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Avauspuheenvuoro 

”Älkää tänne tulko” 
 

Tervetuloa EU-neuvottelukuntaan. Tänään alkaa myös toinen kokous, nimittäin YK:n 

pakolaiskokous New Yorkissa. Teema on sama. Globaalit mittasuhteet tuovat pöydälle 60 

miljoonan pakolaisen todellisuuden. Siihen Euroopan ja Suomen tilanne on suhteutettava. 

Luja eetos 
Vuosi sitten, kun turvapaikkaa hakevien määrä alkoi nousta, suomalainen yhteiskunta 

kokonaisuutena osoitti – äänekkäästä vastustuksesta huolimatta - eettisen vahvuutensa ja 

toimivuutensa. Kun tilanne tulee eteen, ihmisistä huolehditaan vaikka se vaatisi ylimääräistä 

ponnistusta. Kansalaistoiminta ja viranomaistoiminta saivat ansaittua kiitosta. 

Tunnistan tässä saman eetoksen, joka on kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja Suomen 

perustuslain pohja. Se on yhteinen taju siitä, miten ihmisiä tulee kohdella, erottelematta, vain 

koska he ovat ihmisiä. Kirkkojen on ollut luontevaa liittyä tähän ja tukea tätä. Se vastaa kristillistä 

käsitystä jokaisen ihmisen luovuttamattomasta arvosta.   

Euroopassa tuli tarve yhteiselle eurooppalaista pakolaispolitiikkaa ja yhteistä vastuunkantoa. Kun 

se on ollut vaikeaa, linjauksia on tehty kansallisella tasolla. 

 Koveneva Eurooppa ja koveneva Suomi 
Tällä hetkellä minusta näyttää uhkaavasti siltä, että kansallisten päätösten ohjaamaan on kuin 

onkin muotoutumassa yhteinen eurooppalainen pakolaispolitiikka. Sen viesti on: älkää tulko 

tänne.  

Tämä näkyy myös Suomessa. Samanaikaisesti kun viranomaiset ja kansalaiset urakoivat turvaa 

hakeneiden asianmukaisen kohtelun ja kotoutumisen hyväksi, lainsäädäntöä on kiristetty 

nopeassa tahdissa ilman inhimillisiä vaikutusarvioita. Esim. humanitaarisen suojelun kategoria 

oleskeluluvan kriteerinä on poistettu, perheenyhdistäminen on tehty käytännössä mahdottomaksi, 

turvapaikanhakijoiden oikeusavun saaminen on vaikeutunut ja valitusajat ovat lyhentyneet. 

Linjassa lakimuutosten kanssa on, että arvioita siitä, mihin on turvallista palauttaa turvapaikkaa 

hakeneita, on muutettu.   



Muutoksia on perusteltu taloudellisilla tekijöillä ja turvallisuusuhkien eliminoimisella sekä 

vetovoimatekijöiden poistamisella. Rivien välissä ja väliin riveilläkin huokuu ajatus, että turvaa 

hakevat ovat talouden, turvallisuuden ja yhteiskunnan toimivuuden uhka. Tuen sijasta korostuu 

epäluulo ja kontrolli. Vedotaan myös siihen, että on toimittava samoin kuin muut maat. 

Kyse ei ole joidenkin maahanmuuttokriittisten ryhmien retoriikasta. Kyse on valtioiden tietoisista 

linjauksista. 

Minusta kehitys näyttää siltä, että Eurooppa ja Suomi osana Eurooppaa työntävät 

tarkoituksellisesti vastuun pakolaisista rajojensa ulkopuolelle. Todellisen vastuun pakolaisista 

kantavat ne, joilla ei ole muuta vaihtoehtoa, etenkin Euroopan ulkopuolella, mutta myös 

Euroopassa. Kovasta pakolaispolitiikasta, joka vielä vuosi sitten oli poikkeus, on nyt tullut osa 

eurooppalaista arkipäivää. 

Eurooppalaiset kirkot ovat toistuvasti tuoneet esiin huolensa kehityksestä. Yhdyn huoleen ja 

totean, että se mitä Suomessa ja Euroopassa on hiljaisesti tapahtumassa järjestyksen, 

turvallisuuden, talouden ja asioiden hallintaan saamisen nimissä, pelottaa minua. Jyrkentyvistä 

asenteista tulee kuin hiipien yleisesti hyväksyttyjä.  

En ajattele silloin pelkästään sitä, mitä tapahtuu kotoaan lähtemään joutuneille ihmisille. Sitäkin 

kyllä. Mutta ajattelen myös, mitä meille itsellemme samalla tapahtuu. Mitä tapahtuu yhteiselle 

eetokselle, jonka varaan yhteiskuntaa on rakennettu? Siihen kuuluu itsestään selvästi mm. oikeus 

perheeseen ja yhdenvertaisuus lain edessä, taustasta riippumatta. Kun nyt liikutaan 

ihmisoikeussopimusten ja perustuslain rajoilla ja katsotaan miten ne joustavat, kyse ei ole vain 

juridiikasta. Kyse on yhteisestä eettisestä perustasta. Yhteiskunnan eettistä vahvuutta voi arvioida 

sen perusteella, miten se suhtautuu marginaalissa ja haavoittuvassa asemassa oleviin, olivatpa 

nämä täällä asuvia tai tänne tulevia. Halutaanko heidät ottaa mukaan vai nähdäänkö heissä uhka 

ja taakka, jota tulee kontrolloida? Siitä nyt on kyse.  

Siitä että eri ihmisiin aletaan suhtautua heidän taustansa takia lähtökohtaisesti eri tavoin, on 

eurooppalaisessa 1900-luvun historiassa pelottavia esimerkkejä. Historiallinen muisti on lyhyt. 

Eri suuntiin ohjaavat paineet 

En väitä että miljoonien kotinsa jättäneiden ihmisten tilanteeseen olisi olemassa helppoja 

ratkaisuja. Sellaisia ei ole, ei maailmassa, ei Euroopassa, ei Suomessa. En myöskään väheksy 



talouden ja toimintakyvyn paineita, joita tilanne aiheuttaa. Viime kädessä kuitenkin on kysymys 

tahdosta.  

Tahtoa toki on, ja se näkyy tällä hetkellä siinä, miten monen tahon yhteistyönä pyritään tekemään 

arjessa töitä asianmukaisen kohtelun ja kotoutumisen eteen. Siinä seurakunnilla on oma roolinsa.  

Minusta näyttää, että tällä hetkellä vaikuttaa kaksi eri suuntiin vetävää voimaa. Toinen nousee 

yhteiskunnan vahvasta inhimillinen pohjasta ja toista tuovat pitkin Eurooppaa puhaltavat kylmät 

tuulet. Arjessa ne sekoittuvat ja kietoutuvat toisiinsa. Arvelen, että vaikeimmin nämä kaksi 

ristikkäistä voimaa tuntuvat siellä, missä tehdään käytännön työtä turvapaikanhakijoiden 

tilanteiden ratkaisemiseksi. Ajattelen silloin viranomaisia niin ministeriössä kuin Migrissä. Yhtäällä 

on luja virkamieseetos, jonka muuan poliisi ilmaisi sanomalla: ”Me emme voi päättää, mitä 

teemme. Se on lain ja poliittisen päätöksenteon asia. Mutta voimme päättää sen miten teemme.” 

Toisaalla on se paine, joka tulee tulostavoitteista ja lainsäädännön muutosten ilmentämästä 

kiristyneestä ilmapiiristä, joka voi vaikuttaa myös siihen, miten tehdään. Ristiriitaan viittaa myös 

se, että juuri tähän osaan turvapaikkaprosessia on viime aikoina suunnattu julkisuudessakin 

kriittistä huomiota.  

Tänään meillä on mahdollisuus kuulla, miltä tilanne näyttää tämän keskellä vastuuta kantavien 

näkökulmasta. Millaisten kysymysten kanssa he painivat, millaisia paineita heihin kohdistuu?  

Seurakuntien rooli  
Seurakunnissa kysymykset tulevat vastaan arkisessa työssä. Siinä on paljon myönteistä, jopa 

odottamatonta elämän rikkautta. Mutta myös taakkoja. Ne liittyvät päätöstä odottavien 

lisääntyvään ahdistukseen, pelkoon perheen kohtalosta, kotoutumisen motivaatioon ja kielteisen 

päätöksen saaneiden epätoivoon. 

Tällä hetkellä tulee vastaan myös niiden tilanne, joille suomalainen yhteiskunta on näyttänyt ovea. 

On selvää, että jääminen yhteiskunnan ulkopuolelle ei merkitse kirkkojen näkökulmasta 

ulkopuolelle jäämistä. Paperittomien tilanne on Euroopan kirkkojen yhteinen huolenaihe.    

Tiedän, että seurakunnat tekevät paljon yhdessä monien muiden kanssa. Kyse ei ole seurakunnille 

jostain ylimääräisestä tehtävästä, vaan perustyöstä, siitä mitä on olla ihmisiä varten, jotka 

tarvitsevat apua. Silti kysyn mielessäni, olemmeko kirkkona tehneet riittävästi. Olemmeko 

osanneet? Olemmeko osanneet tukea turvapaikkatutkintaa tekeviä viranomaisia, olemmeko 



osanneet olla mukana kotoutumisen auttamisessa, olemmeko kuulleet riittävästi suomalaisten 

pelkoja ja huolia, olemmeko osanneet olla niiden rinnalla, joiden toivo on mennyt?  

Niin ikään kysyn, olemmeko riittävän selkeästi rohkaisseet ja muistuttaneet päätöksentekijöitä 

siitä, että Suomi kantaa vastuunsa. Paperittomien ohella kirkot ovat nostaneet erityisesti esiin sen, 

että turvaa tarvitsevilla olisi turvallisia reittejä Eurooppaan. Tähän liittyvänä tuon tälle pöydälle 

kolme konkreettista seikkaa, joista toivon tänään keskustelua. 

Turvallisten reittien löytäminen 

Humanitaarisen viisumin käyttöönotto voisi mahdollistaa liikkumisen salakuljetusliiketoiminnasta 

riippumatta. Mikä estää sen käyttöönoton? Olisiko se käytettävissä myös perheenyhdistämisen 

yhteydessä? 

Perheenyhdistämisen helpottaminen olisi paitsi inhimillisyyden myös kotoutumisen ja 

radikalisoitumisen ehkäisyn kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tässä olisi rohjettava ottaa toisenlaisia 

askeleita kuin tähän asti.   

Pakolaiskiintiön nostaminen olisi merkki siitä, että tässä tilanteessa halutaan kantaa vastuu 

kaikkein heikoimmassa asemassa olevista.  

Lopulta ei ole kysymys vain turvapaikanhakijoista ja pakolaisista. On kysymys meistä. Niin kuin 

apostoli Pietari toteaa: Nyt minä ymmärrän. Jumala ei erottele ihmisiä.  


