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Kurssi 6: Pakolaisuuden ja 
siirtolaisuuden haasteet  

Tavoitteet 
 

• Kuvata pakolaisten ja siirtolaisten terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyviä tarpeita. 

 

• Ymmärtää väkivaltaisten konfliktien, joita monet 
siirtolaiset pakenevat, psykososiaaliset 
vaikutukset, sekä ongelmat, joita he kohtaavat. 
 

• Tiedostaa kulttuurisesti sensitiivisen 
terveydenhuollon tarpeellisuus sekä eettiset 
dilemmat terveys- ja pakolaistyössä. 



Pakolaisuuden ja siirtolaisuuden haasteet  

• Luku 1: Turvapaikka ja 
siirtolaisuus 
 

• Luku 2: Siirtolaisen matka ja 
elämä leirissä 
 

• Luku 3: Uuteen ympäristöön 
sopeutuminen 
 

• Luku 4: Terveystyötä 
tekevien etiikka ja itsehoito 

 



Mitä terveysalan ammattilaiset voivat tehdä? 

He voivat varmistaa, että pakolaiset ja siirtolaiset: 
• Eivät joudu kärsimään syrjinnästä palveluiden 

piiriin pääsemisessä 
• Saavat parasta mahdollista hoitoa 
     

He voivat myös:  
• Toimia opettajina ja puolesta puhujina 
• Kohentaa tietoisuutta pakolaisten ja siirtolaisten 

tarpeista 
 

Terveysalan ammattilaisten pitää myös pitää huolta 
itsestään, jotta he voivat tehdä tätä työtä hyvin. 



Pakolainen? Siirtolainen? Turvapaikanhakija?  
- miksi terminologialla on merkitystä 

• Käytetty termi voi vaikuttaa henkilön lailliseen 
statukseen ja oikeuksiin. 
 

• Joillain termeillä on täsmällinen merkitys 
kansainvälisessä humanitaarisessa oikeudessa (IHL). 
 

• Käytetyt sanat voivat vaikuttaa ihmisten asenteisiin. 
 

• Poliitikot ja muutkin voivat käyttää termejä väärin 
edistääkseen tiettyjä agendoja. 
 



Termejä, jotka tulisi tuntea 

•  Pakolainen on ylittänyt maiden välisen rajan ja hänellä on 
‘perusteltu pelko vainotuksi joutumisesta’; pakolaisilla on 
oikeuksia kansainvälisen humanitaarisen oikeuden 
perusteella. 

 

•  Turvapaikanhakija on samoin ylittänyt maiden välisen 
rajan etsiäkseen suojelua ja hakee pakolaisstatusta. 
 

•  Maan sisäinen pakolainen, internally displaced 
person (IDP) on joutunut lähtemään pakoon kotoaan 
toisaalle kotimaansa sisälle. 
 

•  Siirtolainen elää ‘väliaikaisesti tai pysyvästi maassa, 
jossa hän ei syntynyt’. 



Siirtolaisen matka: eri vaiheita I 

Ennen pakoa 

Asuttaminen 

Ensisijainen sijoittuminen 

Vastaanotto 

Pako 

Kuva: Marion Birch 



Siirtolaisen matka: eri vaiheita II 

• Ennen pakoa: epävarmuutta, taloudellisia vaikeuksia, 
väkivaltaa, menetyksiä, sosiaalisen elämän häiriintymistä 
 

• Pako: siirtolaiset usein haavoittuvimmillaan ja heidän 
terveytensä pahimmassa vaarassa 
 

• Vastaanotto: voi olla hyvin vaihtelevaa, riippuen 
luultavimmin siitä, kuin paljon yhteistä siirtolaisella on 
vastaanottavan yhteisön kanssa 
 

• Ensisijainen sijoittuminen: voi antaa mahdollisuuden 
palautua matkasta, samalla ehkä myös tukea esim. 
humanitaarisen avun ja terveydenhuollon muodossa 
 

• Asuttaminen: integraation taso yhteisöön vaihtelee, ja sillä 
voi olla voimakas vaikutus terveyteen. 



Ratkaisuja 

Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisjärjestöllä 
(UNHCR) on suojeluvelvollisuus, joka sisältää 
pysyvien ratkaisujen etsimisen pakolaisuuteen. 
        (UNHCR) 

• Kotiinpaluu  
  - paras ratkaisu 
• Integroituminen  
  - seuraavaksi paras 
         vaihtoehto 
• Uudelleen asettuminen  
  - kolmanteen maahan 



Pakolaisuuden ja siirtolaisuuden haasteet  

• Luku 1: Turvapaikka ja 
siirtolaisuus 
 

• Luku 2: Siirtolaisen matka ja 
elämä leirissä 
 

• Luku 3: Uuteen ympäristöön 
sopeutuminen 
 

• Luku 4: Terveystyötä 
tekevien etiikka ja itsehoito 

 



Siirtolaisuuden ja pakotetun muuton 
terveysriskejä 

• Heikot sosioekonomiset olot ja asumisolosuhteet, 
riittämätön ravinto, ja liian usein myös fyysinen 
väkivalta 

• Eristyneisyys ja vaikeudet saada sopivia 
terveyspalveluja 

• Stressi ja riskit henkiselle ja psykososiaaliselle 
terveydelle.  

 
 Terveysalan ammattilaiset voivat tarttua näihin välittömiin 

tarpeisiin ja auttaa helpottamaan siirtolaisuuden lähtösyitä: 
– Ottamalla osaa rauhan rakentamiseen ja 

suojeluun 
– Työskentelemällä sellaisten pitkän tähtäimen 

menettelyiden puolesta, jotka estävät ja lieventävät 
väkivaltaisia konflikteja ja tukevat kehitystä. 



Miksi ihmisistä tulee siirtolaisia? 

• Voidaan löytää ‘paine’- ja ‘houkutus’-
tekijöitä. 



Pakotettu ja vapaaehtoinen siirtolaisuus 
- miksi sillä on merkitystä 

• ‘Pakotetut’ siirtolaiset: joutuvat 
siirtymään konfliktien, luonnon- tai 
ympäristökatastrofien, nälänhädän tai 
rakennusprojektien tieltä 

toisaalta 
• Monet siirtolaiset muuttavat etsiäkseen 

perheelleen parempaa elämää valtavien 
tuloerojen maailmassa; voidaan kysyä, 
onko tällainen siirtolaisuus todella  
vapaaehtoista.  



Pakolaisleirissä elämisen 
terveysriskejä 

• Tilanahtaus 
• Tarttuvat taudit 
• Aliravitsemus 
• Veden vähyys ja sanitaation 

riittämättömyys 
• Yksityisyyden ja sosiaalisten 

rakenteiden puuttuminen 
• Stressi ja väsymys 
• Terveydenhuollon puutteet 



Miten terveyspalveluja voidaan parhaiten 
tarjota? 

Milloin vain mahdollista, on tärkeää: 
• tehdä yhteistyötä ja tukea olemassa olevia 

terveyspalveluja 
• seurata isäntämaan suosituksia ja standardeja –

esim. malarian torjumisessa 
• ottaa huomioon sekä vastaanottavan väestön että 

pakolaisten terveystarpeet 
• perustaa hoito perusterveydenhuollon 

periaatteisiin ja kansainvälisiin parhaisiin 
käytäntöihin. 



Kaupunkiympäristöissä olevien pakolaisten 
ja siirtolaisten erityiskysymyksiä I 

• He saattavat muuttaa asumaan ihmisten kanssa, jotka jo 
tuntevat. 

 

“Isäntinä”  
toimivat ovat  
useimmiten hyvin 
vieraanvaraisia, 
mutta lisääntyvä 
ihmismäärä  
ahtaissa ja köyhissä 
oloissa voi johtaa  
Huomattavaan 
rasitukseen. 



Kaupunkiympäristöissä olevien pakolaisten 
ja siirtolaisten erityiskysymyksiä II 

• He voivat ehkä muuttaa sellaiseen 
kaupunginosaan, josta jo tuntevat ihmisiä, 
mutta heidän ehkä täytyy vain asettua 
sinne, missä on tilaa. 
 

• Matkalla kohteeseensa 
ihmiset jäävät  
enenevissä määrin  
‘jumiin’ joihinkin maihin 
vaikeisiin oloihin, eivätkä  
voi jatkaa matkaansa. 



Väkivalta pakolaisleireissä 
- mitkä ovat yleisimmät syyt? 

• Taistelijat pakolaisten keskuudessa  
• Pakotettu kotiin palauttaminen tai muu ihmisten 

siirtäminen 
• Jännitteet vastaanottavan väestön suuntaan  
• Sijainti konfliktiherkällä alueella 
• Resurssit houkuttelevat aseellisiin ryöstöihin 
• Riittämätön poliisitoiminta ja muu lain ja järjestyksen 

ylläpito 
• Huonosti järjestetyt / hoidetut leirit, tai niiden liian suuri 

koko ja ahtaus 
• Korkeat stressitasot ja tavallisten sosiaalisten 

rakenteiden puuttuminen 



Mitä terveysalan ammattilaiset voivat tehdä 
leiriväkivallan suhteen? 

• Pitää huolta, ettei leiri ole 
liian suuri, että se on 
“oikeassa” paikassa ja että 
sitä ylläpidetään selkeällä ja 
läpinäkyvällä tavalla. 

• Tarttua väkivallan välittömiin 
seurauksiin ja käyttää saatua 
tietoa ymmärtääkseen, miksi 
väkivaltaa tapahtuu. 

• Keskittyä väkivallan 
lähtösyihin, esimerkiksi 
pohtimalla leirin suunnittelua 
ja järjestämällä yhteistä 
polttopuiden keräystä. 



Sukupuolittunut väkivalta pakolaisleireissä 
- miksi se on erityinen ongelma? 

Naiset ovat erityisen haavoittuvaisia johtuen: 
 
• Perheen ja yhteisön rakenteiden romahtamisesta 

– erillään tavallisesta sosiaalisesta tuesta ja suojelusta 
• Tulonlähteiden puutteesta 

– pakotettuja vaihtamaan seksiä peruselintarvikkeisiin 
• Tarpeesta käydä leirin ulkopuolella hakemassa 

vettä ja polttopuita 
• Mielenterveysongelmista, siirtolaisuuden 

aiheuttamasta stressistä  
• Huonosti suunnitelluista leireistä 



Miten terveysalan ammattilaiset voivat auttaa 
sukupuolittuneen väkivallan torjumisessa 

• Naisten voimaannuttaminen 
– sisällyttäminen kaikkiin leirin ja yhteisön 

päätöksentekotasoihin  
• Yhteisön ottaminen mukaan 

väkivaltakysymysten käsittelyyn ja 
ratkaisemiseen  

• Pakolaisleirien suunnittelu ja ylläpito 
– valot poluilla, joita naiset ja lapset käyttävät 
– turvallisia alueita yksinäisille naisille ja lapsille 
– turvallisia aikoja, jolloin naiset voivat käydä 

hakemassa polttopuita tai vettä saatettuina 
– muiden polttoaineiden tarjoaminen 

• Tietoisuus perheväkivallan ja raiskausten 
merkeistä: ilmiantojen helpottaminen 



Pakolaisuuden ja siirtolaisuuden haasteet  

• Luku 1: Turvapaikka ja 
siirtolaisuus 
 

• Luku 2: Siirtolaisen matka ja 
elämä leirissä 
 

• Luku 3: Uuteen ympäristöön 
sopeutuminen 
 

• Luku 4: Terveystyötä 
tekevien etiikka ja itsehoito 

 



Eurooppaan saapuminen ja asettuminen 
- todellisuus ja parhaat käytännöt 

Mitä sinun tulisi tietää: 
 
• Mistä saada tietoa  

kansallisista laeista  
• Kansallisten turvapaikanhakuprosessien 

terveysvaikutukset  
• Miten yleinen mielipide, median viestit ja 

poliittiset päätökst vaikuttavat siirtolaisiin. 



Asiaan liittyvät EU-direktiivit ja -lait 

• Dublinin (I) sopimus 
• Amsterdamin sopimus 1997 
• Tampere 1999 
• Minimum Standards for the Reception of Asylum 

Seekers, Neuvoston direktiivi 2003/9/EC 
• Dublin II –asetus, Nro 343/2003 
• Haag 2004 
• Qualification Directive, Neuvoston direktiivi 

2004/83/EC 
• Asylum Procedures Directive, Neuvoston direktiivi 

2005/85/EC 
• EURODAC 



Kansainväliset lakitekniset velvoitteet 

• YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien 
julistuksen (UDHR) 25. artikla: ‘Jokaisella on 
oikeus elintasoon, joka on riittävä turvaamaan hänen 
ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin 
ravinnon, vaatetuksen, asunnon, lääkintähuollon ja 
välttämättömän yhteiskunnallisen huollon osalta.’ 
 

• Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä 
oikeuksia koskevan kansainvälisen 
yleissopimuksen (CESCR) 12. artikla: 
‘sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle oikeuden 
nauttia korkeimmasta saavutettavissa olevasta 
ruumiin- ja mielenterveydestä.’ 



Kokonaisvaltainen hoito ja kulttuurinen 
kompetenssi 

Kysymyksiä pohdittavaksi: 
 

• Mikä on ‘toiseuden’ vaikutus 
yksilölliseen ja julkiseen 
terveydenhuoltoon? 
 

• Miten voitaisiin edistää 
kokonaisvaltaista, integroitua 
hoitoa marginalisoitujen  
ryhmien edustajille? 



Oikein toimiminen - 
esimerkkejä hyvistä käytännöistä Euroopassa 

• Kliiniset projektit 
- kannettavat rekisterit 
- monikieliset ajanvarauskortit 

 

• Kannatus- ja tukiprojektit 
- neuvonta- ja väliaikaishoitoklinikka 
- face-to-face-mentorointi  
- koulutus ja ammatillinen kehittyminen 
 

• Tieto- ja datapankit 
- tietoutta ja ammattitaitoa terveysalan ammattilaisille 
- verkosto tiedon ja resurssien jakamiseen 
- terveyspalvelujen saatavuuden seuraaminen 



Kuka on ‘Toinen’? 

• ei kuulu ‘Meihin’ 
• erilainen 
• potentiaalisesti 

uhkaava 



Pakolaisuuden ja siirtolaisuuden 
haasteet  

• Luku 1: Turvapaikka ja 
siirtolaisuus 
 

• Luku 2: Siirtolaisen matka ja 
elämä leirissä 
 

• Luku 3: Uuteen ympäristöön 
sopeutuminen 
 

• Luku 4: Terveystyötä 
tekevien etiikka ja itsehoito 

 



Terveystyötä tekevien etiikka ja 
itsehoito 

Mitä sinun tulisi tietää: 
 
• Tärkeimmät ammatilliset ja 

lakitekniset velvoitteet 
siirtolaisten kanssa 
työskennellessä 

• Traumatisoituneiden 
asiakkaiden kanssa 
työskentelyn 
henkilökohtaiset 
vaikutukset 

• Perustason itsehoitotaidot 



Hoitovastuu, luottamuksellisuus ja 
kaksoislojaliteetti 

• Hoitovastuu: velvollisuus ehkäistä toisen kärsimystä ja 
tuskaa 

 Terveysalan ammattilaisten täytyy toimia potilaansa parhaan 
edun mukaisesti kaikissa olosuhteissa. 

 

• Luottamuksellisuus: potilaan kanssa keskustellut asiat 
täytyy pitää luottamuksellisina erityistapauksia lukuun 
ottamatta 

 Käytettäessä tulkkeja ja kampanjoiden aikana on oltava 
erityisen varovainen.   

 

• Kaksoislojaliteetti: yksilön oikeuksien ja perheen tai 
yhteisön edun väliset ristiriidat 
-voi johtua myös valtion tai armeijan suunnalta tulevasta 
paineesta 

 Terveysalan ammattilaisten tulee kunnioittaa yksilöiden 
ihmisoikeuslaissa saamia oikeuksia. 



Hoitoa hoitaville 

Terveystyötä tekevät, jotka kuulevat toisten usein 
riipaiseviakin kokemuksia, saattavat itse tarvita 
hoitoa. 

  

On hyvä olla tietoinen: 
 
• Hoitavaa henkilöä uhkaavista ongelmista, liittyen 

sijaistraumatisoitumiseen, post-traumaattiseen 
stressioireyhtymään, dissosiaatioon, empatiaan ja 
vastatransferenssiin 

• Tavoista, joilla terveystyötä tekevät voivat hoitaa itseään 
• Suojamekanismeista, joita yksilöt ja organisaatiot voivat 

käyttää. 



 
 
 
 
 
 
 
Terveystyötä tekevät 
advokaatteina 
Target X –harjoitus, Trafalgar Square 



Kannatus- ja tukityön (advocacy) muotoja 

• Potilaiden / asiakkaiden puolesta 
puhuminen 
– yksilöllinen puolustaminen ja tuki 

• Julkinen tukityö 
– julkinen kommentointi maailmanlaajuisen huomion 

saamiseksi (sekä raportoinnin jne. kautta) 
• Hiljainen tukityö 

– valtiovaltaan ja muihin vaikuttaminen luottamuksellisten 
keskustelujen ja todistusaineiston kautta 

• Kansalliset kampanjat 
– ammatillisten ja kampanjaorganisaatioiden sekä 

ammattiliittojen kautta 
 



Lähteet 

• UN (1948). Universal Declaration of Human Rights – UDHR. 
Saatavilla osoitteessa www.un.org/en/documents/udhr/, haettu 
10.10.2011 

• UN (1976). International Convention on Economic Social and 
Cultural Rights - ICESCR. Saatavilla osoitteessa 
www2.ohchr.org/english/law/cescr.htm, haettu 10.10.2011 

• UNHCR (n.d.). Saatavilla osoitteessa 
www.unrol.org/article.aspx?n=unhcr, haettu 3.10.2011. 
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