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    VALTUUSTOALOITE 
 
 
 
 

 
KIINTIÖPAKOLAISILLE APUA MYÖS RIIHIMÄELTÄ 
 
Riihimäen kaupungin tulisi olla niiden kaupunkien joukossa, jotka ottavat vastaan kotimaansa 
vaikeista ja vaarallisista oloista pakenevia lähimmäisiämme, kiintiöpakolaisia.  Alituinen 
hengenvaara ja muu vakava hätä ajaa heitä hakemaan apua turvallisemmista maista, kuten 
Suomesta. Mainittakoon, että lähikaupungeista mm. Hyvinkää ja Hämeenlinna ovatkin 
ottaneet/ottavat vastaan kiintiöpakolaisia.  
 
Pakolaisten määrä kasvaa maailmanlaajuisesti koko ajan  
Esimerkiksi Syyrian sisällä ovat miljoonat ihmiset joutuneet jättämään kotinsa. Pakolaisten tarkka 
luku ei ole edes YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n tiedossa. Pelkästään lokakuun jälkeen on lähtenyt 
liikkeelle arviolta miljoona ihmistä. UNHCR:n mukaan maailmanlaajuinen pakolaistilanne onkin 
vaikein sitten 1990-luvun alun. Järjestön mukaan pakolaisina on tällä hetkellä yli 45 miljoonaa 
ihmistä.  
 
Pakolaiskiintiötä on nostettu Suomessa 
Johtuen Syyrian konfliktista ja laajasta humanitaarisesta kriisistä hallitus päätti syyskuussa 2013 
korottaa pakolaiskiintiötä vuodelle 2014 300 henkilöllä. Suomen pakolaiskiintiö vuodelle 2014 on 
näin ollen 1050 henkilöä.  Suomeen kiintiöpakolaiset pääsevät vasta kun heille on löytynyt 
vastaanottava kunta.   
 
Valtio tukee pakolaisten vastaanottajakuntia 
Kiintiöpakolaisuus on erotettava usein valitettavan sekavasta yleisestä maahanmuutto-
keskustelusta. Ennakkoluulot ja asenteet tulevat helposti pintaan, vaikka tarjolla on paljon 
asiallista tietoa esimerkiksi siitä, miten kiintiöpakolaisten aito hädänalaisuus on tarkasti 
kontrolloitua. Valtio tukee taloudellisesti pakolaisia vastaanottavia kuntia 4 ensimmäisen vuoden 
ajan. Laskennallinen kuntakorvaus on 0-6 vuotiaasta 6 845 euroa ja yli 7-vuotiaasta 2300 euroa 
vuodessa. Lisäksi kunnan on mahdollista saada korvauksia pakolaisille maksettavista 
toimeentulotuista, erityiskustannuksista, tulkkipalveluista sekä alaikäisten huollon aiheuttamista 
kustannuksista.  
 
Tänä vuonna pakolaisten kotouttamisesta vastaava työ- ja elinkeinoministeriö on varautunut 
maksamaan 20 000 euron kertakorvauksen 15 kunnalle, jotka tekevät ensi kertaa päätöksen 
vastaanotosta tai korottavat aiempaa kiintiötään. Kertakorvauksen saadakseen on kunnan 
otettava vähintään 20 uutta pakolaista aiempaan tasoon verrattuna.  Tänä vuonna maksetaan 
kunnille lisäksi vielä kertaluonteisesti kaikista kansainvälistä suojelua saavista henkilöistä 
laskennallisen korvauksen lisäosa, joka tulee tavanomaisen korvaustason päälle. Lisäosa on alle 7-
vuotiaasta 1 000 euroa ja yli 7-vuotiaasta 700 euroa.  
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Pakolaisten vastaanotto on kuntapäättäjistä kiinni oleva selkeä arvokysymys  
Taustalla oleva ajatus pakolaisten vastaanottamisessa on, että he voisivat joskus palata 
kotimaahansa, kun olot sen sallivat. Kiintiöpakolaisille turvan antaminen on ennen kaikkea 
ihmisarvoon liittyvä arvokysymys. Vastaanottamispäätökset ovat meidän, kuntapäättäjien, käsissä.  
 
Riihimäen Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä sekä Riihimäen Vihreitten valtuustoryhmä sekä 
muut allekirjoittaneet pyydämme kaupunginhallitukselta, että se selvittää mahdollisimman 
pikaisesti kiintiöpakolaisten vastaanottomahdollisuuden kaupunkiimme. Hädänalaiset tarvitsevat 
apuamme. 
 
 
Riihimäellä 13.1.2013 
 
 
Riihimäen Kristillisdemokraattien                     
Riihimäen Vihreitten valtuustoryhmä 
valtuustoryhmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muut allekirjoittaneet: 

… 

 


