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EMN: Turvapaikanhakijoiden määrä tyrehtyi viime vuonna, päätöksiä tehtiin ennätysmäärä
Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) tuore katsaus viime vuoden maahanmuutosta paljastaa, että
turvapaikanhakijoiden määrä tippui noin kuudennekseen edellisvuodesta. Eniten kansainvälisen
suojelun perusteella myönnettyjä oleskelulupia saivat irakilaiset.
Viime vuonna yhteensä 39 317 henkilölle myönnettiin ensimmäinen oleskelulupa tai heidän
oleskelunsa Suomessa rekisteröitiin, käy ilmi EMN:n julkaisemista vuoden 2016 tilastokatsauksesta
ja Suomen vuoden 2016 maahanmuutto- ja turvapaikkaraportista. Lukumäärä on edellisvuotta
selvästi korkeampi: vuonna 2015 oleskeluluvan sai 33 568.
Vapaan liikkuvuuden perusteella Suomeen saapuneet EU-kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
muodostivat neljäsosan kaikista Suomeen viime vuonna asettuneista ulkomaan kansalaisista. EU:n
ulkopuolelta saapuneet saivat oleskeluluvan pitkälti samoin perustein kuin edellisvuonnakin.
Yleisimpiä syitä olivat perheside (21 %), kansainvälinen suojelu (18 %), opiskelu (16 %) ja työnteko
(15 %).
Merkittävin muutos tilastoissa koskee kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneita,
joiden määrä nelinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä näkyi myös siinä, että kaksi
turvapaikanhakijamaata, Irak ja Afganistan, nousi yleisimpien lähtömaiden joukkoon ensimmäiselle
ja kolmannelle sijalle. Aiempina vuosina kärkisijaa pitänyt Venäjän federaatio oli Irakin jälkeen
toiseksi yleisin lähtömaa ensimmäisen oleskeluluvan saaneille.
Yli puolet turvapaikkapäätöksistä oli kielteisiä
Viime vuonna 5 651 henkilöä haki Suomesta kansainvälistä suojelua. Turvapaikanhakijoiden määrä
väheni siten selvästi verrattuna edellisvuoteen, jolloin turvapaikkaa haki peräti 32 476 henkilöä.
Viime vuoden suurimman hakijaryhmän muodostivat edelleen irakilaiset (1 247), seuraavana tulivat
afganistanilaiset (757) ja syyrialaiset (602).
Vuoden 2015 poikkeuksellinen turvapaikanhakijamäärä näkyi viime vuonna piikkinä
päätöstilastoissa: Maahanmuuttovirasto teki viime vuonna ennätysmäärän eli 28 208
turvapaikkapäätöstä.
Hakijoista 27 prosenttia sai myönteisen oleskelulupapäätöksen. Kielteisten päätösten osuus kaikista
päätöksistä oli 51 prosenttia.
14 prosentissa tapauksista hakija peruutti hakemuksensa tai katosi vastaanottokeskuksesta, jolloin
tämän hakemus raukesi. 8 prosenttia hakemuksista jätettiin tutkimatta. Tutkimatta jättäminen
tarkoittaa yleensä sitä, että henkilö on siirretty niin kutsutun Dublin-menettelyn perusteella siihen
sopimusvaltioon, joka on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä.
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EMN tuottaa Vuosittaisen maahanmuutto- ja turvapaikkaraportin, joka on ainoa
maahanmuuttoasioiden kehityskulkuja kootusti esittävä dokumentti Suomessa. Myös vuosittain
tehtävä EMN-tilastojulkaisu Maahanmuuton tunnusluvut on koostettu Maahanmuuttoviraston,
poliisin, Rajavartiolaitoksen sekä Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) tilastoista. Yhdessä
nämä kaksi julkaisua tarjoavat ainutlaatuisen katsauksen maahanmuuttoon Suomessa.
Julkaisut löytyvät EMN-verkkosivujen uusimmat raportit-kohdasta
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Mikä on EMN?
Euroopan muuttoliikeverkoston (European Migration Network, EMN) Suomen yhteyspiste toimii
Maahanmuuttovirastossa. Vastaavia yhteyspisteitä on kaikissa EU-maissa sekä Norjassa joka myös
osallistuu verkoston toimintaan. Verkoston puheenjohtajana toimii EU:n komissio.
Verkoston tehtävänä on tuottaa ajantasaista, puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa
maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista politiikan suunnittelun tukemiseksi Euroopan unionissa.
Tietoa jaetaan poliitikkojen ja viranomaisten lisäksi myös yleisölle.
Keskeistä EMN:n tuottamaa tietoa ovat vuosittaiset raportit maahanmuuttopolitiikan kehityksestä
EU-jäsenmaissa ja -elimissä sekä erilaiset teematutkimukset ajankohtaisista muuttoliikeaiheista.
Suomen omat EMN-verkkosivut löytyvät osoitteesta: www.emn.fi.

EUROOPAN MUUTTOLIIKEVERKOSTO

EUROPEISKA MIGRATIONSNÄTVERKET

EUROPEAN MIGRATION NETWORK

Maahanmuuttovirasto
PL 18,00581 Helsinki
puh. 071 873 0431
faksi 071 873 0730
www.emn.fi

Migrationsverket
PB 18, 00581 Helsingfors
tfn 071 873 0431
fax 071 873 0730
www.emn.fi

Finnish Immigration Service
P.O.Box, FI-00581 Helsinki, Finland
tel. +358 71 873 0431
fax +358 71 873 0730
EMN http://ec.europa.eu/emn

