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MUUTETTAVA

Turvapaikkahakemuslukuja
2007 2008 2009

Turvapaikanhakijat 1500 4000 6000-10000
 Turvapaikat 68 94 120-200

Oleskeluluvat 800 1100 1400-2000
Alaikäiset 100 650 1000-1500

VUONNA 2009...

...6000-10000 turvapaikanhakijaa

...yli 60% päätöksistä myönteisiä

...tuhansia perheenyhdistämishakemuksia

...suurin osa hakijoista saapuu lautalla Ruotsista

...hakemusten käsittelyaika venymässä vuosiksi

Lue 5 väitettä ja faktaa ►



5 väitettä ja faktaa pakolaispolitiikasta

Väite 1: “Suomeen saapuvat turvapaikanhakijat  
ovat hädänalaisia pakolaisia.”

Fakta: Vain muutamalle prosentille myönnetään 
pakolaisen turvapaikkastatus. Yli neljännes 
hakijoista on ns. Dublin-tapauksia. He ovat jo 
hakeneet turvapaikkaa toisesta maasta kuten 
Ruotsista ja heidät voidaan palauttaa tulomaahan. 
Silti suurin osa hakijoista jää Suomeen.

Väite 2: “Suomessa ei ole ankkurilapsia.”

Fakta: Alaikäisenä yksin saapunut 
turvapaikanhakija saa lähes automaattisesti 
oleskeluluvan ja hakee melkein aina 
perheenyhdistämistä. Jokaista alaikäistä kohti 
Suomeen saapuu keskimäärin 3-4 perheenjäsentä.

Poliisin tekemien ikätestien perusteella suurin osa 
alaikäisiksi ilmoittautuneista on luultavasti täysi-
ikäisiä. Valehtelusta ei Suomessa seuraa karkotusta 
tai rangaistusta.

“Jos jossain päin todetaan, että turvaa saa, sinne  
pyritään jatkossakin.”
 - Maahanmuuttoviraston ylijohtaja Esko Repo



Väite 3: “Suomi seuloo tarkasti maahantulijat. ”

Fakta: Valtaosalla turvapaikanhakijoista ei ole 
passia tai henkilöllisyyspapereita, mutta se ei vaikuta 
oleskelulupien myöntämiseen. Suomessa on jo 
tuhansia taustaltaan tuntemattomia.

Väite 4: “Turvapaikka myönnetään vain harvalle.  
Meillä on varaa muutamaan pakolaiseen.”

Fakta: Turvapaikkoja myönnetään vähän, mutta silti 
suurin osa turvapaikanhakijoista jää pysyvästi 
Suomeen. Jokaista turvapaikkaa kohti myönnetään 
kymmenen oleskelulupaa. Tulijoiden määrä 
moninkertaistuu myös perheenyhdistämisten kautta. 
Joissain tulijaryhmissä lukutaidottomia on 80-90%.

Väite 5: “Turvapaikkapolitiikkaa ei voi muuttaa. 
Pakolaissopimukset ja EU-direktiivi pakottavat  
nykykäytäntöön.”

Fakta: Muilla Pohjoismailla on kaikki sopimukset 
täyttävä tiukempi linja. Suomen EU-direktiivin 
ylittävä käytäntö on hallituksen tietoinen päätös.

“Hallituksen esityksen linja [...] on, että Suomi ei  
laske lainsäädäntönsä tasoa Euroopan 
alhaisimmalle minimitasolle.”
- Maahanmuuttoministeri Astrid Thors



MITÄ TEHDÄ?
Suomen maahanmuuttopolitiikka on omissa 
käsissämme. Voimme halutessamme muuttaa sitä, 
aivan kuten muut Pohjoismaat ovat jo tehneet.

Nyt on viimeinen hetki rajoittaa tulijoiden määrä 
vastaanottokykymme mukaiseksi.

Suomen uusi ulkomaalaislaki helpottaa 
oleskelulupien myöntämistä ja vaikeuttaa maasta 
poistamista. Sitä on muutettava.

VAATIMUKSET 
● Turvapaikkakäytäntö tiukennettava välittömästi 
muiden Pohjoismaiden ja EU-direktiivin sallimalle 
minimitasolle
● Dublin-tapausten palautusta nopeutettava 
● Palauttaminen myös Irakiin ja Somaliaan
● Alaikäisille turvapaikanhakijoille pakolliset 
ikätestit, oleskelulupa vain täysi-ikäisyyteen saakka, 
ei perheenyhdistämisoikeutta
● Uusien kiintiöpakolaisten vastaanottoa lykättävä 
kunnes jonot on purettu
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