näiden lisäksi 

muuttoliikkeeseen vaikutetaan kohdevaltion sisällä epäsuorasti: viranomaisten harkintavallalla ja 

mielipiteen muodostuksella ja julkisella keskustelulla, jolla voidaan joko edesauttaa muuttoliikettä ja 

kotoutumista tai lisätä sosiaalista eriarvoisuutta ja syrjintää.82 Maahanmuuttaja on maahanmuuton 

hallinnan kohde ennen saapumistaan valtion alueelle aina siihen asti, kunnes hän palaa kotimaahansa 

tai saa kohdemaan kansalaisuuden. Valtion harjoittama maahanmuuton hallinta ei siis rajoitu ainoas-

taan maahantuloon tai ensimmäisiin vuosiin kohdemaassa, vaan liittyy myös maahanmuuttajan mah-

dollisuuksiin integroitua uuteen kotimaahansa.83 

 

Maahanmuuton hallintaa on vuosikymmeniä pyritty toteuttamaan vaikuttamalla niin sanottuihin maa-

hanmuuton juurisyihin ja niihin olosuhteisiin, jotka saavat ihmiset lähtemään kotimaistaan.84 Länsi-

maiden todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa kansainvälisen muuttoliikkeen syihin, kuten paikallisiin 

tai kansainvälisiin konflikteihin, on kuitenkin pidetty vähäisinä tai ainakin epävarmoina.85 Ylipäänsä 

ajatus siitä, että muuttoliike johtuu lähtömaassa vaikuttavista työntävistä olosuhteista ja kohdemaan 

vetovoimatekijöistä, on kyseenalaistettu. Mikäli taloudelliseen epätasa-arvoon pohjautuva push/pull 

-hypoteesi pitäisi paikkansa, kansainvälinen muuttoliike koostuisi kaikista köyhimmistä 

 
79 Helbling – Kalkum 2018, s. 1788, De Haas et al. 2018, s. 333–334.  
80 Castles – van Hear 2011, s. 293. 
81 De Haas et al. 2019, s. 906.  
82 Brochmann 1999, s. 13–15.  
83 Aleinikoff 2003, s. 21–22.  
84 Castles – van Hear 2011. Ks. esim. GCR, kohta 8.  
85 Miller 2016, s. 46, 157–158. 
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konfliktialueiden asukkaista, naisista, lapsista ja vanhuksista, matkalla rikkaimpiin ja liberaaleimpiin 

hyvinvointivaltioihin. Todellisuudessa kyse on mutkikkaammasta kokonaisuudesta ja jokaisen yksit-

täisen ihmisen henkilökohtaisista olosuhteista. Määrääviä tekijöitä ovat henkilön oma halu ja pyrki-

mys lähteä sekä se, onko hänellä lähtöön tarvittavat taloudelliset ja muut voimavarat. Merkitystä on 

myös tosiasiallisilla muuton mahdollisuuksilla kohdemaassa: muuttajan kontakteilla ja hänen tilan-

teessaan toimivilla työmarkkinoilla.86  

 

 

2.2 Maahanmuuton hallinta: talous, turvallisuus ja ihmisoikeudet 

 

Maahanmuuttopolitiikka on kuitenkin muutakin kuin kysymys maahantulosta tai oleskelusta. Mitä 

demokraattisempi valtio on ja mitä enemmän voidaan puhua hyvinvointivaltiosta, sitä merkitykselli-

sempiä ovat maahanmuuttoon liittyvän taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset elementit.87 Bettsin mu-

kaan useimmat maahanmuuton hallintaa koskevat normit ovat punnintaa kolmen ulottuvuuden, oi-

keuksien, turvallisuuden ja taloudellisten näkökulmien välillä.88 Talous on syy sekä lisätä että rajoit-

taa kansainvälistä liikkuvuutta. Valtioille kelpaavat ulkomaisten turistien rahat, ja korkeasti koulute-

tuista asiantuntijoista kilpaillaan. Kohde- ja lähtömaat voivat molemmat olla taloudellisesti riippu-

vaisia työperäisestä maahan- ja maastamuutosta. Toisaalta maahanmuuttajien työllistyminen, työnte-

kijöiden oikeudet ja riippuvaisuus sosiaaliturvasta herättävät talouteen liittyvää huolta länsimaissa.89 

 

Toinen maahanmuuton hallinnan kolmesta ulottuvuudesta on (ihmis)oikeudet, jotka on totuttu liittä-

mään erityisesti pakolaisoikeuteen.90 Pakolaisia koskevat normit ovatkin keskeisesti erilaisia kuin 

muita muuttajia koskevat, minkä vuoksi pakolaiset (refugees) ja pakotetut siirtolaiset (forced mig-

rants) pyritään sekä lainsäädännön että hallintoprosessien tasoilla erottamaan muista maahanmuutta-

jista ja siirtolaisista (immigrants).91 YK:n pakolaisten oikeusasemaa koskevassa yleissopimuksessa 

turvataan oikeus hakea turvapaikkaa, mutta ei saada sellaista.92 Suvereenin valtion määräysvallan 

 
86 De Haas et al. 2019, s. 900, 912; Ruhs 2013, s. 210–211. Työperäinen maahanmuutto voi siten suuntautua myös maihin, 
joissa maahanmuuttajien oikeudet tai hänelle tulevat edut eivät ole erityisen hyvät tai joissa harjoitetaan rajoittavaa maa-
hanmuuttopolitiikkaa, mikäli maahanmuutto ylipäänsä on mahdollista. 
87 Lavenex 2019, s. 570.  
88 Betts 2011a, s. 319–320.  
89 Betts 2011a, s. 319–320; Koslowski 2011; Kuptsch – Martin 2011. 
90 Betts 2011b, s. 27–28.  
91 Crawley et al. 2018, s. 49. Pakotettuihin siirtolaisiin luetaan pakolaisten lisäksi myös sellaiset henkilöt, jotka ovat 
paenneet kotimaansa sisällä. Ks. tarkemmin Goodwin-Gill et al. 2003. 
92 Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus 77/1968, 1(A)(2), 31–32 artiklat. Tosiasiassa valtioiden maahantulon 
hallinnan keinot, kuten viisumivaatimukset, rajatarkastukset ja liikenteenharjoittajien velvoitteet vaikeuttavat turvapai-
kanhakijan mahdollisuutta käyttää oikeuttaan hakea kansainvälistä suojelua. Yleissopimuksen mukaan pakolainen on 
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rinnalla valtion tulee kuitenkin huolehtia ulkomaalaisen ihmisoikeuksien toteutumisesta.93 Palautus-

kielto (non-refoulement) eli se, että henkilöä ei saa palauttaa sellaiseen maahan, jossa hän voi joutua 

kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi, an-

taa jonkinasteisen suojan kaikille maahanmuuttajille, myös kielteisen päätöksen saaneelle turvapai-

kanhakijalle.94  

 

Kysymys ihmisoikeuksista ei kuitenkaan ole relevantti ainoastaan pakolaisten kohdalla, sillä todelli-

suudessa maahanmuuton hallinta ja kontrollointi, jos ei suoraan estä, ainakin vaikuttaa ihmisoikeuk-

sien toteutumiseen jokaisen maahanmuuttajan kohdalla.95 Ihmisoikeuksien näkökulmasta olennaista 

on, että maahanmuuton edellytysten täyttyminen tulisi arvioida erikseen jokaisessa yksittäistapauk-

sessa. Maahanmuuton hallinnan keinot kohdistuvat jokaiseen maahanmuuttajaan henkilökohtaisesti, 

mikä korostaa valtion velvollisuutta huolehtia ulkomaalaisen ihmisoikeuksien toteutumisesta.96 Maa-

hanmuuttajien tapauksessa ihmisoikeudet ja niiden loukkaukset liittyvät tyypillisesti paitsi oikeuteen 

elämään ja kidutukseen kieltoon, myös syrjinnän kieltoon, rasismiin, muukalaisvihaan, työntekijöi-

den oikeuksiin ja suojaan, menettelyllisiin oikeuksiin ja oikeusturvaan, karkotuksiin ja säilöönottoon 

sekä ulkomaalaisen taloudellisiin, sosiaalisiin, poliittisiin ja kulttuurisiin oikeuksiin.97 Myös perhe-

elämän suoja ja lasten oikeudet ovat muuttoliikkeestä täysin erottamattomia ja rajoittavat valtion oi-

keutta olla ottamatta vastaan maahanmuuttajaa.98 Maahanmuuton hallinta, kohdistui se sitten yksit-

täisiin ihmisiin, ryhmiin tai tiettyihin kansallisuuksiin, on jokaisessa ilmenemismuodossaan ihmisoi-

keusintensiivinen alue. Huolimatta kansainvälisistä sitoumuksistaan monet valtiot koettelevat kan-

sainvälisen oikeuden rajoja nimenomaan ihmisoikeuskysymyksissä vedoten kansalliseen itsemäärää-

misoikeuteen.99 Ihmisoikeuksien ja maahanmuuton hallinnan välinen punninta edellyttää siten jatku-

vaa neuvottelua.100 

 
henkilö, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunta-
luokkaan kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta ja joka oleskelee kotimaansa ulkopuolella ja on kykenemätön tai 
pelon johdosta haluton turvautumaan kotimaansa suojaan. Pakolaisaseman saaminen toisessa maassa perustuu verrattain 
tiukkaan arviointiin, ja eri valtioiden tulkinnat artiklan sisällöstä vaihtelevat. Lisäksi määritelmän ulkopuolelle jää esi-
merkiksi sisällissotaa, luonnonkatastrofeja tai köyhyyden vuoksi epäinhimillisiä oloja pakenevat. Ks. Aleinikoff 2003, s. 
11–12.  
93 KP-sopimus 2(1) artikla. Valtiolla on velvollisuus kunnioittaa ja taata ihmisoikeuksien toteutuminen jokaiselle alueel-
laan olevalle ja oikeuspiiriinsä kuuluvalle yksilölle riippumatta kansalaisuudesta.  
94 Chetail 2019, s. 119–121. Ks. esim. Pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus 77/1968, 33 artikla. Palautuskiel-
toon kytkeytyy ihmisoikeussopimuksissa turvattu oikeus elämään ja kidutuksen kielto. Ks. esim. EIS 2(1) ja 3 artiklat.  
95 Fitzpatrick 2003, s. 169. Toisaalta havainto, että pakotetut ja taloudelliset siirtolaiset eivät ole täysin toisistaan erillisiä 
ryhmiä ei välttämättä johda ihmisoikeuksien parempaan huomioimiseen maahanmuuttajien kohdalla, vaan pikemminkin 
siihen, että maahanmuuttoa köyhistä idän ja etelän maista länsimaihin tulee torjua. Ks. Castles – van Hear 2011, s. 288. 
96 Goodwin-Gill et al. 2003, s. 135.  
97 Fitzpatrick 2003.  
98 Ks. esim. EIS 8 artikla ja KP-sopimus 17 artikla.  
99 Guild et al. 2019, s. 48.  
100 Ks. esim. GCM kohdat 2,4,11 ja 12. 
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Turvallisuus on ihmisoikeuksien turvaamisen ohella toinen maahanmuuton hallinnan keskeinen ta-

voite ja perustelu. Monet kansainvälisen oikeuden instrumentit ja säännöt, kuten ihmiskaupan ja ih-

missalakuljetuksen kriminalisointi ja terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden torjunta, kytkeyty-

vät paitsi toisiinsa myös kansalliseen turvallisuuteen ja kansainväliseen muuttoliikkeeseen.101 Maa-

hanmuuton hallinnan keinot ovat kansainvälisen oikeuden takaamia suvereenin valtion ilmenemis-

muotoja, jotka voidaan oikeuttaa kansallisella turvallisuudella.102 Erityisesti länsimaissa maahan-

muuton hallinta liitetään poliittisessa keskustelussa usein turvallisuuskysymyksiin, joiden rinnalla 

liikkumisen vapaus, ihmisoikeudet tai muuttoliikkeen taloudelliset vaikutukset ovat toissijaisia.103 

2000-luvulla maahanmuutto ja muuttoliikepolitiikka on yhä useammin liitetty kansalliseen turvalli-

suuteen. Kehitys on havaittu niin yksittäisissä valtioissa kuin Euroopan unionissakin.104  

 

Toisin kuin yksilöön ja yksilön oikeuksiin keskittyvä liberaali lähestymistapa, turvallisuusorientoitu-

nut maahanmuuttoretoriikka tapaa kohdella maahanmuuttajia yhtenä kokonaisuutena.105 Turvalli-

suusnäkökulman korostuminen (securitization of migration) alkaa, kun syntyy yleisesti jaettu käsitys 

siitä, että muuttoliike ja maahanmuuttajat muodostavat uhkan valtiolle, yhteiskunnalle tai kansalli-

selle identiteetille. Seuraavaksi maahanmuutto aletaan nähdä leimallisesti ja ensisijaisesti nimen-

omaan turvallisuusuhkana, mikä muuttaa poliittisia käytäntöjä ja lainsäädäntöä.106 Turvallisuuteen 

keskittyvän retoriikan mukaan globalisaatio ylläpitää massamuuttoa Eurooppaan, ja samalla lisään-

tyvät rajat ylittävät uhkat: järjestäytynyt rikollisuus, salakuljetus, terrorismi, ihmiskauppa, huume-

kauppa, rahanpesu, radikalisoituminen ja islamistit.107 

 

Maahanmuuttoa hallitaan valtioiden rajoilla, mutta yhä useammin myös valtion rajojen ulkopuolella 

liikenteenharjoittajien velvollisuuksin ja niihin liittyvin sanktioin sekä muuttajien etukäteistarkastuk-

sin. Turvallisuusuhkien korostuminen liittyy myös keskusteluun maahanmuuton kriminalisoitumi-

sesta. Kriminalisoitumisella tarkoitetaan sitä, että maahanmuuton hallinnan sisällöt ja tekniikat, kuten 

valvonta, pidättäminen ja rangaistukset, omaksutaan rikosoikeudesta.108 Erona on, että siinä missä 

 
101 2000-luvulla terrorismin torjunta on yleistynyt kansainvälisen muuttoliikeoikeuden sisällöissä ja tavoitteissa erityisesti 
Yhdysvalloissa. Euroopassa terrorismintorjunta ei ole yhtä julkilausuttu maahanmuuton kontrolloinnin perustelu, ks. Bos-
well 2007. Terrorismin käsitteen sisällöstä ja sisällöttömyydestä kansainvälisessä oikeudessa ks. Guillaume 2004. 
102 Fisher et al. 2003, s. 87.  
103 Vaughan-Williams 2017. 
104 Baker-Beall 2019; Bourbeau 2011; Scott 2019, s. 166. 
105 Karyotis 2014, s. 13–14.  
106 Bourbeau 2011, s. 2.  
107 Bigo 2001, s. 122–124.  
108 Barker 2017, s. 130; Mitsilegas 2015, s. 3. Kansallista turvallisuutta käytetään toisinaan myös kansainvälisen muutto-
liikeoikeuden porsaanreikänä oikeuttamaan valtion poikkeamiset kansainvälisistä sopimuksista. 
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rikosoikeudellisten seuraamusten tavoitteena on palauttaa rikoksiin syyllistynyt henkilö osaksi yh-

teiskuntaa, maahanmuuttajan kohdalla tavoitteena on saada tämä palaamaan kotimaansa.109 

 

 

2.3 Säännösten vastainen vai laiton maahanmuutto? 
 
 
Laiton tai säännösten vastainen maahanmuutto on globaali ja yleistyvä ilmiö, jota on OECD-maissa 

esiintynyt kasvavassa määrin 1980-luvulta alkaen.110 Sen syihin, määrittelyyn ja tutkimiseen liittyy 

useita ratkaisemattomia ongelmia. Säännösten vastaisella tai laittomalla maahanmuutolla ei ensinnä-

kään ole yleisesti hyväksyttyä tai vakiintunutta määritelmää. Käytännössä kyseessä on käsitteellinen 

kaatoluokka: henkilö, joka ei oleskele laillisesti, on laiton maahanmuuttaja.111 Laittoman (englanniksi 

illegal, ruotsiksi olaglig, tanskaksi ja norjaksi ulovlig tai illegal) maahanmuuton käsitettä käytetään 

yleisesti112, mutta se on saanut osakseen myös perusteltua kritiikkiä.113 Käsite laiton maahanmuuttaja 

assosioituu rikolliseen toimintaan ja siitä seuraavaan rikosoikeudelliseen vastuuseen, mikä on mo-

nissa tapauksissa liian ankara, harhaanjohtava tai epätäsmällinen johtopäätös.114 

 

Laittoman maahanmuuton käsitteen ongelmallisuuden vuoksi on ryhdytty käyttämään käsitettä sään-

nösten vastainen (irregular, irreguljär) maahanmuutto tai paperiton (undocumented, papperslös, pa-

pirløs).115 Kohdemaiden näkökulmasta säännösten vastainen maahanmuutto on maahantuloa, maassa 

oleskelua tai maassa työskentelyä ilman maahanmuuttosäännösten edellyttämiä lupia tai asiakir-

joja.116 Säännösten vastainen tilanne voi johtua monenlaisista tapahtumankuluista: luvattomasta ra-

janylityksestä, viisumin voimassaoloajan ylittävästä oleskelusta, työskentelystä ilman työnteko-oi-

keutta tai siitä, että henkilö ei poistu maasta saatuaan kielteisen päätöksen oleskelulupa- tai turva-

paikkahakemukseensa.117 Kolmannen maan kansalaisen näkökulmasta säännösten vastainen maahan-

muutto voi siten olla pikemminkin ainakin osittain hallinnon rakenteiden tuottama vaihtuva 

 
109 Bosworth et al. 2018, s. 42–43.  
110 Düvell 2011, s. 78–79. Düvellin arvion mukaan säännösten vastaisesti liikkuvat muodostaisivat jopa viidenneksen 
kaikista maahanmuuttajista. Toisaalta poliittisessa retoriikassa on yleistä liioitella laitonta maahanmuuttoa ja sen merki-
tystä ja pitää yllä jaettua näkemystä laittoman maahanmuuton lisääntymisestä, ks. Mitsilegas 2004, s. 29–30. 
111 Guild 2004, s. 16. Lisäksi eri valtioiden käsitys ja määritelmä laittomasta maahanmuuttajasta vaihtelee. Euroopan 
unionin alueella useimmat valtiot ovat välttäneet laittoman maahanmuuttajan määrittelyä lainsäädännössä. 
112 ks. esim. SEUT 79(2), (EU) N:o 603/2013, 2009/52/EY, Eurooppa-neuvosto 18.3.2016. 
113 ks. esim. UNHCR 2018. 
114 Dauvergne 2008, s. 16–17. 
115 Ks. esim. Resolution 2059 (2015); COM(2015) 240 final, englanninkielinen versio. Suomenkielisessä tiedonannossa 
käytetään sanaa laiton ja tanskankielisessä ulovlig ja illegal. Myöskään säännösten vastainen maahanmuutto ei ole täysin 
neutraali käsite, eikä se varsinkaan kuvaa kovin täsmällisesti ilman oleskeluoikeutta olevien tilanteita. 
116 Maahanmuutto- ja turvapaikkasanasto 6.0 2019, Säännösten vastainen / laiton maahanmuutto.  
117 De Haas et al. 2020, s. 362.  
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kategoria, ei niinkään yksilön ominaisuus tai pysyvä tila.118 Düvell myös muistuttaa, että kyseessä on 

varsin uusi ilmiö, sillä ennen kuin valtiot ryhtyivät laajamittaisesti sääntelemään maahantuloa ja oles-

kelua, ei maahanmuutto edes voinut olla säännösten vastaista tai laitonta.119 Tässä tutkielmassa käy-

tetään pääsääntöisesti käsitettä säännösten vastainen maahanmuutto tai maahanmuuttaja, jotta pääs-

täisiin edellä tarkastellun laiton-termin välittömistä ongelmista. Kuitenkin silloin kun aineistossa, esi-

merkiksi Eurostatin julkaiseman kyselytutkimuksen kysymyksessä käytetty sanaa laiton maahan-

muutto (illegal immigration) ja sillä on mielestäni merkitystä analyysin kannalta, en ole korvannut 

sanaa säännösten vastainen -käsitteellä.120  

 

Käsitteenmäärittelyn ohella toinen säännösten vastaiseen maahanmuuton tutkimiseen liittyvä on-

gelma on sen yleisyys tai säännösten vastaisesti tietyllä alueella oleskelevien lukumäärä. Kyseessä 

ovat henkilöt, jotka ovat nimenomaan piilossa viranomaisilta ja puuttuvat usein rekistereistä tai esiin-

tyvät niissä vajavaisilla tai väärillä tiedoilla. Lisäksi eri valtioiden laskutavat ja arviointikäytännöt 

vaihtelevat, eivätkä ole keskenään vertailukelpoisia.121 Säännösten vastaiseen maahanmuuttoon liit-

tyy myös tilanne, jossa henkilöllä ei ole oleskeluun oikeuttavia asiakirjoja tai hyväksyttyjä matkus-

tusasiakirjoja, eikä hänen henkilöllisyydestään välttämättä ole varmuutta. On mahdotonta seurata tar-

kasti säännösten vastaisesti oleskelevien tai paperittomien henkilöiden liikkumista valtiosta toiseen, 

heille syntyviä lapsia tai heidän joukossaan tapahtuvien kuolemantapausten määrää.122 Niinpä sään-

nösten vastaisesti oleskelevien tai ”laittomien maahanmuuttajien” lukumäärät tietyllä alueella ovat 

aina enemmän tai vähemmän valistuneita arvioita, joihin on suhtauduttava tietyllä varauksella. Eu-

roopassa säännösten vastaisesti oleskelevia viime vuosina tavattu noin 400 000–620 000 ja määrät 

ovat nousussa. Vuosi 2015 oli poikkeuksellinen, ja silloin luku ylitti kaksi miljoonaa.123 Säännösten 

vastaisesti oleskelevien todellinen määrä on vielä asia erikseen. Vuonna 2008 EU-maissa heitä arvi-

oitiin olevan yhteensä 1,9–3,8 miljoonaa.124  

 

 
118 Sager 2018, s.176.  
119 Düvell 2011, s. 79–81. Uudessa maahanmuuttoa koskevassa sopimuksessa kiinnitetään huomiota myös säännösten 
vastaisen maahanmuuton juurisyihin. Jostain syystä yhteys rajoittavan maahanmuuttopolitiikan ja säännösten vastaisen 
maahanmuuton välillä ei tässä mielessä näytä olevan unionin lainsäätäjälle selvä. COM(2020) 609 final, s. 19. 
120 Hatton 2017. 
121 McAuliffe et al. 2017, s. 20.  
122 Clandestino Project 2009, s. 109.  
123 Eurostat 2020c. Luvut perustuvat jäsenmaiden omiin ilmoituksiin ja niihin vaikuttavat suoraan esimerkiksi maasta-
poistamispäätösten täytäntöönpanon aktiivisuus ja muut viranomaisten toiminnassa tapahtuvat muutokset. Sama henkilö 
on voitu tavata säännösten vastaisesti oleskelemassa useammassa kuin yhdessä maassa, ja toisaalta Euroopan unionin 
alueella on varmasti niitä, joita ei ole laskettu mukaan jäsenvaltioiden ilmoittamiin määriin.  
124 Clandestino Project 2009, s. 12. Kuvaavaa on tutkijat ja tutkimuslaitokset välttävät viimeiseen asti ajankohtaisten 
määrällisten arvioiden tekemistä ja tyytyvät edelleen viittaamaan suurin varauksin vuoden 2008 arvioon.  
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Säännösten vastaisesti oleskelevat ovat kansainvälisessä muuttoliikeoikeudessa merkityksellisempiä 

kuin pelkkien lukumäärien perusteella voisi olettaa. Heidän kohdallaan realisoituvat monet kansain-

väliseen ja kansalliseen oikeuteen liittyvät kysymykset, kuten ihmisoikeudet ja niiden rikkomukset. 

Monet valtiot rajoittavat esimerkiksi sääntöjen vastaisesti oleskelevien pääsyä terveydenhuoltoon, 

koulutukseen tai muihin peruspalveluihin. Myös syrjintä on yleistä sekä lain että käytännön tasolla, 

eikä säännösten vastaisesti oleskelevilla ole tavallisesti riittäviä oikeussuojakeinoja.125 Euroopan ih-

misoikeustuomioistuin on ratkaisukäytännössään todennut, että luvattomasti tai säännösten vastai-

sesti oleskelevat ovat alttiita valtioiden ja viranomaisten mielivaltaiselle ja halventavalle kohte-

lulle.126 Laittoman maahanmuuton torjunta lainsäädäntöä kiristämällä johtaa käytännössä siihen, että 

luvattomasti maassa oleskelevat painuvat niin sanotusti maan alle ja joutuvat entisestään haavoittu-

vampaan asemaan.127 Säännösten vastaisen maahanmuuton yhteiskunnallinen ja kansainvälinen mer-

kitys on suuri, sillä säännösten vastaisella maahanmuutolla on vaikutuksensa niin turismiin, taloudel-

liseen kehitykseen, kansainvälisiin työmarkkinoihin ja kansainvälisiin suhteisiin.128  

 

Säännösten vastainen maahanmuutto ja sen torjunta kytkeytyy käytännössä kaikkiin maahanmuuton 

osa-alueisiin sekä järjestyneeseen rikollisuuteen ja huumekauppaan, terrorismin torjuntaan ja ihmis-

kauppaan ja -salakuljetukseen. Muuttoliikkeen hallinnan muodot ovat kaikki sellaisia, joilla säännel-

lään, estetään tai vaikeutetaan maahanmuuttoa ja näin ollen välillisesti tuotetaan myös säännösten 

vastaista maahanmuuttoa. Säännösten vastaista maahanmuuttoa olisi kuitenkin mahdollista vähentää 

myös maahanmuuttajien kannalta paremmilla ja kohdemaiden näkökulmasta tehokkaammilla kei-

noilla, kuten lisäämällä laillisia maahantulokanavia, tarjoamalla mahdollisuuksia laillistaa oleskelu 

ja huolehtimalla säännösten vastaisesti oleskelevien sosiaalisista ja ihmisoikeuksista sekä oikeudelli-

sista turvakeinoista.129  

 

  

 
125 Guild et al. 2019, s. 49. 
126 Nunez v. Norway, 55597/09, kohta 68; Osman v. Tanska, 38058/09, kohta 53.Toisaalta EIT ei tunnusta säännösten 
vastaisesti oleskelevien haavoittuvuutta kollektiivisesti, ainoastaan yksilötasolla, mikä jättää valtiolle enemmän harkin-
tavaltaa maahanmuuton hallinnan kysymyksissä. Ks. myös Nieminen 2019, s. 142.  
127 Todorov 2019, s. 204. Esimerkiksi luvattomasti oleskeleva henkilö saattaa haluta pakoilla viranomaisia maastapoista-
misen pelossa, eikä sen vuoksi noudata hänelle määrättyä asumisvelvollisuutta. 
128 Düvell 2011, s. 99–100. 
129 Düvell 2011, s. 97. Ks. myös GCM, tavoitteet 4 ja 5.  
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3 Muuttoliikkeen sääntely ja maahanmuuttopolitiikka Euroopan unionissa 

 

EU:n keskeisin päämäärä on luoda alue, jolla toteutetaan sisämarkkinat takaamalla paitsi tavaroiden, 

palvelujen ja pääomien, myös henkilöiden vapaa liikkuvuus.130 Keskeinen jakolinja EU-perussopi-

muksissa ja sekundaarilainsäädännössä kulkee unionin kansalaisten ja kolmannen maan kansalaisten 

tai kansalaisuudettomien välillä. Perussopimuksissa määrätty henkilöiden vapaa liikkuvuus koskee 

unionin kansalaisia. Edellytykset, joilla kolmansien maiden kansalaiset voivat saapua Euroopan unio-

nin alueelle ja säännökset, jotka koskevat unionin alueella liikkumista ja jäsenvaltioiden rajojen ylit-

tämistä, ovat toisenlaiset.  

 

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue, johon maahanmuutto ja muuttoliikekysymykset kuuluvat, 

nähdään yhtenä tärkeimmistä EU:n tulevaisuuden kannalta.131 Eurooppa poikkeaa muusta maail-

masta suhteessaan muuttoliikkeeseen, koska Euroopassa kansallisvaltio ei ole se yksikkö, joka mää-

rittää, kuka voi saapua ja oleskella tietyn valtion alueella. Yleiset periaatteet unionin suhteille kol-

mansiin maihin maahanmuuttoasioissa on määritelty komission vuonna 2011 hyväksymässä maahan-

muuttoa ja liikkuvuutta koskevassa kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa. Lähestymistapa koostuu 

neljästä pilarista, jotka ovat laillinen maahanmuutto ja liikkuvuus, laiton maahanmuutto ja ihmis-

kauppa, kansainvälinen suojelu ja turvapaikkapolitiikka sekä muuttoliikkeen ja liikkuvuuden kehi-

tysvaikutuksen maksimointi.132 

 

 

3.1 Muuttoliikkeen oikeudellinen kehys EU:ssa 

 

Jos muuttoliikkeiden kansainvälinen sääntely on hajanaista, sitä on myös Euroopan unionin maahan-

muuttoa koskeva lainsäädäntö ja politiikka, joiden on sanottu olevan erinomaisia esimerkkejä Euroo-

pan eritahtisesta integraatiosta.133 Lisäksi EUT on ratkaisukäytännössään korostanut unionin oikeu-

den tiettyä riippumattomuutta sekä kansallisesta lainsäädännöstä että kansainvälisestä oikeudesta to-

teamalla, että unionin oikeuden käsitteille on muuttoliikekysymyksissä annettava oma erityinen si-

sältönsä.134 Muuttoliikettä säännellään Euroopassa ja unionin jäsenvaltioissa sekä EU:n että 

 
130 SEUT 26 artikla. 
131 Lenaerts 2010, s. 256. 
132 KOM(2011) 743 lopullinen, s. 6. 
133 Chebel d’Appollonia 2019, s. 194.  
134 Thym 2019, s. 178. Ks. esim. C 285/12 Diakité, ECLI:EU:C:2014:39, kohdat 24–26. Asiassa oli kyse Geneven sopi-
muksen ja EU:n määritelmädirektiivin tulkinnasta. EUT totesi, että ”kansainvälisellä humanitaarisella oikeudella ja 
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kansallisella tasolla. Unionin laajuista ylikansallista sääntelyä on perusteltu sisärajatarkastusten pois-

tamisen vastapainona.135 Muuttoliikkeen hallintaa ovat muun muassa yhteinen viisumijärjestelmä, 

EU:n ulkorajavalvonta, työntekijöitä, opiskelijoita ja perheenyhdistämistä koskevat direktiivit ja 

unionin turvapaikkajärjestelmä.  

 

Muuttoliikettä, maahantuloa, työntekijöiden ja perheenjäsenten oleskelua ja turvapaikkaprosessia 

säädellään noin kahdellakymmenellä direktiivillä ja asetuksella. Maahanmuuton hallinnan on vakiin-

tuneesti katsottu kuuluvan kansallisvaltioille, mutta käytännössä unioni on omaksunut suvereenin 

kansallisvaltion keinoja ja tavoitteita: rajavalvonnan, viisumipolitiikan ja yhteisen turvapaikkajärjes-

telmän.136 Suunnitelmia yhtenäisestä unionin muuttoliikelainsäädännön kodifikaatiosta on ollut vuo-

desta 2009, mutta ne eivät ole tuottaneet tulosta.137 Vuoden 2015 jälkeen komission yritykset yhte-

näisen EU:n muuttoliikepolitiikan luomiseksi ja turvapaikkamenettelyn harmonisoimiseksi jäivät 

keskeneräisiksi, eikä komissio itsekään pitänyt niiden toteutumista lähitulevaisuudessa mahdolli-

sena.138 Syyskuussa 2020 komissio julkaisi ehdotuksen uudeksi maahanmuuttoa koskevaksi sopi-

mukseksi.139 Tosiasia on kuitenkin, että EU:n muuttoliikepolitiikka ja -lainsäädäntö on vielä pitkään 

hajanaista, osin päällekkäistä ja asettaa jäsenvaltioille ainoastaan minimitason.140  

 

Vuoden 2015 muuttoliikekriisi on yksi niistä kriiseistä, joiden on sanottu haastavan Euroopan integ-

raatioprojektin.141 Lailliset väylät Eurooppaan on tehty EU-lainsäädännöllä niin kapeiksi, että kan-

sainvälisen suojelun hakeminen on monille ainoa keino päästä unionin alueelle.142 Suuri vaihtelu 

myönteisten turvapaikkapäätösten osuuksista eri kansalaisuuksien välillä kertoo siitä, että merkittävä 

osa turvapaikanhakijoista ei ole oikeutettu suojeluasemaan.143 EU:n yhteisestä 

 
direktiivissä säädetyllä toissijaisen suojelun järjestelmällä on eri päämäärät ja niiden mukaiset suojelujärjestelmät ovat 
selvästi erilliset”. 
135 Guiraudon 2000, s. 254, 256; Thym 2016c, s. 33.  
136 Monar 2010, s. 239. 
137 Peers 2012 ja Eurooppa-neuvosto 2010/C 115/01, kohta 6.1.4. 
138 Chebel d’Appollonia 2019, s. 201. Ks. myös COM(2016) 197 final, s. 8. 
139 COM(2020) 609 final. 
140 Peers 2012, s. 36 ja 44; Boeles et al. 2014, s. 35.  
141 Buonanno 2017, s. 122. Börzel 2016, s. 25; Börzel – Risse 2018, s. 102.  
142 Eurostat 2016; Eurostat 2020b; Hailbronner 2004, s. 41–42; Statista 2020. Vuonna 2015 unionin ulkorajoilla raportoi-
tiin yli 1,8 miljoonaa säännösten vastaista rajanylitystä. Määrä on moninkertainen verrattuna sekä edeltäviin että seuraa-
viin vuosiin, joina laittomia rajanylityksiä on yleensä alle 300 000.  Ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätettiin yli 1,2 
miljoonaa sekä vuonna 2015 että 2016. Toisaalta unionin jäsenvaltiot myönsivät ennätysmäärän, 2,6 miljoonaa ensim-
mäistä oleskelulupaa työn, perheen, opiskelun tai muun syyn perusteella vuonna 2015.  
143 EASO 2015, s. 26; EASO 2019, s. 57–58, 62 ja 65. Syyrialaisten hakijoiden turvapaikkahakemusten hyväksymispro-
sentit ovat olleet korkeita, lähes 90 % koko 2000-luvun ajan. Sen sijaan kahden muun suuren lähtömaan, Irakin ja Afga-
nistanin kansalaisten hyväksymisprosentit ovat laskeneet vuodesta 2014 vuoteen 2018. Kun 2014 noin kaksi kolmasosaa 
irakilaisista ja afganistanilaisista turvapaikanhakijoista sai suojeluaseman, vuonna 2018 osuus oli irakilaisilla 46 % ja 
afganistanilaisilla vähän yli puolet. Kaikista turvapaikanhakijoista alle puolet (39 %) sai suojeluaseman vuonna 2018. 
Vaihtelu myös kohdemaiden välillä on suurta.  
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turvapaikkajärjestelmästä onkin tullut mekanismi, joka ensin mahdollistaa säännösten vastaisen maa-

hanmuuton ja sitten yrittää torjua sitä.144 Sen sijaan, järjestelmä takaisi pakolaisten kansainvälisen 

suojelun, se vaikeuttaa turvapaikan hakemista tietystä jäsenvaltiosta, lisää EU-valtioiden välisiä jän-

nitteitä ja on epäonnistunut yhteisten standardien ja menettelyjen luomisessa.145 Siispä kansallisten 

viranomaisten ja EU-instituutioiden työnjako ei ole symmetrinen, eikä lainsoveltaminen johdonmu-

kaisesta. Kolmannen maan kansalaisen asian lopputulos ja hänen kohtalonsa on kiinni siitä, kenen 

kanssa ja missä valtiossa hän päätyy asioimaan.146 

 

 

3.1.1 Maahanmuutto EU:n perussopimuksissa  

 

Maahanmuuttoon liittyvät kysymykset kuuluivat pitkään jäsenvaltioiden yksinomaisen toimivallan 

piiriin ja niiden harmonisointi on alkanut verrattain myöhään ja asteittain.147 Ennen Lissabonin sopi-

musta muuttoliikeasioista sovittiin lähinnä hallitustenvälisissä neuvotteluissa, joiden tulokset eivät 

olleet jäsenvaltioita sitovia. Euroopan unionin maahanmuuttolainsäädännön alkuvuosia on kritisoitu 

salailusta, läpinäkymättömyydestä ja turvallisuuskysymyksiin keskittymisestä. Jäsenvaltioiden kes-

ken ei pyritty vapaan liikkuvuuden toteuttamiseen, vaan keskityttiin maahanmuuton rajoittamiseen ja 

väärinkäytösten paljastamiseen.148 Sisämarkkina-alueen toteuttaminen ja erityisesti sisärajatarkastus-

ten poistaminen herättivät jäsenvaltioissa huolen turvallisuudesta ja kontrollin menettämisestä, mitä 

kompensoitiin lisääntyvällä ulkorajavalvonnalla.149 

 

Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992 todettiin, että maahanmuutto ja kansainvälinen suojelu ovat 

jäsenvaltioita yhdessä koskevia asioita (matters of common interest).150 Vuonna 1997 allekirjoitetussa 

Amsterdamin sopimuksessa EU:n tavoitteeksi kirjattiin sellaisen vapauteen, turvallisuuteen ja oikeu-

teen perustuvan alueen kehittäminen ja ylläpitäminen, jossa taataan henkilöiden vapaa liikkuvuus 

toteuttamalla muun muassa ulkorajoilla tehtäviä tarkastuksia ja turvapaikkaa, maahanmuuttoa 

 
144 UNHCR 1998, kohta 9. UNHCR on esittänyt aiheellisen huolensa siitä, että Euroopan unionin keinot vastata turva-
paikkamenettelyn hyväksikäyttöön vaarantaa aidosti kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien oikeudet.  
145 Lavenex 2019, s. 580.  
146 Guiraudon 2000, s. 268. Usein kansallinen taso on ulkomaalaiselle edullisempi vaihtoehto, sillä silloin käytössä on 
kansalliset muutoksenhakukeinot ja myös esimerkiksi kolmannen sektorin tuki, mitkä puuttuvat EU:n ylikansalliselta 
tasolta. 
147 Ks. esim. Guiraudon 2000, s. 263.  
148 Guiraudon 2000, s. 267.  
149 COM(85) 310 final, kohta 29; Moreno-Lax 2014, s. 154.  
150 Maastrichtin sopimus OJ C 191, K.1 artikla. 
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koskevia sekä muita tarpeellisia toimenpiteitä.151 Lissabonin sopimuksen myötä oikeus- ja sisäasioi-

hin (Justice and Home Affairs, JHA) kuuluvat maahanmuuttoasiat  tuotiin lainsäädäntöjärjestyksen 

ja EU-instituutioiden osalta linjaan muun EU-lainsäädännön kanssa.152 Lissabonin sopimuksen 

myötä EU:n muuttoliikeoikeudesta odotettiin aiempaa avoimempaa, liberaalimpaa, demokraattisem-

paa ja vastuullisempaa ja sen ajateltiin ottavan paremmin huomioon yksilön oikeudet ja ihmisoikeu-

det.153 

 

Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) unionin turvapaikka- ja maahanmuuttopolitii-

kan tavoitteet määritellään artikloissa 77-80. Artiklassa 77 määrätään sisärajatarkastuksen poistami-

sesta unionin alueella ja toisaalta ulkorajatarkastuksista ja niistä edellytyksistä, millä kolmannen 

maan kansalaiset voivat ylittää EU:n ulkorajat. Maahanmuuttoa koskevan SEUT 79 artiklan mukaan 

EU:n tavoitteet ovat muuttovirtojen tehokas hallinta, jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevien kolman-

sien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu sekä laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan 

torjunta. Kansainvälistä suojelua koskevassa SEUT 78 artiklassa viitataan pakolaisten oikeusasemaa 

koskevaan yleissopimukseen ja asetetaan tavoitteeksi kansainvälistä suojelua tarvitsevien asianmu-

kainen kohtelu ja palautuskiellon noudattaminen. Maahanmuuttajia koskevassa oikeuskäytännössä 

arvioitavana on usein myös perusoikeuskirjassa mainitut kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun 

kielto ja palautuskielto.154 

 

EU-lainsäädännössä unionin alueelle pyrkivät kolmannen maan kansalaiset jaetaan kansainvälistä 

suojelua tarvitseviin ja muihin, esimerkiksi työn, opiskelun tai perheenjäsenten vuoksi muuttaviin.155 

Käytännössä muuttoliike unionin alueelle ja sen sisällä muodostuu paljon moninaisemmista ryhmistä 

(mixed flows) ja yksittäisistä ihmisistä, jotka kuuluvat joko useampaan tai eivät mihinkään kategori-

aan. SEUT 78 ja SEUT 79 artikloista käykin ilmi EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan kaksi 

keskenään jännitteisessä suhteessa olevaa tavoitetta. Euroopassa säännösten vastainen maahanmuutto 

liittyy erityisesti turvapaikanhakijoihin, ja EU:n ja jäsenvaltioiden haaste on kohdella jokaista yksilöä 

oikeudenmukaisesti ja asianmukaisesti.156 Ensinnäkin EU:n tulee täyttää kansainvälisen oikeuden 

vaatimukset koskien henkilöitä, jotka ovat kansainvälisen suojelun tarpeessa.157 Samaan aikaan 

 
151 Amsterdamin sopimus 97/C 340/01; SEU 3(2) artikla.  
152 Peers 2014, s. 17. Euroopan unionin tuomioistuimen toimivalta oikeus- ja sisäasioissa oli hyvin rajallinen Lissabonin 
sopimukseen saakka, samoin Euroopan parlamentin vaikutusmahdollisuudet. Ks. esim. Guiraudon 2000, s. 261–262 ja 
264.  
153 Kostakopoulou et al. 2014, s. 130–131.  
154 POK 4 ja 19 artikla.  
155 Direktiiveissä säädetään siitä, miten kolmannen maan kansalaiset voivat muuttaa EU:n alueelle eri perustein.  
156 Pastore – Henry 2016, s. 47; Sager 2018, s.176. 
157 Euroopan unionin perusoikeuskirja 18 artikla; Crawley – Skleparis 2018, s. 49. 
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laittoman maahantulon torjuminen ja 78 artiklassa mainittu muuttovirtojen tehokas hallinta edellyt-

tävät, että turvapaikanhakijoista olisi pystyttävä erottamaan ne henkilöt, jotka pyrkivät käyttämään 

hyväkseen turvapaikkamenettelyjä välttyäkseen maahantuloa koskevien säädösten noudattami-

selta.158  

 

 

3.1.2 Henkilöiden vapaa liikkuvuus 

 

Henkilöiden vapaa liikkuvuus on yksi unionin perusvapauksista, yksi näkyvimmistä ja konkreetti-

simmista eurooppalaisen integraation saavutuksista ja EU-kansalaistenkin mielestä tärkeimpiä EU:n 

onnistuneita projekteja.159 Henkilöiden vapaa liikkuvuus tarkoittaa, että unionin kansalaisilla on oi-

keus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella, rajavalvonta koskee ainoastaan unionin 

ulkorajoja, eikä EU:n sisärajoilla tarkasteta henkilöitä kansalaisuudesta riippumatta.160 Henkilöiden 

vapaa liikkuvuus on toteutettu oikeudellisesti perussopimuksissa ja käytännössä niin sanotun Schen-

gen-säännöstön avulla, ja sitä koskevaa lainsäädäntöä sovelletaan muista perusvapauksista omaksut-

tujen periaatteiden mukaisesti.161 Euroopan unionin tuomioistuin on korostanut henkilöiden oikeutta 

vapaaseen liikkuvuuteen nimenomaan perussopimusten turvaamana, laajasti tulkittavana yksilön oi-

keutena, johon puuttumista on tulkittava erityisen ankarasti.162  

 

Vaikka henkilöiden vapaa liikkuvuus koskee ainoastaan unionin jäsenvaltioiden kansalaisia, EU:n 

sisärajojen rajatarkastusten poistaminen koskee kaikkia jäsenvaltioiden rajojen ylittäviä riippumatta 

kansallisuudesta ja mahdollistaa käytännössä myös kolmansien maiden kansalaisten vapaan liikku-

misen jäsenvaltiosta toiseen.163 Kolmansien maiden kansalaiset eivät kuitenkaan voi vedota EU:n 

 
158 Lenaerts 2010, s. 288–289.  
159 Eurobarometer 2020; Thym 2016a, s. 297–299; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus henkilöiden liikkumista 
rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (kodifikaatio), 9.3.2016, (EU) 2016/399. (Schengenin rajasäännöstö) joh-
danto-osan kohta 23. 
160 SEU 3(2) artikla; SEUT 21 ja 77(1)(a) artikla; (EU) 2016/399 8(2), 8(3) ja 22 artikla.  
161 Rosas - Armati, 2018, s. 177-178; Thym 2013, s. 716. Ks. myös SEU 3 artikla ja Neuvoston päätös 2000/777/EY 1 
artikla. Schengen-sopimus solmittiin alun perin 1985 viiden jäsenvaltion välillä, vuonna 1995 tuli voimaan Schengen-
sopimuksen soveltamisesta tehty yleissopimus ja Euroopan unioniin Schengen-järjestelmä päätettiin sulauttaa Amster-
damin huippukokouksessa vuonna 1997. Suomi ja muut Pohjoismaat aloit-tivat Schengenin sopimusten soveltamisen 
maaliskuussa 2001. Siihen asti matkustaminen ilman passia Pohjoismaissa oli mahdollista Pohjoismaiden kansalaisille. 
Myös Norjan oli liityttävä Schengen-alueeseen, jotta Pohjoismaiden välinen liikkumisvapaus saattoi jatkua, ks. HE 
20/1998 vp. Alun perin Euroopan unionin vapaa liikkuvuus koski taloudellisesti aktiivisia henkilöitä, mutta myöhemmin 
se on ulotettu koskemaan kaikkia unionin eli unionin jäsenmaiden kansalaisia. Ks. Maastrichtin sopimus C 191 k.1 artikla 
sekä Wollenschläger 2011, s. 4. 
162 C-482/01 & C-493/01 Orfanopoulos ja Olivieri, ECLI:EU:C:2004:262, kohdat 64 ja 65. 
163 SEUT 67(2) ja 77(1)(a) artikla.  
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primaarilainsäädäntöön liikkumisvapautta koskevissa kysymyksissä.164 Perusoikeuskirjan 15 artiklan 

mukaan unionin kansalaisella on vapaus hakea työtä, tehdä työtä, sijoittautua tai tarjota palveluja 

missä tahansa jäsenvaltiossa, mutta kolmansien maiden kansalaisilla on ainoastaan oikeus samanlai-

siin työehtoihin kuin unionin kansalaisilla sillä edellytyksellä, että heillä on lupa tehdä työtä jäsen-

valtioiden alueella. Oleskeluluvalla jossakin jäsenvaltiossa oleskeleva kolmannen maan kansalainen 

voi kuitenkin viettää muualla EU-alueella kuin kyseisessä valtiossa enintään kolme kuukautta kuuden 

kuukauden aikana.165  

 

 

3.1.3 Schengenin rajasäännöstö ja rajavalvonta ulko- ja sisärajoilla 

 

Schengen-alueen ulkorajoilla kaikille suoritetaan vähimmäistarkastus, jotta heidän henkilöllisyytensä 

voidaan todeta esitettyjen matkustusasiakirjojen perusteella. Kolmansien maiden kansalaisille tehtävä 

tarkastus on perusteellisempi.166 Heidän on saapuessaan Schengen-alueelle täytettävä tietyt maahan-

tulon edellytykset: henkilöllä tulee olla riittävät varat, voimassaolevat matkustusasiakirja ja vii-

sumi.167 Mikäli henkilö ei täytä vaadittuja edellytyksiä, hänen pääsynsä jäsenvaltion alueelle evä-

tään.168 Turvapaikanhakijat muodostavat poikkeuksen, sillä kolmannen maan kansalaiselle, joka ei 

täytä yhtä tai useampaa edellytyksistä, voidaan sallia maahantulo jäsenvaltion alueelle humanitaari-

sesta syystä, kansallisen edun vuoksi tai kansainvälisten velvoitteiden perusteella.169 Schengen-jär-

jestelmään kuuluu keskitetty tietojärjestelmä (SIS), jolla tuetaan Schengen-alueen ulkorajoilla tehtä-

viä tarkastuksia ja edistetään lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten yhteistyötä Euroopassa.170 SIS-

järjestelmään tallennetaan muun muassa jossain jäsenvaltiossa maahantulokieltoon määrättyä 

 
164 EUT:n oikeuskäytännöstä peräisin olevan tulkinnan mukaan vapaa liikkuvuus voi kuitenkin ulottua myös unionin 
kansalaisen perheenjäseniin ja henkilöihin, jonka kotivaltion ja EU:n välillä on solmittu niin sanottu assosiaatiosopimus, 
jolloin kyse on niin sanotuista johdetuista oikeuksista (derived rights). Ks. myös Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvalti-
oiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 
73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta, 29.4.2004, 2003/38/EY 
ja esim. C-34/09 Ruiz Zambrano, ECLI:EU:C:2011:124 ja C-652/15 Tekdemir, ECLI:EU:C:2016:960. 
165 (EU) 2016/399 6(1) artikla; Thym 2016c, s. 41. EU-oikeuteen sisältyy epäsymmetriaa, sillä kolmansien maiden kan-
salaisten maahantuloa ja oleskelua koskevia lainsäädäntöä ei ole kattavasti harmonisoitu. Jäsenvaltiot päättävät itse oles-
kelulupien myöntämisestä, ja oleskeluoikeus on rajattu tietyn jäsenvaltion alueelle. 
166 (EU) 2016/399 8 artikla. 
167 (EU) 2016/399 6 artikla.  
168 (EU) 2016/399 14 artikla. 
169 (EU) 2016/399 6(5) artikla. 
170 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, 
toiminnasta ja käytöstä, 20.12.2006, (EY) N:o 1987/2006. Järjestelmä perustettiin vuonna 1995 sisärajatarkastusten pois-
tuttua Schengen-alueelta. Nykyinen järjestelmä (SIS II) tuli käyttöön vuonna 2013. 
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henkilöä koskeva kuulutus ja tiedot, joita jäsenvaltiot voivat käsitellä maahantulon tai maassa oles-

kelun epäämiseksi.171  

 

Tietyin edellytyksin rajatarkastuksia voidaan tehdä myös sisärajoilla. Schengen-säännöstön mukaan 

rajavalvonnan palauttamisen tulee kuitenkin olla poikkeuksellinen, kestoltaan rajattu ja suhteellisuus-

periaatteen mukainen toimenpide.172 Sekä voimassa olevan että aiemman 2016 kumotun Schengenin 

rajasäännöstön mukaan rajavalvonta voidaan väliaikaisesti palauttaa yleisen järjestykseen tai sisäi-

seen turvallisuuteen kohdistuvan uhkan vuoksi, mutta ainoastaan niin sanottuna viimesijaisena kei-

nona.173 Yleinen järjestys (public policy) ja turvallisuus perusvapauksien rajoitusperusteena kytkey-

tyy muita perusteita enemmän kansallisvaltion suvereniteettiin, territoriaalisuuteen ja kansalaisten 

oikeuksien suojelemiseen.174 Rajatarkastuksia voidaan suorittaa 30 päivän ajan, ja tarvittaessa raja-

valvonnan kestoa voidaan pidentää 30 päivää kerrallaan, kuitenkin enintään yhteensä kuusi kuu-

kautta.175  

 

 

3.1.4 Dublin-järjestelmä 

 

Turvapaikanhakijana kolmannen maan kansalainen voi ylittää Euroopan unionin ulkorajan, vaikka 

hän ei muuten täytä maahantulon edellytyksiä. Asetuksen (EU) N:o 604/2013 (jäljempänä Dublin-

asetus) perusteella määritetään se jäsenvaltio, joka on vastuussa henkilön turvapaikkahakemuksen 

käsittelystä.176 Dublin-asetuksen mukaan jäsenvaltioiden on käsiteltävä jokainen unionin alueella jä-

tetty kansainvälistä suojelua koskeva hakemus. Turvapaikkahakemuksen käsittelee yksi asetuksessa 

määrättyjen perusteiden mukaisesti määräytyvä jäsenvaltio. Vastuuvaltio huolehtii jatkossa myös 

 
171 (EY) N:o 1987/2006, 24 ja 31(1) artikla.  
172 (EU) 2016/399 johdanto-osan kohdat 21 ja 22. Sisärajatarkastuksia on palautettu esimerkiksi terroriuhan (Ruotsi 22–
23.7.2011, Norja 22–25.7.2011, 14.–21.7.2014, Tanska 12.11.2019–12.5.2020), YK:n ilmastokokouksen (Tanska 1.–
18.12.2009), Nobel-palkintoseremonian (Norja 27.11.–12.12.2009, 3.–12.12.2012) urheilutapahtumien (Norja 
26.8.2017–25.9.2017), huippukokouksen (Ruotsi 12. –19.11.2017) vuoksi. Ks. kaikki komissiolle ilmoitetut sisärajatar-
kastukset European Commission 2020. 
173 (EU) 2016/399 25 artikla. Schengenin rajasäännöstöä uudistettiin erityisesti sisärajatarkastusten palauttamisen osalta 
vuonna 2016. 
174 Koutrakos 2016, s. 191. Yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta perusvapauksien rajoitusperusteena on paljon kir-
jallisuutta ja EUT:n oikeuskäytäntöä muista yhteyksistä. EUT:n tulkinnan mukaan pelkästään yleisen turvallisuuden uh-
kan olemassaolo ei oikeuta perusvapauksien rajoittamiseen, vaan kyseessä olevan uhkan tulee olla vakava. Ks. myös 
Thym 2016b. 
175 (EU) 2016/399 25 artikla.  
176 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin 
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrit-
tämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta, 26.6.2013, (EU) N:o 604/2013. 
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niistä, joille se on myöntänyt turvapaikan ja poistaa maasta ne, joiden saamat päätökset ovat kieltei-

siä.177 

 

Niin sanottu Eurodac-asetus (EU N:o 603/2013) koskee turvapaikanhakijoina EU:n ulkorajat ylittä-

neen henkilön sormenjälkien ottamista ja niiden vertailua rekisterissä oleviin sormenjälkiin, ja sen 

ensisijaisena tavoitteena on edistää Dublin-asetuksen täytäntöönpanoa.178 Yhdessä nämä kaksi sää-

döstä muodostavat niin kutsutun Dublin-järjestelmän, jonka tarkoituksena on tehostaa ja yhdenmu-

kaistaa turvapaikkamenettelyä ja estää hakemusten jättäminen eri valtioissa.  Turvapaikkahakemuk-

sen vastaanottamisen yhteydessä jäsenvaltion on otettava viipymättä kaikkien vähintään 14-vuotiai-

den sormenjäljet ja siirrettävä ne keskusjärjestelmään.179 Sormenjälkitiedot voidaan lähettää vertail-

tavaksi kolmessa tilanteessa: turvapaikkahakemuksen180 tai laittoman ulkorajaylityksen181 yhtey-

dessä tai silloin kuin henkilö on tavattu oleskelemasta säännösten vastaisesti jäsenvaltion alueella182. 

Vertailun tarkoituksena on tarkistaa, onko henkilö hakenut kansainvälistä suojelua aikaisemmin jos-

sain toisessa Euroopan valtiossa.183  

 

Euroopassa säännösten vastainen maahanmuutto liittyy erityisesti turvapaikanhakijoihin.184 Säännös-

ten vastaisesti oleskelevan henkilön aiempien hakemusten selvittäminen on perusteltua Eurodac-ase-

tuksen mukaan kolmessa tapauksessa. Sormenjälkitiedot voidaan lähettää vertailtavaksi, kun henkilö 

ei kerro, missä valtiossa hän on aikaisemmin jättänyt turvapaikkahakemuksen sekä silloin, kun hän 

vastustaa palautusta kotimaahansa, vaikka ei hae kansainvälistä suojelua.185 Näissä tilanteissa on tar-

koituksena henkilön kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten ja suojeluntarpeen selvittäminen 

kytkeytyen erityisesti Dublin-järjestelmään. Kolmas tilanne ei edellytä, että henkilö olisi saapunut 

jäsenvaltion tai unionin alueelle nimenomaan suojeluntarpeen vuoksi. Hakemushistoria voidaan 

 
177 (EU) N:o 604/2013 3 artikla.  
178 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kol-
mannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua kos-
kevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta 
annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Eu-
ropolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, 
turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalai-
sen viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta, 26.6.2013, (EU) N:o 603/2013. 
179 (EU) N:o 603/2013, 9(1) artikla.  
180 (EU) N:o 603/2013, 9 artikla. 
181 (EU) N:o 603/2013, 14 artikla. 
182 (EU) N:o 603/2013, 17(1) artikla. 
183 (EU) N:o 603/2013, 17 artikla. 
184 Sager 2018, s.176. 
185 (EU) N:o 603/2013, 17(1)(a) ja (b) artikla. 
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selvittää, jos henkilö yrittää estää maasta poistamisensa kieltäytymällä auttamasta henkilöllisyytensä 

selvittämisessä, erityisesti silloin, jos hän esittää väärät tai ei lainkaan henkilöllisyysasiakirjoja.186  

 

 

3.1.5 Kolmansien maiden kansalaisten palautukset 

 

Unionin alueelle pääsyn estämisen lisäksi maahanmuuton hallintaa Euroopassa pyritään toteuttamaan 

palauttamalla ei-toivotut, usein kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet, kolmannen maan kansalai-

sen lähtö- tai kauttakulumaihinsa mahdollisimman nopeasti.187 EU:n palautusdirektiivissä 

(2008/115/EY) säädetään siitä, miten jäsenvaltiot voivat palauttaa alueellaan ilman oikeutta oleske-

levan kolmannen maan kansalaisen ja missä tilanteissa on mahdollista ottaa kyseinen henkilö säilöön 

maasta poistamisen täytäntöönpanon turvaamiseksi.188 Teoriassa palauttaminen voisi tapahtua nope-

asti, kansainvälistä oikeutta noudattaen ja ihmisoikeuksia loukkaamatta.189 Jäsenvaltio tekee palaut-

tamispäätöksen alueellaan oleskelevasta kolmannen maan kansalaisesta, määrää ajan vapaaehtoiselle 

paluulle ja panee täytäntöön henkilön maasta poistamisen.190 Käytännössä suuri osa kolmannen maan 

kansalaisista, varsinkin niistä, jotka ovat tulleet unionin alueelle turvapaikanhakijoina, pysyvät vuosia 

kummankin kategorian ulkopuolella. He eivät ole kansainvälisen suojelun tarpeessa, eivätkä täytä 

muiden oleskelulupien edellytyksiä, mutta syystä tai toisesta eivät voi tai halua tulla käännytetyiksi 

takaisinkaan.191 Sekä EUT:n että EIT:n oikeuskäytännön mukaan palautuskielto voi estää turvapai-

kanhakijan tai pakolaisaseman saaneen palauttamisen myös toiseen Euroopan maahan, jos jäsenval-

tion turvapaikkamenettelyissä on sellaisia systeemisiä puutteita, jotka aiheuttavat todellisen epäinhi-

millisen tai halventavan kohtelun vaaran tai joiden vuoksi valtio saattaa rikkoa palautuskieltoa.192 

 

Vaikka säilöönoton tulisi olla vasta viimesijainen keino, palauttaminen ja säilöönotto ovat muodos-

tuneet yhdeksi keskeisimmistä keinoista ilmaista valtion oikeutta (säännösten vastaisen) 

 
186 (EU) N:o 603/2013, 17(1)(c) artikla.  
187 EUCO 22/15, kohta 5. Eurooppa-neuvoston käsityksen mukaan ehokkaat palautus-, takaisinotto- ja uudelleenkotout-
tamispolitiikat estävät ihmisiä vaarantamasta henkeään. 
188 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä 
laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi, 16.12.2008, 2008/115/EY. 
189 2008/115/EY, Johdanto-osan kohdat 2 ja 4. 
190 2008/115/EY 6(1), 7(1) ja 8(1) artikla.   
191 UNDP 2019, s. 78. Yksi merkittävä syy siihen, että kotimaahan ei haluta palata, on häpeä. Erityisesti ne, jotka eivät 
ole onnistuneet saamaan oleskeluoikeutta ja työtä ja lähettämään kotimaahansa rahaa, kokevat, että eivät voi häpeän 
vuoksi palata.  
192 C-411/10 ja C-493/10, N.S. ym., EU:C:2011:865, kohta 86 ja 87; C-163/17, Jawo, ECLI:EU:C:2019:218, kohta 78; 
M.S.S. v. Belgia & Kreikka, 30696/09, 21.1.2011, kohdat 263, 264, 300, 321 ja 360; EIS 3 artikla; POK 4 ja 19 artikla. 
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maahanmuuton hallintaan.193 Säännösten vastaisesti EU:n alueella oleskelevien palautukset eivät kui-

tenkaan toteudu EU:n toivomalla tavalla. Vuodesta toiseen alle puolet heistä, joilla on maastapoista-

mispäätös, saadaan poistumaan EU:n alueelta.194 Lisäksi on arvioitu, että merkittävä osa palautetuista 

pyrkii ennen pitkää takaisin Eurooppaan.195 EUT:n muuttoliikettä koskevista ratkaisuista vuosina 

2005–2018 yli 15 prosenttia koski palautusdirektiivin tulkintaa. Määrä kertoo siitä, että unionin maa-

hanmuutto-oikeudessa korostuvat turvapaikkakysymykset ja erityisesti kolmansien maiden kansa-

laisten palauttaminen kotimaahan sekä henkilöiden säilöönottoon liittyvät asiat ennen paluuta.196 

 

 

3.2 Vuoden 2015 muuttoliikekriisi ja lainsäädäntömuutokset Euroopan unionissa  

 

Säännösten vastaiset ulkorajanylitykset moninkertaistuivat vuonna 2015. Sekasorto ulko- ja sisära-

joilla, Euroopan läpi matkalla olevat tuhannet turvapaikanhakijat ja jäsenvaltioiden omavaltaiset pää-

tökset halvaannuttivat Dublin- ja Schengen-järjestelmät ja paljastivat Euroopan maiden haluttomuu-

den huolehtia turvapaikanhakijoista.197 Massamaahanmuuttoon tarkoitettua tilapäistä suojelua koske-

vaa direktiiviä ei sovellettu, taakanjaosta ei päästy yksimielisyyteen ja jäsenvaltiot päätyivät teke-

mään omia kansallisia ratkaisuja.198 Vastuuvaltion määrittäminen, palautuspyynnöt ja sormenjälkien 

ottaminen muodostivat ylimääräisen hallinnollisen vaiheen ennen turvapaikkahakemuksen käsittelyä. 

Lähes kaikki hakemukset käsiteltiin lopulta maassa, jossa ne oli jätetty, vaikka joka kolmas turva-

paikkahakemuksista oli sellainen, että henkilö on aikaisemmin hakenut turvapaikkaa toisesta EU-

maasta.199 EU:n perussopimusten ja sekundaarinormiston tavoitteet ja niillä saavutettu todellisuus 

jäivät kauaksi toisistaan.200 Myös monien kolmansien maiden kansalaisten kannalta lopputulos on 

vaikea: kansainvälistä suojelua tarvitsevien mahdollisuudet päästä suojelun piiriin vaikeutuivat, kun 

jäsenvaltiot pyrkivät sulkemaan rajojaan ei-toivotuilta tulijoilta.  

 

 
193 Chetail 2019, s. 134; Hatzis 2013, s. 273–274; 2008/115/EY 15 artikla. 
194 COM(2015) 240 final, s. 9.  
195 Carrera  – Allsopp 2017, s. 77.  
196 Thym 2019, s. 172.  
197 den Heijer et al.  2016, s. 607–608. Toisaalta yksittäiset jäsenvaltiot, kuten esimerkiksi Kreikka, Italia ja Unkari ovat 
jo ennen vuotta 2015 olleet joko kykenemättömiä tai haluttomia huolehtimaan omasta Dublin-järjestelmän mukaisesta 
osuudestaan ja asianmukaisesta turvapaikkamenettelystä, ks. Trauner 2016, s. 314. 
198 Tilapäistä suojelua koskevaa direktiiviä 2001/55/EY ei ole tähän mennessä kertaakaan sovellettu. Sen tarkoitus on 
jakaa vastaanottamisesta jäsenvaltioille aiheutuvat rasitukset ja seuraukset tasapuolisesti ja määrittää vähimmäisvaati-
mukset suojelulle joukottaisen maahantulon tilanteissa. Ks. myös Gluns – Wessels. 2017. 
199 Maiani 2017, s. 625; EU-LISA 2020, s. 15. Ensimmäisten hakemusten ja uusintahakemusten suhde on pysynyt samana 
ainakin vuodesta 2016 alkaen, turvapaikkahakemusten lukumäärät ovat tosin noin puolittuneet. 
200 Cardwell 2016, s. 370. 
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3.2.1 Dublin-järjestelmä käytännössä: turvapaikanhakijoiden ja säännösten vastaisesti oleskelevien 

liikkuminen Euroopan valtiosta toiseen  

 

Vain pieni osa turvapaikanhakijoista on joutunut lähtemään täysin yllättäen ja välittömän uhan koh-

datessa ja päätyy hakemaan turvaa ensimmäisestä mahdollisesta valtiosta.201 Monet turvapaikanha-

kijat jatkavat matkaansa muualle Eurooppaan, ja kohdemaa valikoituu valtioiden välisten sekä ole-

tettujen että olemassa olevien erojen perusteella. Se saattaa myös muuttua matkan varrella.202 Myös 

niiden, joiden saamat oleskelulupapäätökset ovat kielteisiä, mutta jotka eivät syystä tai toisesta halua 

tai voi palata kotimaahansa, matka jatkuu Euroopan sisällä. Turvapaikanhakijoiden ja kielteisen pää-

töksen saaneiden lisäksi oleskeluluvan saaneet hakeutuvat muihin Euroopan maihin, jos asuinmaassa 

ei koeta olevan mahdollisuuksia työhön, perheenyhdistämiseen, toimeentuloon, kotoutumiseen tai 

muuten tyydyttävään elämään.203 Syksystä 2015 lähtien oli ollut enemmän sääntö kuin poikkeus, että 

jäsenvaltiot sallivat laajamittaisen turvapaikanhakijoiden kauttakulun alueensa läpi toisiin jäsenval-

tioihin. Yleisyydestään huolimatta turvapaikan hakijoiden liikkuminen maasta toiseen ei ole voi-

massa olevan EU-lainsäädännön mukaista, minkä vuoksi turvapaikanhakijoiden liikkumista edelleen 

toisiin maihin (secondary movement) onkin jo vuosia yritetty estää.204  

 

Dublin-järjestelmän lähtökohtana on, että turvapaikanhakija ei voi valita, missä jäsenvaltiossa hänen 

turvapaikkahakemuksensa käsitellään. Vastuunjako jäsenvaltioiden kesken toteutetaan estämällä tur-

vapaikanhakijoiden vapaa liikkuvuus unionin alueella.205 Koska Dublin-järjestelmä ei tue tai mah-

dollista turvapaikanhakijoina unionin alueelle tulleiden omaa toimijuutta, toteutuu toimijuus järjes-

telmän ulkopuolella.206 Kohdemaa ei ole turvapaikanhakijalle millään tavalla yhdentekevä, ja Dublin-

järjestelmän noudattaminen johtaa erilaisiin lieveilmiöihin: viranomaisten ja rekisteröitymisen vält-

telyyn, matkareiteistä valehteluun ja sormenpäiden vahingoittamiseen, jotta aikaisempien 

 
201 Neumayer 2004, s. 164. 
202 Den Heijer et al. 2016, s. 608; Neumayer 2004, s. 164 ja 176. Tärkeimmät vetovoimatekijät ovat kohdemaan olemassa 
olevat maahanmuuttajayhteisöt ja vahva talous. 
203 UNHCR 1989, kohta b; Skov 2016, s. 70-72; Wyss 2019, 77–78. Turvapaikanhakijoiden asumisolosuhteet ovat huo-
not ja elämä ylipäänsä epävakaata. Erityisen tyytymättömiä ovat sellaiset turvapaikanhakijat, joille ei ole myönnetty pa-
kolaisasemaa, vaan oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella. Näillä henkilöillä on asuinmaassaan vain rajatut oikeu-
det, eikä juuri mahdollisuuksia vaikuttaa omaan tilanteeseen myöskään tulevaisuudessa. 
204 UNHCR 1989, kohta a. Turvapaikanhakijoiden edelleen liikkuminen liittyy Euroopassa nimenomaan säännösten vas-
taiseen maahanmuuttoon. Yleensä henkilöillä ei ole maahantuloon oikeuttavaa viisumia kohdemaassa eikä tarvittavia tai 
luotettavia ja oikeita matkustusasiakirjoja. 
205 Guild 2006, s. 640.  
206 Maiani 2016, s. 627.  



 34 

rekisteröintien tarkistaminen olisi mahdotonta.207 Komissio peräänkuulutti alkuvuodesta 2016 jäsen-

valtioiden sitoutumista estämään turvapaikanhakijoiden läpikulun Euroopassa.208 Dublin-järjestel-

mään perustuvien pakkosiirtojen onnistumismahdollisuudet ja hyväksyttävyys on kuitenkin kyseen-

alaistettu.209 On käytännössä mahdotonta pakottaa turvapaikanhakijoita pysymään tietyssä jäsenval-

tiossa tai estää hänen liikkumisensa Euroopassa, jossa sisärajoja ei valvota. Ei ole järkevää myöskään 

olettaa, että henkilöllä olisi halua jäädä maahan, joka ei myönnä turvapaikanhakijalle oleskelulu-

paa.210  

 

Dublin-järjestelmän itsessään on havaittu lisäävän turvapaikanhakijoiden liikkumista jäsenmaasta 

toiseen.211 Turvapaikanhakija pyrkii jättämään hakemuksensa haluamassaan kohdemaassa, eikä pää-

tymään rekisteröidyksi heti unionin alueelle saavuttuaan. Jos turvapaikanhakija kuitenkin on rekiste-

röity ulkorajan ylittämisen yhteydessä, hänet siirretään Dublin-palautuksella ensimmäiseen jäsenval-

tioon. Sieltä hän pyrkii jälleen eteenpäin viimeistään siinä vaiheessa, kun saa kielteisen päätöksen. 

Monien siirtolaisten reitit Euroopassa vievät valtiosta toiseen, hakemuksesta toiseen, vastaanottokes-

kuksista pidätettäväksi ja takaisin. Säännösten vastaista on niin oleskella suurimmassa osassa Eu-

rooppaa kuin siirtyä paikasta toiseen. Unionin yhteinen muuttoliikelainsäädäntö tuottaa Euroopassa 

sekä liikkuvuutta että epävarmuutta.212 

 

Dublin-järjestelmän ja Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän ongelmat ovat olleet tiedossa pit-

kään.213 EUT on kuitenkin ratkaisukäytännössään päätynyt siihen, että turvapaikan hakemista ja esi-

merkiksi jäsenvaltioiden vastuunjakoa tulkitaan unionin turvapaikan hakemista koskevan voimassa-

olevan lainsäädännön mukaisesti siitä huolimatta, että vuoden 2015 tapahtumat paljastivat sekä heik-

koudet järjestelmässä että jäsenvaltioiden laiminlyönnit.214 Vuonna 2017 EUT antoi kolme ratkaisua, 

joissa se pitäytyi turvapaikkalainsäädännön sananmukaisessa tulkinnassa ja jäsenvaltioita sitovissa 

palautuspyyntöjen määräajoissa.215 EUT totesi, että unionin lainsäätäjä ei ollut säätänyt 

 
207 SWD(2015) 150 final. 
208 COM(2016) 85 final, s. 3; (EU) 2016/399 6(1) artikla. Turvapaikanhakijoilla on vasta oleskeluluvan saatuaan oikeus 
liikkua muualla Schengen-alueella korkeintaan kolmen kuukauden ajan. 
209 Maiani 2017, s. 644.  
210 Guild et al. 2017, s. 12-13, 42.  
211 Maiani 2017, s. 626.  
212 Wyss 2019, 78. 
213 COM(2016)197 final, s. 3-5; Thym 2016d, s. 1549–1550.  
214 Thym 2018.  
215 C-646/16 Jafari, ECLI:EU:C:2017:586; C-490/16 A.S. ECLI:EU:C:2017:585, kohdat 40 ja 41. Tuomioistuimen rat-
kaisut poikkesivat julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksista siltä osin kuin ratkaisuehdotuksissa todettiin, että vuoden 2015 
tapahtumat ja olosuhteet olivat olleet poikkeuksellisia, eikä Dublin-järjestelmää ollut tehty sovellettavaksi tällaisessa ti-
lanteessa, ks. C-490/16 A.S. ja C-646/16 Jafari, ECLI:EU:C:2017:443, kohta 262. Määräaikojen osalta ks. myös C-670/16 
Mengesteab, ECLI:EU:C:2017:587, kohta 74 ja C-201/16 Shiri, ECLI:EU:C:2017:805. 
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erityisjärjestelmää poikkeuksellisiin tilanteisiin, eikä järjestelmän toimimattomuus tai poikkeukselli-

sen suuri tulijoiden määrä vaikuttanut Dublin-järjestelmän soveltamiseen.216 

 

 

3.2.2 EU-muuttoliikepolitiikan ja -lainsäädännön muutokset 2015 jälkeen 

 

Jo komission maahanmuuttoa koskevassa tiedonannossa toukokuussa 2015 painopiste oli maahan-

muuttoa rajoittavissa keinoissa, kuten ulkorajavalvonnassa, tulijoiden rekisteröimisessä, laittoman 

maahanmuuton torjunnassa ja palautusten tehostamisessa. Pian turvapaikanhakijoiden määrän lisään-

nyttyä vuoden 2015 lopulla Euroopan komissio ryhtyi ajamaan unionin tason koordinoituja toimen-

piteitä, joiden tarkoituksena oli hallita maahantulijoiden saapumista. 217 EU:n rajavalvontaa Välime-

rellä vahvistettiin ja luotiin solidaarisuusjärjestelmä, jolla turvapaikanhakijoita siirretään muualle 

maista, joihin heitä eniten saapui. EU:n talousarviosta osoitettiin yli 10 miljardia euroa kriisin ratkai-

semiseen ja niiden maiden auttamiseen, joihin kriisi vaikuttaa eniten.218  Dublin-järjestelmän korjaa-

minen unionin tasolla osoittautui kuitenkin mahdottomaksi jäsenmaiden keskinäisen epäsymmetrian 

vuoksi: säännösten noudattaminen kasvattaa eteläisten ulkorajavaltioiden taakkaa, kun taas niiden 

noudattamatta jättäminen kuormittaa enemmän pohjoisia jäsenvaltioita.219 

 

Useat jäsenvaltiot reagoivat ulkorajavalvonnan pettämiseen ottamalla väliaikaisesti uudelleen käyt-

töön tarkastukset sisärajoilla, mikä esti Schengenin vapaan liikkuvuuden ja sen suomat edut. Pian 

Saksan, Itävallan ja Slovenian aloitettua sisärajatarkastukset komissio antoi lausunnon, jossa se arvioi 

tarkastusten välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta. Komissio totesi, että sisärajatarkastusten edelly-

tyksenä olevaa yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa ei muodosta 

vielä se, että suuri määrä kolmansien maiden kansalaisia ylittää unionin ulkorajan.220 Saksa oli il-

moittanut rajatarkastusten aloittamisen syyksi sen, että maahantulijoiden joukossa oli suuri määrä 

ihmisiä, joilla ei ollut henkilöllisyysasiakirjoja sekä lisäksi sellaisia, joilla on mahdollisesti yhteyksiä 

kansainväliseen rikollisuuteen tai terrorismiin. Komissio katsoi, että rajatarkastukset Saksassa ja Itä-

vallassa olivat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia.221  

 

 
216 C-646/16 Jafari, ECLI:EU:C:2017:586, kohdat 93 ja 94. 
217 COM(2015) 240 final 
218 COM(2016) 85 final, s. 2–3.  
219 Trauner 2016, s. 322. Komission syksyllä 2020 julkaisemassa maahanmuuttosopimusta koskevan tiedonannon mukaan 
Dublin-järjestelmä korvataan asetuksella turvapaikka-asioiden ja muuttoliikkeen hallinnasta. COM(2020) 609, s. 5.  
220 (EU) N:o 1051/2013, Johdanto-osan kohta 5; C(2015) 7100 final, kohta 33. 
221 C(2015) 7100 final, kohdat 34, 35, 43 ja 44.  
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Maaliskuun alussa 2016 Euroopan komissio julkaisi tiedonannon koskien etenemissuunnitelmaa 

Schengen-järjestelmän normaalin toiminnan palauttamiseksi. Etenemissuunnitelman mukaan koko 

Euroopan unionille on äärimmäisen tärkeää palata normaalitilanteeseen, jossa sisärajatarkastuksia 

Schengen-alueella ei tehdä. Edellytyksenä oli komission mukaan turvapaikka- ja maahanmuuttoasi-

oita sekä ulkorajavalvontaa koskeva yhteinen politiikka.222 Keinoksi tilanteen normalisoimiseksi 

vuoden 2016 loppuun mennessä komissio nimesi muun muassa tehostetun ulkorajavalvonnan, perus-

teettoman läpikulun sallimisen lopettaminen, yhteistyön Turkin kanssa ja Kreikan tukemisen.223 Ko-

missio totesi lisäksi, että soveltamalla silloista Schengenin rajasäännöstöä voitiin sisärajatarkastuksia 

jatkaa yhteensä enintään kahdeksan kuukauden ajan.224 Edelleen maaliskuussa 2016 Euroopan unioni 

ja Turkki solmivat sopimuksen, jonka seurauksena Kreikan kautta unionin alueelle saapuneiden ja 

niin sanottua Länsi-Balkanin reittiä kulkevien määrä putosi nopeasti.225 Sopimuksen mukaan EU 

maksaa Turkille siitä, että se ei päästä alueellaan oleskelevia Eurooppaan, vaan jokainen uusi sään-

nösten vastaisesti Kreikkaan saapunut palautetaan Turkkiin. Jokaista palautettua syyrialaista kohtaan 

EU sijoittaa yhden pakolaisen Turkin pakolaisleireiltä unionin alueelle.226 

 

Schengenin rajasäännöstöä muutettiin keväällä 2016 sisärajatarkastusten palauttamisen osalta. Jäsen-

valtioiden oman päätöksen lisäksi sisärajavalvonta voidaan palauttaa myös unionin tason erityisme-

nettelyllä, jos ulkorajojen valvontaan liittyy jatkuvia ja vakavia puutteita.227 Tällaisessa poikkeusti-

lanteessa neuvosto voi suosittaa komission ehdotuksesta, että yhden tai useamman jäsenvaltion olisi 

palautettava rajatarkastukset kaikille sisärajoilleen tai niiden tietyille osille.228 Sisärajatarkastuksia 

voidaan suosituksen perusteella tehdä enintään kuuden kuukauden ajan ja jatkaa enintään kolme ker-

taa kuuden kuukauden jaksolla, jos kyseiset poikkeukselliset olosuhteet jatkuvat edelleen.229 Uudis-

tetussa rajasäännöstössä korostetaan rajatarkastusten poikkeuksellisuutta ja vaihtoehtoisia toimenpi-

teitä sekä sitä, että rajatarkastusten on perustuttava täsmällisiin puolueettomiin arviointiperustei-

siin.230 Rajatarkastukset sisärajoilla voivat olla perusteltuja, jos yleiseen järjestykseen kohdistuva 

uhka liittyy terrorismiin tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen.231 Uudelleen laaditussa rajasäännös-

tössä kodifioitiin komission kanta siitä, että muuttoliike ja se että suuri määrä kolmansien maiden 

 
222 COM(2016) 120 final, 1. Johdanto.  
223 COM(2016) 120 final, 6. Päätelmät 
224 COM(2016) 120 final, 5.1.Nykytilanne: sisärajatarkastusten palauttaminen yksipuolisilla päätöksillä 
225 COM(2016) 349 final, s. 2. Säännösten vastaisesti saapuneiden määrä on pysynyt alhaisena, eikä siirtynyt merkittävästi 
myöskään muille reiteille, ks. COM(2019) 481 final, s. 2.  
226 Eurooppa-neuvosto 18.3.2016. 
227 (EU) 2016/399 johdanto-osan kohta 30. 
228 (EU) 2016/399 29(2) artikla. 
229 (EU) 2016/399 29(1) artikla. 
230 (EU) 2016/399 johdanto-osan kohdat 23 ja 24.   
231 (EU) 2016/399 johdanto-osan kohta 25.  
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kansalaisia ylittää unionin ulkorajan, ei sinänsä muodosta yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turval-

lisuuteen kohdistuvaa uhkaa.232 

 

Komissio antoi keväällä 2016 tiedonannon koskien Dublin-järjestelmän muuttamista, minkä jälkeen 

Euroopan tasolla ei juuri ole tapahtunut edistysaskelia. Komission mukaan EU:ssa on toteutettava 

merkittäviä toimia sekä unioniin suuntautuvaan että sen sisällä tapahtuvaan laittomaan muuttoliik-

keeseen puuttumiseksi.233 Dublin-järjestelmän korjaamiseksi komissio ehdotti tiukennuksia ja ran-

gaistuksia, joiden tarkoituksena oli saada turvapaikanhakijat omalta osaltaan mukautumaan järjestel-

mään ja rangaistuksen uhalla noudattamaan sen säännöksiä. Dublin-järjestelmää ehdotettiin tehostet-

tavaksi esimerkiksi varmistamalla sormenjälkien ottamisen turvapaikanhakijaksi rekisteröitymisen 

yhteydessä sekä säätämällä ankarat seuraamukset, kuten pikainen palauttaminen lähtömaahan sellai-

selle henkilölle, joka ei suostu antamaan sormenjälkiään.234 Suhtautuminen turvapaikanhakijoiden 

liikkumiseen edelleen unionin alueella oli yksiselitteisen ankara: ”Unioniin saapuvien henkilöiden on 

tiedettävä, että jos he tarvitsevat suojelua, he saavat sitä, mutta eivät itse voi päättää, missä”.235 Ko-

mission ehdotukseen ei sisältynyt sellaisia muutoksia, jotka lisäisivät järjestelmän hyväksyttävyyttä 

turvapaikanhakijoiden näkökulmasta.236 Euroopan parlamentin Dublin-järjestelmän muutoksia käsit-

televä niin sanottu Wickströmin raportti otti jossain määrin huomioon sen, että lisäämällä turvapai-

kanhakijoiden valinnanmahdollisuuksia on mahdollista tehostaa Dublin-järjestelmän toimivuutta.237 

Raportti otti komission tiedonantoa paremmin huomioon myös perusoikeudet ja olisi lisännyt sekä 

valtioiden harkintavaltaa että turvapaikanhakijoiden tiedonsaantimahdollisuuksia.238 Kritiikkiä on 

kuitenkin esitetty tämänkin raportin osalta siitä, että muutokset Dublin-järjestelmään eivät senkään 

myötä olisi riittäviä.239 

 

Toukokuussa 2016 päivätyssä komission ehdotuksessa Eurodac-asetuksen muuttamiseksi todetaan, 

että asetus on riittävän hyvin palvellut tarkoitustaan.240 Jäsenvaltioissa on kuitenkin kasvava tarve 

säilyttää ja vertailla tietoja laittomasti alueellaan oleskelevista laittomasti maahan tulleista henki-

löistä, myös ja erityisesti silloin, kun nämä henkilöt eivät hae turvapaikkaa. Kyse on henkilöistä, 

joiden henkilöllisyys on epäselvä, ja joiden maahantulon vaiheet ja oleskelu unionin alueella jäävät 

 
232 (EU) 2016/399 johdanto-osan kohta 26.  
233 COM(2016) 272 final, Perustelut-osan kohta 1. 
234 SWD(2015) 150 final, s. 3-4. 
235 COM(2016) 85 final, s. 3.  
236 Maiani 2017, s. 636.  
237 European parliament 2017.  
238 European parliament 2017, Amendments 61, 65, 72-79.  
239 Maiani 2017, s. 638.  
240 COM(2016) 272 final. 
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maahanmuuttoviranomaisilta näkymättömiin. Tilanne mahdollistaa luvattoman liikkumisen ja sään-

nösten vastaisen oleskelun EU:ssa.241 Eurodac-asetuksen tarkoitusta suunnitelma laajentaa Euroop-

paan suuntautuvan säännösten vastaisen maahanmuuton ja unionin sisällä tapahtuvan edelleen liik-

kumisen hallintaan ja kolmansien maiden kansalaisten tunnistamiseen.242 Tämä olisi mahdollistanut 

sen, että säännösten vastaisesti oleskelevien tietoja voitaisiin jakaa ja verrata jäsenvaltioiden viran-

omaisten kesken myös silloin, kun he eivät hae turvapaikkaa.243 Käytännössä useimmat EU-tason 

toimenpiteet ja vastaukset 2015 alkaneeseen muuttoliikekriisiin jäivät keskeneräisiksi tai niiden to-

teuttaminen jäsenvaltioissa oli suunniteltua hitaampaa.244 Myöskään Eurodac-asetuksen uudistami-

nen ei tässä yhteydessä edennyt.  

 

Myöhemmät EU-tason lainsäädäntömuutokset maahanmuuton hallinnoimiseksi liittyvät tietojärjes-

telmien kehittämiseen ja jäsenvaltioiden viranomaisten tietojenvaihdon lisäämiseen. 2017 komissio 

antoi kaksi ehdotusta asetuksiksi EU-tason tietojärjestelmien yhteentoimivuutta säätelevän kehyksen 

perustamisesta.245 Komission ehdotuksessa todetaan, että laittomat rajanylitykset EU:n alueelle ovat 

lisääntyneet viimeisten kolmen vuoden aikana, ja että sisäiseen turvallisuuteen kohdistuu edelleen 

uhkia. Schengen-alueen sisällä tehtävien tarkastusten odotetaan toimivan osana muuttoliikkeen hal-

lintaa, mutta EU:n tietojärjestelmät eivät ole kattavalla tavalla yhteentoimivia eikä niiden kautta ole 

mahdollista jakaa ja vaihtaa tietoja.246  Asetusten tarkoituksena on tehokkaampi tietojenvaihto jäsen-

maiden välillä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä ja turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyk-

sissä.247 Tavoitteena on muun muassa helpottaa kolmannen maan kansalaisten henkilöllisyyden tar-

kastamista ja torjua väärän henkilöllisyyden käyttämistä.248 Yhteinen biometrinen tunnistuspalvelu 

 
241 COM(2016) 272 final, Perustelut-osan kohta 1. 
242 COM(2016) 272 final, Perustelut-osan kohta 1 ja uudelleenlaadittu 1(b) artikla.  
243 COM(2016) 272 final, s. 12 ja Perustelut-osan kohta 1. Nykyinen Eurodac-järjestelmä olisi toimiva tietokanta tämän 
tiedon säilyttämiseksi, mutta sen toiminta on rajoitettu toteamaan, onko turvapaikkahakemus tehty useammassa kuin yh-
dessä EU:n jäsenvaltiossa. 
244 Börzel – Risse 2018, s. 91.  
245 Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehyksen luomisesta EU:n tietojärjes-
telmien (rajaturvallisuus ja viisumiasiat) yhteentoimivuudelle ja neuvoston päätöksen 2004/512/EY, asetuksen (EY) N:o 
767/2008, neuvoston päätöksen 2008/633/YOS, asetuksen (EU) 2016/399 ja asetuksen (EU) 2017/2226 muuttamisesta. 
12.12.2017, COM(2017) 793 final. 
246 COM(2017) 793 final, s. 1.  
247 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kehyksen vahvistamisesta rajoja ja viisumipolitiikkaa koskevien EU:n tie-
tojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 767/2008, (EU) 2016/399, 
(EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 ja (EU) 2018/1861 sekä neuvoston päätösten 2004/512/EY ja 
2008/633/YOS muuttamisesta, 20.5.2019, (EU) 2019/817, Johdanto-osan kohdat 1 ja 3. Asetukset ovat tulleet voimaan 
vuonna 2019, mutta tietojärjestelmien käyttö asetuksessa tarkoitetulla tavalla alkaa käytännössä vasta vuosina 2022–
2024.  
248 (EU) 2019/817, 25(1) artikla.  
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tarjoaa yhteisen alustan, jossa tietoja voi hakea ja verrata samanaikaisesti kaikista olemassa olevista 

EU-tason keskusjärjestelmistä.249  

 

Myös Schengenin tietojärjestelmää (SIS) koskevien säännösten päivitys on meneillään. Uudet EU-

asetukset SIS-järjestelmän käytöstä tulivat voimaan 28.12.2018, mutta käytännössä niiden sovelta-

minen alkaa asteittain joulukuuhun 2021 mennessä. Uuden SIS-järjestelmän tarkoituksena on tehos-

taa jäsenvaltioiden välistä tiedonvaihtoa ja EU-maiden yhteistyötä hallitsemattoman muuttoliikkeen, 

terrorismin ja kansainvälisen rikollisuuden ehkäisemiseksi. Laittomasti oleskelevien kolmansien mai-

den kansalaisten palauttamista koskevassa asetuksessa todetaan, että on kansalaisten luottamuksen 

säilyttämiseksi ja kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien tukemiseksi välttämätöntä tehostaa unio-

nin järjestelmää laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi.250 Jatkossa 

jäsenvaltiot tallentavat SIS-järjestelmään kuulutukset sellaisista kolmansien maiden kansalaisista, 

joista on tehty palauttamispäätös, jotta voidaan varmistaa, että paluuvelvoitetta on noudatettu, ja jotta 

voidaan tukea palauttamispäätösten täytäntöönpanoa.251  

 

 

3.3 Maahanmuuton hallinnan tulevaisuus Euroopan unionissa: EU-muuttoliikeoikeuden kaksi mah-

dollista suuntaa 

 

Euroopan unionin tavoitteena on yhteinen maahanmuuttopolitiikka, joka sisältää muuttovirtojen hal-

linnan ja laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukaisen kohtelun ja toi-

saalta tähtää laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan torjuntaan.252 Vuodesta 2005 EU on kehittänyt 

aktiivisesti maahanmuuton hallinnan työkaluja: lainsäädäntöä, instituutioita ja teknologiaa.253  Eu-

roopan unionin on jo omien perusarvojensakin vuoksi välttämätöntä omaksua ihmisoikeuksien kan-

nalta kunnianhimoinen diskurssi muuttoliikekysymyksissä.254 Maahanmuuttoa koskevista perussopi-

musten artikloista ei ole löydettävissä sisäänkirjoitettua tavoitetta maahanmuuton kategorisesta estä-

misestä. Päinvastoin niissä tavoitteeksi asetetaan kolmansien maiden kansalaisten asian- ja oikeuden-

mukainen kohtelu sekä pyritään varmistamaan kansainvälisten velvoitteiden toteutuminen ja 

 
249 COM(2017) 793 final, s. 6. Tietojärjestelmiä on käytössä useita, niistä maahanmuuton näkökulmasta tärkeimmät ovat 
SIS-, Eurodac-järjestelmä ja VIS-viisumijärjestelmä. 
250 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Schengenin tietojärjestelmän käytöstä laittomasti oleskelevien kolmansien 
maiden kansalaisten palauttamiseksi, 28.11.2018, (EU) 2018/1860, Johdanto-osan kohta 2.  
251 (EU) 2018/1860, 3(1) artikla.  
252 SEUT 79(1) artikla.  
253 Guild 2006.  
254 SEU 2 artikla.  
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ihmisoikeuksien turvaaminen.255 Kun vuosituhannen vaihteessa pohdittiin mahdollista unionin maa-

hanmuutto-oikeuden kodifioimista, perusteluna oli nimenomaan työperusteisen maahanmuuton hel-

pottaminen ja siihen liittyvät taloudelliset ja demografiset muutokset. Tavoitteena oli avoimempi, 

koherentimpi ja pluralistinen maahanmuuttopolitiikka ja -lainsäädäntö, joka pystyisi paremmin otta-

maan huomioon ihmisten kyvyt ja panoksen riippumatta siitä, mistä maasta he olivat kotoisin.256   

 

 

3.3.1 Fortress Europe: Eurooppaan suuntautuvan maahanmuuton torjuminen 

 

Jo 2000-luvun alussa unionin turvapaikkapolitiikkaa arvosteltiin siitä, että turvapaikanhakijoiden pe-

rus- ja ihmisoikeuksista huolehtiminen ei toteutunut, koska EU:ssa keskityttiin liiaksi laittoman maa-

hantulon torjumiseen ja välttelemään vastuuta turvapaikanhakijoista pitämällä heidät unionin rajojen 

ulkopuolella.257 Liberaali maahanmuuttopolitiikka Euroopassa 2000-luvulla on myöhemminkin jää-

nyt lähinnä puheiden tasolle.258 Perussopimuksissa määritetyt tavoitteet ja unionin perusarvot toteu-

tuvat vain osin, sillä EU on keskittynyt vahvistamaan ulkorajojaan sen sijaan, että muuttoliikettä 

säänneltäisiin ihmisoikeuksien tai esimerkiksi taloudellisen toiminnan näkökulmista.259  Usein Eu-

rooppaa verrataan linnakkeeseen, Fortress Europe, jonne pääseminen on EU-lainsäädännöllä tehty 

mahdollisimman vaikeaksi.260   

 

EU:n maahanmuuttopolitiikkaa ja jäsenvaltioiden yhteistyötä muuttoliikeasioissa on alusta asti mää-

rittänyt pyrkimys kompensoida sisärajatarkastusten poistamisesta seuraavaa kansalaisten ja päättäjien 

turvattomuuden tunnetta.261 EU-tason toimia ovat ohjailleet jäsenvaltioiden etujen turvaaminen ja 

protektionismi, ei pyrkimys yhteiseen sääntelyyn tai kansainvälisten velvoitteiden toteutumisen 

 
255 SEU 2 ja 3 artikla; SEUT 78(1) ja 79(1) artikla; POK 15(3) ja 45(2) artikla. Perussopimusten lähtökohtana näyttäisi 
tosin olevan jako laillisiin ja laittomiin maahanmuuttajin, joista ainoastaan ensimmäiset ansaitsevat oikeudenmukaisen 
kohtelun. 
256 Kostakopoulou et al. 2014, s. 134; KOM(2011) 248 lopullinen, s. 12–13.  
257 Huysmans 2000, s. 757; Guild 2006, s. 647, 650. Maahanmuuton hallinnasta on tullut ennen kaikkea rajat ylittävä 
rikollisuuden ja terrorismin torjuntakeino, joka ulotetaan laajasti kaikkiin unionin alueelle pyrkiviin ja osin myös unionin 
kansalaisiin. Ks. myös Mitsilegas 2015, s. 35; 2005/C 53/01, kohta 1.7.2. 
258 Euroopan unionin on sanottu olevan suorastaan vihamielinen myös pakolaisia, ei vain päätöstään odottavia turvapai-
kanhakijoita kohtaan. Guild 2006, s. 634. Pakolaiset ja toissijaisen suojeluaseman saaneet olivat vuoteen 2011 suljettu 
pois henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta, eikä heihin sovellettu myöskään pitkään oleskelleen kolmannen maan kansa-
laisia koskevaa direktiiviä, ks. 2003/109/EY 3(2)(c) ja (d) ja 14 artikla. 
259 Lavenex 2019, s. 584. Ks. esim. European Commission Statement 17/767, kohta 1.  
260 Ribas-Mateos 2014, s. 52.  Fortress Europe -käsite on peräisin 1990-luvulta, jolloin kansalaisjärjestöt Iso-Britanniassa 
kiinnittivät huomionsa siihen, että Euroopan ulkopuolelta tulevat maahanmuuttajat ja muut vähemmistöt suljettiin ulos 
Euroopan ja eurooppalaisen identiteetin rakentamisesta. 
261 SEUT 67; Lavenex 2019, s. 574.  
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varmistaminen.262 Talouteen, sisämarkkinoiden toimintaan tai ihmisoikeuksiin liittyvien tavoitteiden 

sijaan tärkeämpää torjua säännösten vastaista maahanmuuttoa.263 Ulkorajavalvonnalla, liikenteenhar-

joittajien velvoitteilla, keräämällä biometrisia tietoja ja kiristämällä viisumipolitiikkaa pidetään ei-

toivotut kolmansien maiden kansalaiset unionin rajojen ulkopuolella.264  

 

Viimeisin Fortress Europe -keskustelu liittyy nimenomaan Euroopan unionin turvapaikkapolitiik-

kaan. Euroopan unionin maahanmuuttopoliittinen linja on vakiintunut ainakin toistaiseksi asentoon, 

jossa korostuvat kriisin ilmapiiri, ei-toivottujen tulijoiden torjuminen, poliittisen yhtenäisyyden ra-

pautuminen ja jäsenvaltioiden keskeisen solidaarisuuden puute.265 Edes yhteisellä turvapaikkajärjes-

telmällä ei pyritä siihen, että kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat pystyvät hakemaan tai saavat 

sitä. Sen sijaan järjestelmää käytetään maahanmuuttovirtojen hallintaan EU:n sisällä ja kansallisten 

turvapaikkamenettelyjen väärinkäytösten estämiseen.266 Koska kielteisten päätösten palauttaminen 

on tunnetusti erittäin vaikeaa ja tuloksetonta, pyrkivät jäsenmaat estämään turvapaikanhakijoita saa-

pumasta alueelleen tai palauttamaan heidät Dublin-järjestelmän perusteella muualle Eurooppaan.267 

Laillisen maahanmuuton edistäminen puolestaan on jäänyt maininnan asteelle tai toimet koskettavat 

hyvin rajallista potentiaalisten maahanmuuttajien ryhmää.268 

 

Fortress Europe -ajattelussa korostetaan maahanmuuttoon liittyviä turvallisuusuhkia ja siitä seuraa-

via sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia. Näin voidaan saada tukea maahanmuuttoa rajoittaville po-

liittisille päätöksille, jotka perustuvat ajatukseen, että valtion tehtävä on suojella kansalaisiaan ulkoi-

silta uhkilta.269 Keinot ovat yksinkertaiset: Oli sitten kyseessä ihmiskauppa, luvaton työnteko tai 

muuttovirtojen hallinta, ratkaisu on se, ettei tulijoita päästetä maahan ja ne, joita ei haluta, lähetetään 

takaisin sinne, mistä he ovat tulleet.270 Vuoden 2015 jälkeen tärkeintä ei ole ollut huolehtia yksittäisen 

turvapaikanhakijan oikeuksista, vaan pyörittää järjestelmää, jonka keskeinen tavoite on pitää ei-toi-

votut unionin alueelle pyrkijät tehokkaasti unionin ulkopuolella.271 Kyselytutkimusten mukaan myös 

 
262 Lavenex 2018, s. 1202 ja 1208. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että maahanmuuton hallinnan politiikat ja sään-
nösten vastaisen maahanmuuton tekniikat tapaavat myös yhdenmukaistua jäsenvaltioissa. Ks. esim. Hollifield et al. 2014, 
s. 3–4. 
263 Lavenex 2019, s. 575.  
264 Mitsilegas 2015, s. 7.  
265 COM(2017) 558 final; COM(2019) 481 final; (EU) 2017/1803. 
266 Moreno-Lax 2014, s. 149. 
267 Slominski – Trauner 2017, s. 113–114.  
268 COM(2019) 481 final, s. 20. 
269 Boswell 2007, s. 591.  
270 Boswell 2007, s. 595.  
271 Guild 2006, s. 639, 646 ja 650; Moreno-Lax 2014, luku III The ‘Fortress’ Mentality. Sen sijaan pelkästään vaihtelevien 
Fortress Europe -keskustelujen perusteella ei voi sanoa, että Euroopan unionilla olisi ollut johdonmukainen pyrkimys 
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EU-kansalaiset odottavat EU:lta ja jäsenvaltioilta yhä enemmän laittoman maahanmuuton torjun-

taa.272 Koska kansainvälistä suojelua tarvitsevien erottaminen taloudellisista maahanmuuttajista ja 

muista siirtolaisista on osoittautunut vaikeaksi, on turvapaikan hakeminen ja maahanmuutto Euroo-

passa ja Pohjoismaissa joidenkin mielestä kriminalisoitunut.273 Kriitikoiden mukaan Eurooppa on 

aktiivisesti lisännyt rajavalvontaa estääkseen turvapaikanhakijoiden pääsyn unionin alueelle ja pa-

lauttanut lähtömaihinsa ihmisiä tutkimatta heidän suojeluntarvettaan. Koska turvalliset reitit Euroop-

paan on tukittu, joutuvat tulijat kokeilemaan vaarallisia merimatkoja ja hakeutumaan ihmissalakul-

jettajien asiakkaiksi henkensä uhalla.274  

 

 

3.3.2 Kosmopoliittinen lähestymistapa muuttoliikekysymyksiin 

 

Suljetut rajat, kuvitellut viholliset, turvallisuusuhat ja sisäänpäinkääntyneisyys eivät kuitenkaan ole 

ainoa mahdollinen Euroopan muuttoliikepolitiikan tulevaisuudennäkymä. Odotettiinhan Lissabonin 

sopimuksen myötä EU:n muuttoliikeoikeudesta aiempaa avoimempaa, liberaalimpaa, demokraatti-

sempaa ja vastuullisempaa ja sen ajateltiin ottavan paremmin huomioon yksilön oikeudet ja ihmisoi-

keudet.275 Fortress Europen tilalle on ehdotettu kosmopoliittista lähestymistapaa, joka perustuu aja-

tukselle, että jokaisella ihmisellä on yhtäläinen arvo kansallisuudesta riippumatta.276 Näin ollen val-

tioilla on velvollisuuksia ulkomaalaisia kohtaan, eikä heitä voi jättää ilman oikeudellisia suojakeinoja 

sillä perusteella, etteivät he ole tietyn suvereenin kansallisvaltion omia kansalaisia.277 Lähestymista-

vassa kansallinen tai kansallisvaltio ei ole enää ainoa toiminnan tai päätöksenteon perusyksikkö tai 

tutkimuksen kohde.278 Sen sijaan esimerkiksi muuttoliikekysymyksissä kyse on punninnasta, joka 

tehdään maahanmuuttajan tai turvapaikanhakijan oikeuksien ja toisaalta kansallisten intressien, kuten 

maahanmuuton hallinnan ja esimerkiksi hyvinvointipolitiikan kysymysten välillä.279 

 
luoda vapaan liikkuvuuden alue, jolta rajataan ulos tietyt kansalaisuudet, etniset ryhmät tai esimerkiksi humanitaarinen 
maahanmuutto. Ks. myös Hailbronner 2004, s. 57. 
272 Hatton 2017, s. 474–475. 
273 Dauvergne 2013, s. 77; Johansen et al. 2013, s. 19–20. 
274 Hailbronner et al. 2016, s. 1026. Ks. myös Amnesty International 2014, s. 6, 9.  
275 Kostakopoulou et al. 2014, s. 130–131.  
276 Börzel 2016; Thym 2013, s. 718. 
277 Miller 2016, s. 22; Pogge 2008, s. 175; Thym 2016a, s. 305–306. Kosmopolitanistinen ajattelu perustuu kolmeen 
lähtökohtaan: universalistisuuteen, tasa-arvoon ja yksilökeskeisyyteen. Oikeus ei määräydy ryhmäjäsenyyksien, kuten 
kansalaisuuden, etnisyyden, uskonnon tai sukupuolen perusteella. Toisaalta Carens on huomauttanut, että monet maahan-
muuttoon liittyvistä oikeuksista, kuten esimerkiksi oleskeluoikeus on kytköksissä ja toteutettavissa nimenomaan tietyn 
valtion kansalaisille, eikä kosmopolitanismi siten ota riittävästi huomioon sosiaalista jäsenyyttä eri ryhmissä, mikä tosi-
asiassa määrittää sen, missä ja mihin oikeuksiin henkilö voi turvautua ja on tosiasiassa oikeutettu. Ks. Carens 2013, s. 
161.  
278 Beck – Szneider 2006, s. 2–3. 
279 Morris 2009, s. 217.  
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Habermas on todennut, että on moraalinen velvollisuus ottaa huomioon köyhistä maista saapuneiden 

pakolaisten, turvapaikanhakijoiden ja muiden tulijoiden näkökulma, eikä rajata oikeutta maahan-

muuttoon ainoastaan hyvinvoivien ja rikkaiden valtioiden välillä. Kukaan ei jätä kotimaataan kevyin 

perustein, vaikka ei olisikaan oikeutettu pakolaisasemaan. Myös globaalin talouden yhteenkietoutu-

neisuus ja siirtomaahistoria velvoittavat länsimaita vuorostaan vastaanottamaan ja auttamaan maa-

hanmuuttajia. Menneinä vuosikymmeninä länsimaat ja niiden kansalaiset ovat vaurastuneet nimen-

omaan emigrantteina, jotka jättivät kotimaansa paremman elämän toivossa.280 

 

Kosmopolitanismin ja kansainvälisen muuttoliikkeen yhteys ei ole uusi. Kosmopolitanismilla on pe-

rusteltu eurooppalaisten valtioiden maailmanvalloitusta, siirtomaiden riistoa ja oikeutta hyötyä kan-

sainvälisestä kaupasta.281 Kantin maailmankansalaisajattelun mukaan kenelläkään ei lähtökohtaisesti 

ole toista suurempaa oikeutta tiettyyn alueeseen ja missä päin maailmaa tapahtuvat tai keneen tahansa 

kohdistuvat oikeudenloukkaukset koskettavat yleismaailmallisesti kaikkia.282 Kantin ratkaisu oli tun-

nustaa suvereenin oikeudet myös Euroopan ulkopuolella oleville valtioille, joiden ei tullut vastaanot-

taa vieraita valtioita alistuen sortoon, vaan kansainvälisen vieraanvaraisuuden ja keskinäisen sopi-

muksen nimissä.283 Kantin kosmopolitanismi on edelleen käyttökelpoinen siinä mielessä, että vierai-

nen ja isäntien ja toisaalta valtioiden ja alueiden välinen epäsymmetria johtaa edelleen oikeudenlouk-

kauksiin. Toisin kuin Kantin ja kolonialismin aikana, nykyisin oikeudenloukkaukset keskittyvät län-

simaiden omalle maaperälle, jossa maahanmuuttajat ovat kaikista haavoittuvimmassa asemassa.284 

 

Kosmopoliittisen muuttoliikeoikeuden keskiössä on ihmisoikeuksien turvaaminen ja ihmisarvon puo-

lustaminen, ja valtion tulee ottaa huomioon, millaisia vaikutuksia sen toiminnalla on muihin kuin sen 

omiin kansalaisiin.285 Valtiolla on sekä negatiivinen velvollisuus olla loukkaamatta maahanmuuttajan 

ihmisoikeuksia että positiivinen huolehtia omalta osaltaan niiden toteutumisesta.286 Esimerkiksi EIS 

3 artiklan kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kielto on luonteeltaan absoluuttinen.287 Mikäli ih-

misoikeuksien loukkaamisesta ei ole vaaraa, valtio voi estää muuttajan pääsyn alueelleen tai evätä 

 
280 Habermas 1999b, s. 230–231.  
281 Kant 1989; Valdez 2012, s. 99–101.  
282 Kant 1989, s. 32, 77. 
283 Kant 1989, s 31–33; Valdez 2012, s. 109. 
284 Valdez 2012, s. 96. 
285 Miller 2016, s. 157; Morris 2009, s. 224. Käytännössä ihmisoikeuksien korostaminen ja niiden laajentava tulkinta on 
esimerkiksi ihmisoikeuksien asettamista poliittisten tavoitteiden edelle, sosiaalisten oikeuksien asettamista kansalais- ja 
poliittisten oikeuksien rinnalle ja sosiaalisen integraation tavoittelu, yksilön hyvinvointiin liittyvien seikkojen ja turva-
paikanhakijoiden haavoittuvat aseman tunnustaminen ja sivistysvaltioajattelu. 
286 Miller 2016, s. 153. 
287 Morris 2009, s. 224.  
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oleskeluoikeuden, mutta valtion moraalinen velvollisuus on perustella, miksi näin on tehty.288 Yhtenä 

kosmopoliittisuuden ilmenemismuotona voidaan pitää myös sitä, että kansainväliset normit tai muut 

oikeudelliset vaikutteet, kuten esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräykset ja niiden 

tulkinta, tulevat osaksi kansallista oikeutta.289 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisukäytän-

nössään kehittänyt maahanmuuton hallinnan ja säännösten vastaisen oleskelun punnintakriteereitä, 

joiden avulla arvioidaan sitä, onko oikeuksien rajoittaminen yksittäisessä tapauksessa ollut oikeassa 

suhteessa tavoiteltavaan päämäärään nähden.290 Valtion tulee ottaa arvioinnissaan huomioon muun 

muassa luvattomasti oleskelevan henkilön haavoittuva asema, yksityis- ja perhe-elämän suoja, hen-

kilön integroituminen oleskelumaahan, henkilön rikollinen tausta, terveydentila ja lapsen etu.291  

 

Toiseksi kosmopolitanismi pyrkii tekemään tilaa demokraattiselle hallinnolle ja poliittiselle päätök-

senteolle muuttoliikekysymyksissä.292 Perinteisin lainsäädännön keinoin toteutettava maahanmuuton 

hallinta olisi oikeusturvan, oikeusvaltion, demokratian ja muiden unionin perusarvojen kannalta hy-

väksyttävää ja Lissabonin sopimuksen mukaista.293 Thym muistuttaa myös, että EU:ssa lainsäädän-

nölläkin on dynaaminen luonne, jonka avulla voidaan vaikuttaa Euroopan integraatioon sen sijaan, 

että sillä ainoastaan sementoitaisiin nykyinen asiaintila.294 Suvereenia valtiota ja liikkuvuuden sään-

telyä tulisi arvioida sillä perusteella, miten se suhtautuu kansainväliseen kosmopoliittiseen yhteisöön, 

jonka tarkoitus on estää oikeudenloukkaukset riippumatta siitä, missä ne tapahtuvat.295  

 

Demokratian vahvistaminen tarkoittaa myös maahanmuuttajan oman näkökulman ja oikeuksien pa-

rempaa huomioon ottamista. Jo vuonna 2006 julkaistussa artikkelissa Guild vaati vapaan liikkuvuu-

den ulottamista turvapaikanhakijoihin ja pakolaisiin. Turvapaikanhakijan olisi myös voitava vaikut-

taa siihen, missä maassa hänen hakemuksensa käsitellään.296 Toimijuuden mahdollistaminen ja tuke-

minen on keskeistä kaikissa vaiheissa: maahanmuuttajien tulisi voida poliittisesti vaikuttaa heihin 

 
288 Miller 2016, s. 153. 
289 Beck – Szneider 2006; Morris 2009, s. 221–222.  
290 Nieminen 2019, s. 139–140. Aiemmin maahanmuuton hallinta on yksin riittänyt perusteeksi yksilön oikeuksien rajoit-
tamiselle. Ks. esim. Abdulaziz, Cabales & Balkandali v. Yhdistynyt kuningaskunta no. 9214/80, kohta 67.  
291 Butt v. Norja, no. 47017/09, kohta 82; Nunez v. Norja, Application no. 55597/09 kohta 68 ja 70; Osman v. Tanska no. 
38058/09 kohta 68; Paposhvili v. Belgia no. 41738/10, kohta 94, 95 ja 205. 
292 Miller 2016, s. 157; Thym 2016a, s. 298. 
293 Cardwell 2016, s. 378. 
294 Thym 2016a, s. 301.  
295 Valdez 2012, s. 111. 
296 Guild 2006, s. 650. Perusteettomat turvallisen kolmannen maan ja turvallisen lähtömaan periaatteet tulisi hylätä, koska 
niiden noudattamisella jäsenvaltiot pesevät kätensä kansainvälisten sopimusvelvoitteiden noudattamisesta. 
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kohdistuvaan suvereenin valtion valtajärjestelmään ja oikeuteen ja tulla sitä kautta keskinäisen sopi-

muksen osapuoliksi, ei ainoastaan potentiaalisiksi vallankäytön ja oikeudenloukkausten kohteeksi.297  

 

Kosmopolitanismi tuo esiin jännitteen suvereenin kansallisvaltion, kansallisen lainsäädännön ja kan-

sainvälisten normien välisen jännitteen. Kosmopolitanismi ja ajatus suvereenista kansallisvaltiosta 

ainoana moraalisen ja oikeudellisen vallan käyttäjänä näyttävät olevan ristiriidassa keskenään.298 Po-

liittisen ja lainsäädäntövallan keskittäminen kaukaisilta tuntuville EU-instituutioille saattaa heikentää 

lainsäädäntöratkaisujen hyväksyttävyyttä ja tehokkuutta jäsenvaltioissa.299 Toisaalta suvereeni valtio 

ja ihmisoikeudet eivät olet toisiaan poissulkevia, vaan niillä on yhteinen alkuperä. Ihmisoikeudet ovat 

niitä periaatteita, joiden varaan demokraattinen suvereeni valtio on alun perin voinut syntyä.300 

Avainasemassa ei siis ole se, millaista tai kenen lainsäädäntöä pakolais- ja muuttoliikekysymyksissä 

sovelletaan, koska ainakin teoriassa kansainvälinen ja eurooppalainen muuttoliikeoikeus on sisällöl-

tään yhdenmukainen eri Euroopan valtioissa.301 

 

Thymin mukaan SEUT 79 artiklan maahanmuuttovirtojen hallinta ei tarkoita maahanmuuton rajoit-

tamista, vaan sitä, että unionin on tarkoitus asianmukaisesti hallinnoida muuttoliikettä, ei estää sitä.302 

Myös Börzelin mielestä kosmopolitanismi voisi toimia ja maahanmuuttokysymyksissä tarjota vasta-

voiman populistisille äänille polarisoituneessa Euroopassa.303 SEUT 79 artiklaan ei ole sisäänkirjoi-

tettu poliittisia toimenpiteitä, ja sen mukaisesti voidaan päätyä myös liberaaliin muuttoliikepolitiik-

kaan EU:ssa.304 Thym on optimistinen sen suhteen, että EU:n maahanmuuttolainsäädäntöä myös jat-

kossa tulkitaan linjassa SEU 2 artiklassa nimettyjen EU:n perusarvojen, ihmisarvon ja ihmisoikeuk-

sien kunnioittamisen, vapauden, demokratian, tasa-arvon ja oikeusvaltion, kanssa.305 EUT on maa-

hanmuuttoa koskevassa oikeuskäytännössään viitannut EU:n yhteisiin perusarvoihin ja muistuttanut 

unionin oikeuden perustuvan jäsenvaltioiden välillä vallitsevaan keskinäiseen luottamukseen, että 

 
297 Valdez 2012, s. 110. Kyse on oikeudesta oikeuksiin tai oikeudesta (poliittiseen) jäsenyyteen, joka on oikeuksien to-
teutumisen edellytys. Ks. myös Arendt 1951, The Decline if the Nation-State and the End of the Rights of Man; Benhabib 
2004, luku 2; Shabani 2007. Euroopan unionissa hyvää hallintoa, läpinäkyvyyttä, vuoropuhelua ja unionin kansalaisten 
osallistamista on lainsäädännön rinnalla toteutettu niin sanottujen uusien hallinnallisuuden muotojen kautta.  Maahan-
muuton hallinta on poikkeus, sillä toisin kuin unionin alueella oleskelevien jäsenvaltioiden kansalaisten, kolmansien mai-
den kansalaisten mahdollisuudet osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon on hyvin rajallinen. Ks. Cardwell 2016, s. 
378. 
298 Morris 2009, s. 216; Pogge 2008, s. 184. 
299 Börzel 2016, s. 18 ja 26. 
300 Habermas, 1996a, s, 258–259; Shabani 2007, s. 93. 
301 Betts 2013, s. 9. Käytännössä normit ovat kuitenkin epätäsmällisiä, minkä vuoksi ratkaisevaa voi olla muut asiat, 
esimerkiksi hallinnollisen ja poliittisen eliitin tahto. 
302 Thym 2013, s. 722 ja 725.  
303 Börzel 2016, s. 26.  
304 Thym 2013, s. 723.  
305 Thym 2013, s. 733.  
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kyseiset arvot tunnustetaan, unionin oikeutta noudatetaan ja että kansalliset oikeusjärjestykset kyke-

nevät takaamaan perusoikeuskirjassa turvattujen oikeuksien yhdenveroisen ja tehokkaan suojan.306 

Börzelin mukaan oikea suunta olisikin vedota unionin kansalaisten solidaariseen, liberaaliin ja hu-

maaniin eurooppalaiseen identiteettiin, määrittää EU-tasolla ainoastaan haluttu minimitaso ja jättää 

käytännön ratkaisut tehtäväksi jäsenvaltioissa.307  

 

  

 
306 C-163/17, Jawo, ECLI:EU:C:2019:218, kohta 80. Tapauksessa kyse oli toiseen jäsenvaltioon tehtävästä Dublin-pa-
lautuksesta. EUT arvioi POK 1 ja 4 artiklojen ihmisarvon kunnioittamista sekä kidutuksen sekä epäinhimillisen tai hal-
ventavan rangaistuksen ja kohtelun kieltoa, jotka ovat yksi unionin ja sen jäsenvaltioiden perustavanlaatuisia arvoja. 
307 Börzel 2016, s. 9–10.  
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4 Pohjoismaat, kansainvälisen muuttoliikkeen hallinta ja lainsäädäntömuutokset vuodesta 2015 al-

kaen 

 

Pohjoismaat jakavat oikeuskulttuurin, maantieteellisen sijainnin ja paljon yhteistä historiaa.308 Poh-

joismaiden osalta saattaa herätä kysymys siitä, mitä vertailtavaa on oikeusjärjestyksissä, jotka oletet-

tavasti kuuluvat samaan oikeuskulttuuriin ja joissa pitkälti sovelletaan samaa valtioiden rajat ylittävää 

EU-oikeutta. Yhteistä Pohjoismaille on maantieteen lisäksi kieli, mentaliteetti, uskonto ja kulttuuri.309 

Pohjoismaat ovat liberaaleja länsimaita ja demokraattisia oikeusvaltioita ja universalistiselle periaat-

teelle rakennettuja hyvinvointiyhteiskuntia310, jotka jakavat yhteisiä arvoja, kuten solidaarisuuden, 

tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja keskinäisen luottamuksen.311 Keskinäinen poliittinen vuoropuhelu 

ja lainsäädännön vaikutteiden liikkuminen on ollut Pohjoismaiden välillä tärkeää, ja sen avulla on 

haettu yhteisiä arvoja ja muotoiltu oikeudellisia perusperiaatteita.312 Euroopan yhdentymisen myötä 

sekä EU- että ETA-lainsäädännöllä on huomattava vaikutus jäsenvaltioiden yleisiin oikeusperiaattei-

siin, eikä pohjoismaiden oikeudellista yhteistyötä tai vaikutusta voi enää pitää niistä irrallisena. Eu-

roopan tason yhteistyö on kuitenkin johtanut pikemminkin yksittäisten teknisten sääntöjen yhdenmu-

kaistumiseen, eikä se heijasta yhteistä oikeuskulttuuria samalla tavoin kuin Pohjoismaiden keskinäi-

set vaikutteet.313 Pohjoismaiden lainvalmistelussa ensisijainen viiteryhmä on edelleen toiset Pohjois-

maat.314 

 

Yhteinen tausta tuo myös esiin myös keskinäiset erot.315 Ruotsi on Pohjoismaista suurin maahanmuu-

ton kohdemaa. Vuonna 2014 hieman alle 16 prosenttia Ruotsin väestöstä oli ulkomaalaistaustaisia. 

Norjassa osuus oli 13,7 prosenttia ja Tanskassa alle yhdeksän. Suomi on pitkään ollut maa, josta 

muutetaan muualle, ja maahanmuuttajien osuus väestöstä onkin Pohjoismaiden pienin, vuonna 2014 

5,6 prosenttia.316 Muuttoliikekysymyksissä Pohjoismaiden eroavaisuudet johtuvat myös siitä, että 

 
308 Pohjoismaat ovat eri oikeusvertailijoiden käsissä seilanneet eri nimisissä kategorioissa. Välillä niiden on katsottu kuu-
luvat germaaniseen oikeusperheeseen, toisinaan taas niillä on nähty olevan oma lokeronsa: skandinaavinen, pohjoismai-
nen, hybridi- tai sekamuotoinen (mixed) järjestelmä, joka on ottanut vaikutteita useammasta eri perinteestä. Ks. esim. 
Siems 2018. s. 89. 
309 Lando 2001, s. 5–6.  
310 Petersen 2019, s. 22. Universalistisesta hyvinvointiyhteiskuntamallista Pohjoismaissa ks. esim. Nilsson 2016, s. 23–
24.  
311 Husa et al.  2007, s. 38.  
312 Smits 2007, s. 59 
313 Christensen et al. 2009, s. 13.  
314 Husa et al. 2007, s. 32. 
315 Ks. esim. Brochmann – Hagelund 2012. Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa tavataan vertailla keskenään mitä erilaisimmissa 
yhteyksissä, myös muuttoliikekysymyksissä.  
316 Bohman 2018, s. 288; Eurostat 2020d ja 2020e; OECD 2020. Tällä hetkellä (2019) ulkomailla syntyneiden osuudet 
väestöstä ovat: Ruotsi 19,1 %, Norja 15,8 %, Tanska 12,2 % ja Suomi 6,8 %. 
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Tanska ja Norja eivät kokonaisuudessaan sovella EU:n muuttoliikettä koskevaa lainsäädäntöä: Norja 

siksi, että se ei ole EU:n jäsenvaltio ja Tanska oikeus- ja sisäasioita koskevan varauman vuoksi. Jotta 

rajat Pohjoismaiden kanssa voitiin pitää auki 1990-luvulta eteen päin, oli Norjan liityttävä Schengen-

yhteistyöhön, mikä puolestaan edellytti siihen läheisesti liittyvien EU-säädösten, kuten palautusdi-

rektiivin soveltamista ja Dublin-järjestelmään liittymistä.317 Vaikka Norja 1990-luvulla torjui EY-

jäsenyyden, se tuli myöhemmin osaksi yhteisen eurooppalaisen turvapaikkapolitiikan toteuttamista 

ETA- ja Schengen-sopimusten sekä Dublin-säännöstön nojalla. Viimeisen lähes kahdenkymmenen 

vuoden ajan Norjan maahanmuuttopolitiikkaa ja -lainsäädäntöä ovat pitkälti ohjanneet Euroopan 

unionin normit ja säädökset.318 Maahanmuuton hallintaa Norja on voinut itsenäisemmin toteuttaa 

kuitenkin ETA-maiden ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajien osalta.319 Tanskan on sanottu olevan 

”ahdistunut eurooppalainen”. Maa oli parikymmentä vuotta muita Pohjoismaita edellä liittyessään 

EY-jäseneksi, mutta sen suhtautumista Euroopan integraatioon on leimannut vastahakoisuus ja va-

rauksellisuus. Varsinkin liittovaltiopyrkimykset ja Euroopan unionin ylikansallinen luonne koetaan 

edelleen mahdolliseksi uhkaksi sekä Tanskan kansalle, valtiolle että hyvinvointiyhteiskunnalle.320 

 

EU:n muuttoliikelainsäädäntö on hajanaista ja muutenkin se asettaa ainoastaan minimitason tietyissä 

asioissa. Jäsenvaltioilla on edelleen mahdollisuus toteuttaa omaa maahanmuuttopolitiikkaansa sekä 

kansallisen lainsäädännön kautta että erityisesti sosiaali- ja talouspoliittisissa kysymyksissä.321 Tässä 

tutkielmassa keskitytään niihin maahanmuuttoa koskeviin lainsäädäntömuutoksiin, jotka on tehty 

Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa vuosina 2015–2017. Maiden ulkomaalaislainsäädäntöä 

ei kuitenkaan tässä yhteydessä ole mahdollista tarkastella kokonaisuudessaan, joten erityisesti huo-

mio on niissä muutoksissa, joiden tarkoituksena oli hallita tai rajoittaa maahanmuuttoa, estää turva-

paikanhakijoita saapumasta maahan, tehostaa kielteisen päätösten saaneiden palauttamista tai torjua 

säännösten vastaista maahanmuuttoa. Sellaisia lakimuutoksia, jotka eivät liity maahanmuuton hallin-

nan teemoihin, ei käsitellä, vaikka ne olisi tehty tarkasteltavana ajanjaksona.  

 

Maahanmuuttopolitiikalla tarkoitetaan ensisijaisesti niitä normeja ja keinoja, joilla valtiot pyrkivät 

vaikuttamaan maahanmuuttajien määrään, reitteihin, lähtö- ja kohdemaihin sekä siihen, millaiset ih-

miset tai ryhmät päättävät lähteä kotimaistaan. Koska lakimuutosten taustalla on aina pidempiaikaisia 

 
317 Brekke – Staver 2018, s. 2166–2167; 2000/777/EY. Ks. myös Norjan ja Islannin liittymistä Schengen-alueeseen kos-
keva sopimus L 176/36.  
318 Brekke 2011, s. 7–8, NOU 2011:7, s. 16.  
319 NOU 2011:7, s. 16–17.  
320 Hansen 2002, s. 50, 61 ja 80–82.  
321 Thym 2016a, s. 312. 
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kehityskulkuja, esittelen myös lyhyesti jokaisen valtion maahanmuuttopolitiikkaa ja keskeisimpiä 

muista valtioista poikkeavia säännöksiä. Muuttoliikkeeseen liittyy lukuisia muitakin alueita, kuten 

työmarkkinat, koulutus sekä ulko-, talous- ja kehityspolitiikka, joilla voi olla käytännössä suurempi 

merkitys muuttoliikkeeseen kuin maahanmuuttolainsäädännöllä. Myös hyvinvointivaltioon ja integ-

raatioon liittyvillä valinnoilla ja päätöksillä vaikutetaan siihen, millainen yksittäisen valtion maahan-

muuttopolitiikka muodostuu.322  Maahanmuuttolainsäädännön ja -politiikan yhteys on korostuneen 

diskursiivinen, millä tarkoitetaan sitä, että poliittisen keskustelun sisällöillä ei välttämättä ole suoraa 

yhteyttä siihen, millaista lainsäädäntöä tai yhteiskunnallisia päämääriä todellisuudessa tavoitellaan 

tai voidaan saada aikaan.323 Sen vuoksi on lainsäädäntömuutosten lisäksi hyödyllistä seurata myös 

muuttoliiketilastoja ja lainsäädäntöprosessin yhteydessä käytyä keskustelua. Luvun lopussa tarkas-

tellaan vuonna 2015 Pohjoismaissa aloitettuja sisärajatarkastuksia ja niiden perusteluja. Lisäksi ver-

taillaan Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen lainsäädäntöä koskien säännösten vastaisesti oleskele-

vien henkilöllisyyden selvittämistä ja erityisesti Eurodac-asetuksen 17 artiklan perusteella tehtäviä 

sormenjälkivertailuja.  

 

 

4.1 Ruotsi 

 

Ruotsin maahanmuutto- ja integraatiopolitiikka on pitkään ollut Euroopan mittakaavassa poikkeuk-

sellisen salliva.324 Maahanmuuttajia on ollut Pohjoismaisessa vertailussa paljon, ja heihin on suhtau-

duttu myönteisesti.325 Perinteisten puolueiden ylläpitämässä julkisessa keskustelussa on haluttu ko-

rostaa avoimuutta ja suvaitsevaisuutta ja humaania turvapaikkapolitiikkaa sekä asemoitua oikeisto-

populististen ja maahanmuuttokriittisten ruotsidemokraattien kanssa eri puolelle maahanmuuttoky-

symyksissä.326 Kun Tanska edellä ja muut Pohjoismaat sen vanavedessä ovat kiristäneet muuttoliike-

lainsäädäntöään 1990-luvuta alkaen, on Ruotsi pitänyt kiinni omasta avoimesta lähestymistavastaan 

ja halunnut tukea monikulttuurisuutta.327 Maahanmuuttajat ovat Ruotsissa hyvinvointiyhteiskunnan 

 
322 Czaika – De Haas 2013, s. 487–489. Hyvinvointivaltiomallilla ja sillä, kuinka paljon politiikassa ja julkisessa keskus-
telussa esiintyy kansallismielisiä ideoita, on yhteys myös maahanmuuttoon kohdistuviin asenteisiin, ks.  Ervasti et al. 
2008, s. 204. 
323 Czaika – De Haas 2013, s. 492 ja 503. Esimerkiksi ulkomaalaislainsäädäntöä saatetaan muuttaa siten, että myönnetään 
ainoastaan tilapäisiä oleskelulupia, vaikka samaan aikaan hyvin tiedetään, että valtaosa muuttajista jää aina lopulta pysy-
västi maahan. 
324 Huddleston - Vink 2015, s. 13.  
325 Bohman 2018, s. 296; Ervasti et al. 2008, s. 197-198.  
326 Stern 2012, s. 30.  
327 Multiculturalism Policy Index 2020. Monikulttuurisutta mittaavan indeksin perusteella Ruotsi on ollut 1980-luvulta 
alkaen omassa sarjassaan.  
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etuihin oikeutettuja vähemmistöjä.328 Kuvaavaa on, että 1990-luvulta alkaen Ruotsissa päätettiin 

tehdä maahanmuuttopolitiikan sijaan tasa-arvoon, valinnanvapauteen ja kumppanuuteen perustuvaa 

integraatiopolitiikkaa.329  

 

Samalla kun Ruotsi on näyttäytynyt maahanmuuton solidaarisena supervaltana, on sillä kuitenkin 

ollut myös pyrkimys päästä eroon liian avokätisestä maineestaan pakolaiskysymyksissä.330 Tasai-

sempi vastuunjako valtioiden kesken on ollut Ruotsin vakiintunut vaatimus 1990-luvulta alkaen.331 

Keskustelua säännösten vastaisesta maahanmuutosta on käyty esimerkiksi Itä-Euroopan maista ko-

toisin olevien ihmiskaupan uhrien osalta, niin sanottujen paperittomien työntekijöiden asemasta ja 

oikeuksista Ruotsin työmarkkinoilla sekä muista pitkälti sosiaalipoliittisista näkökulmista.332 Vuo-

sina 2009-2014 Ruotsin maahanmuuttovirasto Migrationsverket, poliisi ja kriminaalihuoltovirasto 

Kriminalvård toteuttivat paljon arvostelua herättäneen REVA-projektin (rättssäkert och effektivt 

verkställighets arbete), jonka puitteissa maasta saatiin poistettua aiempaa enemmän käännytys- tai 

karkotuspäätöksen saaneita. Ohjelman saama kritiikki kohdistui muun muassa siihen, että poliisi oli 

tehnyt ulkomaalaisvalvontaa tarkastamalla ulkomaalaisilta näyttävien henkilöiden maassaolon edel-

lytyksiä, mitä pidettiin etnisenä profilointina.333 

 

Vuonna 2015 Ruotsi vastaanotti yli 160 000 turvapaikanhakijaa. Suurimpia ryhmiä ovat syyrialaiset, 

afganistanilaiset ja irakilaiset, joita oli lähes 70 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Turvapaik-

kahakemusten määrä oli korkeimmillaan loka-marraskuussa 2015, minkä jälkeen se laski nopeasti 

noin kahteentuhanteen hakemukseen kuukaudessa. Vuosina 2018 ja 2019 uusia turvapaikanhakijoita 

oli vuosittain alle 22 000, vähemmän kuin kertaakaan vuoden 2005 jälkeen.334 

 

Vielä syyskuussa 2015 Ruotsin poliittista ilmapiiriä leimasi vastaanottava ja humaani suhtautuminen 

maahanmuuttajia kohtaan.335 Ruotsin hallituksen huomio oli maahanmuuttajien integraatiossa, työ-

paikoissa ja koulutuksessa, vaikka lisääntynyt turvapaikanhakijoiden määrä ja suunta Ruotsiin olivat 

jo tiedossa.336 Kuukautta myöhemmin hallituksen lehdistötiedotteessa oli jo huolestuneempi sävy, ja 

 
328 Borevi 2012, s. 89; Stern 2018, s. 233. 
329 Regeringens proposition1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv; Sainsbury 2012, s. 91; Westin - 
Dingu-Kyrklund 2003, s. 114-115. 
330 Borevi 2012, s. 64; Borg - Nilsson 2005, s. 5.   
331 Prop. 1996/97:25, 6 Grunder för migrationspolitiken. 
332 Borg - Nilsson 2005; Sager et al. 2016.  
333 Rikspolisstyrelsen 2014.  
334 Migrationsverket 2020. 
335 Hagelund 2020, s. 7–8.  
336 Arbetsmarknadsdepartementet 10.9.2015. 
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hallitus tiedotti valmistautuvansa kriisitilanteeseen keskittyen turvapaikanhakijoiden majoittamiseen 

ja erityisesti yksin saapuviin alaikäisiin.337 Konkreettiset muutokset alkoivat näkyä marraskuussa 

2015, kun väliaikaiset rajatarkastukset unionin sisärajoilla otettiin käyttöön Ruotsissa ensin kahdeksi 

viikoksi.338 Seuraava vaihe Ruotsin maahanmuuttopolitiikan käänteessä näkyi hallituksen ja opposi-

tion sopimuksessa pakolaiskriisin vaatimista toimenpiteistä, jossa muun muassa esiteltiin ajatus mää-

räaikaisten oleskelulupien myöntämisestä pysyvien sijaan.339 Pian hallitus olikin jo sitä mieltä, että 

Ruotsi on romahtamisen partaalla, mikä oikeutti kiristämään lakeja pikavauhtia.340 

 

 

4.1.1 Henkilöllisyyden tarkastukset ja laki erityisistä toimenpiteistä 

 

Ruotsin hallitus antoi joulukuussa 2015 lakiesityksen erityisistä toimenpiteistä koskien yleistä järjes-

tystä tai maan sisäistä turvallisuutta uhkaavaa vakavaa vaaraa.341 Yleisluontoisesta otsikosta huoli-

matta kyse oli nimenomaan kasvaneesta maahan pyrkivien määrästä ja sen aiheuttamasta paineesta 

Ruotsin viranomaisille, asuntotilanteelle, terveys- ja sosiaalipalveluille ja kouluille.342 Lakiesityksen 

mukaan maahanmuuttajavirrat muodostivat vakavan uhan yleiselle järjestykselle ja sisäiselle turval-

lisuudelle, minkä vuoksi oli perusteltua aloittaa tilapäiset rajatarkastukset.343 Rajatarkastusten rin-

nalle Ruotsi otti käyttöön liikenteenharjoittajien velvoitteen tarkastaa matkustajien henkilöllisyys-

asiakirjat julkisissa liikennevälineissä ennen matkaa Ruotsiin sekä rangaistukset velvoitteen laimin-

lyönnistä.344 Aikaisemmin liikenteenharjoittajien velvoite koski ainoastaan Schengen-alueen ulko-

puolelta matkustavia, mutta nyt tarkastus ulotettiin koskemaan myös Tanskasta sisärajan ylittäviä.345  

 

Lakien arviointineuvosto Lagrådet antoi erityisiä toimenpiteitä koskevasta laista ja sen valmistelusta 

kriittisen lausunnon ehdottaen sen hylkäämistä kokonaisuudessaan. Lakiehdotus perustui arviointi-

neuvoston mukaan riittämättömälle valmistelulle ja lausuntokierros oli käyty kiireessä ja se oli 

 
337 Sveriges regering 9.10.2015. 
338 Ministry of Justice Sweden 12.11.2015 
339 Sveriges regering 23.10.2015.  
340 Stern 2018, s. 259. Maa ei todellisuudessa ollut romahtamassa. Jälkikäteen arvioituna kyse oli pikemminkin ennakoin-
nin puutteista ja viranomaisten toiminnan ja työnjaon epäselvyyksissä, ks. SOU 2017:12, s. 91 ja 101–102. 
341 Regeringens proposition 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre 
säkerheten i landet. 
342 Prop. 2015/16:67, s. 7–9.  
343 Prop. 2015/16:67, s. 7. Hallitus ehdotti alkuperäisessä lakiluonnoksessa myös tiesulkuja Juutinrauman sillalle, mutta 
lopullisesta lakiesityksestä tiesulut jätettiin pois.  
344 Prop. 2015/16:67, s. 16; Lag 2015:1073 om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den 
inre säkerheten i landet 3 §; Förordning 2015:1074 om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ord-
ningen eller den inre säkerheten i landet. 
345 Utlänningslagen 2005:716, 9 luku 3 §; Förordning 2015:1074 3 §.  
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toteutettu ylipäänsä epätavallisella tavalla.346 Esimerkiksi lausuntopyynnöt lähetettiin sähköpostitse 

ja lakiesitystä koskevat lausunnot pyydettiin puhelimitse kahden päivän kuluessa.347 Erityisen vaka-

via puutteet olivat sen vuoksi, että kyseessä oli poikkeustilalainsäädäntö, jolla puututtiin muun mu-

assa henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Arviointineuvosto huomautti, että kyseessä oleva radi-

kaali lainsäädäntömuutos tulisi valmistella huolella oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti.348 Kritii-

kistä huolimatta lakiesitys hyväksyttiin ja laki tuli voimaan 21.12.2015.349 Käytännössä henkilölli-

syysasiakirjojen tarkastukset Tanskasta Ruotsiin matkustaville estivät tehokkaasti turvapaikanhaki-

joiden pääsyn Ruotsiin ja näin ollen myös turvapaikkahakemuksen jättämisen Ruotsissa.350 Liiken-

teenharjoittajien velvollisuudesta tarkastaa henkilöllisyysasiakirjat luovuttiin toukokuussa 2017, ja 

erityisiä toimenpiteitä koskevan lain voimassaolo päättyi joulukuussa 2018.351 

 

 

4.1.2 Tilapäinen laki 

 

Ennennäkemätöntä turvapaikanhakijoiden määrää vuonna 2015 seurasi Ruotsissa myös toinen kol-

men vuoden ajaksi säädetty laki, jolla rajoitettiin oleskeluluvan saamista ja kestoa.352 Lakia perustel-

tiin sillä, että sekä turvapaikkajärjestelmä että yhteiskunnan keskeiset toiminnot ovat joutuneet kes-

tämättömän taakan alle.353 Lailla oli tarkoitus mukauttaa Ruotsin ulkomaalaislainsäädäntö EU-sää-

döksissä, pääosin niin sanotuissa määritelmädirektiivissä354 ja perheenyhdistämisdirektiivissä355 ja 

kansainvälisten sopimuksissa turvatulle minimitasolle.356 Myös tämä lakiluonnos herätti Ruotsissa 

kiivasta keskustelua, ja lausunnonantajat arvostelivat sitä ankarasti muun muassa siksi, että rajatar-

kastusten aloittamisen tuloksena turvapaikanhakijoiden määrä oli jo vähentynyt huomattavasti.357 La-

kimuutosten oikeasuhtaisuus ja välttämättömyys kyseenalaistettiin, ja epäilyksiä oli siitä, saavute-

taanko kiristyksillä niille annetut tavoitteet vai ainoastaan arvaamattomia haittoja. Kiristyksillä 

 
346 Prop. 2015/16:67, s. 28. 
347 Widerström 2020, s. 102.  
348 Prop. 2015/16:67, s. 29.  
349 Lag 2015:1073 
350 Stern 2018, s. 244–245.  
351 Justitiedepartementet 2.5.2017; Lag 2015:1073, Ändringar och övergångsbestämmelser; Prop. 2015/16:67, s. 17. 
352 Lag 2016:752 om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. 
353 Regeringens proposition 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, s. 1.  
354 Direktiivi 2011/95/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansa-
laisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, 
jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle (uudelleenlaadittu). 
355 Neuvoston direktiivi oikeudesta perheenyhdistämiseen, 22.9.2003, 2003/86/EY. 
356 Prop. 2015/16:174, s. 1, 21 ja 155.  
357 Stern 2018, s. 246.  
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nähtiin olevan integraatiota vaikeuttava vaikutus.358 Ylipäätään tilapäinen laki oli lakien arviointi-

neuvoston ja lausunnonantajien mukaan valmisteltu kiireessä ja epätäsmällinen.359 

 

Ruotsin ulkomaalaislain mukaan pakolaiselle myönnetään pääsääntöisesti pysyvä oleskelulupa. Oles-

kelulupa voidaan myöntää myös määräaikaisena enintään kolmeksi vuodeksi, jos siihen on yleiseen 

järjestykseen tai kansalliseen turvallisuuteen liittyviä pakottavia perusteita.360 Mahdollisuus pysy-

vään oleskelulupaan on saanut monet hakemaan turvapaikkaa nimenomaan Ruotsista. Hallituksen 

mukaan sen vuoksi oli välttämätöntä rajoittaa tilapäisesti oleskeluluvan pituutta siitäkin huolimatta, 

että muutoksella olisi kielteisiä vaikutuksia sekä yksittäisiin ihmisiin että viranomaisten toimin-

taan.361 Pakolaisten oleskeluluvan pituutta rajoitettiin korkeintaan kolmeen vuoteen ja toissijaista 

suojelua saaneiden kolmeentoista kuukauteen.362 Lakimuutoksella vaikeutettiin myös henkilön mah-

dollisuuksia saada Ruotsin kansalaisuus, sillä kansalaisuuden saaminen edellyttää, että henkilöllä on 

Ruotsissa pysyvä oleskelulupa.363 

 

Myös perheenyhdistämistä rajoitettiin ja toimeentulovaatimuksia tiukennettiin tilapäisen lain voi-

maantulosta heinäkuusta 2016 alkaen. Tilapäisen lain voimassaollessa oleskeluluvan myöntäminen 

perheenjäsenelle edellyttää, että turvapaikan saaneella perheenkokoajalla on perusteltu mahdollisuus 

saada Ruotsissa pysyvä oleskelulupa.364 Säännös perustuu perheenyhdistämisdirektiiviin.365 Toissi-

jaista suojelua saaneiden perheenjäsenille ei myönnetä oleskelulupaa tilapäisen lain voimassaoloai-

kana lainkaan, ellei luvan epääminen ollut vastoin Ruotsin kansainvälisiä velvoitteita.366 Oleskelu-

lupa voitiin myös evätä alle 21-vuotiailta puolisoilta, ja perheenkokoajan tuli pystyä huolehtimaan 

sekä itsensä että perheenjäsenensä toimeentulosta. Hänellä tuli myös olla riittävän suuri asunto.367 

 

 
358 Prop. 2015/16:174, s. 25, 27, 37-38.  
359 Ks. esim. lakien arviointineuvoston lausunto Prop. 2015/16:174, s. 153-165.  
360 Utlänningslagen 5 luku 1 §; Regeringens proposition 2013/14:248 Genomförande av det omarbetade 
skyddsgrundsdirektivet, s. 44-45.  
361 Prop. 2015/16:174, s. 29.  
362 Lag 2016:752 5 §. 
363 Lag 2001:82 om svenskt medborgarskap 11 §. 
364 Lag 2016:752 6 §; Prop. 2015/16:174, s. 39-41.  
365 2003/86/EY 3 artikla.  
366 Lag 2016:752 13 §; Prop. 2015/16:174, s. 42-43. Myös tämä muutos perusteltiin perheenyhdistämisdirektiivillä, jota 
ei sovelleta toissijaista suojelua saaneisiin, ks. 2003/86/EY 3(2)(c) artikla. Useat lausunnonantajat huomauttivat, että EIS 
8 perustuva perhe-elämän suoja ei rajoitu ainoastaan pakolaisaseman saaneisiin. 
367 Lag 2016:752 6 ja 9 §; Prop. 2015/16:174, s. 39-41. 
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Ruotsi rajoitti myös mahdollisuuksia saada oleskelulupa humanitaarisella perusteella tilanteessa, 

jossa turvapaikan tai muiden oleskelulupaperusteiden edellytykset eivät täyty.368 Tilapäisen lain voi-

massaoloaikana ei myönnetä oleskelulupaa tai suojeluasemaa muille suojeluntarpeessa oleville (övrig 

skyddsbehövande) kuin pakolaisille ja toissijaista suojelua saaville.369 Ruotsissa voi saada oleskelu-

luvan, jos henkilön olosuhteissa on erittäin painavia (synnerligen ömmande) perusteita oleskeluluvan 

myöntämiselle.370 Tilapäisen lain voimassaoloaikana oleskelulupaa erittäin painavista syistä ei kui-

tenkaan myönnetä, ellei henkilön käännyttäminen tai karkottaminen ole vastoin Ruotsin kansainväli-

sen oikeuden velvoitteita.371 Toissijaista suojelua saaneiden perheenyhdistämistä koskevat rajoitukset 

päättyivät heinäkuussa 2019, mistä alkaen heidän perheenjäsentensä on ollut mahdollista hakea oles-

kelulupaa samoin edellytyksin kuin pakolaisaseman saaneiden perheenjäsenten. Myös toimeentulo-

vaatimusta helpotettiin heidän osaltaan.372 

 

Tilapäinen laki hyväksyttiin heinäkuussa 2016, mutta sitä sovellettiin takautuvasti kaikkiin, jotka oli-

vat saapuneet Ruotsiin  marraskuusta 2015 alkaen.373 Tilapäisen lain vaikutuksia ja sen tarvetta oli 

tarkoitus arvioida kahden vuoden kuluttua voimaantulosta heinäkuussa 2018.374 Helmikuussa 2018 

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu suositti, että samassa yhteydessä olisi perusteltua arvi-

oida uudelleen myös perheenyhdistämisen rajoitusten tarpeellisuutta.375 Väliaika-arviointia ei 

tehty.376 Sen sijaan oleskeluluvan pituuteen säädettyjä rajoituksia jatkettiin vuoteen 2021 saakka.377 

Lain voimassaolon jatkamista koskevan lakiesityksen lausunnonantajat totesivat, että ei ole mahdol-

lista selvittää sitä, onko tilapäisellä lailla ollut vaikutuksia turvapaikanhakijoiden määrän vähenemi-

seen vai johtuuko se muista seikoista.378 Lakiesityksen perustelujen mukaan rajoitusten jatkaminen 

vähentää kuitenkin Ruotsiin tulevien turvapaikanhakijoiden määrää jatkossa. Lakiesityksessä tode-

taan tällä hetkellä turvapaikanhakijoiden määrät Euroopassa ja lähialueilla ovat pienentyneet, mutta 

 
368 Humanitaarisista syistä myönnettävästä oleskelulupatyypistä luovuttiin vuonna 2014, koska se todettiin vaikeasti mää-
riteltäväksi ja sovellettavaksi. Sen sijaan oleskelulupa voidaan myöntää erittäin painavista syistä. Ks. Regeringens pro-
position 2013/14:216 Särskilt ömmande omständigheter, s. 7.  
369 Lag 2016:752 3 §; Utlänningslagen 4 luku 3a §. Kyseessä on Ruotsin kansalliseen lakiin perustuva suojeluasema, jolla 
ei ole vastinetta muissa maissa.  
370 Utlänningslagen 5 luku 6 §. Arvioinnissa otetaan huomioon lähinnä henkilön terveydentila, sopeutuminen Ruotsiin ja 
kotimaan tilanne. Wikren - Sandesjö 2017, s. 302-303.  
371 Lag 2016:752 11 §.  
372 Regeringens proposition 2018/19:128 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få up-
pehållstillstånd i Sverige, s. 44-45; Lag 2019:481 om dels fortsatt giltighet av lagen 2016:752 om tillfälliga begränsningar 
av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, dels ändring i samma lag 6 ja 10 §. 
373 Lag 2016:752 Övergångsbestämmelse, 2 kohta.  
374 Prop. 2015/16:174 s. 66 
375 Commissioner for Human Rights of the Council of Europe 2018, s. 29. 
376 Stern 2020, s. 125.  
377 Prop. 2018/19:128. 
378 Prop. 2018/19:128, s. 29. 
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ne tulevat jatkossa kasvamaan voimakkaasti. Ruotsi on edelleen houkuttava kohdemaa, johon turva-

paikanhakijat Euroopan unionin alueelta suuntaavat. Lisäksi lain voimassaolon jatkamista perustel-

tiin sillä, että vuoden 2015 tulijat kuormittavat edelleen ruotsalaista yhteiskuntaa, mikä näkyy asun-

totilanteessa, kouluissa, työmarkkinoilla ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa.379  

 

 

4.1.3 Palautusten tehostaminen ja muut ulkomaalaislain muutokset 

 

Toukokuussa 2016 Ruotsin hallitus ohjeisti Maahanmuuttovirastoa lisäämään paikkoja säilöönotto-

keskuksiin, nopeuttamaan turvapaikkahakemusten käsittelyä ja kehittämään palautusmenettelyjä lä-

hettämällä palautusyhdyshenkilöitä edustustoihin ulkomailla.380 Kielteisten päätösten saaneiden no-

peampaa palauttamista lähtömaihin hallitus perusteli sillä, että kyse on luotettavan turvapaikkapro-

sessin ja oikeusturvan edellytyksestä.381 Kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistamista päätettiin 

tehostaa muutamaa kuukautta myöhemmin. Poliisille annettiin uusia valtuuksia ulkomaalaisten hen-

kilöllisyyden selvittämiseen, työpaikoilla tehtäviin tarkastuksiin ja matkustus- ja henkilöasiakirjojen 

takavarikoimiseen. Myös ulkomaalaislaissa säädettyjä poliisin valtuuksia lisättiin tarkoituksena löy-

tää laittomasti oleskelevia henkilöitä ja tehostaa palautuksia kotimaihin. Lisäksi täsmennettiin toimi-

valtaa ja lisättiin tiedonkulkua Maahanmuuttoviraston ja poliisin välillä. Maasta poistamista valmis-

televa poliisi sai valtuudet pidättää ulkomaalaisen enintään 24 tunnin ajaksi ja erityisistä syistä voi 

jatkaa toiset 24 tuntia. Myös muut pakkokeinot ovat mahdollisia täytäntöönpanon varmistamiseksi 

tai ulkomaalaisen henkilöllisyyden tai kansalaisuuden selvittämiseksi.382  

 

Tehokas maastapoistamismenettely korostui Ruotsin ulkomaalaislainsäädännön muutoksissa myös 

vuonna 2017.383 Suuri määrä lainvoimaisen käännytys- tai karkotuspäätöksen saaneita oleskeli edel-

leen Ruotsissa. Maasta poistamisen täytäntöönpano estyi usein joko siksi, että henkilö pakoili viran-

omaisia tai hänellä ei ollut henkilöllisyysasiakirjoja.384 Yksi keskeisistä kysymyksistä on 

 
379 Prop. 2018/19:128, s. 29-32.  
380 Justitiedepartementet I:14, I:15 ja I:16, 19.5.2016. 
381 Justitiedepartementet I:14 ja I:16, 19.5.2016. 
382 Kommittédirektiv 2017:45 Åtgärder för ett effektivare återvändande och motverkande av missbruk av resehandlingar, 
s. 22-23; Lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll; Regeringens proposition 2016/17:191 Tydligare be-
fogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs, s. 24. Utlänningslagen 9 luku 12 ja 13 §, 10 luku 
2, 13 ja 20 §. 
383 Dir. 2017:45, s. 7; SOU 2017:93, s. 30.  
384 Dir. 2017:45, s. 2.  
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henkilöllisyyden selvittäminen.385  Keinoja oikeus- ja maahanmuuttoministeri Johansson perusteli 

pitkäjänteisellä, kestävällä ja humaanilla maahanmuuttopolitiikalla.386  

 

Ulkomaalaislakiin tehtiin lisäyksiä koskien yksin tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden iänmää-

rittämistä. Lakimuutoksien jälkeen Migrationsverket tekee lääketieteellisen iänmäärittämisen niin 

pian kuin mahdollista, jos on aihetta epäillä, että turvapaikanhakija on täysi-ikäinen.387 Aiemmin ha-

kija on rekisteröity sen ikäisenä, mitä hän on kertonut olevansa ja Migrationsverket ainoastaan kertoi 

hakijalle mahdollisuudesta lääkärintarkastukseen, jossa ikä voitiin määrittää.388 Tätä lakimuutosta 

perusteltiin lapsioikeudellisilla ja taloudellisilla näkökulmilla.389 

 

 

4.2 Norja 

 

Norja asemoidaan maahanmuuttopolitiikkansa kanssa tavallisesti liberaalin Ruotsin ja ankaran Tans-

kan välimaastoon, tosin politiikan monikulttuurisuusindeksin perusteella Norja on vuosikymmenten 

mittaan siirtynyt lähemmäs Tanskaa.390 Suurin osa vaikutteista on saatu Ruotsista, mutta Tanskasta 

omaksuttu muun muassa ajatus siitä, että maahanmuuttajiin ei tule suhtautua liian kiltisti ja palkitse-

vasti vaatimatta heiltä oikeuksia vastaan mitään. Tanskan tapaan Norjassa on käyty keskustelua siitä, 

onko maahanmuuttokriittisyys ulkomaalaisvihamielistä ja syytetty monikulttuurisuuden puolustajia 

siitä, että he tukahduttavat julkisen keskustelun aiheesta syyttämällä vastapuolta rasismista.391 2000-

luvulta alkaen Norjaan on vaikuttanut New Yorkin vuoden 2001 terrori-iskut ja Tanskan poliittisen 

ilmapiirin muutos, mitkä on johtanut uuteen lainsäädäntöön myös Norjassa. Toisaalta Norjassa maa-

hanmuutto on edelleen nähty sekä tarpeellisena että toivottuna asiana, ja maahanmuuttajille on tur-

vattu pitkälti samat oikeudet kuin kansalaisille universalistisen periaatteen mukaisesti.392 

 
385 Dir. 2017:45, s. 7.  
386 Dir. 2017:45, s. 2. Jälkikäteen on kuitenkin havaittu, ettei Ruotsin viranomaisten täytäntöön panemia palautuksia ja 
maasta poistamisia ole saatu toimimaan erityisen tehokkaasti. Syynä on eri viranomaisten välisen yhteistyön ja tiedonku-
lun ongelmat ja työnjaon puutteet. Lisäksi viranomaisten on lopulta mahdotonta vaikuttaa moniin sellaisiin seikkoihin, 
kuten vastaanottaviin valtioihin tai henkilön omaan haluun lähteä, joilla on viranomaisten toimintaa tai lainsäädäntöä 
suurempi vaikutus siihen, miten maasta poistamiset onnistuvat. RIR 2020:7, s. 65–67, 72.   
387 Utlänningslagen 13 luku 17 §. 
388 Utlänningsförordningen 8 luku 10 h §; Jos myöhemmin on selvinnyt, että hakija onkin aikuinen, on hän saanut väärin 
perustein etuja ja oikeuksia, jotka kuuluvat ainoastaan alaikäisille, ks. Åldersbedömning tidigare i asylprocessen, Depar-
tementserie 2016:37, s. 17. 
389 DS 2016:37, s. 17 ja 19.  
390 ks. esim. Lithman 2013; Multiculturalism Policy Index 2020. Norjan hallitus kääntyy Pohjoismaisten naapurien puo-
leen suunnitellessaan maahamuuttopolitiikan muutoksia, ks. esim. NOU 2011:2. 
391 Lithman 2013, s. 257–258.  
392 Brochmann – Hagelund 2012, s. 156, 175 ja 182. 
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Norjaan suuntautunut muuttoliike on 1990-luvulta alkaen ollut pitkälti joko työperäistä tai siihen liit-

tyvää perhesideperustaista maahanmuuttoa.393 Sekä Norjan liittyminen Schengen-sopimukseen että 

EU:n laajeneminen vuosina 2004–2007 lisäsivät maahanmuuttoa Norjaan, mikä johtui lähinnä Itä-

Euroopan maista kotoisin olevien työntekijöiden määrän lisääntymisestä.394 Maahanmuuttopolitii-

kalla ja lainsäädännöllä pyrittiin vastaamaan tiettyihin tarpeisiin, erityisesti huolehtimaan hyvinvoin-

tivaltion toiminnasta.395 Norja on panostanut työn perässä maahan muuttaneiden kotouttamiseen kal-

liilla kaksivuotisella integraatio-ohjelmalla, mikä on tuottanut kustannusten ohella myös tulosta, sillä 

muutkin kuin työn vuoksi maahan muuttaneet ovat työllistyneet kansainvälisesti verrattain hyvin.396 

 

Toisin kuin Ruotsissa, Norjassa maahanmuutto on pitkään ollut vahvasti politisoitunutta, ja oikeisto-

populistinen edistyspuolue (Fremskrittspartiet, FrP) on hallinnut Norjan maahanmuutto- ja integraa-

tiopoliittista keskustelua jo 1980-luvulta alkaen.397 FrP:n näkemyksen mukaan maahanmuuttajat ovat 

norjalaisista arvoista ja kulttuurista piittaamattomia muslimeja, joiden liian suuri lukumäärä johtaa 

Norjan islamisaatioon.398 Maahanmuutto ei ole ainoastaan taloudellinen taakka, vaan erityisesti kult-

tuurinen uhka, jossa ”ne”, länsimaiden ulkopuolelta tulleet, tuhoavat Norjan ja norjalaisen elämän-

tyylin.399 Norjan virallinen linja on toki ollut maltillisempi: maahanmuutto sinänsä ei ole ongelma 

Norjan hyvinvointimallille, mutta maahanmuuttajien hyväksyttävä määrä riippuu siitä, keitä tulijat 

ovat ja mitä resursseja he tuovat mukanaan. Lisääntyvä kansainvälinen muuttoliike voi muodostua 

ongelmaksi, jos Norja on liian houkutteleva vääränlaisille maahanmuuttajille.400 Esimerkiksi maa-

hantulokiellon rikkomisesta tuomittavaa rangaistusta kiristettiin vuonna 2012 siksi, että globalisaa-

tion ja liikkuvuuden myötä maahantulokieltojen rikkominen ja rikollisuus lisääntyy. Muutoksella ta-

voiteltiin sekä yleis- että erityisestävää vaikutusta ja sitä, ettei Norja korkean elintason maana hou-

kuttelisi rikollisia tai sellaisia ihmisryhmiä, jotka oleskelisivat tai työskentelisivät Norjassa ilman tar-

vittavaa lupaa.401  

 

 
393 Statistisk sentralbyrå 2020. 
394 Cappelen et al. 2014, s. 811.  
395 Lithman 2013, s. 259. 
396 Garibay et al. 2013, s. 42 ja 56; Introduksjonsloven 2 §; NOU 2011:7, s. 14, 27. Ohjelma on edelleen käytössä Norjassa, 
ks. IMDi 2019.  
397 Bohman 2018, s. 289; Fangen – Vaage, 2018, s. 463. 
398 Fangen – Vaage, 2018, s. 464, ks. esimerkiksi Aftenposten 2010.  
399 Fangen – Vaage, 2018, s. 466.  
400 NOU 2011:7, s. 22.  
401 Proposisjon 181 L (2012–2013) Endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd på innreisefor-
bud), s. 5–6; Plassen 2016, s. 211–212. Plassenin mukaan tiukemmat rangaistukset eivät olleet välttämättömiä tai suh-
teellisuusperiaatteen eivätkä siten Norjan perustuslain mukaisia. 
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1990-luvulla Norjassa ajatus oli, että turvapaikkaa hakevat ovat maassa väliaikaisesti ja kotimaan 

tilanteen rauhoituttua he palaavat takaisin.402  Kyse ei siten olisi tosiasiassa maahanmuutosta, jos se 

ymmärretään pysyväksi oleskeluksi. Näkemys yleistyi Norjassa uudelleen vuodesta 2015 alkaen. 

Työn perässä maahan tulleiden kotoutuminen nähtiin edelleen tärkeänä, mutta samalla Norjan hallitus 

halusi tehdä selväksi, että Norjassa suojeluaseman saaneiden on palattava kotimaahansa, kun se on 

taas turvallista.403 Norjassa maahanmuuttopolitiikka kytkeytyy erottamattomasti hyvinvointivaltio-, 

työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaan.404 2000-luvulta alkaen Norjan hyvinvointivaltioajatukselle perus-

tuneen maahanmuuttopolitiikan rinnalle on noussut vaatimus maahantulon hallinnasta ja laittoman 

maahanmuuton torjunnasta.405 Kansalaisten asenteet maahanmuuttajia ja maahanmuuttoa kohtaan 

ovat sen sijaan muuttuneet myönteisemmäksi koko 2010-luvun ajan.406 

 

Syyrian sodan vuoksi Norja päätti kesäkuussa 2015 ottaa vastaan 8 000 syyrialaista kiintiöpakolaista, 

mitä on pidetty osoituksena Norjan avoimesta ja humaanista suhtautumisesta maahanmuuttoon.407  

Päätöksen jälkeen, käytännössä syyskuun ja joulukuun 2015 aikana Norjaan saapui lisäksi yli 31 000 

turvapaikanhakijaa, väkilukuun suhteutettuna Unkarin, Ruotsin ja Itävallan jälkeen neljänneksi eni-

ten Euroopassa.408 Norjan tilanteessa erityistä oli se, että turvapaikanhakijoita tuli maahan myös Ve-

näjän vastaisen Schengen-ulkorajan kautta.409 Alkusyksystä poliittinen ilmapiiri Norjassa vaati halli-

tukselta lisää toimia turvapaikanhakijoiden auttamiseksi, mutta muutaman kuukauden kuluessa yhä 

useampi peräänkuulutti Norjalta tilanteen ”ottamista takaisin hallintaan”.410  

 

Vuonna 2015 Norjassa yleistyi näkemys, että maassa ei kannata olla turvapaikanhakijan kannalta 

liian anteliasta järjestelmää, joka saisi muuttovirrat suuntaamaan Norjaan.411 FrP:n mukaan kestävää 

maahanmuuttoa olisi se, että maastaan pakenevat olisivat Norjassa vain väliaikaisesti, tai eivät alun 

alkaenkaan saapuisi Norjaan asti, vaan hakisivat turvaa kulttuurisesti lähempänä olevista maista.412 

Ensin maahanmuutto- ja integraatioministerinä ja myöhemmin oikeusministerinä toimineen Sylvi 

 
402 Brochmann – Hagelund 2012, s. 156, 175; NOU 2011:2, s. 69.  
403 Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016), s. 18.  
404 NOU 2011:7, s. 15.  
405 Brochmann – Hagelund 2012, s. 186–187. Ks. myös St.meld. nr. 18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring. 
406 Statistisk sentralbyrå 2019. 
407 Statistisk sentralbyrå 2016. Päätös kiintiöpakolaisista koski vuosia 2015–2017. 
408 Connor 2016, s. 5; Utlendingsdirektoratet 2020. 
409 Justis- og beredskapsdepartementet 20.10.2015. 
410 Brekke – Staver 2018, s. 2174.  
411 Proposisjon 1 S Tillegg 1 (2015–2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak), Endring av Prop. 1 S 
(2015−2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015−2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster), s. 
17.  
412 Fremskrittspartiets Bærekraftutvalg, 18.8.2013, s. 21.  
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Listhaugin (FrP) tavoite oli, että Norjan maahanmuuttopolitiikasta tehdään Euroopan ankarinta.413 

Työväenpuolue, konservatiivipuolue Høyre, edistyspuolue, kristillinen kansanpuolue, keskustapuo-

lue ja vasemmisto sopivatkin 19.11.2015 toimista, joilla pakolaiskriisiin vastataan eli käytännössä 

siitä, kuinka ulkomaalaislakia oli kiristettävä. Painopiste oli kielteisen turvapaikkapäätösten tehok-

kaissa palautuksissa, maahanmuuton rajoittamisessa ja Norjan houkuttelevuuden vähentämisessä ver-

rattuna naapurimaihin.414 Lisäksi suurkäräjät pyysivät hallitusta aloittamaan muuttoliikettä koskevien 

kansainvälisten sopimusten uudelleenarvioinnin muuttuneessa tilanteessa.415  

 

Kuten muuallakin Euroopassa, myös Norjassa turvapaikanhakijoiden määrä putosi nopeasti vuoden 

2016 aikana. Ennen kuin lakimuutokset tulivat voimaan kesällä 2016, oli turvapaikanhakijoiden 

määrä laskenut 1990-luvun tasolle, eikä Venäjän vastaisen ulkorajan yli tullut enää käytännössä ke-

tään. Korkeimmillaan kuukausittaisten hakemusten määrä oli yli 8000 loka-marraskuussa 2015, 

jonka jälkeen luku on muutamin poikkeuksin pysynyt alle kolmessa sadassa.416 

 

 

4.2.1 Innstramninger 

 

Norjan ulkomaalaislakia (Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her, jäljempänä ut-

lendingsloven) uudistettiin kahdesti vuosina 2015 ja 2016 turvapaikkahakemusten nopean kasvun 

seurauksena. Tarkoituksena oli vähentää maahantulijoiden määrää. Euroopan unionin reagointi näh-

tiin Norjassa liian hitaana ja tehottomana, minkä vuoksi Norjan täytyi turvautua kansallisiin keinoi-

hin.417 Hallituksen ensimmäinen esitys ulkomaalaislain muuttamiseksi marraskuussa 2015 (Innstram-

ninger) sisälsi rajoituksia turvapaikkahakemusten tutkittavaksi ottamiseen sekä turvapaikanhakijoi-

den säilöönottoon ja ilmoittautumis- ja asumisvelvollisuuksiin ja muihin pakkokeinoihin tilanteissa, 

joissa hakemusta ei oteta aineelliseen tutkintaan.418 Hallituksen perustelujen mukaan jotkut 

 
413 Aardal – Bergh 2018, s. 1211; Fangen – Vaage, 2018, s. 470.  Seuraavan vaalituloksen kannalta valinta oli onnistunut. 
Suurin syy edistyspuolueen vaalimenestykseen parlamenttivaaleissa 2017 oli keskittyminen maahanmuuttokysymyksiin, 
jotka äänestäjien olivat menneet ohi edellisten vaalien tärkeimmistä teemoista kuten terveydenhuollosta, koulutuksesta ja 
ilmastoasioista 
414 Asylavtale på Stortinget 19.11.2015, I Umiddelbare tiltak, kohdat 1, 6, 8, 9, 14 ja 15.  
415 Asylavtale på Stortinget 19.11.2015, I Umiddelbare tiltak, kohta 18.  
416 Utlendingsdirektoratet 2020. 
417 Innstilling 391 L (2015–2016) til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven 
mv. (innstramninger II), s. 7–8.  
418 Proposisjon 16 L (2015–2016) til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i utlendingsloven (innstramninger). 
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turvapaikanhakijoista tarvitsevat suojaa, toiset eivät. Turvallisista kolmansista maista tulevat ihmiset 

täytyy voida palauttaa nopeasti, mikä vähentäisi Norjan houkuttavuutta kohdemaana.419  

 

Ensimmäisillä lakimuutoksilla rajattiin turvapaikanhakijoiden pääsyä aineelliseen tutkintaan. Laki-

muutoksen jälkeen hakemus voitiin jättää tutkimatta, jos hakija oli tullut Norjaan sen jälkeen, kun oli 

ensin oleskellut turvallisessa kolmannessa maassa tai jos hän oli kotoisin turvalliseksi katsotusta läh-

tömaasta.420 Käytännössä muutokset oli suunnattu Venäjältä Storskogin raja-aseman kautta tuleviin 

turvapaikanhakijoihin.421 Venäjältä saapuneiden turvapaikanhakijoiden kansainvälistä suojelua kos-

kevat hakemukset tuli käsitellä heti ja hylätä. Hakijan tuli poistua Norjasta välittömästi, eikä kään-

nyttämistä ollut mahdollista lykätä tai täytäntöönpanokieltoa ollut mahdollista saada.422  

 

Pääsäännön mukaan Norjassa turvapaikanhakijoilla on oikeus ilmaiseen oikeusapuun muutoksenha-

kuvaiheessa, mutta ei yleensä ennen sitä.423 Joulukuussa 2015 ulkomaalaisasetusta muutettiin siten, 

että oikeutta oikeusapuun ei ole, jos Norjan maahanmuuttovirasto Utlendingsdirektoratet (UDI) on 

kieltäytynyt käsittelemään tapausta ja henkilö karkotetaan sen vuoksi, että hakijalla ei ollut suojelun-

tarvetta.424 Lakiesitys hyväksyttiin pikavauhtia ilman lausuntokierrosta, koska hallituksen mukaan 

turvapaikanhakijoiden suuri määrä edellytti erityistoimenpiteiden toteuttamista välittömästi.425 Suur-

käräjät hyväksyi lakiesityksen, ja lakimuutokset tulivat voimaan kahdeksi vuodeksi.426 Lain voimas-

saoloa jatkettiin joulukuussa 2017.427 

 

 
419 Prop. 16 L (2015–2016), s. 6 ja 18. 
420 Utlendingsloven 32.1 § d kohta. 
421 Rundskriv GI-12/2015 Asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland – behan-dling og prioritering. 
20.10.2015; Rundskriv GI-13/2015 om rask saksbehandling for asylsøkere som har hatt opphold i Russland, jf. utlend-
ingsloven §§ 32 og 90. 24.11.2015.  
422 RS GI-13/2015, kohta 3. Ennen muutosta Norjan ulkomaalaislain 32 § d kohdan mukaan turvapaikkahakemus voitiin 
jättää tutkimatta, jos hän oli tullut kolmannesta maasta, jossa hänellä on mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua (vil 
få en søknad om beskyttelse behandlet). Lakimuutoksen jälkeen jäljelle jäi vain edellytys oleskelusta kolmannessa 
maassa, jonne hänet voitiin palauttaa. UNHCR huomautti, että Norja poikkesi EU:n menettelydirektiivin (joka tosin ei 
sido Norjaa) mukaisesta turvallisen kolmannen maan määritelmästä siinä, että käännyttäminen takaisin kolmanteen maa-
han ei lakimuutoksen jälkeen edellyttänyt sitä, että turvapaikanhakijalla on mahdollisuus hakea pakolaisasemaa ja saada 
Geneven yleissopimuksen mukaista suojelua. Käännyttäminen niin sanottuun turvalliseen kolmanteen maahan ilman tur-
vapaikkahakemuksen tutkimista vaaransi erityisesti alaikäisten ja muiden heikossa asemassa olevien turvapaikanhakijoi-
den oikeudet. UNHCR:n mukaan riskinä on palautuskiellon rikkominen, jos hakijalle ei todellisuudessa ole tehokasta ja 
oikeudenmukaista mahdollisuutta turvapaikkahakemuksen käsittelyyn ja hänet voitaisiin sen vuoksi palauttaa kotimaa-
hansa. UNHCR 2015b, kohdat 8, 9, 11 ja 12. Ks. myös Utlendingsloven 32.1 § d kohta ja Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poista-
mista koskevista yhteisistä menettelyistä (uudelleenlaadittu menettelydirektiivi) 38 artikla.  
423 Utlendingsloven 92 §. 
424 Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) 2009-0957 17-18 §.  
425 Prop. 16 L (2015–2016), s. 7.  
426 Lov nr. 94 om endringer i utlendingsloven (innstramninger) 2015-1104. 
427 Lov nr. 108 om endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.) 2017-1276. 
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4.2.2 Innstramninger II 

 

Kevään 2016 lakiesitys (Innstramninger II) sisälsi lisää tiukennuksia Norjan ulkomaalaislakiin.428 

Pääministeri Erna Solbergin mielestä ne olivat välttämättömiä, kun Norjan maahanmuuttopolitiikasta 

tehdään tiukka mutta oikeudenmukainen.429 Lakiesityksessä mainittiin Ruotsi, Tanska ja Suomi, jotka 

olivat hiljattain säätäneet tiukennuksia ulkomaalaislakeihinsa, millä arveltiin olevan vaikutuksia 

myös Norjaan ja maahan suuntaaviin ulkomaalaisiin.430 Tarkoituksena oli löytää tapoja tiukentaa 

lainsäädäntöä, vähentää Norjan taloudellista houkuttelevuutta ja puuttua turvapaikkamenettelyn vää-

rinkäytöksiin.431 

 

Huhtikuussa 2016 annettu lakiesitys Norjan ulkomaalaislain muuttamiseksi sisälsi mahdollisuuden 

olla ottamasta vastaan turvapaikkahakemusta, jos hakija tuli suoraan toisesta Pohjoismaasta.432 Laki-

luonnoksessa ehdotettiin maahantulon edellytyksiin muutoksia, joiden perusteella entistä useampia 

turvapaikanhakijoita voitaisiin käännyttää heti Norjan rajalla.433 Lakiesityksen perustelujen mukaan 

säännöksellä on tarkoitus varautua tilanteeseen, jossa Dublin-järjestelmä ei tosiasiallisesti enää 

toimi.434 Monet matkustivat esimerkiksi Ruotsin läpi ilman rekisteröitymistä, ja koko Dublin-järjes-

telmä oli vaarassa romahtaa.435 Lakimuutoksella tavoiteltiin muiden valtioiden tehokkaampaa takai-

sinottovelvoitteiden täyttämistä. Useat lausunnonantajat vastustivat muutosta muun muassa siksi, että 

ehdotus on vastoin YK:n pakolaisia koskevan yleissopimuksen tavoitteita, ja että yhä useampi saat-

taisi yrittää maahan salaa tai väärien matkustusasiakirjojen turvin. Myöskään takaisinottoon ei Norjan 

yksipuolisilla toimilla uskottu olevan toivottua vaikutusta.436 Hallituksen esityksen mukaan kyseiset 

ongelmat poistuvat sillä, että jokainen tapaus harkitaan yksilöllisesti ja maahantulo voidaan jatkossa-

kin sallia tietyin edellytyksin.437 

 

 
428 Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) 90 L (2015–2016) Endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger 
II). UNHCR totesi, että esitys ei ota huomioon pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ihmisoikeuksia ja on siten vastoin 
YK:n pakolaisia koskevan yleissopimuksen henkeä, tarkoitusta ja tavoitteita. Ks. UNHCR 2016c, kohta 4.  
429 Regjeringen 5.4.2016. 
430 Prop. 90 L (2015–2016), s. 13.  
431 Prop. 90 L (2015–2016), s. 14–15, 17, 39. 
432 Ennen Dublin-järjestelmää ja menettely- ja määritelmädirektiivien implementointia myös Ruotsissa oleskelulupa voi-
tiin jättää myöntämättä turvapaikanhakijalle, jos tämä oli tullut toisesta Pohjoismaasta ja hänet voitiin lähettää sinne ta-
kaisin. Utlänningslag 2005:716 5 luku 1a § (kumottu). 
433 Prop. 90 L (2015–2016), s. 22.  
434 Prop. 90 L (2015–2016), s. 2 ja 34. EUT:n myöhemmän oikeuskäytännön perusteella Norjan tulkinta asiasta on on-
gelmallinen. EUT on myöhemmin katsonut, ettei Dublin-järjestelmän toimimattomuus tai poikkeuksellisen suuri tulijoi-
den määrä ollut peruste olla soveltamatta sitä. C-646/16 Jafari, ECLI:EU:C:2017:586, kohdat 93 ja 94. 
435 Prop. 90 L (2015–2016), s. 25, 32. 
436 Prop. 90 L (2015–2016), s. 24. 
437 Prop. 90 L (2015–2016), s. 25. 
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Turvapaikanhakija voidaan edelleen käännyttää suoraan Norjan rajalla takaisin toiseen Pohjoismaa-

han. Poikkeussäännös on sovellettavissa väliaikaisesti kahdesta kuuteen viikkoon turvapaikanhaki-

joiden maahantuloon kriisitilanteessa, jossa tulijoita on poikkeuksellisen suuri määrä.438 Poliisin suul-

lisesta käännytyspäätöksestä rajalla ei ole oikeutta valittaa, ja maasta poistamisen täytäntöönpano 

tulee tehdä välittömästi.439 Näiltä osin lakimuutosta vastustettiin myös sillä perusteella, että se oli 

ristiriidassa Schengen-rajasäännöstön mukaisten varsin rajattujen poliisin toimivaltaoikeuksien 

kanssa. Lisäksi valitusoikeuden puuttuminen on ilmeinen ongelma hakijan oikeusturvan kannalta.440  

 

Turvapaikanhakijoiden määrän vähentämistä tavoiteltiin Norjassa myös sillä, että henkilö, jonka tur-

vapaikkahakemus oli ilmeisen perusteeton, voitiin poistaa maasta välittömästi. Toisin kuin käänny-

tettäessä, kyseinen henkilö määrätään myös maahantulokieltoon vähintään vuodeksi ja hänet voidaan 

rekisteröidä Schengen-tietojärjestelmään, jos hänen katsotaan käyttäneen väärin turvapaikkamenet-

telyä.441 Norjan hallintolain (forvaltningsloven) mukaan yleinen valitusaika hallintopäätöksistä on 

kolme viikkoa.442 Tapauksissa, joissa on ilmeistä, että hakijalla ei ole kansainvälisen suojelun tar-

vetta, on kolmen viikon sijaan yhden viikon valitusaika.443  

 

Norja poisti turvapaikanhakijoilta viisumivapauden. Turvapaikanhakijana maahan pyrkivältä edelly-

tetään viisumia edellä kuvatuissa kriisitilanteissa, joissa liikkeellä on poikkeuksellisen suuri määrä 

ihmisiä, eikä turvapaikkahakemuksia oteta aineelliseen tutkintaan. Viisumivaatimus koskee myös 

toisesta Pohjoismaasta tulevia.444 Poliisilla on toimivalta päättää pääsyn epäämisestä rajalla, eikä ky-

seessä ole valituskelpoinen päätös.445 Aiempi viisumivapaus oli lakiesityksen mukaan tarpeettoman 

antelias, ja turvapaikkahakemuksen ottamisesta aineelliseen tutkintaan voidaan hyvin päättää jo Nor-

jan rajalla.446 Mikäli ilman viisumia tullut turvapaikanhakija, joka on käännytetty rajalla, saapuu Nor-

jaan pääsyn epäämisestä huolimatta, on kyseessä laiton maahantulo, josta voidaan tuomita sakko- tai 

vankeusrangaistukseen.447 

 
438 Utlendingsloven 17 § 1 mom. m kohta ja 32 § 5 ja 6 mom. 
439 Prop. 90 L (2015–2016), s. 165; Utlendingsloven 90 § 3 mom. 
440 Prop. 90 L (2015–2016), s. 32–33.  
441 Prop. 90 L (2015–2016), s. 148; Utlendingsloven 71 § 2 mom. Ilmeisen perusteettoman hakemuksen tehneelle ei 
anneta aikaa vapaaehtoiseen paluuseen, ja palauttaminen voidaan panna välittömästi täytäntöön. 
442 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 29 §.  
443 Prop. 90 L (2015–2016), s. 165; Utlendingsloven 32 ja 94 a §. Ilmeisen perusteettomana jätetään tutkimatta turvapaik-
kahakemus, jos henkilöllä on jo turvapaikka toisessa valtiossa, toinen Pohjoismaa on velvollinen ottamaan takaisin tur-
vapaikanhakijan passitarkastusten poistamista koskevan sopimuksen perusteella tai jos hakijan lähtömaa on turvallinen. 
444 Utlendingsloven 9 §. 
445 Prop. 90 L (2015–2016), s. 25; UNHCR 2016c, kohta 24; Utlendingsloven 9 § 7 mom. 
446 Prop. 90 L (2015–2016), s. 23–25; Utlendingsloven 9 §. 
447 Prop. 90 L (2015–2016), s. 26; Utlendingsloven 108 §. 
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Pysyvää oleskelulupaa koskevaa asumisaikavaatimusta esitettiin nostettavaksi kolmesta viiteen vuo-

teen. Ajatus ei ollut uusi, vaan se on kirjattu jo konservatiivi- ja edistyspuolueiden periaateohjelmaan 

vuonna 2013.448 Lakiesityksessä viiden vuoden vaatimusta perusteltiin sillä, että se edistää maahan-

muuton hallintaa ja vähentää Norjassa ilman perustetta oleskelevien ulkomaalaisten määrää.449 Vii-

den vuoden edellytystä ei hyväksytty suurkäräjillä, joten pysyvän oleskeluluvan asumisaikavaatimus 

on edelleen kolme vuotta.450 Pysyvän oleskeluluvan edellytykseksi lisättiin kuitenkin kielitaitovaati-

mus, vaatimus yhteiskuntatiedon kurssin suorittamisesta ja se, että hakijalla viimeisen vuoden aikana 

ollut turvattu toimeentulo.451 Voimassa olevan lain mukaan pysyvän oleskeluluvan hakemus voidaan 

hylätä pakottavista maahanmuuton hallintaan liittyvistä syistä (tungtveiende innvandringsregule-

rende hensyn). Tällainen syy olisi esimerkiksi se, että henkilö on aktiivisesti vastustanut oman hen-

kilöllisyytensä selvittämistä.452 Lakimuutos helpotti myös oleskeluluvan ja kansalaisuuden peruutta-

mista, sillä uuden pääsäännön mukaan kansainvälistä suojelua saaneiden oleskeluluvat eivät enää ole 

pysyviä vaan määräaikaisia.453 Ulkomaalaisasetuksen säännös oleskeluluvan myöntämisestä pitkitty-

neen käsittelyn vuoksi 15 kuukauden jälkeen kumottiin.454 Vielä valmisteluvaiheessa tarkoitus oli 

ainoastaan olla soveltamatta kyseistä säännöstä väliaikaisesti.455 

 

Norjan hallitus halusi myös rajoituksia pakolaisaseman saamiseen. Lakiesityksen mukaan pakolais-

aseman myöntäminen muille kuin YK:n pakolaisia koskevassa yleissopimuksissa tarkoitetuille lisää 

Norjaan pyrkivien turvapaikanhakijoiden määrää. Suojelukategorioiden pitäminen erillään mahdol-

listaa pakolaisvirtojen hallinnan. Lakiesityksessä viitattiin tässä yhteydessä Ruotsin ja Suomen lain-

säädäntöön, jossa pakolaisilla ja toissijaista suojelua saaneilla on erilaiset oikeudet. 456  Lakimuutok-

sen jälkeen toissijaista suojelua saaneille ei myönnetä pakolaisasemaa Norjassa.457 Heihin voidaan 

soveltaa myös lisärajoituksia koskien pysyvän luvan edellytysten täyttymistä, perheenyhdistämistä, 

jatkolupaa ja oleskeluluvan kestoa.458 

 

 
448 Sundvolden-plattformen 2013, s. 22.  
449 Prop. 90 L (2015–2016), s. 122.  
450 Utlendingsloven 62 §  
451 Lov om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) 2016-0607 62 §. 
452 Utlendingsloven 62 § 2 mom. 
453 Brekke et al. 2020, s. 5; Utlendingsloven 60 §. 
454 Utlendingsforskriften § 8-2. 
455 Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016), s. 19, Asylavtale på Stortinget 19.11.2015, kohta I 4.  
456 Prop. 90 L (2015–2016), s. 44. 
457 Utlendingsloven 28 §. 
458 Prop. 90 L (2015–2016), s. 39; Utlendingsloven 38 §. 
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Hallitus esitti useita rajoituksia myös perheenyhdistämiseen, mikä oli mahdollista sen vuoksi, että 

Norja ei sovella EU:n perheenyhdistämisdirektiiviä. Tavoitteena oli vähentää Norjaan saapuvien tur-

vapaikanhakijoiden määrä jatkossa ja varmistaa, että turvapaikanhakijat tai heidän perheenjäsentensä 

myöhempi maahanmuutto ei rasita Norjan hyvinvointi- ja vastaanottojärjestelmää enemmän kuin 

mikä on kestävää.459 Suojeluaseman saaneiden perheenyhdistämisen ehtoja kiristettiin siten, että per-

heenjäsenen oleskelulupahakemus voidaan hylätä, jos perheenkokoajalla ei ole pysyvää oleskelulu-

paa ja jos perheenyhdistäminen on mahdollista maassa, johon perheellä kokonaisuutena on vahvempi 

yhteys.460 

 

Perheenyhdistämisen väliaikaiseksi edellytykseksi ehdotettiin toimeentulovaatimuksen ulottamista 

kaikille pakolaisaseman ja toissijaista suojelua saaneille. Norjassa asuvan perheenkokoajan tulisi al-

kuperäisen lakiluonnoksen mukaan myös olla työskennellyt Norjassa vähintään neljän vuoden ajan 

myös siinä tapauksessa, että perheside oli syntynyt jo ennen perheenkokoajan maahantuloa.461 Toi-

meentulo- ja työskentelyvaatimuksen oli tarkoitus olla voimassa vuoden 2019 loppuun saakka, jolloin 

tilannetta ja rajoitusten mahdollista jatkamista oli tarkoitus arvioida uudelleen.462 Useat lausunnon-

antajat pitivät perheenyhdistämisen tiukempia edellytyksiä kohtuuttomina ja erityisesti neljän vuoden 

vaatimusta työssä käymisestä käytännössä mahdottomana täyttää463. Liian korkeat vaatimukset saat-

taisivat lisäksi johtaa väärinkäytöksiin tai siihen, että perheenjäsenet pyrkivät lähtemään kotimaistaan 

ihmissalakuljettajien avulla ja pääsemään Norjaan turvapaikanhakijoina sen sijaan, että saisivat oles-

keluluvan perheenyhdistämisen kautta.464 Kumpaakaan lakimuutosta ei lopulta hyväksytty suurkärä-

jillä.465 

 

Sisäisen paon mahdollisuuden tulkintaa muutettiin. Aikaisemmin sisäisen paon katsottiin olevan 

mahdollista kolmen kriteerit täyttyessä: sen tuli tarjota tehokas suojelu, olla mahdollista ja henkilön 

kannalta kohtuullista.466 Lakimuutoksen seurauksena Norjassa luovuttiin kohtuullisuuden vaatimuk-

sesta.467 Lakimuutos on vaikuttanut erityisesti Afganistanista lähteneisiin turvapaikanhakijoihin, joita 

 
459 Prop. 90 L (2015–2016), s. 89–90. 
460 Prop. 90 L (2015–2016), s. 96, Utlendingsloven 51 § 3 mom. Tämä edellytys muistuttaa Tanskassa jo aikaisemmin 
voimassa ollutta vaatimusta siitä, että puolisoilla täytyy olla vahvempi kytkös Tanskaan kuin esimerkiksi yhteiseen koti-
maahansa.  
461 Prop. 90 L (2015–2016), s. 79. Lopullisessa lakiesityksessä edellytys oli kolme vuotta työtä tai opiskelua.  
462 Prop. 90 L (2015–2016), s. 89–90. 
463 Ks. esim. UNHCR 2016c kohdat 80–83.  
464 Prop. 90 L (2015–2016), s. 85. UNHCR 2016c, kohta 94.  
465 Utlendingsloven 40 a § 2 mom. 58 § 2 mom.; Utlendingsforskriften 10-8 §. 
466 Kriteerit mukailevat EU:n määritelmädirektiivin 2011/95/EU 8 artiklaa. Määritelmädirektiivi ei sido Norjaa.  
467 Prop. 90 L (2015–2016), s. 49; Utlendingsloven 28 § 5 momentti.  
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Norja on palauttanut kotimaahansa muihin maihin verrattuna paljon.468 Irtiottoa eurooppalaisesta ja 

kansainvälisestä pakolaisoikeudesta perusteltiin lakiesityksessä muun muassa kohtuullisuuden käsit-

teen epäselvällä sisällöllä ja vaihtelevalla tulkintakäytännöllä, yhdenvertaisuuden lisäämisellä sekä 

sillä, että UNHCR:n suuntaviivat ei ole oikeudellisesti sitova asiakirja, vaan siinä asetettu suojan taso 

on korkeampi kuin kansainvälisissä sopimuksissa.469 

 

Henkilötarkastuksien tehostamiseksi hallitus ehdotti biometristen tietojen käytön ja tallentamisen li-

säämistä. Lakiesityksen mukaan yli 90 prosenttia turvapaikanhakijoista ei esitä voimassa olevaa mat-

kustusasiakirjaa, mikä vaikeuttaa henkilöllisyyden varmistamista ja oleskeluluvan edellytysten arvi-

ointia.470 Väärällä henkilöllisyydellä esiintyminen ja identiteettivarkaudet liittyvät muun muassa ih-

miskauppaan, sosiaalietuuksien väärinkäyttöön, laittomaan työntekoon, veropetoksiin, talousrikok-

siin. Väärien henkilöllisyyksien laaja käyttö on myös vakava turvallisuusuhka ja vaikeuttaa laitto-

masti oleskelevien henkilöiden palauttamista.471 Hallitus totesi, että valokuvan ja sormenjälkien ver-

tailulla jo rekisteröityihin voidaan selvittää, onko henkilö aiemmin hakenut oleskelulupaa eri henki-

löllisyydellä.472 Norjan henkilötietokeskus (Nasjonalt ID-senter) totesi raportissaan vuonna 2013, että 

sama henkilö voi olla rekisteröitynä eri henkilöllisyyksillä lukuisissa tietokannoissa, kuten viisumi-

järjestelmässä, ulkomaalaisrekisterissä sekä SIS- ja Eurodac-tietokannoissa, joiden välillä vertailu ei 

ole mahdollista. Henkilötietokeskus ehdotti biometristen tunnisteiden tallentamista yhteen kansalli-

seen tietokantaan.473  Aiemmin Norja tallensi kansalliseen rekisteriin ainoastaan turvapaikanhakijoi-

den ja karkotettavien ulkomaalaisten sormenjäljet.474 Kevään 2016 lakimuutoksen jälkeen biometri-

set tunnisteet on voitu ottaa kaikista oleskeluluvan hakijoista.475 Lakiesityksen perustelujen mukaan 

maahanmuuttoviranomaisten on tarkistettava, onko henkilö jo hakenut oleskelulupaa, viisumia tai 

turvapaikkaa esiintyen joko samalla tai eri henkilöllisyydellä.476 

 

Yksin tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille myönnetään oleskelulupa Norjassa tietyin edellytyk-

sin, vaikka he eivät täytä turvapaikan edellytyksiä. Alaikäinen voi jäädä Norjaan, jos häntä ei voida 

 
468 Brekke – Staver 2018, s. 2172; Politiets utlendingsenhet 2015, s. 1 ja 3; Politiets utlendingsenhet 2016. s. 1 ja 3; 
Politidirektoratet 2016 s. 19. Vuosina 2015–2016 Norja pakkopalautti yhteensä 15 000 henkilöä, joista afganistanilaisten 
osuus oli yli yhdeksän prosenttia.  
469 Prop. 90 L (2015–2016), s. 50–51.  
470 Prop. 90 L (2015–2016), s. 158. 
471 Prop. 90 L (2015–2016), s. 150.  
472 Prop. 90 L (2015–2016), s. 150.  
473 Nasjonalt ID-senter 2013, s. 30.  
474 Prop. 90 L (2015–2016), s. 157. 
475 Utlendingsloven 100 § 
476 Prop. 90 L (2015–2016), s. 157. 
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palauttaa kotimaahan siksi, että ei voida varmistua siitä, että hänellä on huoltaja kotimaassa.477  Heille 

ehdotettiin myönnettävän määräaikaiset oleskeluluvat 18-vuotiaaksi saakka, jonka jälkeen oleskelu-

luvan edellytykset arvioitaisiin uudelleen. Alaikäisellä ei olisi ollut oikeutta perheenyhdistämiseen.478 

Mallia lakiluonnokseen oli otettu Tanskasta, jossa yksin tulleen alaikäisen on pakko palata kotimaa-

hansa täysi-ikäiseksi tultuaan.479 Vastaava säännös on vuodesta 2009 ollut Norjan ulkomaalaisase-

tuksessa, mutta vain 16-18-vuotiaita koskien.480 Lakimuutosta perusteltiin muuttovirtojen hallitsemi-

sen lisäksi sillä, että lainsäädännön ei tule kannustaa lähettämään lapsia yksin pitkille ja vaarallisille 

matkoille.481 Muutosehdotukseen suhtauduttiin erittäin kriittisesti muun muassa sen vuoksi, että se ei 

todennäköisesti vähentäisi yksin hakevien lasten pakenemista Eurooppaan, mutta voisi merkittävästi 

heikentää alaikäisenä tulleiden asemaa, integraatiota ja hyvinvointia.482 Lisäksi olisi todennäköistä, 

että niissä tapauksissa, joissa oleskelulupaa ei enää jatkettaisi, täysi-ikäiseksi tullut nuori ei palaisi 

kotimaahansa, vaan jäisi Norjaan ilman oleskelulupaa, mistä oli jo aiempia kokemuksia.483 Lakimuu-

tosta ei tehty.  

 

 

4.3 Tanska 

 

Tanska ei lähtökohtaisesti osallistu vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella tehtävään yhteis-

työhön EU:ssa, eivätkä unionin päätökset, toimenpiteet tai määräykset myöskään muuttoliikekysy-

myksissä siten sido Tanskaa.484 Schengen-järjestelmän osalta Tanskaa koskee opt in -varauma, joka 

tarkoittaa, että se harkitsee jokaisen yksittäisen ehdotuksen kohdalla kuuden kuukauden kuluessa, 

saattaako se ehdotuksen osaksi omaa lainsäädäntöään.485 Dublin-järjestelmää varten Tanskalla on 

EU:n kanssa rinnakkaissopimus eli Tanska soveltaa sitä osana kansainvälistä oikeutta.486 Varaumasta 

huolimatta Tanska on kehittänyt kansallista lainsäädäntöään EU:n kanssa samansuuntaiseksi ja osal-

listuu omalla tavallaan aktiivisesti unionin tason toimiin oikeus- ja sisäasioissa.487  Ajatus taustalla 

 
477 Utlendingsloven 38 § 2 momentti a alakohta. 
478 Prop. 90 L (2015–2016), s. 55–56.  
479 Prop. 90 L (2015–2016), s. 67; Udlændingeloven 9 c § 3 momentti.  
480 Utlendingsforskriften 8-8 §. 
481 Prop. 90 L (2015–2016), s. 55–56.  
482 Prop. 90 L (2015–2016), s. 59.  
483 Prop. 90 L (2015–2016), s. 60, 63.  
484 Pöytäkirja N:o 22 Tanskan asemasta 9.5.2008 C 115/8, 2 artikla. Tanska ei siten myöskään ole osa SEUT 78 artiklaan 
perustuvaa Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää (Common European Asylum System, CEAS), joka asettaa vähim-
mäisvaatimukset kaikkien turvapaikanhakijoiden kohtelulle ja hakemusten käsittelylle EU:ssa. 
485 Pöytäkirja N:o 22, 4 artikla. 
486 Adler-Nissen – Gammeltoft-Hansen 2010, s. 141.  
487 Adler-Nissen 2014, s. 65-69. 
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on seuraava: Tanska voi osallistua oikeus- ja sisäasioihin EU:ssa niin kauan kuin yhteistyö on halli-

tustenvälistä. Sen sijaan liittovaltiokehitys ja ylikansallinen sääntely torjutaan.488 Varauma vähentää 

Tanskan sanavaltaa EU:ssa, mutta on toisaalta antanut sille liikkumavaraa päättää, miltä osin se so-

veltaa EU-oikeutta.489 Vielä 1990-luvun alussa Tanskan suhtautuminen maahanmuuttoon oli omalla 

tavallaan Euroopan liberaaleinta tai ainakin humaania, ja maan oikeus- ja sisäasioita koskeva va-

rauma liittyi alun perin omalta osaltaan siihen, että lisääntyvä Euroopan integraatio estäisi Tanskan 

tarjoaman korkean suojan tason turvapaikanhakijoille. Asetelma muuttui pian päinvastaiseksi, ja 

Tanskan varauma alettiin nähdä yhä enemmän alueellisen ja oikeudellisen suvereeniuden takeena.490  

 

Tanskan ulkomaalaislainsäädäntö ja maahanmuuttopolitiikka ovat kiristyneet 1990-luvun lopulta al-

kaen, vaikka tietty yhdenvertaisuuden vaaliminen tanskalaisten ja ulkomaalaisten kesken on ollut 

tärkeä arvo.491 Tanskan lainsäätäjä ja hallitukset ovat omaksuneet avoimesti kielteisen suhtautumisen 

maahanmuuttajiin.492 Tämän on arveltu liittyvän siihen, että pitkään Tanskassa rotuun, kansalaisuu-

teen tai etniseen alkuperään liittyvää syrjintää ei ollut suoraan kielletty julkisessa hallinnossa. Käy-

tännössä myös mediassa saattoi esittää varsin vapaasti avoimesti rasistisiakin näkemyksiä, sillä syr-

jinnänkiellon ei katsottu koskevan tai ainakaan voivan rajoittaa julkista keskustelua.493  Maahan-

muutto- ja maahanmuuttajavastainen retoriikka on valtavirtaistunut politiikassa, mikä näkyy Tanskan 

muuttoliikelainsäädännössä.494 Vuoden 2001 vaalikampanjassa oikeistopopulistinen Tanskan kan-

sanpuolueen (Dansk Folkeparti, DF) onnistui nostaa maahanmuutto keskeiseksi vaaliteemaksi ja 

saada muut puolueet keskustelemaan aiheesta omilla ehdoillaan.495  Vaalien jälkeen keskustaoikeis-

tolainen hallitus esitteli tiukan ja oikeudenmukaisen (fast og retfærdig) maahanmuuttopolitiikan pe-

rustellen sen ei-länsimaisten maahanmuuttajien ja monikulttuurisuuden kielteisillä seurauksilla.496 

 

 
488 Adler-Nissen 2014, s. 68.  
489 Adler-Nissen – Gammeltoft-Hansen 2010, s. 145. 
490 Adler-Nissen 2014, s. 67.  
491 Kreichauf 2020, s. 45.  
492 Wiesbrock 2009, s. 309.  
493 Wren 2001, s. 148. Tanskan perustuslain (Danmarks Riges Grundlov Lov nr 169 5.6.1953) 70 §:n mukaan keltään ei 
uskonnon tai syntyperän vuoksi saa estää käyttämästä kansalais- tai poliittisia oikeuksia. Perustuslaissa ei kuitenkaan ole 
erikseen syrjinnän kieltävää säännöstä. Edelleen voimassa oleva rotuun perustuvan syrjinnän kieltoa koskeva laki vuo-
delta 1971 (Lov nr 289 om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v) koskee ainoastaan yksityisiä toimijoita 
ja palveluntarjoajia. Vasta vuonna 2003 syrjintää koskevan EU-direktiivin (Neuvoston direktiivi 2000/43/EY, annettu 29 
päivänä kesäkuuta 2000, rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytän-
töönpanosta) implementoimiseksi säädettiin laki (Lov nr 374 om etnisk ligebehandling), jolla syrjinnän kielto ulotettiin 
koskemaan kaikkea julkista ja yksityistä toimintaa.  Lov nr 374 2 §. Toisaalta direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle on 
jätetty kansalaisuuteen perustuva erilainen kohtelu, mikä jättää edelleen tilaa ulkomaalaisten syrjinnälle. Ks. 2000/43/EY 
3(2) artikla. 
494 Boréus 2010, s. 152-154; IOM 2009, s. 212.  
495 Farer 2019, s. 93.  
496 Lægaard 2013, s. 177. 
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Pian Tanska erottautui muista Pohjoismaista kahdella tavalla: kiristämällä perheenyhdistämisen edel-

lytyksiä ja leikkaamalla maahanmuuttajien sosiaalietuuksia.497 Tanska poikkeaa muutenkin pohjois-

maisesta universalistisesta mallista, jossa kaikille asukkaille turvataan yhtäläiset oikeudet ja asetetaan 

samat velvollisuudet. Tanskassa asuvalle ulkomaalaisille tämä merkitsee vähemmän oikeuksia ja ra-

joitetumpia mahdollisuuksia.498 2000-luvun ajan Tanskan lainsäädäntöä on kiristetty tarkoituksena 

rajoittaa maahanmuuttoa niin paljon kuin mahdollista.  Voidakseen pysyä maassa ulkomaalaisten on 

ollut välttämätöntä mukautua tanskalaisiin arvoihin, osoittaa halunsa ja kykynsä integroitua tanska-

laiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin ja onnistua työllistymään.499 Kieli- ja yhteiskuntatiedon vaati-

muksilla pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden rima on nostettu niin korkealle, etteivät kaikki, 

edes aktiivisimmat ja kyvykkäimmät maahanmuuttajat onnistu sitä ylittämään.500 Hallitusten kokoon-

pano ei merkittävästi ole vaikuttanut Tanskan ulkomaalaislainsäädäntöön. Retoriikka voi poiketa 

edeltäjistä, mutta käytännön muutokset lainsäädännössä ovat lähinnä kosmeettisia. Hallitukset ovat 

toteuttaneet pitkälti DF:n linjan mukaista maahanmuuttopolitiikkaa riippumatta siitä, mitkä puolueet 

ovat vallassa.501 

 

Perheenyhdistämistä koskeva lainsäädäntö on hyvä esimerkki siitä, miten maahanmuutosta voidaan 

tehdä mahdollisimman vaikeaa. Oikeutta perheenyhdistämiseen ei ole, vaan Tanskan ulkomaalaislain 

mukaan perheenjäsenelle voidaan myöntää (kan efter ansøgning gives) oleskelulupa tiettyjen edelly-

tysten täyttyessä.502 Viranomaiselle on jätetty suuri harkintavalta oleskeluluvan moninaisten edelly-

tysten täyttymisen arvioinnissa.503 Tanskassa asuvan puolisolle voidaan myöntää oleskelulupa aino-

astaan, jos molempien siteet Tanskaan ovat kokonaisuutena arvioiden vahvemmat kuin heidän si-

teensä johonkin muuhun maahan.504 Lapsen oleskeluluvan edellytyksenä on lapsen kyky kotoutua 

 
497 Andersen 2007; Mouritsen – Olsen 2013, s. 695. 
498 Midtbøen 2009, s. 534, 541.  
499 Borchorst – Siim 2008; Mouritsen – Olsen 2013, s. 692.  
500 Mouritsen – Olsen 2013, s. 698–700.  
501 Lægaard 2013, s. 193. Vuoden 2011 vaalien jälkeen valtaan noussut keskustavasemmistolainen hallitus omaksui edel-
täjäänsä pehmeämmän retoriikan suhteessa maahanmuuttajiin ja ilmoitti tavoittelevansa Tanskaa, jossa monimuotoisuus 
kukoistaa. ”Tiukan ja oikeudenmukaisen” maahanmuuttopolitiikan sijaan hetken aikaa Tanskassa oli pyrkimys tehdä 
”selkeää ja kohtuullista” (klar og rimling) maahanmuuttopolitiikkaa ja maahanmuuton hallinta oli EU-tason kysymys. 
Ks. Lægaard 2013, s. 185; Regeringen 2011, s. 5–6, 35–36. Dansk Folkeparti julkaisee täydentyvää, tällä hetkellä 146 
kohdan, listaa maahanmuuttoa rajoittavista lakimuutoksista, ks. Dansk Folkeparti 2020. 
502 Udlændingeloven (nr 1022 2.10.2019) 9 § 1 mom. 
503 Jacobsen – Vedsted-Hansen 2017, s. 463.  
504 Udlændingeloven 9 § 7 mom. Vaatimus ei koske sellaisia Tanskan kansalaisia, joilla on ollut kansalaisuus vähintään 
28 vuoden ajan. EIT:n suuri jaosto päätyi tapauksessa Biao v. Denmark siihen, että Tanskan lainsäädäntö rikkoo EIS 14 
artiklan syrjinnänkieltoa kansalaistettujen tanskalaisen kohdalla, mutta ei ottanut kantaa esimerkiksi siihen, voiko koko 
vaatimus vahvemmista siteistä Tanskaan olla ulkomaalaistaustaisia syrjivä tai loukata EIS 8 artiklassa tarkoitettua perhe-
elämän suojaan. Ks. myös de Vries 2016. EUT puolestaan on arvioinut, etteivät kolmannen maan kansalaisen siteet läh-
tövaltioonsa heikennä hänen kotoutumisnäkymiään Tanskassa, koska suhde kyseiseen valtioon ja suhde vastaanottavaan 
jäsenvaltioon eivät ole omiaan sulkemaan toisiaan pois. EUT ei hyväksynyt Tanskan hallituksen perustelua muuttovirto-
jen tehokkaasta hallinnasta, vaan katsoi rajoituksen olevan perusteeton ja vastoin EU:n Turkin kanssa solmimaa 
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Tanskaan.505 Lisäksi Tanskassa asuvalta perheenkokoajalta vaaditaan muun muassa vuosien asumista 

ja työskentely- tai opiskeluaikaa Tanskassa, tiettyä tulotasoa, kielitaito- ja kansalaisuuskokeen lä-

päisyä sekä sitä, että hänellä on käytössään riittävän suuri asunto.506  

 

Vaikka työperäinen maahanmuutto nähdään toivottuna ja tavoiteltuna asiana, samaan aikaan maa-

hanmuuttoa vastustetaan taloudellisilla perusteilla ja integraatiopolitiikka on ankaraa.507 Sen sijaan, 

että Tanska yrittäisi luoda positiivista kuvaa houkutellakseen haluttuja maahanmuuttajia, se keskittyy 

näyttäytymään mahdollisimman ankarana ei-toivottujen maahanmuuttajien silmissä. Tanskan ylläpi-

tämä kyseenalainen maine ja epäsuoran pelotevaikutuksen hyödyntäminen ovat olleet osa maan kan-

sallista brändiä.508 Integraation käsite on Tanskassa erityisen latautunut ja sisältää vahvoja oletuksia 

erityisesti muslimimaahanmuuttajiin liittyvistä ongelmista ja niihin sopivaksi koetuista ratkaisuista 

sekä valtaväestön ja vähemmistöjen suhteesta. Onnistunut integraatio mielletään prosessiksi, jossa 

maahanmuuttaja mahdollisimman nopeasti muuttuu valtaväestön silmissä näkymättömäksi tanskalai-

sessa yhteiskunnassa, julkisissa tiloissa ja tilastoissa. Kaikki erottautuminen, mukaan lukien omaa 

viiteryhmää tai valtaväestöä parempi suoriutuminen esimerkiksi opinnoissa tai sosiaalinen liikku-

vuus, on epäonnistunutta integraatiota.509  

 

Tanskan maahanmuutto-, perheenyhdistämis- ja integraatiopolitiikkaa voidaankin pitää ulkomaalais-

ten oikeuksia yleisesti rajoittavana.510 Syksyllä 2015, kun turvapaikanhakijoiden pääjoukko alkoi saa-

vuttaa Pohjoismaita, Tanska oli jo pitkään toteuttanut ankaraa maahanmuuttopolitiikkaa, eikä vuosi 

2015 ainakaan vähentänyt poliitikkojen pyrkimystä tehdä Tanskasta turvapaikanhakijoiden näkökul-

masta vähiten houkutteleva maa. Turvapaikanhakijoiden määrät nousivat, mutta olivat silti pienempiä 

kuin naapurimaissa. Tanskalla oli jo maineensa, ja moni tuli tahtomattaan rekisteröidyksi Tanskassa. 

He olivat ihmisiä, jotka nimenomaan eivät halunneet Tanskaan, vaan ainoastaan jatkaa matkaansa 

eteenpäin.511  

 

 
assosiaatiosopimusta. C-89/18, A, ECLI:EU:C:2019:580, kohdat 37, 40, 44 ja 46. Sinänsä muuttovirtojen tehokkaan hal-
linnan tavoite voi unionin tuomioistuimen mukaan olla yleisen edun mukainen pakottava syy, jolla voidaan rajoittaa 
maahanmuuttoa. Ks. myös C-652/15, Tekdemir, ECLI:EU:C:2017:239, kohta 39. 
505 Udlændingeloven 9 § 20 mom. 
506 Udlændingeloven 9 § 6, 8, 15 ja 16 mom. 
507 Bohman 2018, s. 298.  
508 Gammeltoft-Hansen 2017, s. 108.  
509 Rytter 2019, s. 679, 681. 
510 Huddleston - Vink 2015, s. 10.  
511 Hagelund 2020, s. 10.  
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Tanskan Dublin-säännöstön soveltaminen on ollut tiukkaa, mikä laski Tanskassa jätettyjen ja erityi-

sesti tutkittujen turvapaikkahakemusten määrää.512 Tanskan viranomaiset tutkivat aineellisesti yhtä 

monta turvapaikkahakemusta vuonna 2014 (10 192 hakemusta 14 680 jätetystä hakemuksesta) kuin 

vuonna 2015 (10 472/28 935), mutta vuonna 2016 Tanskassa tutkittujen hakemusten määrä putosi 

noin 2500:een. Hakemusten määrän lisäksi laski myös myönteisten päätösten osuus. Huippuvuonna 

2016 Tanskassa tehtiin 12 722 turvapaikkapäätöstä, joista lähes 7500 (72 %) oli myönteisiä.513 

Vuonna 2017 myönteisten turvapaikkapäätösten osuus oli enää 36 prosenttia.514 Todennäköisimmin 

myönteisen turvapaikkapäätöksen saivat syyrialaiset ja eritrealaiset hakijat, joista vuosina 2015 ja 

2016 turvapaikan sai 96-98 prosenttia.515  

 

 

4.3.1 Turvapaikkapaketti ja massamaahanmuuton käsittely 

 

Alkuvuodesta 2015 oli Tanskan ulkomaalaislakiin lisätty väliaikainen suojeluasema henkilöille, jotka 

pakenevat yleistä väkivaltaa tai aseellista konfliktia. 516 Lakiesityksestä käy ilmi, että kyse on nimen-

omaan syyrialaisista pakolaisista, joilla hallitus katsoi olevan vain väliaikainen suojeluntarve. Heidät 

tuli voida lähettää takaisin heti, kun tilanne kotimaassa oli parantunut.517 Väliaikaisen suojeluaseman 

perusteella myönnetään ensimmäinen oleskelulupa vuodeksi ja jatkolupa kahdeksi vuodeksi. Oi-

keutta perheenyhdistämiseen ei ole ennen jatkoluvan myöntämistä.518 Syyskuussa 2015 otettiin myös 

käyttöön uusi kotoutumistuki, joka korvasi maahanmuuttajien aikaisemman sosiaalietuuden ja leik-

kasi sitä noin puoleen aiemmasta. Samalla heikennettiin turvapaikan saaneiden lapsilisiä ja eläkkeitä 

tavoitteena tehdä turvapaikan hakemisesta vähemmän houkuttelevaa.519 Tanska aloitti myös turva-

paikanhakijoiden lähtömaissa mainoskampanjat, joilla se pyrki levittämään tietoa maan rajoittavasta 

maahanmuuttopolitiikasta.520  

 

 
512 Kreichauf 2020, s. 51. 
513 Eurostat 2020a; Statistics Denmark 2020.  
514 Udlændingestyrelsen & Styrelsen for International Rekruttering og Integration 2018, s. 9–11.  
515 Udlændingestyrelsen 2017, s. 15.  
516 Udlændingeloven 7 § 3 mom.  
517 Forslag L 72 til lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt 
afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.) 
14.11.2014, s. 3–4.  
518 Forslag L 72, s. 13.  
519 Forslag L 10 til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven 
og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp 
m.v.), 3.7.2015, s. 10. Maahanmuuttajien sosiaalietuudet olivat jo aiemmin olleet pienemmät kuin tanskalaisten ja niiden 
taso asetettu vähimmäistoimeentulotasoa alemmas. Wiesbrock 2009, s. 310.  
520 Ks. esim. Aljazeera 8.9.2015.  
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13.11.2015 Tanskan hallitus julkaisi turvapaikkapaketin eli aloitteet kestäväksi ja tiukaksi turva-

paikka- ja maahanmuuttopolitiikaksi. Turvapaikkapaketti on lista kiristyksiä turvapaikanhakijoiden 

vastaanottoon, integroitumisvaatimuksiin ja perheenyhdistämisen edellytyksiin sekä heikennyksiä 

sosiaalietuuksiin ja asumisjärjestelyihin. Turvapaikkapaketissa sovittiin lisäksi keinoista, joilla kiel-

teisen päätöksen saaneet ja luvattomasti oleskelevat voidaan ottaa säilöön, käännyttää ja palauttaa 

kotimaahansa tehokkaammin. Hallitus ehdotti lyhyempää vapaaehtoisen paluun aikaa, säilöönotto-

keskuksissa olevien tiukempaa valvontaa, uusia säilöönottokeskuksia kaukana suurista kaupungeista 

sekä ilmoittautumis- ja asumisvelvollisuuden kiristyksiä.521  

 

Marraskuussa 2015 Tanskan parlamentti kansankäräjät Folketinget hyväksyi pikavauhtia ja ilman 

lausuntokierrosta lakiesityksen ulkomaalaislain muuttamiseksi. Ulkomaalaisasioista, kotoutumisesta 

ja asumisesta vastaavan ministerin Inger Støjbergin mukaan tarkoitus oli varautua siihen, että pako-

laisten ja siirtolaisten määrä nousee yhtä nopeasti kuin muissa maissa. Viranomaisten tulisi olla val-

miita toimimaan siinä tapauksessa, että tilanne Ruotsissa tai Saksassa muuttuisi ja paine Tanskan 

rajoilla kasvaisi.522  

 

Tanskan ulkomaalaislakiin lisättiin uusi 6a luku koskien pakolaisten ja maahanmuuttajien massamaa-

hanmuuton käsittelyä. Tavoitteena oli varmistaa, että poliisilla ja muilla viranomaisilla oli riittävät 

keinot maahan pyrkivien hallintaan.523 Poliisille annettiin poikkeustilanteessa oikeus kieltää Tanskan 

rajojen ylittävän juna-, linja-auto- ja lauttaliikenne erityisesti laittomasti maahan pyrkivien vuoksi ja 

hakijoiden henkilöllisyyden selvittämiseksi.524 Liikenteen kieltäminen on mahdollista silloin, kun tur-

vapaikanhakijoiden määrä ylittää poliisin kyvyn pitää tilanne hallinnassa. Lakiesityksen mukaan lii-

kenteen pysäyttäminen tulee tehdä Schengen-sääntöjen ja muiden EU-oikeudellisten velvoitteiden 

mukaisesti, mutta esitys ei sisällä perusteluja tai arviota siitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaisi.525 

 

Poliisi saa joka tapauksessa maahantulon yhteydessä pidättää turvapaikanhakijan henkilöllisyyden 

selvittämiseksi, rekisteröinnin tekemiseksi ja turvapaikkaperusteiden selvittämiseksi.526 Koska pidä-

tettyjen ulkomaalaisten määrän ennakoitiin lisääntyvän, säädettiin mahdollisuus luopua pakollisesta 

 
521 Justitsministeriet 13.11.2015. 
522 Udlændinge, Integrations og Boligministeriet 18.11.2015. 
523 Forslag L 62 til lov om ændring af udlændingeloven (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen) 18.11.2015, s. 
5.  
524 Forslag L 62, s. 13; Udlændingeloven 37 j §. 
525 Forslag L 62, s. 13. UNCHR huomautti, että liikenteen väliaikainenkin estäminen maahantulon rajoittamisen tarkoi-
tuksessa ja turvapaikanhakemisen estämisessä on todennäköisesti sekä voimassaolevan Dublin-järjestelmän, EIS:n sekä 
kansainvälisen pakolaisoikeuden vastaista. Ks. UNHCR 2016a, kohta 21.  
526 Forslag L 62, s. 11–12; Udlændingeloven 36 § 1 mom. 
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ja automaattisesta pidätysten laillisuusvalvonnasta. Tuomioistuinvalvonta tapahtui mahdollisimman 

pian vain, jos ulkomaalainen pyysi sitä poliisilta, ei automaattisesti kolmen päivän kuluessa aiemman 

säännöksen mukaisesti.527 UNCHR huomautti jälkikäteen, ettei hallinnon tehokkuus tai viranomais-

toiminnan tarkoituksenmukaisuuden varmistaminen ole hyväksyttävä syy pitää ketään säilössä ottaen 

huomioon säilöönoton vakavat vaikutukset yksilöön.528 

 

Maassa laittomasti (ulovligt) oleskelevien ja kielteisen turvapaikkapäätösten saaneiden tuli poistua 

nopeammin. Lakimuutoksella helpotettiin kielteisten päätösten saaneiden säilöönottoa, lyhennettiin 

aikaa, jonka kuluessa heidän tuli lähteä Tanskasta, kiristettiin ilmoittautumis- ja asumisvelvollisuuk-

sia sekä lisättiin ulkomaalaisten valvontaa säilöönottokeskuksissa. Lakiesityksen perustelujen mu-

kaan maasta poistettavan henkilön säilöönottoa voitiin käyttää häntä motivoivana toimenpiteenä (mo-

tivationsfremmende foranstaltning). Tarkoitus oli myös varmistaa, etteivät käännytettävät pakoile vi-

ranomaisia katoamalla majoituspaikoistaan ennen maasta poistamisen täytäntöönpanoa.529 Tammi-

kuussa 2016 Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ilmaisi huolensa turvapaikanhakijoiden laa-

jamittaisista pidätyksistä ja pidätysten heikentyneestä laillisuusvalvonnasta. Ihmisoikeusvaltuutettu 

muistutti kirjeessään Tanskan maahanmuuttoasioista vastaavalle ministerille, että turvapaikanhaki-

joita ei tule kohdella kuten rikollisia. Säilöönoton tai pidätyksen tulisi olla viimesijaisia keinoja.530 

 

 

4.3.2 Maahantulon rajoittaminen ja oleskelulupien edellytysten kiristäminen 

 

Joulukuussa 2015 Tanskan hallitus oli antanut jo seuraavan esityksen ulkomaalaislain muutta-

miseksi.531 Lakiesitys perustui edelleen hallituksen marraskuiseen turvapaikkapakettiin ja sisälsi 

useita, osin hyvin kiistanalaisia, muutoksia. Keskeisenä tavoitteena turvapaikkapaketissa oli vähentää 

Tanskan houkuttelevuutta, rajoittaa maahanmuuttoa ja turvata tanskalainen yhteenkuuluvuus.532 Per-

heenyhdistämisen asumisaikaedellytys nostettiin yhdestä kolmeen vuoteen henkilöillä, joilla on 

 
527 Forslag L 62, s. 11–13; Udlændingeloven 37 k § 2 mom. Myöhemmin lakia muutettiin uudelleen siten, että laillisuus-
valvonta ei edellytä pyyntöä pidätetyltä, vaan toteutetaan niin pian kuin mahdollista viimeistään neljän viikon kuluessa.  
528 UNHCR 2016a, kohta 12.  
529 Forslag L 62, s. 13–17.  
530 Muižnieks 12.1.2016. Huolen jakoi myös UNHCR, joka kommentoi ulkomaalaislakiin tehtyjä muutoksia sen jälkeen, 
kun lakimuutokset olivat jo tulleeet voimaan. Ks. UNHCR 2016a.  
531 Forslag L 87 til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med 
midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, skærpelse af reglerne om 
inddragelse af flygtninges opholdstilladelse m.v.) 10.12.2015. 
532 Justitsministeriet 13.11.2015; Regeringen, 13.11.2015; s. 2, Forslag L 87, s. 8.    
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väliaikainen suojeluasema.533  Lakiesityksen mukaan Tanskan hallitus haluaa yleisesti ottaen rajoittaa 

pakolaisten ja maahanmuuttajien maahantuloa. Väliaikaisen suojeluaseman saaneen oleskelun luonne 

on niin epävarma ja kesto niin rajallinen, että perheenjäsenille ei tule myöntää oleskeluoikeutta, kun 

tarkoituksena on tehokas maahanmuuttopolitiikka.534 Kansainvälistä suojelua saaneiden ensimmäi-

sen oleskeluluvan kestoa lyhennettiin oleskeluluvan perusteesta riippuen viidestä 2–3 vuoteen tai 

kahdesta yhteen vuoteen.535 Kynnystä Tanskaan pääsystä ja siellä pysymisestä nostettiin siten, että 

pysyvän oleskeluluvan hakeminen tuli ja perheenyhdistäminen palautettiin maksulliseksi.536  

 

Lakiesityksen käsittelyn yhteydessä tammikuussa 2016 Tanskan kansanpuolue DF ilmoitti, että esi-

tetyt lakimuutokset ovat riittämättömiä, minkä vuoksi puolue jatkaa pyrkimyksiään rajoittaa maahan-

tuloa länsimaiden ulkopuolelta. DF:n mielestä Tanskalle on ehdottoman välttämätöntä, että turvapai-

kanhakijat eivät jää maahan pysyvästi, vaan palaavat kotimaihinsa, koska heidän on kulttuurisista 

syistä mahdotonta integroitua Tanskaan.  Tarkoitus on varmistaa, että arvot, joita tanskalaisessa yh-

teiskunnassa yleisesti arvostetaan, säilyvät.537  

 

Mahdollisuus saada pysyvä oleskelulupa on Tanskan hallituksen mukaan etuoikeus, minkä vuoksi 

ulkomaalaisten kyvylle ja halukkuudelle integroitua tanskalaiseen yhteiskuntaan on asetettava kor-

keat vaatimukset.538  Tanskan hallituksen mukaan onnistunut kotoutuminen on sitä, että ulkomaalai-

nen ei turvaudu sosiaalietuuksiin, vaan tienaa rahaa omalla työllään viimeistään kolmen vuoden ku-

luessa saapumisestaan. Työpaikalla ulkomaalainen myös oppii tanskalaisen kulttuurin, elämäntavan 

ja kielen.539 Pysyvän oleskeluluvan asumisaikaedellytys nostettiin viidestä kuuteen vuoteen,540 ja pa-

kolaisia koskeva poikkeus pysyvän oleskeluluvan edellytyksistä kumottiin.541 Lisäksi säädettiin 

aiempaa tiukempia vaatimuksista koskien nuhteettomuutta, tanskan kielen taitoa ja työllisyyttä.542 

Pysyvän luvan neljästä lisäedellytyksistä (kansalaisuuskoe tai aktiivisuus yhdistystoiminnassa tai 

luottamustehtävissä, vakituinen työpaikka, parempi tanskan kielitaito tai tietty tulotaso) 

 
533 Udlændingeloven 9 § 1 mom. d kohta. Tilapäinen suojeluasema, jonka perusteella ensimmäinen oleskelulupa myön-
netään vuodeksi, oli lisätty Tanskan ulkomaalaislakiin helmikuussa 2015, ja sen vaikutuksia oli tarkoitus arvioida uudel-
leen vuosina 2017–2018. Säännös on edelleen voimassa.  
534 Forslag L 87, s. 11.  
535 Bekendtgørelse nr 1197 om udlændinges adgang her til landet 26.9.2016 16 §; Forslag L 87, s. 9; Justitsministeriet 
13.11.2015. 
536 Forslag L 87, s. 27; Udlændingeloven 9 h §.  
537 Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget, 19.1.2016, s. 3.  
538 Forslag L 87, s. 15.  
539 Forslag L 189 til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og 
integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.) 4.5.2016, s. 16.  
540 Udlændingeloven 11 § 1 mom. 1 kohta. Tällä hetkellä asumisaikavaatimus on kahdeksan vuotta. 
541 Forslag L 87, s. 22. 
542 Forslag L 87, s. 15–16.  
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ulkomaalaisen tuli täyttää vähintään kaksi.543 Ulkomaalaiset, jotka ovat osoittaneet erityisen kykynsä 

ja halunsa integroitua Tanskan yhteiskuntaan täyttämällä kaikki lisävaatimukset, voivat saada rajoit-

tamattomat oleskeluluvat jo neljän vuoden laillisen oleskelun jälkeen.544  

 

Myös kiintiöpakolaisten valinnassa uudeksi kriteeriksi tuli ulkomaalaisen kyky integroitua Tanskaan, 

mitä arvioitaessa otetaan huomioon kielitaito, koulutus, työkokemus, perhesuhteet, verkostot, ikä ja 

motivaatio.545 Aiemmin arvioinnin oli perustunut ulkomaalaisen tarpeisiin suhteessa tanskalaisen yh-

teiskunnan mahdollisuuksiin, mikä ei hallituksen näkemyksen mukaan ottanut riittävästi huomioon 

kunkin pakolaisen omaa kykyä parantaa elämäntilannettaan.546 Myöhemmin kiintiöpakolaisten mää-

rää rajoitettiin Tanskan kansallisen yhtenäisyyden (sammenhængskraften i vores land) perusteella 

siten, että Tanskan ulkomaalais- ja kotoutumisministeri päättää vuosittain, voiko maa vastaanottaa 

kiintiöpakolaisia.547 

 

Sellaisten turvapaikanhakijoiden, joilla oli itsellään varallisuutta, tulisi itse maksaa asumis- ja muut 

ylläpitokulunsa ilman aikaisempaa 90 päivän enimmäisaikaa.548 Viranomaisilla tulee lakiesityksen 

mukaan olla keinoja tarkistaa, onko ulkomaalaisella varoja, joita voidaan käyttää majoitus-, ylläpito- 

ja terveydenhuoltokulujen kattamiseen.549 Poliisille annettiin oikeus tutkia turvapaikan hakijan vaat-

teet ja matkatavarat sekä takavarikoida omaisuutta henkilön vastaanotto- ja ylläpitokulujen katta-

miseksi 10 000 Tanskan kruunua ylittävältä osalta lukuun ottamatta sellaista omaisuutta, jolla on hen-

kilökohtainen merkitys.550 Turvapaikanhakijoiden saamaa rahallista etuutta leikattiin jälleen kymme-

nellä prosentilla. Mahdollisuus majoittua erillisessä asunnossa vastaanottokeskuksen yhteydessä 

poistui. Lakiesityksessä todetaan, että turvapaikanhakijoille maksetut etuudet ja asumisvaihtoehdot 

vaikuttavat siihen, kuinka moni haluaa hakea turvapaikkaa Tanskasta.  Niinpä pienemmät etuudet ja 

vähemmän miellyttävä asuinympäristö tekevät turvapaikan hakemisesta Tanskasta vähemmän hou-

kuttelevaa.551 

 

 

 
543 Forslag L 87, s. 19–21.  
544 Forslag L 87, s. 19.  
545 Forslag L 87, s. 39; Udlændingeloven 8 § 4 mom.  
546 Forslag L 87, s. 38.  
547 Forslag L 1689 til Lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning) 26.12.2017, s. 2; Udlændingeloven 8 § 6 
mom.  
548 Forslag L 87, s. 34; Regeringen 13.11.2015, s. 4.  
549 Forslag L 87, s. 33; Udlændingeloven 42 a § 4 mom.  
550 Forslag L 87, s. 34; Udlændingeloven 40 § 10 mom.  
551 Forslag L 87, s. 36–37; Udlændingeloven 42 l §. 
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4.3.3 Hätäjarru-laki ja kansainvälisten sopimusten uudelleen arviointi 

 

Elokuussa 2016 Tanskan hallitus julkaisi reformipaketin, jonka keskeinen osa oli pakolaisvirtojen 

kontrollointi. Hallituksen kaavailemat lakimuutokset maahanmuuton rajoittamiseksi eivät poikenneet 

sisällöltään tai tavoitteiltaan aiemmista.552 Lisäksi hallitus totesi, että aikoo tulevalla Euroopan neu-

voston puheenjohtajakaudella avata keskustelun Euroopan ihmisoikeussopimuksen dynaamisesta tul-

kinnasta, joka on etääntynyt sopimuksen alkuperäisistä ydintavoitteista.553 Hallitus, Tanskan kansan-

puolue, liberaalit ja konservatiivipuolue sopivat loppuvuodesta 2016 uusista maahanmuutto- ja integ-

raatiopolitiikan kiristyksistä.554 Sopimuksessa esiteltiin muun muassa Norjasta vaikutteita saanut niin 

sanottu hätäjarrumekanismi, jolla turvapaikanhakija voitaisiin käännyttää suoraan Tanskan rajalta, 

viranomaisvalvonnan lisääminen vastaanottokeskuksissa ja Kærshovedgårdin säilöönottokeskuk-

sessa, pysyvän oleskeluluvan edellytysten kiristäminen, maasta poistamisten tehostaminen ja ulko-

maalaisten biometristen tietojen käytön lisääminen.555 Keväällä 2017 hätäjarru-lakiesityksen käsitte-

lyn yhteydessä DF ilmoitti, että sen tavoitteena on lopettaa turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen 

kokonaan.556 Puolue haluaa myös vähentää Tanskassa pysyvästi asuvien ulkomaalaisten määrää ja 

vaikeuttaa entisestään Tanskan kansalaisuuden saamista.557 Kansalaisuuden saaminen Tanskassa on 

jo ennestään tehty muihin Euroopan maihin verrattuna vaikeaksi. Tosin sitä kompensoidaan muuta-

milla taloudellisilla, sosiaalisilla ja poliittisilla asumisperusteisilla oikeuksilla.558 

 

Pysyvän oleskeluluvan edellytyksiä tiukennettiin jälleen keväällä 2017. Muutoksessa oli lakiesityk-

sen mukaan kyse ulkomaalaisen integroitumiskyvyn ja -halukkuuden arvioinnista.559 Asumisaikavaa-

timus nostettiin kuudesta kahdeksaan vuoteen.560 Lakimuutos vaikutti myös ulkomaalaisen puolison 

mahdollisuuteen saada oleskelulupa Tanskassa, koska puolison oleskeluluvan edellytyksenä on per-

heenkokoajan pysyvä oleskelulupa.561 Asumisaikavaatimuksen lisäksi kiristettiin nuhteettomuus- ja 

 
552 Regeringen 30.8.2016.  
553 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet 30.8.2016, kohta 43.  
554 Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti: Finansloven for 2017. 
555 Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti: Finansloven for 2017, 
s. 12–15, 17.  
556 Udlændinge- og Integrationsudvalget, 2.5.2017, s. 2.  
557 Udlændinge- og Integrationsudvalget 25.4.2017, s. 2. 
558 Huddleston - Vink 2015, s. 11. Englanninkielisessä kirjallisuudessa tällaista kansalaisoikeuksien rinnakkaista mallia 
kutsutaan termillä denizenship. 
559 Forslag L 154 til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 
15.3.2017, s. 5.  
560 Udlændingeloven 11 § 1 mom. 1 kohta. 
561 Udlændingeloven 9 § 1 mom. e kohta.  
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työllisyysedellytystä ja toimeentulovaatimusta sekä pidennettiin rikoksiin syyllistyneen karenssiai-

kaa.562 

 

Norjan esimerkin mukaisesti toukokuussa 2017 myös Tanskassa tuli mahdolliseksi niin sanottu hätä-

jarrumekanismi eli mahdollisuus käännyttää turvapaikanhakija suoraan rajalta. Kyseessä on poik-

keussäännös tilanteeseen, jossa Dublin-yhteistyö on tosiasiallisesti lakannut toimimasta. Silloin Tans-

kaa ei kansainvälisen oikeuden periaatteiden mukaan voida enää pitää velvollisena noudattamaan 

Dublin-asetusta.563 Lain esitöissä tai laissa ei ole ilmaistu kriteerejä sille, milloin Dublin-järjestelmän 

voidaan katsoa tosiasiassa lakanneen toimimasta.564 Henkilöä ei päästetä Tanskaan, vaan hänet kään-

nytetään takaisin rajavalvonnan yhteydessä. Toisin kuin Norjassa, poliisin päätökseen voi hakea muu-

tosta ulkomaalaislautakunnassa.565 

 

 

4.4 Suomi 

 

Suomessa on verrattain vähän maahanmuuttajia, vaikka ulkomaalaisten osuus onkin noussut tasai-

sesti. Perinteisesti Suomi on ollut maastamuuton suurvalta, ei erityisen kiinnostava kansainvälisen 

muuttoliikkeen kohdemaa. Esimerkiksi vuoden 2008 lopussa Suomen ulkomaalaistaustaisen osuus 

väestöstä oli alle viisi prosenttia, kun Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa osuus oli kaksinkertainen.566 

2000-luvun aikana Suomeen vuosittain muuttavien ulkomaalaisten määrä on kaksinkertaistunut noin 

35 000:een.567 Vuoden 2019 lopussa Suomessa asui noin 420 000 ulkomaalaista, joista suurimmat 

ryhmät muodostavat venäläiset, virolaiset ja irakilaiset.568  

 

Vähäisestä maahanmuuttajien määrästä huolimatta 2000-luvulle tultaessa Suomen lainsäädännössä 

ja poliittisessa retoriikassa näkyi ainakin ajatuksen tasolla monikulttuurisuuden korostaminen ja vä-

hemmistöjen oikeuksien turvaaminen.569 Integroitumisen sijaan Suomen lainsäädännössä puhutaan 

kotoutumisesta, millä tarkoitetaan ”maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua 

 
562 Lov nr 436 om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 9.5.2017. 
563 Forslag L 154, s. 11; Udlændingeloven 28 § 7 mom.; Udlændinge- og Integrationsministeriet 2017, s. 31. 
564 Udlændinge- og Integrationsudvalget, 2.5.2017, s. 2–3.  
565 Forslag L 153 til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved 
grænsen) 15.3.2017, s. 10; Udlændingeloven 28 § 7 mom. 
566 Eurostat 2011, s. 22, Tilastokeskus 11.4.2005.  
567 Tilastokeskus 24.4.2020. 
568 Tilastokeskus 29.5.2020.  
569 Saukkonen 2013, s. 275–276.  
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työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen”.570 Politii-

kan ja lainsäädännön monikulttuurisuutta mittaavassa indeksissä Suomen sijoitus on noussut Ruotsin 

perässä siitä huolimatta, että maahanmuuttajia on edelleen ollut muihin Pohjoismaihin verrattuna vä-

hän.571 

 

Suomen ulkomaalaislainsäädäntö ja maahanmuuttopolitiikka ovat lähentyneet Pohjoismaiden ja mui-

den Länsi-Euroopan maiden käytäntöjä ja lainsäädäntöä. Erityisesti Euroopan integraatiokehitykseen 

sitoutuminen on muovannut Suomen maahanmuuttopolitiikkaa 1990-luvulta alkaen.572  Lainsäädän-

nön uudistuksiin tähtäävissä selvityksissä katse on ollut ensisijaisesti muissa Pohjoismaissa.573 Var-

sinkin Ruotsin linjausten on koettu olevan lähellä Suomen kantoja, kun taas EU-muuttoliikepolitii-

kasta ulkopuolisten Norjan ja Tanskan on nähty olevan käytännöiltään kauempana.574  

 

2000-luvulta alkaen turvapaikanhakijat ja maahanmuutto yleisesti on poliittisessa keskustelussa ke-

hystetty yhä useammin joko yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tai hyvinvointivaltion uhkaksi.575 

Maahanmuuton rajoittamista perustellaan joko taloudellisilla tai turvallisuusnäkökohdilla.576 Huoli-

matta maahanmuuttajien lähes olemattomasta lukumäärästä on Suomen ulkomaalaislakia jo 2000-

luvun alkupuolella muutettu vetovoimatekijöiden vähentämiseksi, jotta Suomi ei olisi muita pohjois-

maita ja EU-maita houkuttelevampi turvapaikanhakumaa.577 Esimerkiksi turvapaikanhakijoiden 

työnteko-oikeutta kaventamalla on haluttu saada aikaan signaalivaikutus ja pienentää sellaisten haki-

joiden määrää, joita vetää Suomeen mahdollisuus päästä nopeasti työmarkkinoille.578 Keskeinen rooli 

viimeaikaisissa muutoksessa on ollut perussuomalaisilla, joiden kannatus ja poliittinen painoarvo 

nousivat uudelle tasolle ensin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa ja seuraavana vuonna kuntavaa-

leissa.579  

 

 
570 Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 9.4.1999/493 (kumottu) 2 §. 
571 Multiculturalism Policy Index 2020. Suomen sijoitukseen ja vaikuttaa myös saamelaisten ja Suomen romanivähem-
mistön asema.  
572 Välimäki 2019, s. 59, ks. myös esimerkiksi HE 240/2009 vp, s. 26–27.  
573 ks. esim. Sisäasiainministeriö 2009 ja Sisäasiainministeriö 2012.  
574 Sisäasiainministeriö 2012, s. 35.  
575 Palander 2019, s. 188, Pyrhönen 2015.  
576 Todorov 2019, s. 198. 
577 HE 240/2009 vp, s. 4 ja 26, Välimäki 2018. 
578 HE 240/2009 vp, s. 27.  
579 Tilastokeskus 2011 ja 2012. Perussuomalaisten perustelut ja argumentaation sisäinen logiikka eivät ole olleet yhtä 
vahvoja kuin retoriikka: puolue on ajanut esimerkiksi tiukennuksia perheenyhdistämiseen sillä perusteella, että kyse on 
Suomen rajaturvallisuudesta, ks. Palander 2019, s. 184. 
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Vuonna 2015 Suomeen saapui 32 477 turvapaikanhakijaa, mikä oli noin kymmenen kertaa enemmän 

kuin aiempina vuosina. Noin kaksi kolmasosaa turvapaikanhakijoista oli irakilaisia. Toiseksi suurin 

ryhmä oli afganistanilaiset.580 Suurin osa turvapaikanhakijoista tuli Ruotsin kautta ja ylitti Suomen 

rajan Torniossa.581 Kuten muissakin Pohjoismaissa, turvapaikanhakijoiden lukumäärä väheni vuoden 

2016 alusta alkaen nopeasti, ja kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset ovat tällä hetkellä va-

kiintunut noin 4500 vuosittaiseen hakemukseen. Luvussa ovat mukana myös aiemmin turvapaikkaa 

hakeneiden uusintahakemukset.582 

 

Suomessa sisärajatarkastusten aloittaminen ei ollut koskaan vakavasti harkinnassa, vaikka valmius 

siihen mainittiinkin hallituksen turvapaikkapoliittisessa ohjelmassa joulukuussa 2015.583 Halua kont-

rolloida tulijoita oli kuitenkin, ja Tornioon perustettiin järjestelykeskus, jossa turvapaikanhakijoiden 

oli rekisteröidyttävä ja odotettava 2–7 päivää ennen sijoittamista vastaanottokeskuksiin.584 Suomen 

hallitus päätyi myös kampanjoimaan sosiaalisessa mediassa siitä, kuinka turvapaikan saaminen Suo-

mesta ei ole itsestään selvää ja kuinka perheenyhdistäminen voi olla haastavaa ja hidasta.585 Kohden-

netun viestinnän tavoitteena oli hillitä Eurooppaan suuntautuvaa lähtöhalua ja erityisesti Suomeen 

kohdistuvaa perusteetonta turvapaikanhakua.586  

 

Suomen viranomaisten näkökulmasta laiton maahanmuutto on ollut aiemmin yksittäisten ihmisten tai 

tietyistä riskimaista tulleiden satunnaisesti havaittuja ulkomaalaisrikkomuksia, maahantulosäännös-

ten kiertämistä tai ihmissalakuljetusta.587 Hallituksen esityksessä laitonta maassa oleskelua kuvataan 

henkilön omaksi valinnaksi, järjestelmän väärinkäytöksi ja yritykseksi jäädä maahan myöhemmän 

oleskelun laillistamisen toivossa.588 Vuosittain Suomessa on tavattu noin 3000 säännösten vastaisesti 

oleskelevaa ja määrä on ollut laskussa.589 Suomi ei ole ollut houkutteleva maa laajamittaiselle 

 
580 Maahanmuuttovirasto 2020. Sisäministeriö asetti Maahanmuuttovirastolle tulostavoitteet, joiden saavuttaminen jo läh-
tökohtaisesti oli erittäin vaikeaa ja osoittautui myöhemmin mahdottomaksi osalle nopeasti rekrytoiduista uusista työnte-
kijöistä, joilla ei ollut riittävää kokemusta tai koulutusta ulkomaalaisasioista. Ks. OKV/8/50/2016, s. 9.  
581 Wahlbeck 2019, s. 303.  
582 Maahanmuuttovirasto 2020.  
583 Wahlbeck 2019, s. 311, Valtioneuvosto 8.12.2015, s. 2.  
584 Sisäministeriö 22.9.2015.  
585 Ks. esim. Suomen ulkoministeriö, Asylum in Finland -sivu, https://www.facebook.com/AsylumInFinland/?ref=page 
_internal, jota on päivitetty viimeksi vuonna 2016. Viestiä on pyritty tehostamaan sivun kuvavalinnoilla, joissa toistuvat 
marraskuu, räntäsade sekä autiot kadut ja laitosmaisen rakennuksen tyhjät käytävät.  
586 Ulkoministeriö 11.10.2017, s. 2.  
587 Poliisihallitus 2017, s. Säännösten vastaisen maahanmuuton perusmääritelmä on sama kuin muuallakin: Laiton maa-
hantulo ja maassa oleskelu tarkoittavat luvatonta maahantuloa ja oleskelua, jolloin ulkomaalaisella ei ole häneltä ulko-
maalaislain ja/tai Schengenin rajasäännöstön mukaan vaadittavaa matkustusasiakirjaa, viisumia tai oleskelulupaa tai muu-
ten oikeutta saapua Suomeen ja/tai oleskella Suomessa.  
588 HE 170/2014 vp, s. 32. 
589 Asa 2011, s. 101–102; Poliisihallitus 2017, s. 32. Vuosittainen vaihtelu on suurta, mihin vaikuttaa esimerkiksi talouden 
suhdanteet ja turvapaikanhakijoiden määrä. Vuonna 2015 tilastoissa oli piikki säännöstenvastaisesti oleskelevien 
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säännösten vastaiselle maassa oleskelulle, eikä säännösten vastaista maahanmuuttoa ole pidetty mer-

kittävänä tai huomionarvioisena ilmiönä.590  

 

Säännösten vastaisen maahantulon torjunnalla ei ole Suomessa pyritty pakolaisten tai turvapaikanha-

kijoiden maahanpääsyn tai laillisen maassa oleskelun estämiseen.591 Sisäministeriön toimenpideoh-

jelman keinot säännösten vastaisen maahanmuuton vähentämiseksi keskittyvät jo maassa oleskele-

vien tilanteeseen ja maasta poistamisen toteuttamiseen. Nimestään huolimatta toimenpideohjelma ei 

sisällä keinoja, joilla säännösten vastaista maahanmuuttoa ehkäistään tai estetään.592 Vuonna 2017 

Poliisihallituksessa tunnistettiin uusi laittoman maahanmuuton muoto eli jääminen maahan kieltei-

sestä turvapaikkapäätöksestä huolimatta, maasta poistamisen vältteleminen ja viranomaisten pa-

koilu.593  

 

 

4.4.1 Humanitaarisen oleskelulupaperusteen lakkauttaminen ja perheenyhdistämisen edellytysten ki-

ristäminen  

 

Marraskuussa 2015 sisäministeriö julkaisi tiedotteen, jonka mukaan Suomi tarkistaa kansainvälisen 

suojelun perusteella myönnettävien oleskelulupien edellytyksiä, jotta lainsäädäntö olisi linjassa Eu-

roopan unionin lainsäädännön perustason kanssa. Perheenyhdistämisen edellytyksiä oli ryhdytty sel-

vittämään jo syyskuussa 2015, ja myös sen osalta kriteerejä oli tarkoitus tiukentaa EU:n perheenyh-

distämisdirektiivin tasolle.594  8.12.2015 julkaistun hallituksen turvapaikkapoliittisen toimenpideoh-

jelman lyhyen aikavälin tavoite oli katkaista turvapaikanhakijoiden hallitsematon virta, minkä ohella 

rekisteröimätön liikkuminen Schengen-alueella on saatava loppumaan.595 Hallitus lupasi selvittää 

kaikkien laittomasti maahan tulevien henkilöllisyyden eri rekisterien avulla ja rekisteröidä heidät tur-

vapaikanhakijoiden sormenjälkirekisteriin.596  

 

 
määrässä. Vuodesta 2016 alkaen laskentatapaa muutettiin siten, että säännöstenvastaisesti oleskeleviin ei laskettu niitä, 
jotka hakijat turvapaikkaa Tornion järjestelykeskuksessa. Poliisin tapaamien säännösten vastaisesti oleskelevien luku-
määrä ei myöskään kerro siitä, kuinka paljon säännösten vastaisesti oleskelevia kokonaisuudessaan on.  
590 Asa 2011; Poliisihallitus 2017, s. 11; Sisäministeriö 2017, s. 18. Sisäministeriön julkaisemissa maahanmuuttoa käsit-
televissä tilannekuvaraporteissa ei säännösten vastaista maahanmuuttoa mainita lainkaan enää vuoden 2017 jälkeen.  
591 Poliisihallitus 2017, s. 11.  
592 Sisäministeriö 16.12.2016. 
593 Poliisihallitus 2017, s. 11 ja 32.  
594 Sisäministeriö 3.11.2015.  
595 Valtioneuvosto 8.12.2015, s. 1-2.  
596 Valtioneuvosto 8.12.2015, s. 2.  
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Ulkomaalaislain tiukennuksia koskevassa lakiesityksessä mainitaan, että useimmat Euroopan unionin 

jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet kiristävänsä kansainväliseen suojeluun liittyvää lainsäädäntöään ja käy-

täntöjään.597 Hallituksen esityksen mukaan tarkoituksena oli, että Suomen lainsäädäntö ei eroaisi Eu-

roopan unionin ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainsäädännöstä. Hallitus aikoi varmis-

taa, että ”Suomen lainsäädäntö ja käytäntö eivät ole muita Euroopan unionin jäsenvaltioita ja Euroo-

pan unionin lainsäädännön asettamaa vähimmäistasoa suotuisampia”.598 Pelkona oli, että ilman laki-

muutoksia Suomeen suuntaisi kohtuuton määrä turvapaikanhakijoita.599 Lakiesitys valmisteltiin kii-

reellisenä ja lausuntoaika oli tämän vuoksi tavallista lyhyempi, kaksi viikkoa.600 Perustuslakivalio-

kunnan mielestä Suomen houkuttelevuuden vähentäminen turvapaikanhakumaana on ongelmallinen 

lähtökohta lainsäädäntöhankkeelle, kun otetaan huomioon perustuslain 22 §:ssä julkiselle vallalle 

asetettu velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Se, että Suomi haluaa näyttäytyä 

vähemmän kiinnostavana ei-toivottujen maahanmuuttajien silmissä, ei ole hyväksyttävä syy perusoi-

keuksien rajoittamiselle.601 

 

16.5.2016 alkaen poistettiin ulkomaalaislaista mahdollisuus oleskelulupaan humanitaarisella perus-

teella. Humanitaarisella perusteella henkilölle myönnettiin oleskelulupa, jos hän ei voinut palata ko-

timaahansa tai pysyvään asuinmaahansa siellä vallitsevien levottomuuksien, huonon ihmisoikeus- 

tai turvallisuustilanteen, huonon humanitaarisen tilanteen tai vastaavien olosuhteiden, esimerkiksi 

ilmastokatastrofin, vuoksi.602 Kyseinen suojeluasema oli perustunut kansalliseen lainsäädäntöön, ei 

Euroopan unionin määritelmädirektiiviin tai kansainvälisiin velvoitteisiin.603 Myös mahdollisuus 

hakea jatkolupaa tai pysyvää lupaa humanitaarisen suojelun perusteella poistui, minkä vuoksi hu-

manitaarisen suojeluaseman aiemmin saaneiden tuli löytää jokin toinen peruste oleskeluluvalle.  

 

Vaikka lakimuutos tuli voimaan vasta toukokuussa 2016, Maahanmuuttoviraston ylijohtaja antoi 

tammikuussa 2016 määräyksen, jonka mukaan virastossa ei tullut kevään aikana käsitellä sellaisia 

hakemuksia, joihin olisi voinut soveltaa humanitaarisen suojelun perustetta. Omasta aloitteestaan 

asian tarkasteltavaksi ottanut oikeuskansleri piti tätä moitittavana ja korosti, että voimassa olevaa 

lakia on noudatettava. Käsittelyn jäädyttäminen vaaransi oikeuskanslerin päätöksen mukaan 

 
597 HE 2/2016 vp, s. 9.  
598 HE 2/2016 vp, s. 1, 3.  
599 HE 2/2016 vp, s. 3.  
600 HE 2/2016 vp, s. 13.  
601 PeVL 27/2016 vp, s. 2. 
602 Ulkomaalaislaki 88 a § (kumottu).  
603 HE 2/2016 vp, s. 1, 3. 
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hakijoiden yhdenvertaisuuden ja oikeusturvan ja  rikkoi laillisuusperiaatetta ja hyvän hallinnon peri-

aatteita.604 

 

 

4.4.2 Muutokset valitusaikoihin ja mahdollisuuteen saada oikeusapua ja uudet toimeentulovaatimuk-

set 

 

Kielteisten päätösten saaneiden muutoksenhakuun liittyviä säännöksiä uudistettiin.605 Lakimuutok-

silla pyrittiin hallituksen esityksen mukaan tehostamaan tuomioistuinten toimintaa ja huolehtimaan 

oikeusavun saatavuudesta kansainvälistä suojelua koskevia asioita käsiteltäessä.606 Esityksen pääasi-

allisena tavoitteena oli luoda edellytyksiä sille, että kansainvälistä suojelua koskevat valitusasiat olisi 

mahdollista käsitellä aikaisempaa joutuisammin.607 Maahanmuuttoviraston kansainvälistä suojelua 

koskevien päätösten valitusaikoja lyhennettiin.  Aiemman hallintolainkäyttölain mukaisen 30 päivän 

sijaan valitusaika hallinto-oikeuteen lyheni 21 päivään ja valitusaika hallinto-oikeuden päätöksestä 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 14 päivään.608 Hallituksen esityksessä todetaan, että lainsäädännössä 

on yleisestä poikkeavia valitusaikoja, joita käytetään erityisesti silloin, kun asian ratkaiseminen on 

valittajan kannalta kiireellistä ja valituksen tekemisen voidaan olettaa olevan suhteellisen yksinker-

taista.609 Asian kiireellisyys esimerkiksi palautuskiellon näkökulmasta on ymmärrettävää. Avoimeksi 

jää se, miten lainsäätäjä päätyi siihen, että kansainvälistä suojelua koskevaan hakemukseen tehdystä 

kielteisestä päätöksestä valituksen tekeminen on yksinkertaista. 

 

Kiirettä pidettiin myös hallintomenettelyn tasolla. Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisusta ilme-

nee, että Maahanmuuttovirasto kutsui vuoden 2016 aikana kolme turvapaikan hakijaa turvapaikka-

puhutteluun yhtä puhuttelijaa kohti. Maahanmuuttovirasto perusteli ylibuukkausta tulkkikustannuk-

sista säästämisellä ja sillä, että turvapaikkapuhutteluja jouduttiin usein siirtämään hakijoista johtu-

vista syistä. Maahanmuuttovirasto myös varasi lähtökohtaisesti turvapaikkapuhutteluun ainoastaan 

kolme ja puoli tuntia ja rajoitti mahdollisuutta siirtää puhuttelun ajankohtaa sen vuoksi, että hakijan 

avustaja ei määrättynä päivänä päässyt paikalle. Oikeusasiamies piti Maahanmuuttoviraston näke-

myksiä ja niistä ilmenevää asennetta selvästi hyvän hallinnon vastaisena ja korosti 

 
604 OKV/8/50/2016, s. 12–14. 
605 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta 646/2016 12.8.2016. 
606 HE 32/2016 vp, s. 3.  
607 HE 32/2016 vp, s. 12.  
608 Hallintolainkäyttölaki 1996/586 (kumottu) 22 §, nykyisin Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 2019/808 13 §, 
Ulkomaalaislaki 190 § 3 mom. ja 196 § 3 mom.  
609 HE 32/2016 vp, s. 4.  
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turvapaikanhakijan korostunutta oikeusturvan tarvetta menettelyn aikana. Turvapaikka-asiassa ei 

ole kysymys yksinkertaisesta asiaryhmästä, vaan asian selvittäminen vaatii ammattitaitoa ja aikaa 

perusteiden selvittämiseen.610 

 

Perheenyhdistämisen edellytyksenä oleva toimeentulovaatimus ulotettiin koskemaan myös niitä ti-

lanteita, joissa perheenkokoaja saa toissijaista, humanitaarista tai tilapäistä suojelua.611 Tuloksena oli 

varsin vaikeaselkoinen pykälä, jonka mukaan toimeentulovaatimuksen soveltamiseen vaikuttaa per-

heenjäsenen oleskelulupahakemuksen vireillepanon ajankohta suhteessa perheenkokoajan oman pää-

töksen tiedoksiantohetkeen, perheenkokoajan suojeluasema, perheen perustamisen ajankohta sekä se, 

onko perhe-elämän viettäminen mahdollista jossain kolmannessa maassa, joihin kyseisillä henkilöillä 

on erityisiä siteitä.612 Tavoitteena oli saada perheenyhdistämisen edellytykset vastaamaan muiden 

Pohjoismaiden ja EU-maiden vaatimuksia näiden tiukentaessa omia järjestelmiään ja vähentää ulko-

maalaisten muuttohalukkuutta Suomeen.613 Lakimuutoksen valmistelun yhteydessä harkittiin myös 

muita EU:n perheenyhdistämisdirektiivin sallimia perheenyhdistämisen lisäedellytyksiä, kuten asu-

misaika-, kotoutumis- ja asuntoedellytystä. Niiden ei nähty olevan vaikuttavuudeltaan tai toteutta-

miskelposuudeltaan sellaisia, että hallitus olisi esittänyt niitä ulkomaalaislakiin.614 

 

Samassa yhteydessä tehtiin turvapaikanhakijan oikeusapua koskevia muutoksia. Julkisin varoin kus-

tannettua oikeusapua rajattiin täysi-ikäisten hakijoiden turvapaikkapuhutteluun osallistumisen osalta 

ja palkkiot muutettiin asiakohtaisiksi. Muutosta perusteltiin sillä, että kansainvälistä suojelua hake-

vien saama oikeusapu oli laajempaa kuin muiden ja ylitti menettelydirektiivissä asetetun vähimmäis-

tason.615 Lakimuutoksen jälkeen ainoastaan alle 18-vuotiaan hakijan oikeusapuun kuuluu avustajan 

läsnäolo turvapaikkapuhuttelussa.616 Mainitut lakimuutokset valmisteltiin kiireellisenä, ja huomat-

tava osa lausunnonantajista piti esityksen valmistelua puutteellisena. Kritiikki kohdistui siihen, että 

samalla kertaa rajataan oikeutta maksuttomaan oikeusapuun, lyhennetään valitusaikoja, tiukennetaan 

valitusluvan myöntämisen edellytyksiä ja rajoitetaan lisäselvityksen toimittamista. Kyseisillä muu-

toksilla heikennettiin asianosaisen oikeusturvan toteutuminen. Lausunnonantajat huomauttivat, että 

 
610 EOA Dnro 4861/4/15, s. 2 ja 5.  
611 Ulkomaalaislaki 39 § 1 mom. ja 114 § 4 mom. 
612 Myöhemmin korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavana on ollut lakimuutoksesta seuranneita tilanteita, joissa arvi-
oidaan myös ulkoministeriön oleskelulupa-asioissa käyttämän ulkoisen palveluntarjoajan kirjaamiskäytäntöjen vaikutusta 
niin sanotun kolmen kuukauden säännön ja toimeentulovaatimuksen soveltumiseen, ks. esim. KHO 2020:66. 
613 HE 43/2016 vp, s. 17–18.  
614 HE 43/2016 vp, s. 20–22.  
615 HE 32/2016 vp, s. 11.  
616 Ulkomaalaislaki 9 §.  
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valitusajan lyhentämisellä ei myöskään olisi vaikutusta valitusten käsittelyaikaan, jos kiireessä laa-

dittujen valitusten tason laskemisesta seuraa lisätyötä tuomistuimille.617 

 

Suomen tekemät lainsäädäntömuutoksien lisäksi myös Maahanmuuttoviraston päätöskäytännöissä ja 

tulkintalinjauksissa tapahtui kiristymistä vuosien 2015 ja 2017 välillä.618 Vuonna 2015 päätöksistä 

kielteisiä oli 14 prosenttia vuonna 2017 neljä viidestä. Turvapaikkoja myönnettiin paljon vähemmän 

vuonna 2017 verrattuna vuoteen 2015, eikä toissijaista suojelua juuri lainkaan. Hakijaprofiileissa ei 

tarkasteltavien vuosien välillä havaittu sellaisia muutoksia, jotka selittäisivät muutoksen. Hakijoiden 

esittämissä vainon syissä ei myöskään havaittu suuria muutoksia ajanjaksojen välillä.619 Tähän kiin-

nitti huomiota myös oikeuskansleri, joka piti erityisesti somalialaisten hakijoiden kohdalla tapahtu-

neita muutoksia ja myönteisten päätösten kontrollointia ja valvontaa oikeusturvan kannalta kyseen-

alaisena.620  

 

 

4.5 EU-oikeudelliset keinot maahanmuuton rajoittamisessa 

 

4.5.1 Sisärajatarkastukset  

 

Ruotsi palautti sisärajatarkastukset EU:n sisärajoille Pohjoismaista ensimmäisenä marraskuussa 

2015. Ruotsin komissiolle tekemän ilmoituksen mukaan muut toimet havaittiin riittämättömiksi yk-

sityiskohtaisen harkinnan jälkeen. Syynä rajatarkastuksiin oli maahan saapuvien ulkomaalaisten suuri 

määrä, jonka joukossa Ruotsi arvioi olevan sekä turvapaikanhakijoita, taloudellisia siirtolaisia, rikol-

lisia, salakuljettajia sekä ihmiskauppiaita, mutta myös heikossa asemassa olevia mahdollisien rikos-

ten uhreja. Rajatarkastuksien avulla tulijat on mahdollista identifioida eri kategorioihin ennen kuin 

he katoavat ympäri maata. Rajatarkastukset aloitettiin kaikilla rajoilla painottuen maan etelä- ja län-

siosien satamiin ja Juutinrauman ylittävään siltaan Ruotsin ja Tanskan välillä. Rajatarkastuksia il-

moitettiin tehtävän vain siinä määrin, kuin ne ovat välttämättömiä yleisen järjestyksen turvaa-

miseksi.621 Käytännössä sisärajatarkastukset ovat olleet käytössä yhtäjaksoisesti marraskuusta 2015 

alkaen. Rajatarkastuksia jatkettiin aluksi lyhyissä 2-4 viikon jaksoissa maaliskuuhun 2016 asti, jonka 

 
617 HE 32/2016 vp, 16 §. 
618 Saarikkomäki et al. 2018, s. 36. 
619 Saarikkomäki et al.  2018, s. 32. Vuonna 2017 ratkaistuissa asioissa uskonnollisiin syihin vetoaminen on vähentynyt 
jonkin verran ja poliittisiin syihin vetoaminen on lisääntynyt verrattuna vuoteen 2015. 
620 OKV/8/50/2016, s. 10–11.  
621 Ministry of Justice Sweden 12.11.2015; Prop. 2015/16:67, s. 7. 
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jälkeen Ruotsi on ilmoittanut sisärajatarkastuksista komissiolle säännöllisesti kolmen tai kuuden kuu-

kauden välein.622 Alkuvuonna 2016 rajatarkastuksia perusteltiin sillä, että odottamaton siirtolaisten 

määrä uhkasi vakavasti Ruotsin yleistä järjestystä ja sisäistä turvallisuutta, eivätkä muut toimet olleet 

riittäviä.623 Muuttoliikepaine uhkasi koko ruotsalaista yhteiskuntaa.624 

 

Norja aloitti rajatarkastukset kaikilla rajoillaan 26.11.2015 pian sen jälkeen, kun Ruotsi oli aloittanut 

omansa. Norjan ilmoituksen mukaan perusteena oli odottamattoman muuttoliikepaineen aiheuttama 

uhka yleiselle järjestykselle ja sisäiselle turvallisuudelle. Norjan yhteiskunnan toiminta oli uhattuna, 

eikä muut toimet olleet riittäviä, kun maahan pyrki sekalainen joukko turvapaikanhakijoita, taloudel-

lisia siirtolaisia, potentiaalisia rikollisia, salakuljettajia ja rikosten uhreja. Rajatarkastusten avulla oli 

tarkoitus pystyä identifioimaan ja erottamaan toisistaan eri kategorioihin kuuluvat tulijat, löytämään 

asianmukaiset tuki- ja kontrollimuodot ja palauttamaan ne, jotka eivät ole suojelun tarpeessa. Raja-

tarkastusten painopiste oli erityisesti Ruotsista, Tanskasta ja Saksasta Norjaan suuntautuvilla lautta-

reiteillä.625 Marraskuussa 2015 otettiin käyttöön myös tehostettu alueellinen valvonta Østfoldin ja 

Hedmarkin lääneissä Ruotsin vastaisella raja-alueella. Tarkoituksena oli estää ilman tarvittavia mat-

kustusasiakirjoja liikkeellä olevien pääsy maahan. 626 Ensimmäisellä ilmoituksella Norja aloitti raja-

tarkastukset kahdeksan päivän ajaksi, jonka jälkeen niitä on jatkettu keskeytymättä. Turvapaikanha-

kijoiden määrän oli todettu pienentyneen jo ennen vuodenvaihdetta 2015–2016, ja se pysyi alhaisena, 

minkä Norja totesi ilmoituksissaan komissiolle. Siitä huolimatta Norja oli edelleen sitä mieltä, että 

tulijoiden määrä oli hallitsematon, jatkui ennakoimattomana tai saattaisi riistäytyä hallinnasta, jos 

rajatarkastukset poistettaisiin.627 Kaikkia ei kuitenkaan enää alun jälkeen rajoilla tarkastettu, vaan 

rajatarkastusten kohteeksi valittiin tietyt henkilöt poliisin riskianalyysin mukaan.628  

 

Norjan palauttamien rajatarkastusten perusteena oli Schengen-rajasäännöstön mukaisesti yleiseen 

järjestykseen ja sisäiseen turvallisuuteen kohdistuva uhka, mutta helmikuussa 2016 komissiolle lähe-

tetystä ilmoituksesta käy ilmi, että kyse oli enemmänkin maahanmuuton rajoittamisesta. Schengenin 

ulkorajat eivät pitäneet, ja Eurooppaan tultiin laittomasti. Koska tulijoita ei rekisteröity kattavasti, he 

saattoivat jatkaa matkaansa läpi Euroopan, mikä aiheutti Norjassa huolta.629 Norja piti silmällä muissa 

 
622 European Commission 2020. 
623 Ministry of Justice Sweden 4.2.2016. 
624 Ministry of Justice Sweden 7.4.2016 ja 4.5.2016. 
625 Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security 25.11.2015 
626 Andresen et al. 2016, s. 41.  
627 Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security 3.12.2015; Royal Norwegian Ministry of Justice and Public 
Security 18.12.2015; Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security 14.1.2016. 
628 Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security 18.12.2015. 
629 Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security 12.2.2016. 



 85 

Pohjoismaissa tehtyjä päätöksiä rajatarkastuksista ja piti myös sen vuoksi sisärajatarkastuksia välttä-

mättömänä.630  

 

Kun Saksa, Ruotsi ja Norja olivat aloittaneet Schengen-sisärajatarkastukset, Tanska varautui samaan 

joulukuussa 2015.631 Väliaikaisen rajavalvonnan tehokkuuden varmistamiseksi liikenteenharjoitta-

jien rikosoikeudellinen vastuu ulotettiin koskemaan niitä yhtiöitä, jotka eivät varmistu myös Schen-

gen-sisärajojen yli matkustavien matkustusasiakirjoista ja viisumeista. Liikenteenharjoittajien tarkas-

tusvelvollisuus voidaan ottaa käyttöön, kun sisärajatarkastukset on Schengen-rajasäännöstön mukaan 

aloitettu.632  

 

Tammikuun alussa 2016 Tanska ilmoitti komissiolle ottavansa kymmeneksi päiväksi käyttöön sisä-

rajatarkastukset painottuen Saksasta tulevaan lauttaliikenteeseen ja Saksan maarajalle. Komissiolle 

lähetetyn ilmoituksen mukaan Tanskaan oli Saksan kautta saapunut syyskuun 2015 jälkeen yli 91 000 

henkilöä, joista kuitenkin ainoastaan 13 000 oli hakenut turvapaikkaa Tanskasta. Kymmenet tuhannet 

olivat jatkaneet matkaansa pääasiassa Ruotsiin, joka oli sittemmin aloittanut henkilö- ja matkustus-

asiakirjojen tarkastukset Tanskasta saapuvilta matkustajilta. Tanska varautui siihen, että Ruotsin ja 

Norjan aloittamien rajatarkastusten seurauksena ilman henkilöllisyysasiakirjoja liikkeellä olevat jää-

vät jatkossa jumiin Tanskaan. Vakavan uhkan yleiselle järjestykselle ja sisäiselle turvallisuudelle ai-

heutti laittomien siirtolaisten erittäin suuri määrä erityisesti Kööpenhaminan alueella.633 Hallituksen 

lehdistötiedotteen mukaan rajavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että henkilöitä, joilla ei ole lail-

lista maahantulon perustetta, voidaan estää saapumasta maahan.634 Maaliskuussa 2016 Tanska arvioi, 

että rajatarkastuksilla oli onnistuttu vähentämään maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden mää-

rää, eikä laittomien maahanmuuttajien määrä ollut lisääntynyt.635 Koska pohjoiset naapurimaat jat-

koivat rajatarkastuksiaan, oli Tanskan välttämätöntä jatkaa niitä myös sillä perusteella, että rajatar-

kastusten lopettaminen olisi uhannut yleistä järjestystä ja kansallista turvallisuutta.636 

 

Toukokuussa 2016 Euroopan unionin neuvosto antoi täytäntöönpanopäätöksen, jonka mukaan unio-

nin ulkorajavalvonnassa oli edelleen sellaisia vakavia puutteita erityisesti Kreikassa. Lisäksi maassa 

 
630 Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security 11.5.2016. 
631 Forslag L 74 til lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig grænsekontrol 
ved indre Schengengrænser) 4.12.2015, s. 6.  
632 Forslag L 74, s. 3 ja 7; Udlændingeloven 43 § 5 mom. ja 59 a §. 
633 Danish Ministry of Immigration, Integration and Housing 4.1.2016 ja 13.1.2016.  
634 Udlændinge- og Integrationsministeriet 4.1.2016.  
635 Danish Ministry of Immigration, Integration and Housing 3.3.2016. 
636 Danish Ministry of Immigration, Integration and Housing 3.3.2016. 
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oli edelleen rekisteröimättömiä ja näin ollen säännösten vastaisesti oleskelevia turvapaikanhakijoita, 

joiden odotettiin siirtyvän edelleen muihin jäsenvaltioihin.637 Neuvosto päätöksen mukaan tarkastus-

ten palauttaminen sisärajoille oli tarpeellista ja oikeasuhtaista, koska muut toimenpiteet olivat olleet 

riittämättömiä havaitun vakavan uhkan lievittämiseksi tehokkaasti.638 Niinpä neuvosto päätyi suosit-

tamaan sisärajavalvontaa Schengenin rajasäännöstön 29 artiklan mukaisesti Saksalle, Tanskalle, Itä-

vallalle, Ruotsille ja Norjalle enintään kuuden kuukauden ajaksi.639 

 

Neuvoston täytäntöönpanopäätöksen johdanto-osassa tiivistetään rajatarkastusten palauttamisen 

taustat: puutteellinen ulkorajavalvonta johtaa Schengen-alueelle sääntöjen vastaisesti tulleiden edel-

leen liikkumiseen, mikä muodostaa yleiseen järjestykseen tai sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan 

vakavan uhkan.640 Suosituksen mukaan Tanska, Norja ja Ruotsi voivat jatkaa rajatarkastuksia kuuden 

kuukauden ajan.641 Komissio totesi syyskuussa 2016, että viiden Schengen-valtion suorittama sisära-

javalvonta on ollut oikeasuhteista, ja sillä voidaan vastata havaittuun sisäistä turvallisuutta ja yleistä 

järjestystä koskevaan uhkaan asianmukaisesti. Lisäksi komissio arvioi, että rajavalvonnalla voidaan 

palauttaa järjestys muuttovirtoihin, ja rajoittaa siten muuttajien luvatonta liikkumista edelleen.642 

Marraskuussa 2016 ja helmikuussa 2017 neuvosto antoi uudet täytäntöönpanopäätökset, joiden pe-

rusteella rajatarkastuksia jatkettiin kahdesti kolmen kuukauden ajan.643 Perustelu oli, että vaikka 

EU:n ulkorajojen ylitykset oli saatu jossain määrin hallintaan, Kreikassa oli edelleen suuri määrä 

rekisteröimättömiä henkilöitä, joiden odotettiin suuntaavan pohjoiseen.644 Sisärajatarkastusten oli 

määrä loppua vuoden 2017 aikana. Neuvosto antoi toukokuussa 2017 suosituksen niiden jatkami-

sesta, mutta painotti samalla, että kyseessä on viimeinen kerta ja väliaikaisen sisärajavalvonnan lo-

pettaminen tulisi tapahtua viimeistään kuuden kuukauden kuluessa.645  

 

Rajatarkastusten perustelut Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa muuttuivat  kesäkuusta 2016 alkaen sen 

jälkeen, kun neuvosto oli antanut suosituksen rajatarkastusten jatkamisesta poikkeuksellisessa tilan-

teessa katsoen ne tarpeellisiksi ja oikeasuhtaisiksi.646 Rajatarkastuksia jatkavien jäsenvaltioiden oli 

 
637 Neuvoston täytäntöönpanopäätös 8835/16, perustelujen kohta (14). 
638 Neuvoston täytäntöönpanopäätös 8835/16, perustelujen kohdat (11) ja (16). 
639 Neuvoston täytäntöönpanopäätös 8835/16, kohta 1 ja perustelujen kohta (17). 
640 (EU) 2016/894, Johdanto-osan kohta 11. Tässä vaiheessa viisi valtiota (Itävalta, Saksa, Tanska, Ruotsi ja Norja) oli 
palauttanut sisärajatarkastukset. 
641 (EU) 2016/894, kohta 1.  
642 COM(2016) 635 final, kohta 3.  
643 (EU) 2016/1989, kohta 13; (EU) 2017/246,  
644 (EU) 2016/1989, kohta 5.  
645 (EU) 2017/818, kohdat 9 ja 10.  
646 (EU) 2016/894; Danish Ministry for Immigration and Integration 1.6.2016: Ministry of Justice Sweden 2.6.2016; 
Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security 10.6.2016. 
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arvioitava, voitaisiinko havaittua uhkaa torjua muilla keinoilla, esitettävä̈ muille jäsenvaltioille tämän 

tarkastelun tulokset ja ilmoitettava syyt siihen, miksi ne ovat päätyneet valitsemaan rajavalvonnan.647 

Norja mainitsi ilmoituksissaan, että sen tavoite rajatarkastuksia suorittavien poliisien näkyvä läsnäolo 

rajanylityspaikoilla. Ilmoituksissa ei mainita muita keinoja, joilla yleiseen järjestykseen ja sisäiseen 

turvallisuuteen kohdistuvaa uhkaa olisi yritetty torjua tai sitä, miksi juuri rajatarkastuksiin on pää-

dytty.648 Ruotsi tyytyi toteamaan, että muut keinot eivät riitä, Tanska ainoastaan päätti noudattaa neu-

voston suositusta tarkastusten jatkamisesta.649 

Ruotsi, Norja ja Tanska olivat ilmeisen haluttomia luopumaan jo kaksi vuotta käytössä olleista raja-

tarkastuksista Schengen-alueella. Koska Schengenin rajasäännöstön mukaiset viimeisetkin mahdol-

lisuudet jatkaa rajatarkastuksia oli käytetty, komissio ehdotti rajasäännöstön muuttamista.650 Jäsen-

valtiot puolestaan ryhtyivät perustelemaan rajatarkastuksia terrorismin torjunnalla säännösten vastai-

sen maahanmuuton rajoittamisen rinnalla.651 Terrorismin uhka mainittiin Ruotsin ilmoituksessa ko-

missiolle ensimmäisen kerran huhtikuussa 2017 Tukholmassa tapahtuneen terrori-iskun jälkeen.652 

Tanskan ilmoituksissa komissiolle kytketään säännösten vastaisesti Schengen-alueelle tulleet suoraan 

terrorismiin ja todetaan myös, että palautusta odottavat kielteisen päätöksen saaneet ovat potentiaali-

sia terrorististen liikkeiden värväyskohteita haavoittuvan asemansa vuoksi. Rajatarkastusten tavoite 

Tanskan hallituksen mukaan oli turvata tanskalaisten turvallisuus.653 Tanska on perustellut sisäraja-

tarkastuksia islamistisilla ryhmittymillä ja Syyriasta ja Irakista palaavista vierastaistelijoista johtu-

valla uhkalla.654 Norjan sisärajatarkastuksia on jatkettu vankilasta vapautuvien vierastaistelijoiden 

takia.655 Perustelujen muuttaminen oli siinä mielessä kätevää, että komission tulkinnan mukaan eri 

artiklojen nojalla palautettujen rajavalvonnan kaudet on mahdollista kumuloida. Tämä tarkoittaa, että̈ 

sovellettavia määräaikoja sovelletaan jokaiseen tapaukseen erikseen eli kun rajatarkastusten peruste 

vaihtuu, määräajan laskeminen alkaa alusta.656  

 
647 (EU) 2017/246, kohta 12.  
648 Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security 20.2.2017 ja 11.4.2017.  
649 Danish Ministry for Immigration and Integration 9.2.2017; Ministry of Justice Sweden 10.2.2017.  
650 Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta sisärajavalvonnan 
väliaikaiseen palauttamiseen sovellettavien sääntöjen osalta. COM(2017) 571 final. 27.9.2017. Komissio ehdotti esimer-
kiksi rajatarkastusten keston pidentämistä. Schengenin rajasäännöstöä ei muutettu komission ehdotuksen mukaisesti. 
651 Danish Ministry for Immigration and Integration 11.10.2017; Ministry of Justice Sweden 12.10.2017; Royal Norwe-
gian Ministry of Justice and Public Security 12.10.2017.  
652 Ministry of Justice Sweden 12.5.2017. 
653 Danish Ministry for Immigration and Integration 11.10.2017. 
654 Danish Ministry for Immigration and Integration 12.4.2019. 
655 Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security 12.4.2019.  
656 COM(2017) 571 final, s. 2–3. Norjan lokakuussa komissiolle antaman ilmoituksen otsikko onkin Reintroduction of 
border controls at internal borders, siitä huolimatta, että tarkastukset olivat olleet käytössä jo kahden vuoden ajan. 
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4.5.2 Luvattomasti oleskelevien sormenjälkivertailut Eurodac-asetuksen perusteella 

 

Sisärajatarkastusten lisäksi Pohjoismaiden erot maahanmuuton hallinnan keinoissa ilmenevät myös 

Dublin-järjestelmään liittyvien Eurodac-sormenjälkivertailujen perusteissa ja määrissä. Periaatteessa 

kaikissa neljässä maassa sovellettava lainsäädäntö on sama. Käytännössä Norja ja Tanska käyttävät 

tilastojen perusteella sormenjälkivertailuja maahanmuuton hallinnan keinona ja ulkomaalaisten hen-

kilöllisyyden selvittämiseksi.  

 

Tanskassa Dublin-järjestelmään liittyvät sormenjälkivertailut on implementoitu Tanskan ulkomaa-

laislailla. Lain säännöksistä tai esitöistä ei ole selvitettävissä tarkalleen, milloin on kyse EU-asetuksen 

mukaisesta sormenjälkien ottamisesta ja milloin kansallisesta säännöksestä. Tanskan ulkomaalaislain 

mukaan Eurodac-sormenjälkivertailulla saatuja tietoja saa käyttää vain Dublin-asetuksen tietojen-

vaihtoa koskevan 34 artiklan 1 kohdan mukaisiin tarkoituksiin eli hakemuksen käsittelystä vastuussa 

olevan jäsenvaltion määrittämiseksi, kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelyä varten 

tai Dublin-asetuksen mukaisten velvollisuuksien täytäntöön panemiseksi.657 Käytännössä sormenjäl-

kivertailua käytetään laajemmin, myös silloin, kun halutaan selvittää turvapaikanhakijan tai muiden 

kolmansien maiden kansalaisten liikkeitä Schengen-alueella.658 Ulkomaalaiselta henkilöltä voidaan 

ottaa sormenjäljet muun muassa sen varmistamiseksi, onko hän aiemmin hakenut turvapaikkaa toi-

sessa EU-maassa, jos hän oleskelee maassa laittomasti (ulovligt) tai jos sitä pidetään tarkoituksenmu-

kaisena asianomaisen henkilön tunnistamiseksi tai henkilöllisyyden todentamiseksi.659  

 

Norjan ulkomaalaislaissa on ainoastaan viittaussäännös, jonka mukaan Eurodac-asetusta sovelletaan 

Norjassa kuten kansallista lakia.660 Ennen vuoden 2013 Eurodac-asetuksen muuttamista Norjan ul-

komaalaislaissa nimettiin ne tietyt tilanteet, joissa sormenjälkivertailu oli mahdollista.661 Nyt tode-

taan ainoastaan, ettei sormenjälkivertailua tule tehdä muissa kuin Eurodac-asetuksessa tarkoitetuissa 

 
Komission tulkinta määräajoista on mahdollistanut rajatarkastukset keskeytymättä tähän päivään saakka. Uusin peruste, 
koronaepidemia, palautti sisärajatarkastukset kaikkiin Schengen-valtioihin keväällä 2020.  
657 Udlændingeloven 58 c §. Tanska ei ole tehnyt lainsäädäntöönsä muutoksia Eurodac-asetuksen muuttamisen jälkeen 
vuonna 2013, jolloin asetuksen tarkoitusta laajennettiin koskemaan myös terrorismin ja muun vakavan rikollisuuden tor-
jumista. EU N:o 603/2013, 1(2) artikla.  
658 Larsen 2017, s. 111. 
659 Forslag 77 til Lov om ændring af udlændingeloven (Tilknytning til Eurodacforordningen og Dublinforordningen på 
mellemstatsligt grundlag m.v.) 23.2.2005; Udlændingeloven 40 a § 2 mom. Säännöstä sormenjälkien ottamisesta muutet-
tiin Dublin-järjestelmään liittymisen yhteydessä. Aikaisemmin sormenjälkitietojen käyttö liittyi ainoastaan kansallisiin 
rekistereihin, eikä sisältänyt mahdollisuutta vertailla tietoa Schengen-valtioiden välillä.  
660 Utlendingsloven 101 §.  
661 Lov om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen) 2013-1344, 101 §. 
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tilanteissa.662 Norjan tekemistä vertailuista peräti kolme neljäsosaa on tehty laittoman oleskelun eli 

Eurodac-asetuksen 17 artiklan perusteella.  

 

Koska Suomessa ja Ruotsissa Eurodac-asetus on suoraan sovellettavaa oikeutta, ei siitä ole lainsää-

dännössä erillisiä säännöksiä eikä asetukseen liittyen ole olemassa kansallisen lain esitöitä. Molem-

mat maat käyttävät sormenjälkivertailua pääasiassa turvapaikkahakemusten jättämisen yhteydessä. 

Säännösten vastaisesti tavattujen sormenjälkivertailut ovat hiukan yleistyneet vuodesta 2016 vuoteen 

2019, mutta edelleen ne ovat harvinaisia verrattuna Tanskaan ja erityisesti Norjaan.  

 

Taulukko 1. Eurodac-sormenjälkivertailut Pohjoismaissa perusteen mukaan 2016   

  

Kaikki  
sormen- 

jälkivertailut 
Turvapaikka-

hakemus 

Säännösten 
vastainen  
ulkorajan  

ylitys 

Säännösten vas-
tainen oleskelu 

(17 artikla) 

Osuus omista 
hauista  

(17 artikla) 

Osuus Pohjois-
maiden teke-
mistä hauista 
(17 artikla) 

Ruotsi 21 797 20 948 17 832 4 % 7 % 

Norja 11 589 2 946 122 8 521 74 % 69 % 

Tanska 9 260 6 427 1 2 832 31 % 23 % 

Suomi 4 380 4 303 1 76 2 % 1 % 

Kaikki 47 026 34 624 141 12 261 26 % 100 % 
 
Lähde: EU-lisa 2017.      

  

 

Taulukko 2. Eurodac-sormenjälkivertailut Pohjoismaissa perusteen mukaan 2019 
   

  

Kaikki  
sormenjälki-

vertailut 
Turvapaikka-

hakemus 

Säännösten 
vastainen  
ulkorajan 

ylitys 

Säännösten vas-
tainen oleskelu 

(17 artikla) 

Osuus omista 
hauista  

(17 artikla) 

Osuus Pohjois-
maiden teke-
mistä hauista 
(17 artikla) 

Ruotsi 18 802 17 457 27 1 318 7 % 12 % 
Norja 8 490 1 932 64 6 494 76 % 59 % 
Tanska 5 268 2 369 0 2 899 55 % 26 % 
Suomi 3 714 3 465 1 248 7 % 2 % 

Kaikki 36 274 25 223 92 10 959 30 % 100 % 
 
Lähde: EU-lisa 2020.      

  

 

 
662 Utlendingsforskriften 18-4 §.  
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Yhteisestä lainsäädännöstä huolimatta Pohjoismaiden väliset erot Eurodac-sormenjälkivertailujen 

määrissä ja perusteissa osoittavat maiden keskenään erilaiset käytännöt säännösten vastaisen maa-

hanmuuton torjunnassa. Vaikka Norjan lainsäädäntö ei juuri poikkea Ruotsin tai Suomen lainsään-

nöstä, tehdään Norjassa moninkertainen määrä sormenjälkivertailuja Eurodac-asetuksen 17 artiklan 

eli säännösten vastaisen oleskelun perusteella. Tanskan lain osalta on epäselvempää, missä määrin se 

vastaa EU-lainsäädäntöä, koska Tanskan ulkomaalaislakia on mahdollista tulkita siten, että sormen-

jälkivertailujen käyttöala on laajempi kuin Eurodac-asetuksessa määrätty. Tanska on sormenjälkiver-

tailujen käyttämisessä tilastojen ja lukumäärien perusteella lähempänä Norjaa kuin Eurodac-asetusta 

sellaisenaan soveltavia Suomea ja Ruotsia. Osuus on myös lisääntynyt vuodesta 2016 vuoteen 2019, 

mikä viittaa siihen, että Tanska käyttää sormenjälkivertailua säännösten vastaisen maahanmuuton 

torjuntaan Norjan tavoin. Ruotsissa vertailujen lukumäärät ovat korkeampia kuin Suomessa, mikä 

selittyy sillä, että ulkomaalaisia on Ruotsissa muihin Pohjoismaihin verrattuna paljon. Yhteistä Suo-

melle ja Ruotsille on se, ettei sormenjälkivertailuja säännösten vastaisen oleskelun perusteella juuri-

kaan tehdä, vaan käytännössä kaikki vertailut tehdään ulkomaalaisen turvapaikkahakemuksen yhtey-

dessä.  
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5 Johtopäätökset 

 

Euroopan unionin ja kansainvälisten vaikutteiden on sanottu heikentäneen Pohjoismaiden keskinäisiä 

kytköksiä lainvalmistelussa.663 Maahanmuuttokysymyksissä, joissa korostuu maantieteellinen, poliit-

tinen ja kulttuurinen läheisyys, toiset Pohjoismaat ovat kuitenkin rajanaapureina olleet ja ovat edel-

leen toistensa keskeisin viiteryhmä. Euroopan muuttoliikekriisin aikana useat maahanmuuton hallin-

nan ratkaisut, kuten sisärajatarkastusten aloittaminen, hätäjarrumekanismi ja perheenyhdistämisen 

edellytysten kiristäminen, omaksuttiin toisista Pohjoismaista sellaisenaan. Kaikkien neljään maan in-

tegraatio- ja maahanmuuttopolitiikan tavoitteet lähentyivät toisiaan vuodesta 2015 alkaen. Muutos on 

merkinnyt sekä keskinäisen vaihtelun vähenemistä että siirtymistä kohti samankaltaisia ratkaisuja. 

Kaikki pitivät huolen siitä, että maahanmuuttolainsäädäntö ei olisi liberaalimpaa kuin toisilla.  

 

Pohjoismaiden muuttoliikelainsäädännöt ja niiden suunnat heijastelevat kunkin maan suhtautumista 

monikulttuurisuuteen. Tanska sijoittuu vuosikymmenestä toiseen pohjalle kansainvälisessä vertai-

lussa ja on 1990-luvulta alkaen harjoittanut yhä rajoittavampaa muuttoliikepolitiikkaa. Esimerkiksi 

maahanmuuttajien sosiaalietuuksia on jatkuvasti heikennetty samaan aikaan, kun muut Pohjoismaat 

ovat pitäneet sallivan linjansa.664 Tanskan vaikutus näkyy eniten Norjassa, jossa maahanmuutto on 

yksi vakiintuneita politiikan aiheita, ja retoriikka selvästi kovempaa kuin Ruotsissa ja Suomessa. 

Suomi puolestaan on tehnyt matkan kohti ruotsalaista monikulttuurisuutta.665 Pohjoismaiden välisiä 

eroja voidaan pitää esimerkkinä polkuriippuvuudesta.666 Tanskassa rajoittava maahanmuuttopoli-

tiikka on niin vakiintunutta ja integraatiolainsäädäntö niin ankaraa, ettei vaihtoehtoisista suunnista 

juuri käydä edes keskustelua. Ruotsin itseymmärrys humaanina ja monikulttuurisena maahanmuuton 

suurvaltana on puolestaan estänyt tai ainakin hidastanut väitettyä täyskäännöstä maan ulkomaalais-

lainsäädännössä.667  

 

Vuoden 2015 jälkeen Pohjoismaat jakautuivat uusien maahanmuuton hallinnan keinojen ja käytäntö-

jen suhteen. EU:n oikeus- ja sisäasioiden ulkopuoliset Tanska ja Norja omaksuivat kaikki EU-

 
663 Husa et al. 2007, s. 32. 
664 De Haas et al. 2018, s. 335; Jakobsen et al. 2019, s. 309. Lainsäädännön muutokset Tanskassa kertovat erittäin tiukasta 
maahanmuuttopolitiikasta erityisesti, kun otetaan huomioon, että enimmillään Tanskaan tuli ainoastaan vähän yli 21 000 
turvapaikanhakijaa vuonna 2015. Naapurimaissa Saksassa ja Ruotsissa lukumäärät olivat moninkertaisia. 
665 Multiculturalism Policy Index 2020.  
666 Hernes 2018, s. 1320–1321.  
667 SOU 1993:89; Stern 2018, s. 261. Sternin mielestä Ruotsin täyskäännös ei itse asiassa ollut niin poikkeuksellinen kuin 
miten se on esitetty. Vastaavat rajoitukset oli nähty jo kahdesti aiemmin, ensin vuonna 1989 ja uudelleen vuonna 1992, 
kun Ruotsiin tuli ”liikaa ja liian nopeasti” suuri määrä turvapaikanhakijoita, lähinnä Kosovon albaaneja. Yhteistä näille 
kolmelle oli hallituksen retoriikka: puhuttiin poikkeustilanteesta, kriisistä ja nopeiden toimien välttämättömyydestä. 
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lainsäädäntöön perustuvat muuttoliikkeen hallinnan keinot, minkä rinnalla ne kiristivät ulkomaalais-

lainsäädäntöä kansallisilla laeilla. Lisäksi molemmat ottivat etäisyyttä kansainväliseen muuttoliike- 

ja pakolaisoikeuteen ja ilmaisivat toiveensa avata uudelleen kansainvälisten sopimusten sisältö tai 

muuttaa niiden tulkintaa. Myös Ruotsi ja Suomi kiristivät maahanmuuttolainsäädäntöään, mutta EU-

oikeuden vaikutuksen vuoksi lopputulos oli maltillisempi.  

 

 
5.1 Fortress Europe, Fortress Norden? 

 

Euroopan unionilla ja jäsenmailla on ainakin ajoittain taipumus nähdä maahanmuuttajat turvallisuus-

uhkana, jota täytyy torjua.668 Fortress Europe on metafora, jolla viitataan siihen, että samalla, kun 

luodaan vapaan liikkuvuuden alue tiettyjen valtioiden kesken, jätetään toiset ulkopuolelle ja pyritään 

aktiivisesti pitämään heidät siellä. On kyse “meistä” ja “niistä”, joiden varalta Euroopasta rakenne-

taan vaikeasti saavutettavaa linnoitusta.669 Fortress Europe edellyttää kuitenkin erityistä eurooppa-

laista identiteettiä ja näkökulmaa, minkä vuoksi se selittää huonosti yksittäisten jäsenvaltioiden po-

liittisia valintoja tai lainsäädäntöratkaisuja. Yhdestäkään tämän tutkielman aineistona käytetystä lain-

valmisteluasiakirjasta tai muusta lähteestä ei erotu pyrkimystä suojata Eurooppaa tai edes Pohjois-

maita maahanmuutolta ylipäänsä. Sen sijaan sekä Ruotsi, Norja, Tanska että Suomi keskittyivät vai-

keuttamaan turvapaikkahakemusten jättämistä omalla alueellaan. Tavoitteena eivät olleet yhteiset eu-

rooppalaiset ratkaisut, vaan se, että turvapaikanhakijat yksinkertaisesti menisivät jonnekin muu-

alle.670 Vuoden 2015 tapahtumissa kyse oli pikemminkin siitä, että yksittäisistä valtioista haluttiin 

linnakkeita, joihin ei noin vain pääse. 

 

Fortress Europen sisar onkin kansalliseen paradigmaan perustuva muuttoliikepolitiikka.671 Yhteistä 

on maahanmuuton rajoittamisen perusteleminen yhteiskunnan resursseihin liittyvällä huolella sekä 

sen korostaminen, että valtiolla on velvollisuus ja oikeus rajoittaa maahanmuuttoa. Kansainvälisten 

sopimuksia tulkitaan suppeasti, ja vaaditaan pitäytymistä niiden alkuperäisellä käyttöalalla. Kansal-

lisen paradigman piirteet löytyvät Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen reaktioista. Keskinäisistä 

eroista huolimatta Pohjoismaita yhdistää vuoden 2015 jäljiltä pyrkimys rajoittaa, estää ja vähentää 

kolmansista maista tulevaa maahanmuuttoa ja torjua erityisesti sellaiset maahanmuuttajat, jotka 

 
668 Huysmans 2000; Lavenex 2001; Karyotis 2014.  
669 Börzel – Risse 2018, s. 102. 
670 UNHCR 2016b, kohta 5.  
671 Morris 2009, s. 224. Esimerkiksi EIS 3 artiklan kidutuksen ja epäinhimillisen kohtelun kieltoa sovelletaan ainoastaan 
suoran valtion harjoittaman väkivallan tilanteessa ja korkealla kynnyksellä. 
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saapuivat Schengen-alueelle turvapaikanhakijoina. Tavoitetta toteutetaan Fortress Europe -hengessä 

kehystämällä maahanmuuttajat kansallisen turvallisuuden, yleisen järjestyksen ja hyvinvointivaltion 

uhkaksi. Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen lainsäätäjät eivät erityisemmin pyri suojelemaan Poh-

joismaita vaan kukin omaa aluettaan maahanmuutolta. Silti maiden välillä näkyy erityinen side, poh-

joismainen näkökulma ja ymmärrys siitä, että muidenkin Pohjoismaiden ratkaisuilla on merkitystä. 

Paras ja tehokkain lopputulos olisi mahdollisimman yhtenäisellä tavalla rajoittava maahanmuuttopo-

litiikka, Fortress Norden. 

 

 

5.1.1 Maahanmuutto turvallisuusuhkana 

 

Tärkein yksittäinen maahantulon rajoittamisen ja muuttoliikkeen hallinnan keino Pohjoismaissa syk-

systä 2015 alkaen on ollut sisärajatarkastusten palauttaminen. Tarkastukset aloitettiin ja niitä ylläpi-

dettiin yleiseen järjestykseen ja sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhkan vuoksi. Vaikka 

Suomi ei palauttanut sisärajatarkastuksia, se hyötyi niiden maahantulijoita rajoittavasta vaikutuk-

sesta. Suomi myös harjoitti muilla tavoilla ankaraa ja rajoittavaa maahanmuuttopolitiikkaa, jossa ko-

rostuvat turvallisuuskysymykset ja jossa maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat erityisesti, ovat 

uhka.672  

 

Sitä, miksi ja millä tavalla Euroopassa liikkuvat kolmannen maan kansalaiset muodostavat vakavan 

uhkan, ei ole täsmennetty missään valtiossa tai missään vaiheessa. Muissa yhteyksissä EU-oikeudessa 

yleisestä järjestyksestä ja sisäisestä turvallisuudesta on olemassa oikeuskäytäntöä ja -kirjallisuutta, 

mutta sisärajatarkastusten kohdalla niiden sisältöä ei ole yksilöity.673 Epäselvää on esimerkiksi se, 

missä kohtaa kyseinen uhka oli syntynyt, sillä komissio oli jo todennut, että suurikaan määrä unionin 

ulkorajan ylittäneitä kolmansien maiden kansalaisia ei vielä muodosta sitä.674 Perusteltua ei ole olet-

taa, että jokaisella kolmannen maan kansalaisella on yhteyksiä terrorismiin tai järjestäytyneeseen ri-

kollisuuteen, vaikka hän olisi ylittänyt EU:n ulkorajan säännösten vastaisesti.675  

 

Neuvoston mukaan muuttajien edelleen liikkuminen Euroopassa aiheutti vakavan uhkan juuri niille 

viidelle valtiolle, jotka olivat jo aloittaneet rajatarkastukset. Avoimeksi on jäänyt, miksi vastaavan 

 
672 Palander 2019, s. 190.  
673 Koutrakos 2016, s. 191. Ks. myös Thym 2016b. 
674 (EU) N:o 1051/2013, johdanto-osan kohta 5; C(2015) 7100 final, kohta 33. 
675 Schengenin rajasäännöstö johdanto-osan kohta 25. 
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uhkan ei nähty kohdistuvan muihin jäsenvaltioihin, vaikka rekisteröimättömien henkilöiden liikku-

minen koko Euroopan läpi oli tiedossa. Sisärajavalvonnalla oli jossain määrin turvapaikanhakijoiden 

edelleen liikkumista estävä ja ehkäisevä vaikutus.676 Neuvoston suositus rajatarkastusten jatkamisesta 

tällä perusteella on kuitenkin ongelmallinen. Neuvosto itsekin totesi marraskuussa 2016, että Krei-

kassa oli edelleen suuri määrä rekisteröimättömiä ja laittomasti unionin ulkorajan ylittäneitä tulijoita, 

jotka eivät todennäköisesti ole jäämässä Kreikkaan. Siten viidessä Schengen-valtiossa jatketut sisä-

rajatarkastukset vaikuttivat ainoastaan siten, että muuttajien virrat eivät Euroopassa vähentyneet, ne 

ainoastaan suuntautuivat johonkin muualle.677 Euroopan unioni siis hyväksyi sisärajatarkastusten 

käyttämisen maahanmuuton rajoittamiseen, ei ainoastaan Schengenin rajasäännöstössä tarkoitetuissa 

tilanteissa ja viimesijaisena keinona. 

 

Sisärajavalvonnan tulee neuvoston suosituksen mukaisesti olla kohdennettua, sen intensiteetti olisi 

rajoitettava siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä, ja rajavalvonnan olisi haitattava suuren ylei-

sön liikkumista kyseisillä sisärajoilla mahdollisimman vähän.678 Vuosia jatkuvien rajatarkastusten 

oikeasuhtaisuus voidaan kyseenalaistaa myös siksi, että sisärajaylitysten ja turvapaikkahakemusten 

määrä putosi nopeasti vuoden 2016 aikana. Esimerkiksi Norjassa evättiin rajatarkastuksissa pääsy 

ainoastaan 14 henkilöltä kesällä 2016.679 Samaan aikaan Tanskassa sisärajoilla tarkastettiin yli mil-

joona ihmisitä ja Ruotsissa yli kolme miljoonaa.680 Norjan ilmoitusten mukaan rajatarkastusten vai-

kutus tavalliseen liikenteeseen rajoilla oli vähäinen. Rajatarkastuksia tehtiin kuukausittain kuitenkin 

kymmeniä tai satoja tuhansia tilanteessa, jossa turvapaikkahakemusten määrä oli romahtanut, eikä 

käytännössä kenenkään maahanpääsyä evätty.681 Suurelle yleisölle aiheutunut haitta ja rajatarkastus-

ten lukumäärä ja intensiteetti eivät selvästi ole järkevässä suhteessa toisiinsa.682  

 

 

  

 
676 Brekke et al. 2017, s. 22. 
677 Jo vuosituhannen vaihteessa Pohjoismaissa havaittiin, että rajoittavalla politiikalla saatiin turvapaikanhakijat lähinnä 
siirtymään naapurimaihin ja takaisin. Ks. Brekke 2004, s. 33–34. 
678 (EU) 2016/894 
679 COM(2016) 635 final, kohta 3. 
680 COM(2016) 635 final, Liite 1.  
681 Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security 20.2.2017. 
682 Pohjoismaiden ministerineuvoston raportissa todetaan, että rajatarkastuksien seurauksena sekä Tanskan ja Saksan 
maajaralla että Tanska ja Ruotsin yhdistävällä sillalla oli kilometrien pituisia jonoja kesällä 2016. Monet päätyivät vaih-
tamaan työpaikkaa tai muuttamaan, kun rajatarkastukset erotti toisistaan yhtenäisenä työssäkäyntialueena toimineet Mal-
mön ja Kööpenhaminan alueet. Andresen et al. 2016, s. 11–12.  
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5.1.2 Maahanmuutto hyvinvointivaltion ja kansallisen identiteetin uhkana 

 

Maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat nähdään Pohjoismaissa myös taloudellisena uhkana, joka 

kohdistuu kuntiin, terveydenhuoltoon ja koko hyvinvointivaltion tulevaisuuteen. Nämä ovat yhteis-

kunnan ja politiikan alueita, joilla jäsenvaltioilla on enemmän liikkumavaraa. Näin ollen esimerkiksi 

turvapaikanhakijoiden saamat taloudelliset avustukset ovat keinoja vaikuttaa turvapaikanhakijoiden 

määrään tai siihen, jäävätkö he maahan.683 Norjassa hallitus totesi, että maahanmuuttoaallot haastavat 

hyvinvointivaltion, minkä vuoksi oli välttämätöntä hallita maahanmuuttoa.684 Käytännössä tällä hal-

linnalla tarkoitettiin maahanmuuton rajoittamista.685 

 

Ruotsin perustelut sisärajatarkastusten aloittamiselle ja lakimuutoksille liittyivät keskeisesti hyvin-

vointiyhteiskunnan palveluiden turvaamiseen. On kuitenkin kyseenalaista, voidaanko esimerkiksi 

vuosia kestäneitä rajatarkastuksia tai tilapäisen lain voimassaolon jatkamista perustella ainoastaan 

ruotsalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylikuormittumisella. Kyseessä on merkittävä poikkeus univer-

salismin periaatteelle rakentuvaan pohjoismaiseen hyvinvointivaltioajatteluun: hyvinvointivaltio ja 

sen mukana tuleva materiaalinen ja sosiaalinen hyvinvointi ei olekaan tasa-arvoista, kattavaa ja avo-

kätistä, vaan se on varattu ainoastaan niille, joilla on oikeanlainen identiteetti, kansallisuus ja sidokset 

valtioon. Kuuluminen oikeutettuihin ja toisaalta poissulkeminen osoitetaan maahanmuuton hallinnan 

normeilla, instituutioilla ja sanktioilla. Jotta voitiin tuottaa turvallisuuden tunnetta hyvinvointiyhteis-

kunnan jäsenille, oli jätettävä ulkopuolella olevat ilman.686 

 

Tanskalainen ja norjalainen erikoisuus on maahanmuuton näkeminen uhkana kansalliselle identitee-

tille. Tanskalainen nationalismi perustuu ajatukseen alkuperäisestä, luterilaisesta tanskalaisesta, joka 

on syntynyt yhtenäiskulttuurin Tanskassa. Tanskalaisen yhteiskunnan arvot, kuten suvaitsevaisuus, 

demokratia ja vapaus kuuluvat vain valtaväestölle. Muut ovat vieraita ja muukalaisia, joiden ei ole 

mahdollista tulla tanskalaisiksi. Niinpä maahanmuuttaja ei ole oikeutettu hyvinvointiyhteiskunnan 

etuihin.687 Tuloksena on valtio, joka ylläpitää liberaalia kulissia, mutta antaa integraatiolle, 

 
683 Slominski – Trauner 2017, s. 114.  
684 Sundvolden-plattformen 2013, s. 19.  
685 Regjeringen 5.4.2016. Hallituksen mukaan Norjaan luvallisesti jäävien maahantulijoiden integraatio ja hyvinvointi-
valtion ylläpitäminen perustuu tiukkaan turvapaikkapolitiikkaan. 
686 Barker 2017, s. 8, 11 ja 131–132. Barker kutsuu tätä käsitteellä rangaistusnationalismi, penal nationalism. Ei-toivo-
tuilta maahanmuuttajilta voidaan tällä perusteella riistää paitsi vapaus, myös ihmisarvo, turvallisuus ja autonomia. 
687 Rytter 2019, s. 686–687; Suárez-Krabbe – Lindberg 2019, s. 94. Lähimmäksi kansalaisuutta maahanmuuttaja voi 
päästä, mikäli hän saa pitkään maassa olleen oleskeluluvan, joka on käytössä esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa. Hudd-
leston - Vink 2015, s. 11. 
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kansalaisuudelle, tasa-arvolle ja hyvinvointivaltiolle oman taantumuksellisen sisältönsä.688 Maahan-

muutto on rikas maaperä myös identiteettipolitiikalle ja EU-vastaisuudelle. Euroskeptiset populistiset 

puolueet ovat onnistuneet paketoimaan kansallisen identiteetin ja maahanmuuttovastaisuuden ja esit-

tämään EU:n elitistisenä uhkana kansalliselle itsemääräämisoikeudelle ja demokratialle.689 

 

 

5.1.3 Lainsäädännön kumulatiivinen kiristäminen ja rajoittavan maahanmuuttopolitiikan tehokkuus 

 

Yksittäisten lainsäädäntömuutosten lisäksi merkitystä on sillä, kuin pitkäaikaisia, toistuvia ja yleisiä 

ne ovat. Ruotsissa poikkeuksellisen ankaria kiristyksiä sisältävä lakimuutos tehtiin helpommin hy-

väksyttäväksi painottamalla sitä, että sen oli tarkoitus olla ajallisesti rajoitettu.690 Toisin kuin Ruot-

sissa, Suomessa ei tehty tilapäisiä muutoksia, vaan kiristykset tulivat ainakin toistaiseksi jäädäkseen. 

Keskeiset kiristykset Suomen turvapaikkamenettelyyn ja ulkomaalaislakiin tehtiin jo vuoden 2016 

aikana. Suomi ja Ruotsi poikkesivat tässäkin Norjasta ja Tanskasta, joissa kiristykset ovat olleet 

enemmän tai vähemmän jatkuvia vuodesta toiseen.  

 

Valtioiden on vaikea tehdä lainsäädännöllisiä täyskäännöksiä, mutta jatkuvat asteittaiset muutokset 

ovat mahdollisia. Lisäksi rajoittavat käytännöt vaikuttavat myös sellaisiin, joihin niitä ei alun perin 

suunnattu.691 Lainsäädännön toistuva ja asteittainen kiristäminen yhdistettynä keinotekoisiin katego-

rioihin voi johtaa arvaamattomiin seurauksiin ja siihen, että heikoimmassa asemassa olevat kärsivät 

niistä suhteettoman paljon. Esimerkiksi Tanskassa luotiin erityisesti syyrialaisia pakolaisia varten 

oma suojelukategoria, jossa oikeudet olivat aiempaa vähäisemmät. Myöhemmin tähän kategoriaan 

luokiteltujen oikeuksia rajattiin entisestään, vaikka heidän tosiasiallinen tilanteensa ei poikennut pa-

kolaisaseman saaneista.692 Useamman yhtäaikaisen pienen kiristyksen yhteisvaikutus voi lopulta olla 

merkittävämpi kuin täyskäännöksen. Suomen ulkomaalaislain muutokset näyttävät pohjoismaisessa 

 
688 Mouritsen – Olsen 2013, s. 692, 706–708. Eurooppalainen idea integraatiosta on liberaalimpi, mutta samalla poissul-
keva joitakin maahanmuuttajaryhmiä kohtaan: liberaali eurooppalainen ei voi olla muslimimaahanmuuttaja 
689 Börzel 2016, s. 9, 20 ja 25; Börzel – Risse 2018, s. 101. On ehdotettu, että jäsenmaiden haluttomuus täyttää oikeudel-
lisia ja taloudellisia sitoumuksiaan on seurausta populististen puolueiden ja (euro)nationalististen aatteiden noususta jä-
senmaissa.  Oikeistopopulistit monissa maissa ovat onnistuneet luomaan ja vahvistamaan kuvaa suvaitsemattomasta, 
muslimivastaisesta, poissulkevasta ja ulkomaalaispelkoisesta Euroopasta sekä kansallisella että unionin tasolla. Tämä 
estää jäsenvaltioita edistämästä yhteisiä ratkaisuja ja noudattamasta jo tehtyjä päätöksiä, mikä ruokkii populististen puo-
lueiden kannatuksen kasvua.  Liberaalit äänenpainot eivät ole pystyneet vastaamaan julkisessa keskustelussa samalla 
mitalla. 
690 Prop. 2015/16:174, s. 33. Toisaalta tilapäisen lain voimassaoloa jatkettiin myöhemmin, joten kiristysten hyväksyttä-
vyys voidaan kyseenalaistaa. 
691 Palander 2019, s. 190.  
692 UNHCR 2016b, kohdat 10 ja 12.  
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vertailussa vähäisiltä, mutta niiden yhteisvaikutuksia ei ole selvitetty – ei ennen lakimuutoksia eikä 

niiden jälkeenkään. Jos valtio, jossa asuu kansainvälisesti vertailtuna olematon määrä ulkomaalaisia, 

rajoittaa sitä vähäistäkin maahanmuuttoa, ei kyseessä voi olla erityisen muuttoliikemyönteinen maa.  

 

Yrityksiä rajoittaa maahanmuuttoa on ollut eri puolilla maailmaa, mutta historia on osoittanut, että 

vaikutukset ovat usein olemattomia tai lyhytaikaisia, sillä esimerkiksi taloudelliset ja sosiaaliset 

työntö- ja vetovoimatekijät ovat niin voimakkaita.693 Maahanmuuton hallinta saattaa ainakin näen-

näisesti toimia halutulla tavalla, mutta aiheuttaa myös lieveilmiöitä. Muuttoliike ei vähene, ainoas-

taan maahanmuuttajien reitit, kohdemaat tai maahanmuuton väylät, kuten maahanmuuton peruste, 

vaihtuvat. Maahanmuuttopolitiikan tai lainsäädännön odotettu kiristyminen voi rohkaista lisää lähti-

jöitä ja toisaalta estää muuttajia palaamasta kotimaihinsa sen pelossa, että pääsyä takaisin ei enää 

ole.694 Maailmanlaajuiset talous- tai muut kriisit saattavat saada siirtolaisten määrät hetkellisesti not-

kahtamaan, mutta ne palaavat takaisin tai entistä korkeammalle tasolle. On myös arvioitu, että maa-

hanmuuton rajoittaminen ja ankara turvapaikkapolitiikka ajavat ihmisiä paperittomiksi ja lisäävät 

säännösten vastaista maahanmuuttoa.695 Keinot, joilla yritetään torjua sääntöjen vastaista maahan-

muuttoa, itse asiassa tuottavat sitä.696 Lakimuutosten kiristämisen seurauksena yhä useampi jää ilman 

oleskeluoikeutta ja maasta poistamisen tehostaminen saa monet pakoilemaan viranomaisia. Reitit 

säännösten mukaiseen maahantuloon ja maassa oleskeluun kaventuvat.697 Turvapaikan hakemisen 

estäminen tai rajoittaminen pelotevaikutuksen avulla lisää kansainvälistä ihmiskauppaa ja salakulje-

tusta, aiheuttaa valtavia kustannuksia ja heikentää kansainvälisen pakolaisoikeuden järjestelmää.698 

 

 

  

 
693 Hollifield et al. 2014, s. 7.  
694 De Haas 2019, s. 907–911.  
695 Czaika – Hobolth 2016, s. 361.  
696 Todorov 2019, s. 207. Norjassa lakiesitykseen kirjattu pohdinta siitä, seuraako viisumitta maahantulosta rangaistus 
turvapaikanhakijalle, koska kyseessä on lakimuutoksen jälkeen laiton maahantulo, on erinomainen esimerkki siitä, miten 
valtio voi tuottaa ja lisätä säännösten vastaista maahanmuuttoa, vaikka tosiasiassa mikään ei ole muuttunut. Ks. Prop. 90 
L (2015–2016), s. 22. 
697 Gammeltoft-Hansen – Tan 2016, s. 644. 
698 Gammeltoft-Hansen – Tan 2016, s. 647. Pelotevaikutukseen perustuvalla maahanmuuttopolitiikalla on myös globaa-
leja vaikutuksia. Suurin osa kotimaistaan pakenevista eivät päädy Eurooppaan tai muihin länsimaihin, vaan siirtyvät naa-
purimaihin konfliktialueen ulkopuolelle. Euroopan maiden kiristynyt suhtautuminen turvapaikanhakijoihin on saanut eni-
ten taakkaa kantavat maat joko kestokyvyn rajoille tai hylkäämään kansainvälisen pakolaisoikeuden periaatteet. 
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5.2 EU-oikeuden vaikutus ja kosmopoliittisen muuttoliikepolitiikan mahdollisuudet 

 

Maahanmuuttoa on Euroopan unionin perussopimusten mukaan hallittava tehokkaasti.699 Avoimessa 

Euroopassa, missä sisärajoja ei ole, yksittäinen jäsenvaltio ei kuitenkaan pysty itse hallitsemaan maa-

hanmuuttoa.700 Vaikutus toteutuu myös toiseen suuntaan: EU:n perussopimuksissa jäsenmaille tur-

vattu oikeus päättää siitä, kuinka paljon kolmansien maiden kansalaisia päästetään niiden alueelle 

hakemaan työtä palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana voi näyttäytyä merki-

tykseltään vähäiseltä muuttoliikeoikeuden kokonaisuuden kannalta. Käytännössä se on kuitenkin yksi 

niistä keskeisistä lähtökohdista, joka sitoo muuttoliikeoikeuden kansallisvaltioihin ja rajaa monien 

muuttajien mahdollisuuksia saapua Eurooppaan laillisia reittejä käyttäen.701 

 

Pohjoismaat ovat hyvä esimerkki siitä, miten lainsäädännön eurooppalaistuminen voi tarkoittaa oi-

keuksien rajoittamista.702 Eurooppalaistuminen voi olla myös valikoivaa ja vinoutunutta: EU:lta ote-

taan se, mikä sillä hetkellä sopii kansallisiin ratkaisuihin, mutta muuten unionin oikeuden vaikutusta 

torjutaan.703 Jäsenmaille ja EU:lle yhteistä on, paitsi yritys rajoittaa maahanmuuttoa, myös tehostaa 

ei-toivottujen kolmannen maan kansalaisten palautuksia kotimaihinsa. Kansallisen tason poliittiset 

valinnat on helppo perustella EU:n tarjoamalla taustatuella, esimerkiksi turvallisen kolmannen maan 

käsitteellä. Palauttaessaan kielteisen päätöksen saaneita takaisin lähtömaihin, jäsenvaltio ei riko kan-

sainvälisen oikeuden velvoitteitaan, vaan ainoastaan noudattaa EU:sta lähtöisin olevia menettelyllisiä 

ja aineellisia standardeja.704 

 

Kaikkia EU-lainsäädännön maahanmuuton hallinnan tai rajoittamisen keinoja ei kuitenkaan ole otettu 

käyttöön, ja EU-normien soveltamisessa, viranomaisten toiminnassa ja hallintomenettelyissä on val-

tioiden välillä vaihtelua.705 Suomi oli ainoa neljästä tarkastellusta valtiosta, joka ei palauttanut sisä-

rajatarkastuksia maahanmuuttajien määrän lisääntyessä. Suomen hallitus perusteli turvapaikkalain-

säädännön tiukennuksia kansainvälistä suojelua koskevilla EU-direktiiveillä, mutta vain harkitsi per-

heenyhdistämisen asumisaika-, integraatio- ja asuntoedellytystä, eikä pitänyt niiden käyttöönottoa 

tarkoituksenmukaisena.706 Hallintomenettelyn tasolla ja viranomaisten toiminnassa erot tulevat esiin 

 
699 SEUT 79(1) artkla.  
700 KOM(2008) 359 lopullinen, 1. Johdanto. 
701 SEUT 79(5) artikla.   
702 Wahlbeck 2019, s. 308.  
703 Wahlbeck 2019, s. 314.  
704 Slominski – Trauner 2018, s. 113.  
705 Muuttoliikkeen hallinta on lainsäädännön näkökulmasta monimutkaista ja -tasoista, mikä korostaa hallinnollisten käy-
täntöjen merkitystä. Ks. esim. Eule et al. 2018, s. 48, 115. 
706 Wahlbeck 2019, s. 307. 



 99 

silloin, kun toiset valtiot ovat enemmän sidottuja EU-oikeuteen kuin toiset. Suomessa ja Ruotsissa ei 

hyödynnetä Eurodac-asetuksen 17 artiklan perustetta säännösten vastaisesti oleskelevan henkilölli-

syyden ja hakemushistorian selvittämiseen samaan tapaan kuin Norjassa ja Tanskassa, vaikka teori-

assa sovellettava lainsäädäntö on sama. Vaikka Ruotsi tunnistaa säännösten vastaisen maahanmuuton 

lisääntyneen vuoden 2015 jälkeen, se on kuitenkin pidättäytynyt kansallisen lainsäädännön muutok-

sista ja odottaa ratkaisuja Euroopan unionilta.707 Sen sijaan Suomessa kansallisen maahanmuuton 

hallinnan korostaminen on johtanut epäröintiin sen suhteen, olisivatko EU:n laajuiset ratkaisut mah-

dollisia.708 
 

Tanskalla ja Norjalla on ollut muuttoliikepolitiikassa ja -lainsäädännössä enemmän liikkumavaraa, 

jota ne ovat aktiivisesti käyttäneet saadakseen etäisyyttä sekä eurooppalaiseen että kansainväliseen 

pakolaisoikeuteen ja ihmisoikeuksiin. Esimerkiksi Norjan lakimuutokset, joilla tehtiin mahdolliseksi 

ohittaa Dublin-järjestelmä ja tulkita laajempana sisäisen paon mahdollisuudet, ovat irtiottoja euroop-

palaisista ja kansainvälisistä standardeista. Lakimuutos, jolla poistettiin kohtuullisuusharkinta sisäi-

sen paon mahdollisuudesta, johtaa siihen, että turvapaikan saamisen kynnys on Norjassa korkeam-

malla kuin määritelmädirektiivissä ja siten unionin jäsenvaltioissa.709  

 

Ihmisoikeudet jäivät maahanmuuton rajoittamisen jalkoihin.710 Sisärajatarkastusten, henkilöllisyys-

tarkastusten ja liikenteenharjoittajien velvollisuuksien yhtäaikainen käyttö estivät tehokkaasti kan-

sainvälisissä sopimuksissa turvatun pääsyn kansainvälisen suojelun piiriin.711 Ruotsissa tilapäisen 

lain valmistelu ja perustelut olivat puutteellisia erityisesti sen osalta, mitä tarkoitetaan Ruotsin kan-

sainvälisillä velvoitteilla, joiden rikkominen estää lain soveltamisen. Epäselvä lainsäädäntö on on-

gelmallista sekä legitimiteetin että oikeusturvan kannalta, ja kysymys kansainvälisen oikeuden 

 
707 SOU 2017:93, s. 30, 58. Aloitteet säännösten vastaisen maahanmuuton torjumiseksi lainsäädännön keinoin eivät ole 
juuri edenneet. Ehdotettu on esimerkiksi laittomasti maassa oleskelevien piilottamisen kriminalisointia, karkottamispää-
tösten vanhentumisajan poistamista, ETA-valtioiden kansalaisten vapaaseen liikkuvuuteen liittyviin väärinkäytöksiin 
puuttumista, poliisin resurssien ja ulkomaalaisvalvonnan lisäämistä sekä kovempia rangaistuksia ihmiskaupasta. Ks. 
Kommittémotion 2018/19:2987. 
708 Wahlbeck 2019, s. 313.  
709 Brekke – Staver 2018, s. 2173–2175; Gammeltoft-Hansen 2017, s. 118. Muuttaessaan yksipuolisesti lainsäädäntöään 
Norjan otti vain vähäisen riskin suhteessa Euroopan unioniin, sillä se oli ainoastaan välillisesti sitoutunut unionin yhtei-
seen turvapaikkapolitiikkaan ja minimivaatimuksiin. 
710 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ihmisoikeusmyönteisyydessään askeleen edellä ja ratkaisukäytännössään lin-
jannut, että sekä pakolaiset että turvapaikanhakijat ovat haavoittuvassa asemassa. Sen sijaan säännösten vastaisesti oles-
kelevat eivät ole.  Säännösten vastaisesti oleskelevien määrittäminen haavoittuvaksi ryhmäksi kaventaisi valtioille kuu-
luvaa harkintamarginaalia maahanmuuton hallintaan liittyvissä kysymyksissä. EIT on ollut tässä kysymyksessä varovai-
nen, sillä vaarana tuomioistuimen ratkaisujen tehokkuuden ja hyväksyttävyyden heikentyminen.  Vaikka tarkoitus on 
ylläpitää tuomioistuimen ratkaisujen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen painoarvoa ja vaikuttavuutta, sitä voidaan pitää 
ongelmallisena itse ihmisoikeuksien turvaamisen näkökulmasta. M.S.S. v. Belgia & Kreikka, 30696/09, kohta 251. Ks. 
myös Nieminen 2019, s. 144. 
711 Stern 2018, s. 255; UNHCR 2015a, kohta 15.  
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tulkinnasta jäi tuomioistuinten tehtäväksi.712 Tanska ja Norja ottivat etäisyyttä kansainväliseen muut-

toliikeoikeuteen, erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Molemmissa maissa on poliitikkojen 

puheissa esiintynyt toiveita siitä, että kansainvälisten sopimusten käyttöalaa ja instituutioiden vaiku-

tusvaltaa tulisi muuttoliikekysymyksissä kaventaa. Norja halusi arvioida kansainvälisiä sopimuksia 

uudelleen, ja Tanska vaati EIS:n soveltamisen rajaamista sen ydinaluetta koskeviin kysymyksiin. 

Vaikka Norjan Innstramninger II -lakiesitys sisältääkin useita viittauksia UNHCR:n suuntaviivoihin 

ja kansainvälisiin sopimuksiin, niitä ei pidetä Norjaa sitovina.713 YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja 

sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevä komitea on huomauttanut, että Tanskan toimet eivät ole olleet 

välttämättömiä eivätkä suhteellisuusperiaatteen mukaisia. Lisäksi ne kohdistuvat sellaisiin henkilöi-

hin, jotka ovat valmiiksi haavoittuvassa asemassa.714 Suomessa perustuslakivaltiokunta kiinnitti huo-

miota siihen, onko perusoikeuksien rajoittaminen hyväksyttävä keino harjoittaa maahanmuuton hal-

lintaa.  

 

Kansainvälinen oikeus ei oikeuta kotimaastaan pakenevaa valitsemaan vapaasti sitä valtiota, jossa 

hän on oikeutettu saamaan tarvitsemaansa suojelua.715 Turvapaikanhakijan oma mielipide tulisi kui-

tenkin ottaa huomioon, mikä tukisi muuttajan toimijuutta, lisäisi kansainvälisen järjestelmän hyväk-

syttävyyttä ja demokraattisuutta.716 Maahanmuuttajan toimijuus ja oikeuksien turvaaminen edistäisi-

vät todennäköisesti myös taloudellista toimeliaisuutta nimenomaan Euroopan kontekstissa.717 Tämän 

tutkielman aineistossa ei ole viitteitä kummastakaan. On vaikea kuvitella, miten kolmannet valtiot ja 

niiden asukkaat potentiaalisina maahanmuuttajina osallistuisivat esimerkiksi EU-politiikkojen toteut-

tamiseen.718 Muuttoliikkeen hallinnassa ei myöskään ole tavattu hyödyntää politiikan ruohonjuurita-

soa samassa laajuudessa kuin esimerkiksi sosiaalipoliittisissa kysymyksissä. Vuorovaikutus kansa-

laisjärjestöjen kanssa on olematonta tai vähäistä, vaikka Eurooppa-neuvosto on rohkaissut EU:n toi-

mielimiä käymään avointa ja säännöllistä vuoropuhelua etujärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan 

kanssa.719 

 

 
712 Stern 2020, s. 136.  
713 Prop. 90 L (2015–2016), s. 15, 49–50. Lakiesityksen mukaan kansainväliset sopimukset eivät ole tehty tätä päivää ja 
yhteiskunnallista tilannetta ajatellen. 
714 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights 2019, kohta 12.  
715 UNHCR 2013, kohta 3(a). Samassa yhteydessä UNHCR toteaa, että turvapaikan hakeminen heti ensimmäisestä mah-
dollisesta valtiosta ei toistaalta ole pakollista.  
716 UNHCR 2003, kohta 11; UNHCR 2016a, kohta 19.  
717 McMahom 2016, s. 138. 
718 Cardwell 2016, s. 373. 
719 2010/C 115/01 kohta 1.2.8 
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Fortress Europe siis ei selitä Pohjoismaiden reaktioita muuttoliikekriisiin, mutta vielä vähemmän 

niissä on viitteitä kosmopoliittisesta tai edes eurooppalaisesta lähestymistavasta. Unionin vapautta, 

oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota korostavat perusarvot eivät heijastu maahan-

muuttoa koskevaan poliittiseen päätöksentekoon tai jäsenvaltioiden käytäntöihin. Kosmopoliittisessa 

Euroopassa kansalliset lait edustaisivat monimuotoisuutta ja täydentäisivät eurooppalaisia muuttolii-

kenormeja.720 Sen sijaan, että Pohjoismaat olisivat etsineet eurooppalaista, solidaarista, humaania lin-

jaa ja ihmisoikeudet huomioon ottavia keinoja, ne päätyivät ratkaisuihin, jotka olivat ja ovat edelleen 

kyseenalaisia Schengenin rajasäännöstön ja esimerkiksi YK:n ihmisoikeusjulistuksen ja pakolaisia 

koskevan yleissopimuksen kanssa. Pohjoismaisten lainsäätäjien tahto edistää ihmisoikeuksia, demo-

kratiaa ja muita kosmopoliittisia arvoja on ollut olematon, mikä herättää epäilyksen siitä, onko edes 

olemassa eurooppalaista, solidaarista, humaania ja liberaalia identiteettiä. Muuttoliikeoikeuden sel-

kärangan Euroopassa muodostavat kansallisvaltioiden rajat, kansallinen maahanmuuttolainsäädäntö 

ja sisäiseen ja kansalliseen turvallisuuteen keskittyvä maahanmuuttopolitiikka.  

 

 

5.3 Muuttoliikelainsäädännön tulevaisuudennäkymät Euroopassa 

 

Viime vuosien aikana maahanmuutosta on tullut yksi mutkikkaimmista, nopeasti muuttuvimmista ja 

kiistellyimmistä oikeuden ja politiikan aloista Euroopasta.721 Muuttoliikekysymykset ovat myös Eu-

roopan integraation kannalta aivan keskeisiä. Sekä Eurooppaan suuntautuva että Euroopan sisäinen 

muuttoliike on lisääntynyt, ja aiheeseen liittyy runsaasti sekä kansallisia että rajat ylittäviä poliittisia 

ja oikeudellisia kysymyksiä. Ruotsin pyrkimys saada muut jäsenvaltiot kantamaan vastuunsa muut-

toliikekriisissä ei ole toteutunut. Päinvastoin toiset Pohjoismaat kiirehtivät lisäämään maahanmuuton 

kontrollia ja estämään turvapaikanhakijoiden tulon omien rajojensa sisäpuolelle. Euroopan valtiot ja 

Pohjoismaat ovat silti toisistaan riippuvaisia kolmansista maista tulevien maahanmuuttajiin ja turva-

paikanhakijoihin liittyvissä kysymyksissä.722 Vuosituhannen vaihteessa luonnosteltiin unionille ak-

tiivisempaa, laaja-alaisempaa ja osin myös liberaalimpaa maahanmuuttopolitiikkaa. Sen sijaan, että 

ainoastaan torjuttaisiin Eurooppaan kohdistuvaa muuttopainetta, oli hyväksyttävä, että kansainväli-

nen muuttoliike jatkuu ja edellyttää asianmukaista sääntelyä. Muuttoliikkeellä nähtiin olevan myön-

teisiä vaikutuksia unionille, muuttajille itselleen sekä lähtömaille.723  

 
720 Thym 2016a, s. 312-313. 
721 Rosas – Armati 2018, s. 183.  
722 Janýšková – Harmáček 2020, s. 60.  
723 KOM(2000) 757 final, s. 3. 
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Tähän mennessä Euroopan unionin turvapaikkajärjestelmä ja sen turvin unionin alueelle saapuvat 

kolmansien maiden kansalaiset ovat saaneet aikaan limbon, jossa mikään ei ole sitä, miltä näyttää tai 

mitä sen väitetään olevan.724 Ensinnäkään kyse ei tosiasiassa ole Euroopan laajuisesta järjestelmästä 

niin kauan kuin yksittäinen jäsenmaa on vastuussa yksittäisestä hakemuksesta, mutta valtiot pyrkivät 

kaikin keinoin estämään turvapaikkahakemuksen jättämisen juuri omalla alueellaan. Toiseksi turva-

paikanhakija ei ole se, joka on eniten turvan tarpeessa ja moni ei ole ainakaan se, kuka kertoo ole-

vansa. Kolmanneksi integraatio on keino päästä ei-toivotusta ulkomaalaisesta eroon, mutta käännyt-

tämisen jälkeen pyritään pikemminkin kiinnittymään oleskeluvaltioon kuin suuntamaan takaisin läh-

tömaahan. Myös henkilöiden vapaa liikkuvuus on hyvä idea, mutta kaukana todellisuudesta. Lain- tai 

oikeudenmukaisuudesta ei edes Pohjoismaissa voi koskaan tietää, sillä lainsäätäjät siirtävät maalia 

pyrkimystensä mukaan. 

 

Euroopan vuoden 2015 kriisi ei ollut pakolaiskriisi, vaan poliittinen kriisi, joka johtui siitä, että EU 

epäonnistui yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanossa.725 Jäsenvaltioiden oikeus ja keske-

nään erilaiset käytännöt korostuvat nopeasti muuttuvissa tilanteissa, joihin hajanainen EU-lainsää-

däntö ei antanut tyydyttävää vastausta.726 Tämä tutkielman aineisto ja Pohjoismaiden reaktiot osoit-

tavat lisäksi, ettei kyseessä ollut ainoastaan turvapaikkajärjestelmän kriisi, vaan laajempi ongelma 

kolmansista maista tulevan ja EU:n ulkorajat ylittävän muuttoliikkeen suhteen. Kaikkia turvapaikan-

hakijoita ei rekisteröity ulkorajan ylityksen yhteydessä, minkä vuoksi oli epäselvää, keitä Eurooppaan 

pyrki. Turvapaikanhakijoiden joukossa oli kansainvälisen suojelun tarpeessa olevien lisäksi suuri 

määrä muita maahantulijoita. Unionin lainsäädäntö eli Dublin-järjestelmä lähetti monet heistä Eu-

rooppaa kiertävälle radalle, josta ei ole reittiä lailliseen oleskeluun toivotussa kohdemaassa, mutta ei 

myöskään paluuta lähtömaahan. Eurooppaan syntyi oma säännösten vastaisten maahanmuuttajien ka-

tegoria kielteisten turvapaikkapäätösten saaneista, joita ei onnistuta palauttamaan kotimaihinsa.  

 

 
724 Eule et al. 2018, s. 118.  
725 Lenaerts 2010, s. 301; Niemann – Zaun 2017; Thym 2016b, s. 1555–1556. Wahlbeck 2019, s. 300. Syynä on Thymin 
mukaan implementoinnin puutteellisuus. Vakiintuneet EU-lainsäädännön yleiset periaatteet ja tulkintakäytännöt eivät ole 
sovellettavissa muuttoliikkeeseen liittyvissä kysymyksissä samalla tavoin kuin esimerkiksi sisämarkkinaoikeudessa Vä-
littömän vaikutuksen perusteella yksittäisten henkilöiden kansallisissa tuomioistuimissa nostamien kanteiden kautta ei 
voida varmistaa EU:n ylikansallisen turvapaikkalainsäädännön täytäntöönpanoa. Syynä on myös EU-instituutioiden vuo-
teen 2015 jatkunut passiivisuus EU-lainsäädännön noudattamisen valvomisessa. Komission hiljaisuus päättyi syksyllä 
2015, jolloin se antoi 48 rikkomuspäätöstä Euroopan turvapaikkajärjestelmän toiminnan tehostamiseksi. Ks. Euroopan 
komissio lehdistötiedotteet IP/15/6276 10.9.2015 ja IP/15/5699 23.9.2015. 
726 Chetail 2016, s. 27-29. EU:n turvapaikkajärjestelmää ei voi tosiasiassa edes pitää järjestelmänä, ja kyseenalaista on 
myös järjestelmän yhteisyys, sillä jäsenvaltioiden politiikat ja käytännöt vaihtelevat merkittävässä määrin. 
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Yksi ja sama kolmannen maan kansalainen voi saapua unionin alueelle Schengen-viisumilla tarkoi-

tuksenaan päästä töihin, hakea turvapaikkaa työnteko-oikeuden saadakseen, perustaa perheen, saada 

turvapaikkahakemukseensa kielteisen päätöksen ja tulla käännytetyksi kotimaahansa. Sinänsä yksin-

kertainen kysymys siitä, voiko kyseinen henkilö oleskella unionin alueella, tulee arvioitavaksi kes-

kenään eri suuntiin tulkittavien säädösten perusteella. Kyse ei ole yhtenäisestä muuttoliikettä koske-

vasta lainsäädännöstä, vaan eri sektoreita sääntelevistä direktiiveistä ja asetuksista, jotka toisaalta 

luovat yksilölle oikeuksia, mutta asettavat myös rajoituksia ja edellytyksiä niiden saavuttamiselle tai 

toteuttamiselle. Viisumijärjestelmän ja opiskelijoita koskevan direktiivin on tulkittu tavoittelevan 

liikkuvuuden lisäämistä, Schengen-järjestelmän torjuvan laitonta maahantuloa ja palautusdirektiivin 

sekä tehokasta palautuspolitiikkaa että toisaalta ihmisoikeuksien turvaamista.727 EU:n lainsäädäntö 

avaa rajattoman määrän yksittäisen maahantulijan oikeusasemaan liittyviä kysymyksiä, jotka kertau-

tuvat aina, kun muuttaja ylittää EU:n sisärajan.  

 

Hallitun maahanmuuton periaate perustuu käsitykseen suvereenista valtiosta ja sen rajoista. Sisäraja-

tarkastusten poistaminen Euroopassa johti hallinnantunteen menettämiseen, minkä seurauksena maa-

hanmuutto ja erityisesti kansainvälisen suojelu kytkeytyvät yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tee-

moihin.728 Eurooppaan kohdistuva muuttoliike nähdään edelleen territoriaalisesta rajavalvonnan nä-

kökulmasta ja sisäisen turvallisuuden kysymyksenä.729 Samaan aikaan jäsenvaltiot pyrkivät ylläpitä-

mään kansallisvaltion rajoja torjumalla muuttoliikettä omalle alueelleen. Sisärajatarkastukset ovat 

kuitenkin suhteettoman raskas ja epätarkka keino estää turvapaikanhakijoiden edelleen liikkumista 

Euroopassa, varsinkin kun otetaan huomioon se, että edelleen liikkumisen syyt eivät ensisijaisesti ole 

liikkujissa itsessään, vaan huonosti toimivassa EU-lainsäädännössä, joka liikuttaa turvapaikanhaki-

joita ympäri Eurooppaa. 

 

Mikäli Euroopassa halutaan tehdä oikeudenmukaista maahanmuuttopolitiikkaa, joka perustuu unio-

nin perussopimuksiin ja perusarvioihin, on jokaisen yksittäisen maahantulijan kohtalon perustuttava 

oikeisiin tietoihin ja niistä johdettuun oikeudenmukaiseen arvioon. Keskeistä on läpinäkyvyys, tieto 

ja päätösten perusteltavuus.730 Kysymys on käytännössä siitä, miten tuo tieto saadaan, kenen käytössä 

 
727 C 61/11 El Dridi, ECLI:EU:C:2011:268, kohta 59; C-575/12 Air Baltic Corporation, ECLI:EU:C:2014:2155, kohta 
50, 55 ja 68; C-290/14, Celaj, ECLI:EU:C:2015:640, kohdat 21–23. Viisumien osalta C-84/12, Koushkaki, 
EU:C:2013:862, kohdat 52–54. Toisaalta kohdassa 53 on luettavissa myös epäsuora viittaus forum shopping -ilmiöön 
viisumihakemuksen jättämisessä, mikäli valtioilla on keskenään eri edellytyksiä viisumin myöntämiselle. 
728 Moreno-Lax 2014, s. 154–155; SN 200/99, kohdat 3–5; 2010/C 115/01, kohta 6. Ks. myös Schengenin sopimus 7 
artikla ja KOM(2000) 757 final.  
729 Lavenex 2019, s. 583.  
730 Miller 2016, s. 160.  
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se on ja miten sitä jaetaan. Tällä hetkellä tietojenvaihto jäsenvaltioiden välillä ei toimi tai sitä ei edes 

yritetä. Turvapaikanhakijoiden ja terrorismista epäiltyjen biometrisia tietoja voidaan verrata keske-

nään, mutta vertailua ei tehdä, mikäli he hakevat oleskelulupaa jollain muulla perusteella.731 Muutto-

liikelainsäädäntö on rakennettu keinotekoisten ja liian tiukkojen kategorioiden varaan: ellei turvapai-

kanhakija saa suojeluasemaa, tulee hänestä EU- ja Pohjoismaiden lainsäädännössä helposti laiton 

maahanmuuttaja.732  EU:n toimivalta muuttoliikekysymyksissä painottuu EU:n ulkorajoille ja muut-

toliikeoikeuden kokonaisuus jää monin paikoin epämääräiseksi ja vaille sisältöä. 

  

 
731 Käytännössä kolmannen maan kansalainen voi saapua Schengen-alueelle turvapaikanhakijana, syyllistyä yhdessä jä-
senmaassa rikoksiin ja hakea ja saada oleskeluluvan toisessa jäsenvaltiossa esiintymällä vasta tässä vaiheessa oikealla 
henkilöllisyydellään turvallisuus- tai maahanmuuttoviranomaisten siitä mitään tietämättä. Norjassa ja Suomessa kaikki 
tämä voi tapahtua myös yhden valtion sisällä, sillä toistaiseksi eri perusteilla hakevien biometrisia tietoja ei verrata kes-
kenään, ks. EMN 2017. 
732 den Heijer et al. 2016, s. 610. Dublin-järjestelmän ehkä pahimmat valuviat liittyvät siihen, että se perustuu perusteet-
tomaan oletukseen yhtenäisestä turvapaikkamenettelystä unionin alueella. Se ei ota huomioon jäsenvaltioiden välisiä po-
liittisia, maantieteellisiä tai taloudellisia eroja eikä toisaalta turvapaikanhakijoiden omaa mielipidettä. 
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C-490/16 A.S., ECLI:EU:C:2017:585 

C-646/16 Jafari, ECLI:EU:C:2017:586 

C-670/16 Mengesteab, ECLI:EU:C:2017:587 

C-201/16 Shiri, ECLI:EU:C:2017:805 

C-163/17, Jawo, ECLI:EU:C:2019:218 

C-89/18, A, ECLI:EU:C:2019:580 

 

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotukset 

 

C-490/16 A.S. ja C-646/16 Jafari, ECLI:EU:C:2017:443 

 

 

Ruotsin virallislähteet  

 

Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap 

 

Utlänningslag (2005:716) 
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Lag (2015:1073) om särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre 

säkerheten i landet 

 

Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 

 

Lag (2019:481) om dels fortsatt giltighet av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjli-

gheten att få uppehållstillstånd i Sverige, dels ändring i samma lag 

 

 

Förordning (2015:1074) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen 

eller den inre säkerheten i landet 

 

 

Regeringens proposition1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv 

 

Regeringens proposition 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medbor-

garskapsärenden 

 

Regeringens proposition 2013/14:216 Särskilt ömmande omständigheter 

 

Regeringens proposition 2013/14:248 Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet 

 

Regeringens proposition 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen 

eller den inre säkerheten i landet  

 

Regeringens proposition 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstill-

stånd i Sverige 

 

Regeringens proposition 2016/17:191 Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning 

eller utvisning verkställs 

 

Regeringens proposition 2018/19:128 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av 

möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 
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Arbetsmarknadsdepartementet, Ur budgetpropositionen för 2016: Investeringar för snabbare eta-

blering. Promemoria 10.9.2015. 

 

Justitiedepartementet 

Uppdrag att förkorta tiden från asylansökan till återvändande 

Regeringsbeslut I:14, 19.5.2016. 

 

Uppdrag att utöka antalet förvarsplatser. Regeringsbeslut I:15, 19.5.2016. 

 

Uppdrag att förstärka återvändandet med sambandmän vid utlandsmyndigheterna. 

Regeringsbeslut I:16, 19.5.2016 

 

Åldersbedömning tidigare i asylprocessen, Departementserie 2016:37 

 

Arbetsplatsinspektioner och höjd särskild avgift 2017:16 

 

Åtgärder för ett effektivare återvändande och motverkande av missbruk av resehandlin-

gar. Kommittédirektiv 2017:45.  

 

Kommittémotion till riksdagen 2018/19:2987 av Paula Bieler m.fl. (SD) Krafttag mot illegal migra-

tion för ett säkrare Sverige. 

 

Rikspolisstyrelsen, Inre utlänningskontroll. Tillsynsrapport 2014:14. Rikspolisstyrelsen 2014. 

 

Riksrevisionen, Återvändandeverksamheten– resultat, kostnader och effektivitet. En gransknings-

rapport från Rikrevisionen till Riksdagen RIR 2020:7 

 

Statens offenttiliga utredningar, Massflykt till Sverige av asyl- och hjälpsökande: scenarion och över-

väganden om påfrestningar i det fredstida samhället, delbetänkande. SOU 1993:89. 

 

Statens offenttiliga utredningar, Att ta emot människor på flykt Sverige hösten 2015. SOU 2017:12 
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Statens offenttiliga utredningar, Klarlagd identitet. Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre ut-

länningskontroller och missbruk av identitetshandlingar. Betänkande avÅtervändandeutredningen. 

SOU 2017:93.  

 

 

Ruotsin ilmoitukset komissiolle sisärajatarkastuksista 

 

Ministry of Justice Sweden, Temporary reintroduction of border controls at the Swedish internal bor-

ders in accordance with Article 23 and 25 of Regulation (EC) 562/2006 establishing a Community 

Code on the rules governing the movement of persons across border (Schengen Borders Code). Note 

12.11.2015. 

 

Ministry of Justice Sweden 4.2.2016, Prolonging of border controls at the Swedish internal borders 

in accordance with Article 23 and 24 of Regulation (EC) 562/2006 establishing a Community Code 

on the rules governing the movement of persons across border (Schengen Borders Code). Notification 

for Commission. 4.2.2016.  

 

Ministry of Justice Sweden, Prolonging of border controls at the Swedish internal borders. Notifica-

tion for Commission. 7.4.2016. 

 

Ministry of Justice Sweden, Prolonging of border controls at the Swedish internal borders. Notifica-

tion for Commission. 4.5.2016. 

 

Ministry of Justice Sweden, Applying the Council Implementing Decision setting out a Recommen-

dation for temporary internal border control in exceptional circumstances putting the overall func-

tioning of the Schengen area at risk. Notification for Commission. 2.6.2016. 

 

Ministry of Justice Sweden, Applying the Council Implementing Decision setting out a Recommen-

dation for temporary internal border control in exceptional circumstances putting the overall func-

tioning of the Schengen area at risk. Notification for Commission. 10.2.2017. 

 

Ministry of Justice Sweden, Applying the Council Implementing Decision setting out a Recommen-

dation for temporary internal border control in exceptional circumstances putting the overall func-

tioning of the Schengen area at risk. Notification for Commission. 12.5.2017. 
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Ministry of Justice Sweden, Temporary reintroduction of border control at the Swedish internal bor-

ders. Notification for Commission. 12.10.2017 

 

 

 

Norjan virallislähteet 

 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

 

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) 

2003-0587 

 

Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) 2008-0355 
 

Lov om endringer i utlendingsloven (gjennomføring av Dublin III-forordningen) 2013-1344 

 

Lov nr. 94 om endringer i utlendingsloven (innstramninger) 2015-1104 

 

Lov om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) 2016-0607 

 

Lov nr. 108 om endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.) 2017-1276 

 

 

Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) 2009-0957 

 

 

Proposisjon 181 L (2012–2013) Endringer i utlendingsloven mv. (heving av strafferammen ved brudd 

på innreiseforbud) 

 

Proposisjon 1 S Tillegg 1 (2015–2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak), Endring 

av Prop. 1 S (2015−2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015−2016) Skatter, avgifter og toll 

2016 (økt antall asylankomster) 
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Proposisjon 16 L (2015–2016) til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i utlendingsloven 
(innstramninger) 
 

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) 90 L (2015–2016) Endringer i utlendingsloven mv. 

(innstramninger II)  

 

 

Innstilling 391 L (2015–2016) til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i 

utlendingsloven mv. (innstramninger II) 

 

Norges offentlige utredninger, Velferd og migrasjon Den norske modellens framtid, NOU 2011:7 

 

Rundskriv GI-12/2015 Asylsøknader fra personer som har reist inn i Norge fra Russland – behandling 

og prioritering. 20.10.2015. 

 

Rundskriv GI-13/2015 om rask saksbehandling for asylsøkere som har hatt opphold i Russland, jf. 

utlendingsloven §§ 32 og 90. 24.11.2015 

 

 

Norjan ilmoitukset komissiolle rajatarkastuksista 

 

Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security, Reintroduction of border control at Nor-

wegian internal borders. 25.11.2015. 

 

Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security, Prolongation of border control at Norwe-

gian internal borders. 3.12.2015. 

 

Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security, Prolongation of border control at Norwe-

gian internal borders. 18.12.2015. 

 

Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security, Prolongation of border control at Norwe-

gian internal borders. 14.1.2016. 
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Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security, Prolongation of border control at Norwe-

gian internal borders. 12.2.2016. 

 

Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security, Prolongation of the temporary reintroduc-

tion of border control at the Norwegian internal borders. 12.2.2016. 

 

Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security, Prolongation of border control. 11.5.2016.  

 

Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security, Prolongation of temporary border controls 

at internal borders 11.11.2016 

 

Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security, Report on the application of the imple-

menting decision on continued border control 20.2.2017. 

 

Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security, Report on the application of the imple-

menting decision on continued internal border controls 11.4.2017. 

 

Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security, Reintroduction of border controls at inter-

nal borders 12.10.2017. 

 

Royal Norwegian Ministry of Justice and Public Security, Temporary controls at the Norwegian in-

ternal borders 12.4.2019. 

 

 

Tanskan virallislähteet 

 

Danmarks Riges Grundlov (Grundloven) Lov nr 169 5.6.1953 

 

Lov nr 289 om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v. 9.6.1971 

 

Lov nr 374 om etnisk ligebehandling 28.5.2003 

 

Lov nr 436 om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstil-

ladelse) 9.5.2017.  
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Udlændingeloven nr 1022 2.10.2019 

 

 

Forslag 77 til Lov om ændring af udlændingeloven (Tilknytning til Eurodacforordningen og Dublin-

forordningen på mellemstatsligt grundlag m.v.) 23.2.2005 

 

Forslag L 72 til lov om ændring af udlændingeloven (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse 

udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået 

beskyttelse i et andet EU-land m.v.) 14.11.2014.  

 

Forslag L 10 til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 

integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne 

om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.), 3.7.2015. 

 

Forslag L 62 til lov om ændring af udlændingeloven (Håndtering af flygtninge- og migrantsitua-

tionen) 18.11.2015. 

 

Forslag L 74 til lov om ændring af udlændingeloven (Transportøransvar i forbindelse med midlertidig 

grænsekontrol ved indre Schengengrænser) 4.12.2015   

 

Forslag L 87 til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring 

for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstil-

ladelse, skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse m.v.) 10.12.2015 

 

Forslag L 189 til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Bedre rammer for 

at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.) 4.5.2016 

 

Forslag L 153 til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for i en krisesituation at afvise 

asylansøgere ved grænsen) 15.3.2017. 

 

Forslag L 154 til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset 

opholdstilladelse) 15.3.2017. 
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Forslag L 1689 til Lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning) 26.12.2017 

 

 

Bekendtgørelse nr 976 af straffeloven 17.9.2019 

 

Bekendtgørelse nr 1197 om udlændinges adgang her til landet 26.9.2016 

 

Bekendtgørelse nr 1270 af lov om politiets virksomhed 29.11.2019 

 

Regeringen, Helhedsplan – For et stærkere Danmark 30.8.2016. 

 

Udlændinge, Integrations og Boligministeriet 

Skriftlig fremsættelse 2015/1 L 62, 18.11.2015. 

 

Et stærkere Danmark – styr på flygtningestrømmen. 30.8.2016. 

 

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 

Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven BTL 87, 19.1.2016 

 

Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne 

om tidsubegrænset opholdstilladelse), BTL 154, 25.4.2017.  

 

Udlændinge- og Integrationsudvalget, Betænkning over Forslag til lov om ændring af 

udlændingeloven (Mulighed for i en krisesituation at afvise asylansøgere ved grænsen) BTL 153, 

2.5.2017. 

 

 

Tanskan ilmoitukset komissiolle sisärajatarkastuksista 

 

Danish Ministry for Immigration, Integration and Housing, Temporary reintroducing border control 

at the Danish internal borders. Notification for Commission. 4.1.2016 

 

Danish Ministry for Immigration, Integration and Housing, Prolonging the border control at the Dan-

ish internal borders. Notification for Commission. 13.1.2016. 
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Danish Ministry of Immigration, Integration and Housing, Prolonging the border control at the Dan-

ish internal borders. Notification for Commission. 3.3.2016. 

 

Danish Ministry for Immigration and Integration, Applying the implementing decision setting out a 

recommendation for temporary internal border control in exceptional circumstances putting the over-

all functioning of the Schengen area at risk. Notification for Commission 1.6.2016 

 

Danish Ministry for Immigration and Integration, Applying the implementing decision setting out a 

recommendation for temporary internal border control in exceptional circumstances putting the over-

all functioning of the Schengen area at risk. Notification for Commission. 9.2.2017. 

 

Danish Ministry for Immigration and Integration, Temporary reintroducing of border controls at the 

internal borders with Germany due to the severe threat to our internal security. Notification for Com-

mission. 11.10.2017 

 

Danish Ministry for Immigration and Integration Temporary reintroducing of border controls at the 

internal borders with Germany due to the severe threat to our public order and internal security. No-

tification for Commission 12.4.2019. 

 

  

Suomen virallislähteet 

 

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 

 

Hallintolainkäyttölaki 26.7.1996/586 (kumottu) 

 

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 9.4.1999/493 (ku-

mottu) 

 

Ulkomaalaislaki 30.4.2004/301 

 

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta 12.8.2016/646  
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Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 5.7.2019/808 

 

 

Hallituksen esitys 20/1998 vp eduskunnalle Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaista lakkautta-

mista yhteisillä rajoilla koskeviin Schengenin sopimuksiin tehdyn pöytäkirjan ja sopimuksen sekä 

yhteistyöstä henkilöiden tarkastusten lakkauttamiseksi yhteisillä rajoilla Islannin ja Norjan kanssa 

tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä niihin liittyviksi laeiksi. 

 

Hallituksen esitys 28/2003 vp eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.  
 

Hallituksen esitys 240/2009 vp eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. 

 

Hallituksen esitys 170/2014 vp eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 

annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta. 

 

Hallituksen esitys 2/2016 vp eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta  

 

Hallituksen esitys 43/2016 vp eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta 

 

 

Eduskunnan oikeusasiamies, Hyvän hallinnon vastainen menettely turvapaikkapuhutteluiden järjes-

tämisessä Maahanmuuttovirastossa. Ratkaisu 9.12.2016, dnro 4861/4/15.  

 

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 27/2016 vp ─ Hallituksen esitys 43/2016 vp eduskunnalle 

laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta 

 

Poliisihallitus, Laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastainen toimintaohjelma 2017–2020. 

Poliisihallituksen julkaisusarja 2017.  

 

Sisäasiainministeriö, Näkökulmia turvapaikkapolitiikkaan, Kehitysehdotuksia ja pohjoismaista ver-

tailua. Sisäasiainministeriön julkaisuja 21/2009. 

 

Sisäasiainministeriö, Selvitys ulkomaalaislain perheenyhdistämissäännösten tarkistamisen taustaksi. 

Sisäasiainministeriön julkaisuja 17/2012. 
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Sisäministeriö, Maahanmuuton tilannekatsaus. Sisäministeriön julkaisu 4/2017.  

 

Sisäministeriö, Toimenpidesuunnitelma laittoman maassa oleskelun ehkäisyyn ja hallintaan  
16.12.2016.  
 

Ulkoministeriö, Asiantuntijalausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuus-

jaoston kuulemista varten 11.10.2017. 

 

Valtioneuvoston oikeuskansleri, Maahanmuuttoviraston menettely. Päätös 3.2.2017, dnro 

OKV/8/50/2016. 
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