
 
Pakolaiset ja muuttoliike Euroopassa: tietoja ja
tilastoja
 
Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyksen kaltaiset kriisit vaikuttavat EU:hun
kohdistuvaan maahanmuuttoon. Katso infografiikasta uusimmat luvut.
 

Koronakriisin aikana asetetut liikkumisrajoitukset johtivat maahanmuuton vähenemiseen, mutta
luvut kääntyivät nousuun jälleen vuonna 2021. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on myös
kasvattanut EU:hun kohdistuvaa muuttoliikettä, ja ilmastonmuutos vaikuttanee lukuihin
tulevaisuudessa.
 
Yli miljoonan turvapaikanhakijan ja siirtolaisen saapuminen Eurooppaan vuonna 2015 paljasti
vakavia ongelmia EU:n turvapaikkajärjestelmässä. Syyskuussa 2020 Euroopan komissio esitteli
uuden muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen. Parlamentti on lisäksi ehdottanut toimia
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reilumman ja tehokkaamman eurooppalaisen turvapaikkapolitiikan kehittämiseksi.
 
 
 
Käymme artikkelissamme läpi olennaiset tiedot Eurooppaan kohdistuvasta muuttoliikkeestä:
keitä muuttajat ovat, mitä EU tekee saadakseen otteen tilanteesta ja mitä taloudellisia
seurauksia tästä kaikesta on ollut.
 
 
 
Määritelmät: Kuka on pakolainen? Kuka on turvapaikanhakija?
 
 
 
Turvapaikanhakijat ovat henkilöitä, jotka esittävät virallisen turvapaikkapyynnön toisessa
maassa, sillä he pelkäävät olevansa hengenvaarassa kotimaassaan. Nykyisten sääntöjen
mukaan kolmannen maan kansalaisten on haettava suojelua ensimmäisestä EU-maasta, johon
he saapuvat. Hakemuksen jättäminen tarkoittaa, että heistä tulee turvapaikanhakijoita. He
saavat pakolaisaseman tai muunlaista kansainvälistä suojelua vasta, kun kansalliset
viranomaiset ovat tehneet asiasta myönteisen päätöksen.
 
 
 
Pakolaiset ovat henkilöitä, joilla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainon kohteeksi
rodun, uskonnon, kansallisuuden, poliittisen mielipiteen tai tiettyyn yhteiskuntaryhmään
kuulumisen vuoksi, ja jotka on hyväksytty ja tunnustettu tällaisiksi henkilöiksi heidät
vastaanottavassa maassa. EU:ssa on pakolaisen aseman määrittelyä koskevassa direktiivissä 
 
vahvistettu kansainvälistä suojelua koskevat suuntaviivat sitä tarvitseville. Maaliskuussa 2022
parlamentti tuki tilapäisen suojelun direktiivin aktivoimista ensimmäistä kertaa sen
voimaanastumisen jälkeen vuonna 2001, jotta Ukrainan sotaa pakenevia voidaan suojella
välittömästi.
 
Lue lisää maahanmuuton juurisyistä.
 
 
 
Turvapaikkapäätökset EU:ssa 
Vuonna 2021 EU:ssa jätettiin 632 315 turvapaikkahakemusta. Tämä on 33,8 prosenttia
enemmän kuin vuonna 2020, mikä tarkoittaa, että luvut ovat jälleen pandemiaa edeltävällä
tasolla. Vuonna 2019 hakemuksia tehtiin 744 810 kappaletta. Vuosina 2016 ja 2015
hakemuksia tehtiin peräti yli miljoona kappaletta.
 
Turvapaikkahakemusten määrä kasvoi vuonna 2021 erityisesti Bulgariassa (212 %), Puolassa
(179,9 %) ja Itävallassa (170,3 %). Hakijoiden määrä laski puolestaan Unkarissa (65,2 %),
Maltalla (38,9 %), Kreikassa (30 %), Espanjassa (26,2 %), Suomessa (20,8 %) ja Ruotsissa
(13,7 %).
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Vuonna 2021 ensimmäistä kertaa turvapaikkaa hakevista suurin osa tuli Syyriasta (yli 98 800
ihmistä eli 18 % kaikista hakemuksista), Afganistanista (83 700 eli 16 %) ja Irakista (noin 26 000
eli 5 %).
 
Ukrainan sota toi uuden pakolaisvirran Eurooppaan 
Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen seurauksena tuhannet ihmiset ovat joutuneet
pakenemaan kodeistaan. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan Ukrainan raja on ylitetty
sodan alkamisen jälkeen 8,8 miljoonaa kertaa.
 
Maaliskuussa 2022 kansainvälistä suojelua haki 73 850 ihmistä, mikä on 115 prosentin lisäys
vuotta edeltävään tilanteeseen. Lisäys johtuu pääasiassa Ukrainan sodasta.
 
Ukrainalaisia saapui pääasiassa naapurimaihin Puolaan, Romaniaan, Unkariin, Slovakiaan,
Tšekkiin ja Moldovaan. EU:n raja- ja merivartiovirasto Frontexin mukaan yli 2,5 miljoonaa
ukrainalaista on palannut kotiin helmikuun ja kesäkuun välisenä aikana.
 
Vuosina 2015 ja 2016 EU:n ulkorajoilla havaittiin yli 2,3 miljoonaa laitonta ylitystä. Laittomien
rajanylitysten määrä vuonna 2021 oli 200 000, eli suurin sitten vuoden 2017. Rajanylitykset
lisääntyivät kaikilla laittoman maahanmuuton reiteillä vuosien 2020 ja 2021 välillä, paitsi itäisen
Välimeren reitillä, jolla tulijoita oli 13 184 ihmistä kun vuonna 2020 vastaava luku oli 15 980 ja
vuonna 2019 jopa 52 169.
 
Välimeren ylittäminen on edelleen vaarallista. Vuonna 2021 reitillä ilmoitettiin kuolleen tai
kadonneen 1 500 henkilön, kun vastaava luku vuonna 2020 oli 1 754 henkilöä.
Sääntöjenvastainen maahantulo keskisen Välimeren kautta (Italiaan ja Maltaan) lähes
kaksinkertaistui tammi-syyskuussa 2021 verrattuna vastaavaan aikaan vuonna 2020. Tammi-
syyskuussa 2021 tulijoita oli yli 48 800, kun vuonna 2020 vastaavana ajanjaksona heitä oli yli 25
4500. 
 
Kaiken kaikkiaan valtaosa viimeaikaisista tulijoista on peräisin Ukrainasta. Muista tulijoista
monet ovat lähteneet maista, jotka kärsivät talouden laskusuhdanteesta. Tätä kehitystä
voimistaa todennäköisesti myös maastamuuttajien rahalähetysten väheneminen. Siihen saakka,
kunnes talous saadaan elpymään, huonot mahdollisuudet työllistyä ja saada sairaanhoitoa
lähtömaissa työntävät edelleen ihmisiä pyrkimään kohti EU:ta.
 
 
 
EU:n maahanmuuttoon kohdistuva rahoitus
 
 
 
Muuttoliike on ollut yksi EU:n prioriteeteista jo vuosia. Muuttoliikkeen hallinnoimiseksi ja
turvapaikkajärjestelmän parantamiseksi on ryhdytty useisiin toimenpiteisiin.
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Euroopan unioni on lisännyt merkittävästi rahoitusta muuttoliikkeen, turvapaikkajärjestelmän ja
integraation hallinnointiin vuonna 2015 lisääntyneen turvapaikanhakijoiden määrän vuoksi. EU:n
vuosien 2021-2027 pitkän aikavälin budjetista 22,7 miljardia euroa on osoitettu muuttoliikenteen
hallintaan ja rajatarkkailuun, kun vuosina 2014-2020 vastaava summa oli 10 miljardia euroa.
 
 
 
Lue lisää EU:n toimista muuttoliikenteen hallitsemiseksi.
 
 
 
Pakolaiset maailmassa
 
 
 
89,3 miljoonaa ihmistä pakenee maailmanlaajuisesti vainoa, sotaa ja väkivaltaisuuksia.
Pakolaisista noin 36,5 % on lapsia.
 
 
 
Eniten pakolaisia on tällä hetkellä Turkissa, Kolumbiassa, Pakistanissa, Ugandassa ja
Saksassa. Maailman pakolaisista vain 17 % on kehittyneissä maissa.
 
 
 
Katso YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n luvut pakolaisten määrästä maailmassa.
 
 
 
Lue lisää Euroopan muuttoliikekriisistä
Parlamentin tutkimuspalvelun briefing muuttoliikkeestä
Parlamentin tutkimuspalvelun briefing: The European Commission’s New Pact on Migration
and Asylum (elokuu 2021)
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