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Turvapaikkahakemusten määrä on vuoden 2018 kriisiä edeltävällä 
tasolla, mutta vireillä olevien asioiden määrä on edelleen suuri 
 
Turvapaikkahakemusten määrä EU+- maissa väheni vuonna 2018 kolmantena peräkkäisenä 
vuonna, ja on nyt kriisiä edeltäneellä tasolla. Vuoden 2019 ensimmäisinä viitenä 
kuukautena tehtyjen hakemusten kasvusta huolimatta, on liian aikaista arvioida, ovatko 
viimeaikaiset suuntaukset osoitus merkittävästä pitkäaikaisesta muutoksesta. 
 
Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto(EASO) julkisti vuoden 2018 vuosikertomuksen 
turvapaikkatilanteesta EU+:ssa 2018 Annual Report on the Situation of Asylum in the EU+ Brysselissä, 
24.6.2019. Vuosikertomus on keskeinen julkaisu, jonka tarkoituksena on antaa kattava kuva 
turvapaikkatilanteesta EU+:ssa ja siitä, miten Euroopan yhteinen turvapaikkajärjestelmä (CEAS) toimii 
käytännössä. 
 
Kuten EASO on jo aiemmin tänä vuonna ilmoittanut, 664 480 kansainvälistä suojelua koskevaa 
hakemusta EU+-maissa vuonna 2018 osoittavat määrän laskeneen jo kolmantena peräkkäisenä 
vuotena, tällä kertaa 10 prosenttia. Noin 9 prosentissa näistä hakemuksista kyseessä oli hakemuksensa 
uudistanut hakija. Vaikka hakemusten määrä oli hyvinkin vakaa vuonna 2018, EU+-maiden suhteellisen 
vakauden taakse kätkeytyy voimakasta vaihtelua jäsenvaltioiden ja yksittäisten kansalaisuuksien 
välillä. 
 
EU+-maissa hyväksymisaste ensimmäisen asteen päätöksissä vuonna 2018 oli 39 prosenttia – 
vähennystä oli 7 prosenttiyksikköä edellisvuoteen nähden. Vaikka myönteisiä päätöksiä oli kaiken 
kaikkiaan vähemmän, pakolaisaseman saaneiden osuus oli suurempi (55 % myönteisistä päätöksistä). 
 
Syyria (13 %), Afganistan ja Irak (molempien osuus 7 %) olivat kolme keskeisintä EU+-maihin tulleiden 
hakijoiden lähtömaata vuonna 2018. Kymmeneen yleisimpään lähtömaahan kuuluivat myös Pakistan, 
Nigeria, Iran, Turkki (kunkin osuus 4 %), Venezuela, Albania ja Georgia (kunkin osuus 3 %). Vuonna 
2018 lähes viidennes kaikista hakemuksista oli sellaisten maiden kansalaisten jättämiä, jotka on 
vapautettu viisumipakosta heidän saapuessaan Schengen-alueelle, mukaan lukien venezuelalaiset, 
kolumbialaiset, albanialaiset ja georgialaiset. 
 
Vastaanottavien maiden osalta vuonna 2018 eniten turvapaikkahakemuksia tehtiin Saksassa, 
Ranskassa, Kreikassa, Italiassa ja Espanjassa. Näiden viiden maan osuus kaikista EU+-maihin jätetyistä 
hakemuksista oli yhdessä melkein kolme neljäsosaa. 
 
Eniten hakemuksia tehtiin Saksassa (184 180) jo seitsemättä vuotta peräkkäin, huolimatta siitä, että 
määrä oli 17 prosenttia pienempi kuin vuonna 2017. Ranskassa hakemusten määrä kasvoi neljättä 
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vuotta peräkkäin: vuonna 2018 hakemuksia tehtiin 120 425, suurin rekisteröityjen hakemusten määrä 
Ranskassa tähän mennessä. EU+-maissa kolmanneksi eniten hakemuksia vuonna 2018 tehtiin 
Kreikassa. Hakemuksia tehtiin 66 965, ja määrä kasvoi viidettä vuotta peräkkäin. 
 
Viisi maata, jotka vastaanottivat eniten pakolaisia asukasta kohti, olivat Kypros, Kreikka, Malta, 
Liechtenstein ja Luxemburg. 
 
Vuoden 2018 lopussa, vireillä olevien hakemusten määrä oli yhä suuri: noin 896 560 hakemusta odotti 
yhä ratkaisua EU+:ssa. Tämä tarkoittaa vain vähäistä 6 prosentin vähennystä vuoden 2017 lopun 
tilanteeseen verrattuna. 
 
 
Vuoden 2019 alussa tapahtunut kasvu ei välttämättä tarkoita viimeaikaisten suuntausten olevan 
osoitus pitkän aikavälin muutoksesta. 
 
Vuoden 2019 viiden ensimmäisen kuukauden aikana EU+-maissa rekisteröitiin yli 290 000 
kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta. Tämä merkitsee 11 %: n kasvua suhteessa samaan 
ajanjaksoon vuonna 2018. Tänä aikana tärkeimmät lähtömaat olivat Syyria (8 %), Afganistan ja 
Venezuela (molempien osuus 7 %) ja yhdessä niiden osuus oli lähes joka neljäs hakemus EU+-maissa. 
 
Myös Latinalaisen Amerikan kansalaisten jättämien hakemusten määrä lisääntyi tänä aikana. 
Venezuelan kansalaiset tekivät noin 18 400 turvapaikkahakemusta, noin kaksi kertaa niin paljon kuin 
vastaavana aikana vuonna 2018, kun taas Kolumbian kansalaiset jättivät kolme kertaa niin paljon 
hakemuksia. Lisäystä turvapaikkahakemusten määrissä nähtiin myös El Salvadorin, Hondurasin, 
Nicaraguan ja Perun kansalaisten osalta. 
 
Vuoden 2019 alun kasvua on tarkasteltava tilanteessa, jossa hakemusten määrä on vähentynyt jyrkästi 
kolmen viime vuoden aikana, ja ottaen erityisesti huomioon paluun vuoden 2014 tasolle viime vuonna. 
Tässä vaiheessa ei ole mitään viitteitä siitä, että viimeaikaiset maltilliset lisäykset hakemuksissa 
merkitsevät huomattavaa muutosta suuntauksiin kokonaisuudessaan, sillä kuukausittaiset vaihtelut 
ovat tavanomaisia. 
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