
Turvan hakijasta 
Suomen rakentajaksi

Mistä turvapaikanhakijakriisi johtuu ja miten siihen on reagoitava?

Olemme keskellä toisen maailmansodan jälkeisen maailman suurinta kansainvaellusta. Konfliktit ja 
rauhattomuus eri maissa ovat lisääntyneet ja kriisien ratkeaminen on pitkittynyt. Aseelliset konflik-
tit, turvattomuus ja toivottomuus ja toive paremmasta elintasosta ovat saaneet ihmiset lähtemään 
kotimaistaan. Jokaista Suomesta turvapaikkaa hakevaa ihmistä on kohdeltava inhimillisellä tavalla ja 
heille on taattava prosessi, jossa suojelun tarve arvioidaan aina yksilöllisesti.

Hädänalaisille tulee tarjota turvaa, ja muut tulee palauttaa lähtömaihin niin pian kuin mahdollista. 
Vain osa turvapaikkaa hakevista saa jäädä Suomeen, mikä tulee huomioida mietittäessä toimivia 
palautusprosesseja. Moni maahantulija on saapunut Suomeen virheellisin odotuksin. Suomen tulee 
jatkaa faktoihin perustuvan asianmukaisen tiedon jakamista lähtömaihin. Tavoitteena tulee olla, ettei 
kukaan lähtisi vaaralliselle matkalle Suomeen virheellisten tietojen perusteella. Suomeen tulemiseen 
kannustavia vetovoimatekijöitä tulee tunnistaa ja karsia.

Turvapaikan saaneiden kotoutuminen on pitkä, vuosia kestävä prosessi ja julkisen sektorin panos-
tuksia siihen tullaan tarvitsemaan vielä useiden vuosien ajan. Turvapaikansaajien kotoutumistyön 
tavoitteena tulee olla mahdollisimman hyvä työllistyminen. Keskeistä on työmarkkinoiden jousta-
voittaminen, koska turvapaikan saaneiden tulisi työllistyä samojen periaatteiden nojalla kuin muiden 
työmarkkinoilla olevien. Turvapaikkakriisin kustannukset lopulta ratkaisee se, miten Suomeen jäävät 
pystytään työllistämään.

Tehokas hakemusten käsittelyprosessi ja toimiva vastaanottokeskustoiminta

Hakemusten käsittelyn oltava nopeaa ja palauttamisen tehokasta

Jokaisella turvapaikanhakijalla on oikeus saada hakemuksensa käsitellyksi asianmukaisesti nopeassa 
prosessissa. Mitä nopeammin viranomaiset tekevät päätöksen turvapaikkahakemuksesta, sitä parem-
min apu saadaan kohdistetuksi tuen tarpeessa oleville. Turvapaikanhakijoille tulee turvata välttämä-
tön toimeentulo hakemuksien käsittelyajaksi. Hakemusten käsittelyn ajaksi turvapaikanhakijoille on 
tarjottava ihmisarvoisen elämän vaatimukset täyttävät asumisen puitteet, ravinto, vaatetus ja hygie-
niatarpeet.

Turvaa tarvitsevien kotoutumistyö on aloitettava heti myönteisen päätöksen jälkeen.

Kielteisen päätöksen saaneet henkilöt tulee palauttaa mahdollisimman nopeasti kansainvälisten 
sopimusten puitteissa. Toimivat palautuskeskukset ja yhteisesti Frontexin kautta koordinoidut pa-
lautuslennot ovat erittäin tärkeitä huolehdittaessa palautusprosessin toimivuudesta. Turvapaikka-
hakemusten käsittelyprosesseja ja tuomioistuinten prosesseja tulee edelleen keventää ja sujuvoittaa 
nykyisestä oikeusturvan kuitenkaan vaarantumatta.
Jokaiselle turvapaikanhakijalle on hyvä tarjota tekemistä hakemusprosessin aikana, ettei hakija pas-
sivoidu. Esimerkiksi vastaanottokeskuksen sisällä tai ulkopuolella tehtävät työt tai talkootyyppiset 
projektit ovat toimiva tapa järjestää arkeen rutiineja. Vastaanottokeskusten toiminnassa tulee hyö-
dyntää mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisia. Esimerkiksi järjestöillä, urheiluseuroilla ja yliopistoilla 
on merkittävä rooli vapaaehtoisen kielikoulutuksen tarjoamisen ensimmäisessä vaiheessa.



Kokoomus ehdottaa, että:
- Turvapaikkahakemukset tulee saada käsitellyksi kolmessa kuukaudessa hakemuksen jättä-
misestä.
- Suomen tulee edistää palautussopimusten aikaansaamista kahdenkeskisillä ja kansainväli-
sillä toimilla.
- Lainsäädäntöä tulee uudistaa siten, että vastaanottokeskukset voivat käyttää tarvittaessa 
järjestyksenvalvojia keskuksen turvallisuuden takaamiseksi.
- Tuomioistuinprosesseja tulee edelleen tehostaa esimerkiksi keventämällä hallinto-oikeuk-
sien käsittelykokoonpanoa selvissä asioissa.
- Kielteisen päätöksen saaneiden maasta poistamiseen tulee osoittaa riittävät resurssit
- Törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten 
henkilöiden maasta poistaminen tulee voida tehdä nykyistä tehokkaammin.
- Luodaan toimintamalleja, joilla vapaaehtoisjärjestöt voivat olla edistämässä turvapaikanha-
kijoiden aktiviteetteja.

Edellytyksiä nopeaan kotoutumiseen

Nopeasti alkavalla koulutuksella edellytyksiä kotoutumiseen

Työikäiset ja -kykyiset turvapaikanhakijat on ohjattava kotoutumiskoulutukseen mahdollisimman 
pian. Kotoutumiskoulutuksen tarkoituksena on antaa kielikoulutusta, opettaa valmiuksia suomalai-
sessa yhteiskunnassa toimimiseen ja laatia turvapaikansaaneille henkilökohtainen ammatillinen suun-
nitelma. Kotoutumiskoulutuksessa tulee mahdollisimman nopeasti antaa kielitaito ja muut valmiudet 
työn tekemiseen tai ammatilliseen koulutukseen hakeutumiseen.

Kokoomus ehdottaa, että:
- Kotoutumiskoulutukseen tulee päästä kolmen kuukauden kuluessa turvapaikkapäätöksen 
saamisesta
- Kaikille turvapaikan saaneille tulee laatia kotoutumissuunnitelma kolmessa kuukaudessa 
turvapaikkapäätöksen hyväksymisestä.
- Kielikoulutukseen osallistumisen tulee olla jokaisen turvapaikkaa hakevan velvoite jo vas-
taanottokeskuksesta alkaen.
- Kielikoulutuksen suorittaminen tulee mahdollistaa osittain työssä oppimalla
- Kotoutumissuunnitelmiin tulee lisätä henkilön aikaisemman osaamisen selvittäminen ke-
vennetyllä mallilla, kuten työkokeilulla.
- Kotoutumiskoulutusta kehitetään siten, että siihen sisältyy aina myös työelämään tutustu-
mista ja yrittäjyystietoutta.
- Kielikoulutuksen järjestämisessä tulee hyödyntää monipuolisesti eri toimijoita, kuten vapaa-
ehtoisia, kansalaisopistoja ja järjestöjä nykyistä paremmin.

Koulutuksella edellytyksiä työelämään

Koulutus on yksi tärkeimmistä keinoista integroida turvapaikan saaneita Suomeen. Suomeen jääville 
nuorille tulee tarjota mahdollisuus päästä soveltuvaan koulutukseen. Jokainen oppivelvollisuusikäi-
nen lapsi ja nuori tulee ohjata valmistavan koulutuksen kautta perusopetukseen. Lisäksi lähellä perus-
opetusikää sekä vailla riittävää luku- ja kirjoitustaitoa olevien opiskeluvalmiuksista on huolehdittava. 
Tämä tarkoittaa mm. aikuisten perusopetuksen tehostamista. Täydennyskoulutusta tarjoamalla ope-
tushenkilökunnalle turvataan riittävä osaaminen maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kouluttami-
seen.

Turvapaikan saaneiden aiempaa työhistoriaa ja koulutusta on hyödynnettävä mahdollisimman hyvin 
ja annettava aiempaa osaamis- ja koulutuspohjaa täydentävää koulutusta. Turvapaikan saaneiden 
mahdollisuus hakea nopeasti ammatilliseen- ja lukiokoulutukseen sekä niihin valmistavaan koulutuk-
seen on turvattava. Korkeakoulututkinnon suorittaneille tulijoille tarjotaan suomalaisissa yliopistoissa 
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ja korkeakouluissa yhteiskuntaamme integroivaa ja suomalaisen työelämän kannalta keskeistä lisä-
koulutusta.

Kokoomus ehdottaa, että:
- Osana ammatillisen koulutuksen reformia otetaan käyttöön uusi koulutussopimusmalli, jolla 
parannetaan työnantajien mahdollisuutta tarjota opiskelupaikkoja yrityksissä ja mahdollistaa 
joustavasti tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamisen ja paremmat työelämävalmiudet
- Huolehditaan opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen uudistamisesta siten, että 
kasvava maahanmuuttajataustaisen oppilaiden määrä huomioidaan
- Mahdollistetaan joustava siirtyminen valmistavasta koulutuksesta tavallisiin opetusryhmiin, 
kun osaamistaso esimerkiksi kielitaidon osalta on siihen riittävä.
- Taataan suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä opettajien riittävä määrä ja opetuk-
sen resurssit.
- Varhaiskasvatuksessa huomioidaan kasvava maahanmuuttajataustaisten päiväkoti-ikäisten 
lasten määrä.
- Huomioidaan kotiäitien kotoutumisen ja kielenopetuksen erityiskysymykset.
- Korkeakoulutuksessa selkiytetään aiempien opintojen hyväksi lukemista ja tuetaan jousta-
via opintopolkuja.
- Tuetaan kuntia jakamaan hyviä käytäntöjään turvapaikanhakijoiden koulutuksessa.

Vapaaehtoisilla ja järjestöillä tärkeä rooli kotoutumisessa

Järjestöillä ja vapaaehtoisilla on tärkeä rooli kotoutumistyössä. Vapaaehtoistoimijat pystyvät autta-
maan arkisissa käytännönasioissa ja samalla luodaan sosiaalisia suhteita kantaväestöön. Järjestötoi-
minnan verotuskohtelu tulee säilyttää nykyisen kaltaisena ja tarvittaessa purkaa vapaaehtoistoimin-
taa vaikeuttavaa sääntelyä.

Kokoomus ehdottaa, että:
- Säilytetään järjestötoiminnan varainhankinnan nykyinen verotuskohtelu toiminnan mahdol-
listajana.
- Huomioidaan viranomaisten ohjeissa ja määräyksissä järjestötoiminnan erityispiirteet.

Työelämää joustavoittamalla kohti nopeaa työllistymistä

Työllistyminen on paras keino tukea kotoutumista. Jokainen työikäinen ja työkykyinen oleskeluluvan 
saanut on saatava työmarkkinoiden piiriin mahdollisimman pian. Tämä tarkoittaa tarvetta työelämän 
joustavoittamiseen ja korostaa entisestään työmarkkinoiden uudistamisen välttämättömyyttä. Halli-
tuksen suunnittelemat työmarkkinareformit tukevat sekä kantaväestön että myös turvapaikanhakijoi-
den työllistymistä. Tärkeitä uudistuksia työllistämisen kannalta ovat esimerkiksi määräaikaiseen työ-
suhteeseen ottamisen helpottaminen ja koeajan pidentäminen. Työnantajille on annettava nykyistä 
paremmat mahdollisuudet työllistää henkilöitä paikallisesti sopimalla. Palkattomilla työkokeiluilla on 
työllistymisessä tärkeä merkitys suomalaisen työelämän ymmärrystä ja kielitaitoa lisäävänä asiana.

Kokoomus ehdottaa, että:
- Paikallista sopimista lisäämällä annetaan työnantajille paremmat mahdollisuudet työllistää 
oleskeluluvan saaneita.
- Tuetaan oppisopimuksen käyttöä esimerkiksi väljentämällä työnantajavelvoitteita ja tuo-
malla palkkauksesta sopiminen paikallisen sopimisen piiriin.
- Palkattomaan työkokeiluun tulee voida osallistua myös sillä perusteella, että henkilö on en-
simmäistä kertaa Suomen työmarkkinoilla.
- Kannustetaan turvapaikan saaneita yrittäjyyteen.
- Edistetään työvoimapoliittisen rekrykoulutuksen käyttämistä turvapaikansaaneiden työllis-
tämiseen.
- Tarkastellaan lainsäädännössä säädettyjä tutkinto- ja kielitaitovaatimuksia esimerkiksi ruot-
sin kielen osaamisen osalta, jotta kaksikielisyysvaatimuksesta ei muodostu työllistymisen 
estettä sellaisessa tilanteessa, jossa sitä ei tosiasiallisesti tarvita.
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Työhön kannustava sosiaaliturva

Oleskelulupapäätöksen jälkeisen valtion tarjoaman toimeentulon tulee olla sidottu kotoutumistoi-
menpiteisiin osallistumiseen. Turvapaikansaaneiden tukijärjestelmän, kuten koko muunkin sosiaalitur-
van, on kannustettava työn vastaanottamiseen mahdollisimman nopeasti.

Kokoomus ehdottaa, että:
- Turvapaikan saamisen jälkeisten toimeentuloa turvaavien etuuksien täysimääräisen saami-
sen edellytyksenä tulee olla kotoutumissuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin osallistumi-
nen.
- Turvapaikan saaneiden tukijärjestelmää muokattaessa on myös edistettävä heidän mahdol-
lisuuksiaan huolehtia omasta toimeentulostaan, esimerkiksi kannustamalla yrittäjyyteen.

Lisää asuntorakentamista asumisen edellytyksiä turvaamaan

Asuntorakentamista on helpotettava ja sitä vaikeuttavien normien purkamista on vietävä eteenpäin, 
jotta myös turvapaikanhakijoiden asuntotarve voidaan huomioida asuntorakentamisessa mahdolli-
simman joustavasti. Erilaisten nopeasti rakennettavissa olevien asuntoratkaisujen tuottamista tulee 
mahdollistaa yhä paremmin.
Erityisesti pääkaupunkiseudulla on jo nyt asunto- ja tonttipula, jonka vaikeutumisen ehkäisyyn maa-
hanmuuton seurauksena on varauduttava lisärakentamisella ja -kaavoituksella. Kysyntää ja tarpeita 
vastaavaa asuntotarjontaa tulisi lisätä vahvistamalla kuntien kaavoitus- ja tonttitarjonnan velvoitteita 
esimerkiksi MAL-sopimuksissa. Toimintamalli, jossa valtion infrarahoituksen vastineeksi kunnat sitou-
tuvat riittävän tonttitarjonnan ja kaavoituksen takaamiseen, on kannatettava. Uuden ns. 10 vuoden 
välimallin ripeää toteuttamista selvitysmies Hannu Rossilahden esityksen pohjalta kohtuuhintaisen 
vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi tulee viedä eteenpäin.

Kokoomus ehdottaa, että:
- Hallituksen on otettava käyttöön lisäkeinoja kohtuuhintaisten asuntojen saatavuuden lisää-
miseksi.
- Pääkaupunkiseudulle ja muihin suuriin kaupunkeihin tapahtuvan paineen tasaamiseksi on 
tärkeätä huolehtia, että myös kaupunkiseutujen ympäryskunnat osallistuvat lisääntyneeseen 
asuntotarpeeseen vastaamiseen.
- Myös kasvukeskusten ulkopuolisia kuntia on kannustettava vastaanottamaan turvapaikan-
saaneita.
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