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Valtiontalouden tarkastusviraston  
tuloksellisuustarkastuskertomus 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt tarkastussuunnitelmaansa sisäl-
tyneen kansainvälistä suojelua saavien kuntiin osoittamista sekä kuntakor-
vausjärjestelmän kehittämistä koskeneen tarkastuksen. Tarkastus on tehty 
tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuksesta antaman ohjeen mukaisesti.

Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastuskerto-
muksen, joka lähetetään työ- ja elinkeinoministeriölle, sisäministeriölle, 
sosiaali- ja terveysministeriölle sekä tiedoksi eduskunnan tarkastusvalio-
kunnalle, hallintovaliokunnalle ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle, val-
tiovarainministeriölle ja valtiovarain controller -toiminnolle.

Ennen tarkastuskertomuksen antamista työ- ja elinkeinoministeriöllä, 
sisäministeriöllä ja valtiovarainministeriöllä on ollut mahdollisuus varmis-
taa, ettei kertomukseen sisälly asiavirheitä, sekä lausua näkemyksensä sii-
nä esitetyistä tarkastusviraston kannanotoista.

Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mi-
hin toimiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on 
ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna 2022.
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Tarkastusviraston kannanotot

Vuonna 2015 Suomeen tuli ennätysmäärä (32 476) henkilöitä, jotka hakivat 
kansainvälistä suojelua (turvapaikkaa). Seuraavana vuonna hakijoiden mää-
rä väheni merkittävästi (5 651). Vuonna 2016 tehtiin 7 745 myönteistä tur-
vapaikkapäätöstä (27 prosenttia hakemuksista). Vuonna 2017 marraskuun 
loppuun mennessä  kansainvälistä suojelua oli hakenut noin 4 700 henkilöä. 
Sisäministeriön ennuste koko vuodelle oli 10 000 hakijaa. Valtion talousar-
vioissa kotouttamiseen ja sitä edistäviin toimenpiteisiin varattuja resursseja 
on lisätty vuoden 2015 jälkeen. Vuoden 2017 valtion talous arviossa kotout-
tamiseen varattiin noin 234 miljoonaa euroa, josta valtion korvaukset ko-
toutumista edistävistä toimenpiteistä olivat 232 miljoonaa euroa. 

Tarkastuksessa arvioitiin kansainvälistä suojelua saavien kuntiin osoit-
tamisen sekä kotouttamisen kuntakorvausjärjestelmän ohjauksen ja val-
vonnan toimivuutta vuosina 2012–2016 sekä sitä, miten maakuntauudistus 
toteutuessaan vaikuttaisi oleskeluluvan saaneiden kuntiin ohjaukseen. Tar-
kastuksen keskeisimmät käsitteet on määritelty liitteessä 1.

Kansainvälistä suojelua saavien kuntiin osoittamiseen liittyvät 
tulostavoitteet eivät ole toteutuneet 

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksille (ELY-keskus) asettamat tavoitteet kuntapaikkojen määristä perus-
tuvat sisäministeriön (SM) arvioon myönteisen oleskelu lupapäätöksen saa-
vien määristä. Vuosien 2012–2016 aikana vuosittainen kuntapaikkatavoite 
koko maassa (1 700, 2 000, 2 300 ja 9 882 kuntapaikkaa) on toteutunut vain 
kerran ja vain yhdellä toimialueella. Myös Maahanmuutto viraston  (Migri) 
kuntaan sijoituksen odotusaikatavoite vastaanottokeskuksissa (2 kk) on 
ylittynyt useana vuonna. Tavoite alittui vuonna 2014, jolloin myönteisten 
 oleskelulupapäätösten määrä oli pienin.

Oleskeluluvan saaneita muuttaa kuntaan eri kanavia pitkin 

Kuntiin muuton hallintaa vaikeuttaa se, että oleskeluluvan saaneilla on mah-
dollisuus muuttaa kuntaan eri kanavia pitkin. Sekä vastaanotto keskusten 
avustama että oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella saaneiden 
hakeutuminen kuntiin itsenäisesti on viime vuosina ollut 2–5 kertaa ylei-
sempää kuin muutto ELY- keskusten neuvottelemille kuntapaikoille. Kun-
tapaikkajärjestelmä toimii sujuvasti kiintiöpakolaisten osalta, koska Suo-
meen saapuessaan he sijoittuvat suoraan heidät vastaanottaviin kuntiin.
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Kuntaan osoittamisen tuloksellisuuteen vaikuttava eri toimijoiden 
yhteistyö on parantunut

Menettelytapojen yhdenmukaistamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö ja  
Migri ovat täsmentäneet kuntiin osoittamisen ohjeistusta. Ohjeiden ja sää-
dösten mukaan ELY-keskukset koordinoivat kuntiin osoittamista ja kotout-
tamista alueellisesti. Tarkastuksessa todettiin, että alueellisten yhteistyö-
ryhmien perustaminen on parantanut ELY-keskusten, vastaanottokeskusten 
ja Migrin välistä yhteistyötä. Yhteistyö ja tiedonvaihto eri toimijoiden vä-
lillä on pääosin toimivaa.

Kuntiin osoittamisessa tietojärjestelmien kehittäminen on 
keskeisessä roolissa

Tarkastuksessa todettiin, että Migrin ylläpitämä turva paikanhakijoiden 
vastaanoton asiakasrekisteri, Umarek-järjestelmä, ei kaikilta osin ole toimi-
nut vastaanottokeskusten, ELY-keskusten ja kuntien välisessä yhteistyös-
sä, vaikka tilastotiedon saanti ELY-keskuksissa on parantunut Umarek-jär-
jestelmään siirtymisen myötä. Edelleen käytössä on myös ELY-keskusten 
ylläpitämä kuntaanosoitusrekisteri ja asiakastietoja välitetään lisäksi jär-
jestelmien ulkopuolella. Koska rekisteriselosteiden perusteella kuntaa-
nosoitusrekisteri ja Umarek-järjestelmä ovat tietosisällöiltään hyvin sa-
mankaltaiset, kuntaanosoitusrekisteristä voitaisiin luopua kotouttamis lain 
uudistuksen yhteydessä ja siirtyä käyttämään Umarek-järjestelmää. Järjes-
telmän toiminnallisuutta tulisi kuitenkin kehittää ja muun muassa asiakas-
tietojen esittämistarkkuutta parantaa.

Kotouttamisen kuntakorvausjärjestelmää ja sen ohjausta on kehitetty 
vuosien aikana 

Kotouttamisen kuntakorvausjärjestelmää on kehitetty vuosien aikana, ja 
vuodesta 2015 alkaen korvausten valvontaa ja maksatusta on keskitetty ELY-
keskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistojen) kehittämis- ja 
hallintokeskukseen (KEHA-keskukseen). Valvonnan systemaattisuudessa 
oli jonkin verran eroja ELY-keskusten välillä ennen korvausten maksatuk-
sen ja valvonnan siirtoa KEHA-keskuksiin, mutta siirron jäl keen toiminta-
tavat ja käytännöt ovat yhdenmukaistuneet. Pääosin valvonta perustuu ha-
kemusten ja muiden asiakirjojen tarkastamiseen.

Korvauksia maksetaan kunnille sekä laskennallisin perustein että toteu-
tuneisiin kustannuksiin perustuvien hakemuksien mukaan. Laskennallis-
ten korvausten maksatusta on automatisoitu, minkä seurauksena merkit-
tävä määrä manuaalista työtä on jäänyt pois. 

Sopimuskuntien määrä on vuosina 2013–2016 kasvanut 88:sta 216:een. 
Tarkastuksen mukaan ELY-keskuksen ja kunnan välisessä sopimuksessa 
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käytetään yhdenmukaista, työ- ja elinkeinoministeriön sopimus mallia ja 
sopimuksessa ELY-keskukset edellyttävät kotoutumislain mukaista kun-
nan kotouttamisohjelmaa. 

Maakuntauudistus muuttaisi kansainvälistä suojelua saavien kuntiin 
ohjausta

Maakuntauudistuksen toteutuessa maakunta vastaisi kansainvälistä suoje-
lua saavien kuntaan ohjaamisen strategisesta suunnittelusta, linjauksista ja 
toimeenpanosta. Kunta vastaisi edelleen oleskeluluvan saaneiden vastaan-
ottamisesta ja kunnan kotoutumispalveluista. Kuntakorvausten saamisen 
edellytyksenä ei kuitenkaan enää olisi sopimus kuntaan sijoittamisesta, vaan 
kunta saisi automaattisesti laskennalliset korvaukset rekistereihin talletet-
tujen tietojen perusteella kuntaan muuttaneista, oleskeluluvan saaneista 
henkilöistä ilman erillistä hakemista. Toteutuneiden kustannusten mukaan 
maksettavia korvauksia karsittaisiin, ja osa kustannuksista siirrettäisiin ka-
tettavaksi maakunnan yleiskatteisella toimintamäärärahalla.

Kansainvälistä suojelua saavien kuntiin ohjaamista tulisi tarkastella ko-
konaisuutena ottaen huomioon kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen kiin-
teän yhteyden. Uudistuksessa on riskinä maahanmuuttoasioiden resurssi-
tarpeiden kasvu, mikäli maakunnat eivät sovi riittävästä yhteistyöstä. Myös 
työ- ja elinkeinoministeriön tehtävä kuntaan ohjaamisen strategisten ta-
voitteiden ja valtakunnallisten linjausten valmistelussa ja sen yhteistyö si-
säministeriön kanssa ovat keskeisiä, jotta kuntiin muutto toteutuisi halli-
tusti ja viiveettömästi.

Tarkastusviraston suositukset

Tarkastusvirasto suosittaa, että työ- ja elinkeinoministeriö
1. arvioi kansainvälistä suojelua saavien kuntiin ohjaamisen mittarit sekä  

sijoittumisen seurannan mittareiden toimivuuden.
2. edistää yhteistyössä sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston kanssa 

sitä, että asiakkaiden kuntiin ohjaus ja siihen liittyvä tiedonvaihto eri 
toimijoiden välillä tapahtuisi kokonaisuudessaan UMA-järjestelmässä. 
UMA-järjestelmän kehitystyön vastuu- ja työnjakoa tulee täsmentää. 

3. suunnittelee ja kehittää yhteistyössä sisäministeriön, Maahanmuutto-
viraston ja maakuntien kanssa myös vastaanottokeskusten avustamaa 
kuntiin ohjausta silloin kun se on kansainvälistä suojelua saavien kan-
nalta tarkoituksenmukaista.

4. esittää periaatteen, jolla maakuntauudistuksen toteutuessa  maakunnat 
ohjaisivat kansainvälistä suojelua saavia kuntiin, sekä kannustaa maa-
kuntia keskinäiseen yhteistyöhön kuntiin ohjaamisen menettely-
tapojen suunnittelussa.
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Oleskeluluvan saaneet kansainvälistä suojelua hakevat
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2014 2013
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Lähteet: Turvapaikkapäätöstilastot ja tilastot Suomeen saapuneista kiintiöpakolaisista vuosina 
2013–2016, Migrin turvapaikkayksikkö ja vastaanottoyksikkö, kiintiöpakolaistulosalue
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1 Mitä tarkastettiin

Tarkastus kohdistui kansainvälistä suojelua saavien kuntiin osoittamiseen 
ja kotouttamisen kuntakorvausjärjestelmään vuosina 2012–2016. Tarkas-
tuksen tavoitteena oli arvioida, onko kansainvälistä suojelua saavien kun-
tiin osoittaminen toteutettu tuloksekkaalla tavalla ja onko kotouttamisen 
kuntakorvausjärjestelmän ohjaus ja valvonta järjestetty asianmukaisesti. Li-
säksi tarkastuksessa selvitettiin, miten valmisteilla olevat hallinnon uudis-
tukset tulevat vaikuttamaan kuntiin ohjaamiseen ja korvausjärjestelmään. 

Tarkastuksessa arvioitiin, mitä tulostavoitteita kansainvälistä suojelua 
saavien kuntiin osoittamiselle on asetettu ja miten niistä on raportoitu, mitä 
ongelmia kansainvälistä suojelua saavien kuntiin osoittamiseen liittyy sekä 
sitä, toimiiko viranomaisten välinen yhteistyö kansainvälistä suojelua saavi-
en kuntiin osoittamisessa. Lisäksi tarkastuksessa arvioitiin, onko kotoutta-
misen kuntakorvausjärjestelmän ohjaus ja valvonta järjestetty asianmukai-
sesti sekä sitä, toteutuvatko kuntakorvaukset yhdenmukaisesti koko maassa. 
Lopuksi arvioitiin sitä, miten valmisteilla olevat hallinnon uudistukset tu-
levat vaikuttamaan eri toimijoiden tehtäviin oleskeluluvan saaneiden asi-
oiden käsittelyssä.

Tarkastus ei käsittele varsinaisia kotouttamistoimia eikä niiden vaikut-
tavuutta. Tarkastuksessa ei ole myöskään arvioitu Migrin ja vastaanotto-
keskusten ydintoimintoja.

Taustatietoa kotouttamisesta ja siihen liittyvistä käsitteistä

Valtioneuvosto teki 7.6.2012 ensimmäisen periaatepäätöksen valtion 
kotouttamis ohjelmasta (VALKO I)1. Ohjelmassa valtion ja kuntien 
välistä yhteistyötä vahvistetaan hallitusohjelman mukaisesti. Ohjel-
man tavoitteena oli kansainvälistä suojelua saavien hallittu ja viivee-
tön kuntiin ohjautuminen.

Kansainvälisellä suojelulla tarkoitetaan ulkomaalaislain (301/2004) 
mukaisesti pakolaisasemaa (turvapaikka) tai oleskelulupaa tois-
sijaisen suojelun perusteella eli toissijaista suojeluasemaa. Kan-
sainvälistä suojelua voidaan myöntää myös Suomessa jo suojelua 
saaneiden perheenjäsenille (perheenyhdistäminen). Suomeen saa-
puneiden kansainvälistä suojelua hakevien lisäksi Suomi on sitoutu-
nut ottamaan vastaan hakijoita EU:n sisäisin siirroin. Turvapaikka-
menettelyssä luvan saaneiden lisäksi Suomi antaa kansainvälistä 
suojelua myös YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n esityksestä uudel-
leen sijoitettaville kiintiöpakolaisille. Tässä tarkastuskertomuksessa 
käytetään yleensä termejä kansainvälistä suojelua saava tai oleskelu-
luvan saanut, ellei erityisesti tarkoiteta tiettyä, määritelmän mukais-
ta suojelua saavien ryhmää.
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Oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella saaneiden kuntiin 
ohjautuminen on käytännössä kahden eri viranomaisen ja hallinnon-
alan ohjauksessa. Työ- ja elinkeinoministeriön alaisten ELY-keskusten 
tehtävänä on muun muassa kuntaan osoittamisen alueellisen strate-
gian laatiminen ja toimeenpano (KotoL2 37. § 1. mom.). Kansainvä-
listä suojelua hakevat majoitetaan vastaanottokeskuksiin (VOK). 
 Sisäministeriön alainen Migri vastaa vastaan ottokeskusten toimin-
nan suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannasta. Migrin tulostavoite-
asiakirjoissa viraston yhteiskunnalliseksi vaikuttavuus tavoitteeksi 
on määritelty oleskeluluvan saaneiden kuntaan siirtymisen nopeut-
taminen yhteistyössä vastaanottokeskusten, ELY-keskusten ja kun-
tien kanssa. Vuonna 2016 odotusaika vastaan ottokeskuksessa oli 
keskimäärin 3,4 kuukautta ja kansainvälistä suojelua hakevien vas-
taanoton keskimääräinen kustannus vuorokaudessa asiakasta koh-
den 65 euroa. Pitkällä aikavälillä kuntiin siirtymisen viivästymisestä 
aiheutuu lisäkustannuksia. Toisin kuin kansainvälistä suojelua ha-
kevat, pakolaiskiintiössä Suomeen saapuvat menevät suoraan hei-
dät vastaanottaviin kuntiin.

VALKO I:ssä kansainvälistä suojelua saavien kuntiin ohjautumisel-
la tarkoitetaan yleisesti ottaen sitä, miten kansainvälistä suojelua 
saava päätyy kunnan asukkaaksi. ELY-keskuksen kuntaanosoitus tai 
kuntaan sijoitus puolestaan tarkoittaa, että ELY-keskus tekee päätök-
sen asiakkaan kuntaan osoittamisesta. Kunnan kanssa sovitaan, mo-
nelleko kansainvälistä suojelua saavalle kunta tarjoaa sijoituspaikan 
ja järjestää kotoutumisen edistämiseksi tarpeelliset palvelut. Selkey-
den vuoksi tässä tarkastuskertomuksessa käytetään pääasiassa ter-
miä kuntaan osoitus.

Valtio korvaa kunnille maahanmuuttajien kotoutumisen edistämi-
seksi järjestettyjen toimien aiheuttamia kustannuksia kotoutumis-
lain mukaisesti. Kustannusten korvaamisen edellytyksenä on, että 
kunta on laatinut kunnan kotouttamisohjelman ja tehnyt sopimuk-
sen kansainvälistä suojelua saavien kuntaan osoittamisesta ELY-kes-
kuksen kanssa. Osa korvauksista määräytyy laskennallisin perustein 
ja osa toteutuneiden kulujen mukaan. Vuonna 2016 työ- ja elinkeino-
ministeriön pääluokan 32 kotouttaminen-momentilta maksettiin kun-
nille korvauksia yhteensä 131 309 000 euroa. 

Oleskeluluvan saaneita hakeutuu kuntiin usealla tavalla, minkä vuok-
si tilanteen hallinta on kunnille haastava. Kuntien kanssa sovittujen 
kuntasijoituspaikkojen määrä ei ole kehittynyt tavoitteiden mukaises-
ti. Kuntasijoituspaikkojen vähäisyyden vuoksi vastaanottokeskukset 
ovat alkaneet Migrin ohjeistuksella tukea kansainvälistä suojelua saa-
vien muuttoa kuntiin ja avustaa asiakasta asunnon etsimisessä. Lisäksi 
oleskeluluvan saaneet muuttavat itsenäisesti paikkakunnalta toiselle.
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Kunnat, jotka ovat tehneet sopimuksen 
ELY-keskuksen kanssa kansainvälistä suojelua 

saavien vastaanottamisesta 2013 ja uudet kunnat 2016

Kansainvälistä suojelua antavat kunnat 2013

ELY-keskukset

Kansainvälistä suojelua antavat kunnat 2016
(myös vuoden 2013 sopimukset edelleen voimassa

Kunnat, joilla ei ole sopimusta ELY-keskuksen kanssa

Aluerajat: ELY-keskusten laajennetut toimialueet 
maahanmuuttoasioissa 

Lähteet: Työ- ja elinkeinoministeriön tilastoseurannat vuosina 2013 ja 2016 kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden kuntaan osoittamisesta ja siirtymisestä 

Helsinki

Rovaniemi

Oulu

Mikkeli

Kouvola

Kajaani

Tampere

Joensuu
Kuopio

Pori

Turku

Lahti

Seinäjoki

Jyväskylä

Vaasa
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2 Onko kansainvälistä suojelua saavien 
kuntiin osoittaminen toteutettu 
tuloksellisella tavalla? 

Oleskeluluvan saaneiden kuntasijoituspaikkamäärä on ollut  kansainvälistä 
suojelua saavien kuntiin osoittamisen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ku-
vaava tulostavoite ja strateginen ohjausindikaattori ELY-keskusten toimin-
nan alusta lähtien. Työ- ja elinkeinoministeriön ELY-keskuksille asetta-
mat tavoitteet kuntapaikkojen määristä perustuvat sisäministeriön arvioon 
myönteisen oleskelulupapäätöksen saavien määristä. Vuosien 2012–2016 
aikana tulostavoite on toteutunut vain kerran ja vain yhdellä toimialueella. 
Myös Migrin kuntaan sijoituksen odotusaikatavoite vastaanotto keskuksissa 
on ylittynyt useana vuonna. ELY-keskusten tulostavoitteita on analysoitu 
niiden tilinpäätöksissä varsin niukalti. Tilinpäätöksissä ei juuri ole arvioi-
tu syitä, miksi tulostavoitetta ei ole saavutettu. 

Kuntakorvausten taso on sekä tarkastuksessa että Kuntaliiton selvityk-
sessä todettu yhdeksi esteeksi kuntasijoitussopimusten tekemiselle. Vuon-
na 2016 EU:n rahoittaman Sylvia-hankkeen tuoman lisärahoituksen myötä 
sopimuskuntien määrä kasvoi merkittävästi. Kunnan näkökulmasta oles-
keluluvan saaneiden sijoittamistilanteen hallintaa on vaikeuttanut se, että 
kuntiin siirtyy ilman kunnan ja ELY-keskuksen välistä sopimusta enem-
män oleskeluluvan saaneita kuin kunnat ovat omissa suunnitelmissaan val-
mistautuneet ottamaan vastaan. Esimerkiksi vuonna 2015 kuntiin siirtyi 2 
087 vastaanottokeskusten avustamaa ja itsenäisesti muuttanutta oleskelu-
luvan saanutta, kun samana vuonna ELY-keskusten tekemien sopimusten 
kautta kuntiin sijoittui 1 347 oleskeluluvan saanutta henkilöä. Kuntapaikka-
järjestelmä toimii sujuvammin kiintiöpakolaisten kuin itsenäisesti maahan 
tulleiden oleskelu luvan saaneiden osalta, koska Suomeen saapuessaan kiin-
tiöpakolaiset sijoittuvat suoraan heidät vastaanottaviin kuntiin. 

Tilastotiedon saanti ELY-keskuksissa on parantunut sen jälkeen kun 
tietojen vaihto Migrin ja ELY-keskusten välillä siirrettiin Umarek-järjes-
telmään. Järjestelmässä on edelleen kehitettävää esimerkiksi asiakastar-
peiden kuvauksessa. 

Alueellisten yhteistyöryhmien toiminta on parantanut eri toimijoiden 
välistä yhteistyötä. Ryhmien käytännöt vaihtelevat, mutta ryhmät on koet-
tu tarpeellisiksi. Yhteistyö ja tiedonvaihto ELY-keskusten, vastaanotto-
keskusten ja Migrin välillä on nykyisin pääosin toimivaa. 
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Vuosi Tavoite Toteuma
Toteuman suh-
teellinen osuus 
tavoitteesta, %

 Arvosana

2012 1 700 1 055 62,1 Välttävä

2013 2 000 1 196 59,8 Välttävä

2014 2 300 1 509 65,6 Tyydyttävä

2015 2 300 1 347 58,6 Välttävä

2016 9 882 3 309 33,5 Välttävä

Taulukko 1: Kansainvälistä suojelua saavien toteutuneiden kuntapaikkojen lukumäärä 
(Hallituksen vuosikertomuksissa esitetty arvosana-asteikko: erinomainen, hyvä, 
tyydyttävä, välttävä, aloittamatta/heikko). Lähde: Hallituksen vuosikertomukset 2012 - 
2016 

2.1 Kansainvälistä suojelua saavien kuntiin 
osoittamiseen liittyvät tulostavoitteet 
eivät ole toteutuneet useana vuonna

Hallituksen vuosikertomuksissa kuntapaikkatavoitteen toteutuminen 
on esitetty epätarkasti

Vuosien 2012–2016 hallituksen vuosikertomuksissa3 työ- ja elinkeino-
ministeriön hallinnonalaa koskevassa luvussa on kotouttamista käsittelevä 
alaluku, jossa kotouttamisen yhteiskunnallisesta vaikuttavuustavoitteesta, 
kuntapaikkamäärästä, on esitetty tavoitteista ja toteutumasta lukumäärä-
tiedot sekä toteutumisen sanallinen arvosana. 

Taulukkoon 1 on koottu vuosien 2012–2016 hallituksen vuosi-
kertomuksista kansainvälistä suojelua saavien toteutuneiden kunta paikkojen 
lukumäärä ja sanallinen arvosana sekä tarkastuksessa laskettu toteuman 
suhteellinen osuus tavoitteesta.

Kuntasijoituspaikkatavoitetta 
ei saavutettu vuosina 
2012–2016 vaan se toteutui 
33–66 prosenttisesti

Vuosien 2012 ja 2013 vuosikertomuksissa todettiin, että tavoitteen toteu-
tumatta jäämiseen ovat vaikuttaneet kunnille maksettavien korvausten al-
hainen taso sekä kuntiin osoittamisen prosessiin liittyvät epäkohdat valtion 
ja kuntien yhteistyössä. Vuoden 2014 vuosikertomuksesta eteenpäin ei ole 
enää arvioitu, miksi kuntapaikkatavoitetta ei saavutettu. 

Kuntapaikkatavoitteet ovat jääneet toteutumatta 

Valtiokonttorin toimintakertomusohjeen4 mukaan toimintakertomukses-
sa tulee esittää tulostavoitteiden saavuttamisen tulosanalyysi, jolla tarkoi-
tetaan ensisijaisesti tietoa tavoitteen toteutumisesta. Tarkastuksessa todet-
tiin, että tulosanalyysia oli ELY-keskusten tilinpäätöksissä varsin niukalti. 
Tulostavoitteen saavuttamisen astetta tai mahdollisia syitä sille, miksi tu-
lostavoitetta ei ole saavutettu, ei juuri ollut arvioitu. 

Kuviossa 1 on esitetty tavoitteiden toteutuminen laajennetuilla toimi-
alueilla vuosina 2012–2016. ELY-keskusten maahanmuuttoasioiden toimi-
alueet ovat Uusimaa (Uusimaa, Häme ja Kaakkois-Suomi), Varsinais-Suo-
mi (Varsinais-Suomi ja Satakunta), Pirkanmaa (Pirkanmaa ja Keski-Suomi), 

Kansainvälistä suojelua 
saavien kuntapaikkatavoite 
toteutui vuosina 2012–2016 
vain yhdellä ELY-keskuksen 
toimialueella vuonna 2012
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2012 2013 2014 2015 2016

Uudenmaan laajennettu 
toimialue yht. 51 48 73 65 32

Varsinais-Suomen 
laajennettu toimialue yht. 40 23 43 30 40

Pirkanmaan laajennettu 
toimialue yht. 45 59 56 76 24

Pohjois-Savon laajennettu 
toimialue yht. 74 80 70 80 76

Pohjanmaan laajennettu 
toimialue yht. 122 52 89 89 24

Pohjois-Pohjanmaan  
laajennettu toimialue yht. 49 89 67 67 43

Lapin ELY-keskus 77 97 60 60 19
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Kuvio 1: ELY-keskusten laajennetuilla toimialueilla 2012–2016 neuvottelemat kansain-
välistä suojelua saavien toteutuneiden kuntapaikkojen suhteellinen osuus asetetuista 
tavoitteista, %. Lähteet: ELY-keskusten tulossopimukset ja kirjanpitoyksikön tilinpäätök-
set 2012–2016

Monet tekijät vaikuttavat kuntiin osoittamisen onnistumiseen

Tarkastushavaintojen perusteella kuntapaikkatavoitteen toteutumiseksi kes-
keistä on aktiivinen ja hyvä yhteistyö kuntien kanssa sekä kunnan jatkuva 
tukeminen poliittisella tasolla, johtotasolla ja käytännön tasolla (koulutuk-
set, ohjeistus, henkilökohtaiset ohjaus- ja neu vontakäynnit). Lisäksi tärkeä-
nä nähtiin ELY-keskuksen ylimmän johdon sitoutuminen. Myös työllisyys-
palveluiden ja kotoutumiskoulutuksen saatavuus ovat ratkaisevia tekijöitä 

Pohjois-Savo (Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala), Pohjanmaa (Poh-
janmaa ja Etelä-Pohjanmaa), Pohjois-Pohjanmaa (Pohjois-Pohjanmaa ja Kai-
nuu) sekä Lapin ELY-keskuksen toimialue. Vuosien 2012–2016 aikana ta-
voitteen toteutuman suhteellinen osuus asetetusta tavoitteesta vaihteli 19 ja 
122 prosentin välillä. Tavoite toteutui vain yhtenä vuonna yhdellä alueella.
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Taulukko 2: Kansainvälistä suojelua saavien kuntaan sijoituksen odotusajan tavoite 
vastaanottokeskuksissa sisäministeriön ja Migrin välisissä tulossopimuksissa 2012–2016 
ja toteumatiedot Migrin tilinpäätösten 2012–2016 perusteella

2012 2013  2014 2015 2016

Tavoite 2 kk 2 kk 60 vrk 60 vrk 60 vrk

Toteuma 3,8 kk 3,8 kk 1,5 kk 3,8 kk 3,4 kk

kuntiin osoittamisen onnistumisessa.
ELY- keskusten toimintaa maahanmuuttoasioissa kuvaisivat  esimerkiksi 

seuraavat mittarit: 
 – korvausten piirissä olevat kansainvälistä suojelua saavat eli 

 kotoutettavat
 – oleskeluluvan saaneet, jotka muuttavat kuntaan itsenäisesti
 – sopimusten määrä ja/tai vastaanotettujen kansainvälistä suojelua 

saavien määrä
 – kuntasijoituspaikkojen lisäksi myös sopimusneuvottelujen tilanne 

kunnassa.

Kuntaan sijoituksen odotusaika vastaanottokeskuksissa on ollut 
useana vuonna liian pitkä

Tarkasteluajanjaksona vuodesta 2012 lähtien kuntaan sijoituksen odotus-
ajan tavoite on ollut sisäministeriön ja Migrin välisessä tulossopimuksissa5 
keskimäärin enintään 2 kuukautta tai 60 vuorokautta (Taulukko 2). Tavoi-
teaika ylittyi kaikkina muina tarkastelujakson vuosina paitsi vuonna 2014, ja 
toteutunut odotusaika on ollut keskimäärin kolme kuukautta.6 Tavoite alittui 
vuonna 2014, jolloin myönteisten oleskelulupapäätösten määrä oli pienin. 
Vastaanottoyksikkö oli ollut mukana kehittämässä oleskeluluvan saaneiden 
kuntiin sijoittumista yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon-
alan kanssa. Mitä nopeammin luvan saanut henkilö pääsee kuntaan muut-
tamaan, sitä nopeammin hän pääsee laajempien kunta palveluiden piiriin. 
Tämä myös alentaa vastaanottopalveluiden kustannuksia.

2.2 Kuntiin osoittamisessa on ollut useita 
ongelmia

Kuntiin osoittamisen esteet ovat hyvin tiedossa

Kuntaliiton vuonna 2016 julkaiseman selvityksen7 mukaan kuntien suurim-
mat esteet kuntasijoitussopimusten tekoon ELY-keskusten kanssa ovat riittä-
mättömät laskennalliset korvaukset, liian lyhyt korvausaika, kankea korvaus-
järjestelmä, henkilöresurssien puute kunnissa, kuntien vaikea asunto tilanne, 
työpoliittisen kotoutumiskoulutuksen ja muiden kotoutustoimien vähäi-
syys paikkakunnalla, tiedonkulun ongelmat, perheenyhdistämiseen liittyvät 
 ongelmat sekä oleskeluluvan saaneiden itsenäinen ja omaehtoinen muutto 
kuntiin erityisesti pääkaupunkiseudulla. 

Kunnat ovat olleet haluttomia 
tekemään kuntasijoitussopimuksia 
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Kuntiin ohjaamisessa ja muuton tietojenvaihdossa on siirrytty 
Umarek-tietojärjestelmään, joka kaipaa edelleen kehittämistä

ELY-keskusten ylläpitämä kuntaanosoitusrekisteri on ainoa rekisteri, josta 
kotoutumislaissa on säädetty. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi laiksi ko-
toutumisen edistämisestä (5.5.2017) todetaan, että kuntaanosoitus rekisteri8 
on käytännössä koostunut joko manuaalisista asiakirjoista tai sähköisessä 
muodossa taulukkolaskentaohjelmaan tehdystä asiakasrekisteristä. Työ- ja 
elinkeinoministerön tilannekatsauksessa oleskeluluvan saaneiden kuntiin si-
joittumisesta todettiin, että heinäkuun 2016 alusta lukien tilastotiedot oles-
keluluvan saaneiden kuntiin siirtymisestä ovat parantuneet  merkittävästi 
aikaisempaan verrattuna, koska vastaanottokeskuksissa on kesästä 2016 läh-
tien ollut mahdollista kirjata asiakkaiden kuntaan muuton tapa ja kohde-
kunta Umarek-tietojärjestelmään. Tavoitteena oli, että kaikki kuntiin osoit-
tamisen ja muuton tietojenvaihto vastaanottokeskusten ja ELY-keskusten 
välillä siirtyy Umarek-järjestelmään viimeistään syksyllä 2016. 

Migrin ylläpitovastuulle kuuluvassa UMA-tietojärjestelmässä käyte-
tään muun muassa ulkomaalaisrekisteriä. Umarek-tietojärjestelmä9 on 
turva paikanhakijoiden vastaanoton asiakasrekisteri, johon kuuluvat valta-
kunnallinen osarekisteri sekä vastaanotto- ja järjestelykeskusten osarekis-
terit. Migri yllä pitää valtakunnallista osarekisteriä.

Tarkastuksessa selvitettiin, käytetäänkö Umarek-järjestelmää kun-
tiin osoittamisessa ja muuton tietojenvaihdossa vastaanottokeskusten ja 
ELY-keskusten välillä. Tarkastushavaintojen mukaan Umarek-järjestel-
mää käytetään aktiivisesti kuntiin ohjaamisessa ja muuton tietojenvaih-
dossa. Vastaanottokeskus tekee kuntasijoitushakemuksen ELY-keskukselle 
 Umarek-järjestelmässä ja ELY-keskus antaa kuntasijoitusilmoituksen jär-
jestelmän kautta. Järjestelmää ei kuitenkaan käytetä asiakastietojen siir-
tämiseen kuntaan, vaan tiedot siirtyvät paperilla tai sähköpostitse. Järjes-
telmää pidetään käyttökelpoisena työkaluna, mutta se kaipaa kehittämistä. 
Tärkeää on etenkin se, millä tarkkuudella vastaanottokeskuksessa on kirjat-
tu  henkilön kuntaan osoittamisen perusteita ja palvelujen tarvetta.

Kiintiöpakolaisten kuntaansijoituksen käsittelyprosessi tapahtuu UMA-
järjestelmässä10 sen jälkeen, kun henkilölle on tehty myönteinen pää-
tös ja oleskelulupakortti tilattu. UMA-tietojärjestelmäselosteen mukaan 
ulkomaalais rekisteristä saa salassapitosäännösten estämättä ja siinä määrin, 
kuin se vastaanottavan viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittamisek-
si on tarpeen, luovuttaa tietoja muun muassa kunnan sosiaali viranomaiselle 
ulkomaalaisen sosiaaliturvaan ja-huoltoon liittyvää päätöksentekoa ja val-
vontaa varten.

Kunnissa korvauksia on pidetty riittämättöminä

Tarkastushavaintojen perusteella kuntakorvausjärjestelmän epäkohdat ovat 
yksi syy kuntien haluttomuuteen solmia sopimuksia kuntasijoituspaikois-
ta.   VALKO I:ssä yhdeksi tavoitteeksi asetettiin, että kansainvälistä suojelua 
saavien hallittu ja systemaattinen kuntiin osoittaminen vahvistuu. Keinona 
esitettiin muun muassa, että laaditaan suunnitelma kuntakorvausten tason 
nostamiseksi vaiheittain vastaamaan kustannuskehitystä.

Kuntaliiton7 selvityksessä todettiin, että Tilastokeskuksen julkisten me-
nojen hintaindeksin mukaan kuntien sosiaalitoimen kustannukset ovat vuo-

Kaikkea vastaanottaville kunnille 
tarpeellista asiakastietoa ei 
tallenneta Umarek-järjestelmään
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sina 1993–2014 nousseet 75,9 prosenttia. Lisäksi Kuntaliiton selvityksessä 
arvioitiin, että jotta korvaustaso vastaisi vuoden 1993 jälkeen tapahtunut-
ta kustannusten nousua sosiaalitoimessa (laskennallisten kor vausten taso 
määriteltiin vuonna 1993), jälkeen tapahtunutta kustannusten nousua so-
siaalitoimessa, tulisi korvausten alle 7-vuotiaiden osalta olla 10 946 euroa 
vuodessa ja 7 vuotta täyttäneiden osalta 3 342 euroa vuodessa. Selvitykses-
sä arvioitiin, että todellisuudessa kuntien kustannukset ovat sosiaali- ja ter-
veystoimessa nousseet tätä enemmän, kun otetaan huomioon palvelujen laa-
dullinen ja määrällinen muutos. 

Kuntapaikkojen tarjoamista tukeva lisärahoitus on osaltaan saattanut 
edistää kuntien kykyä ottaa vastaan kansainvälistä suojelua saavia, mut-
ta asiaa ei ole selvitetty tarkemmin. Vuoden 2013 lopusta toimineesta Syl-
via-hankkeesta on maksettu 20 000 euroa pakolaisten vastaanoton aloit-
taville tai kiintiötään korottaville kunnille, jotka ovat tehneet määrällisen 
päätöksen vähintään 20 kuntapaikasta. Vuoden 2015 kansainvälistä suoje-
lua hakeneiden suuren määrän vuoksi otettiin käyttöön vuonna 2016 myös 
bonusrahat isomman kunta paikkamäärän myöntäville kunnille. Vuoden 
2016 rahoituskierroksella tehdystä 150 kuntapaikan päätöksestä kunta sai 
100 000 euron bonusrahan ja 200 kuntapaikan päätöksestä 175 000  euroa. 
Vuoden 2016 rahoituskierroksella maksettiin vuonna 2015 tehdyistä pää-
töksistä bonusrahaa 16 kunnalle 20 000 euroa ja vuoden 2017 rahoituskier-
roksella vuonna 2016 tehdyistä päätöksistä 56 kunnalle 20 000 euroa ja 6 
kunnalle 100 000 euroa.

Lisäksi Sylvia-hankkeesta on maksettu kunnille laskennallisen 
 korvauksen lisäosaa kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta ja lisä-
tukea kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten vas-
taanotosta. Laskennallisen korvauksen lisäosan suuruus oli vuoden 2016 
rahoituskierroksella, joka koski kuntaan muuttoa vuonna 2015, alle 7-vuo-
tiaista 1 428 euroa ja 7 vuotta täyttäneistä 700 euroa. Vuoden 2017 rahoi-
tuskierroksella, joka koski kuntaan muuttoa vuonna 2016, laskennallisen 
korvauksen lisäosan suuruus alle 7-vuotiaista oli 684,50 euroa ja 7 vuotta 
täyttäneistä 233 euroa. 

Kuntien halukkuuteen tehdä sopimuksia on mahdollisesti vaikuttanut 
myös se, että kuntapäättäjien keskuudessa on kasvanut tietoisuus siitä,  että 
sopimus on korvausten saamisen edellytys. Sopimuskuntien määrä onkin 
työ- ja elinkeinoministeriöltä saatujen tietojen mukaan kasvanut merkit-
tävästi. Vuonna 2013 (tilanne 31.12.) sopimuskuntia oli 88, samoin vuonna 
2014, vuonna 2015 yhteensä 93. Vuonna 2016 ELY-keskuksilla oli sopimuk-
set kansainvälistä suojelua saavien vastaanottamisesta jo 216 kunnan kanssa.

Valtion talousarvion kotouttamiskorvausmäärärahoja on viimeisen parin 
vuoden aikana jäänyt käyttämättä (Taulukko 3). Vuonna 2014 muita pako-
laisista maksettavia korvauksia (todellisten kustannusten mukaan makset-
tavia) jäi käyttämättä 4,5 miljoona euroa ja vuonna 2015 lähes 5,9 miljoonaa 
euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö totesi kertomusluonnoksesta antamas-
saan lausunnossa, että parin viimeisen vuoden aikana määrärahaa on jää-
nyt käyttämättä, mutta sen määrä on aiempaa paremmin vastannut tarvetta. 
Ministeriö totesi, että vuonna 2015 maksatustehtävien siirtyminen KEHA-
keskukselle viivästytti maksatuksia jonkin verran, jolloin kaikkia korvaus-
hakemuksia ei saatu käsiteltyä vuoden 2015 aikana. Määrärahan riittävyyt-
tä kokonaisuutena arvioitaessa tulee ottaa huomioon se,  että määrärahan 
mitoitukseen vaikuttaa keskeisesti arvio oleskeluluvan saaneiden määräs-
tä, joka saattaa vaihdella merkittävästi.

Sopimuskuntien määrä kasvoi 
93:sta 216:een vuosina 2015–2016
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2013 2014 2015 2016

3270301 Paluumuuttajien kustannukset, 
Käyttö (maksettu), € 4 627 316 € 5 369 868 € 4 083 320 € 2 326 005 €

Määrärahakirjeen mukainen myöntö, € 4 627 322 € 5 601 728 € 4 936 000 € 2 360 000 €

Käyttö % 100% 96% 83% 99%

3270302 Laskennalliset korvaukset pakolaisista, 
Käyttö (maksettu), €

27 275 673 € 23 480 031 € 20 395 792 € 44 905 455 €

Määrärahakirjeen mukainen myöntö, € 27 275 682 € 23480143 € 22 631 000 € 45 187 000 €

Käyttö % 100% 100% 90% 99%

3270303 Muut pakolaisista maksettavat kustannukset, 
Käyttö (maksettu), € 70 060 100 € 77 423 404 € 72 013 865 € 83 774 136 €

Määrärahakirjeen mukainen myöntö, € 62 922 157 € 65 209 029 € 77 903 000 € 84 326 000 €

Käyttö % 111% 119% 92% 99%

3270304 Alkukartoituksen kustannukset, 
Käyttö (maksettu), €

303 838 € 295 532 € 174 067 € 303 344 €

Määrärahakirjeen mukainen myöntö, € 303 839 € 389 100 € 257 000 € 352 000 €

Käyttö % 100% 76% 68% 86%

Käyttö yhteensä 102 266 927 € 106 568 835 € 96 667 044 € 131 308 940 €

Momentille myönnetty yhteensä  
(määrärahakirje + ylityslupa), €

95 129 000 € 110 880 000 € 105 727 000 € 132 225 000 €

Käyttö % 100% 104% 109% 101%

Taulukko 3: Valtion talousarvion momentin 32.70.30, valtion korvaukset 
kotouttamisesta, jako alamomenteille työ- ja elinkeinoministeriön päätöksillä sekä 
määrärahan käyttö ja käytön suhteellinen osuus käytettävissä olevasta määrärahasta 
vuosina 2013–2016 

Lähteet: KEHA-keskus, Seuranta- ja vertailuraportit, Työ- ja elinkeinoministeriön lausunto kertomus-
luonnoksesta
2013: Määrärahakirjeen (TEM/156/02.01.07/2013, 10.2.2014) mukainen myöntö, ylityslupa 
(TEM/1931/02.01.06/2013, 12.2.2014), €
2014: Määrärahakirjeen (TEM/93/02.01.07/2014, 9.1.2015) mukainen myöntö, ylityslupa 
(TEM/333/02.01.06/2014), €
2015:Määrärahakirjeen (TEM/98/02.01.07/2015, 26.1.2016) mukainen myöntö, €
2016: Määrärahakirjeen (TEM/1/02.01.07/2016, 13.1.2017) mukainen myöntö, €

Oleskeluluvan saaneet tulevat kuntaan monen eri väylän kautta

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen11 mukaan oleskeluluvan saanei-
den tilanteen hallintaa kunnissa vaikeuttaa se, että heitä tulee kuntaan mo-
nen eri väylän kautta. Luvan saatuaan kansainvälistä suojelua saavalla on 
oikeus muuttaa pois vastaanottokeskuksesta, vaikkei hänelle ole osoitettu 
kuntapaikkaa. Syitä kuntiin muuton hallinnan ongelmiin ovat muun mu-
assa seuraavat:

 – Kuntia hämmentää tilanne, jossa sovitut kuntapaikat tulisi myöntää, 
vaikka vastaanottokeskuksista muuttaneita olisi tulossa kuntaan sa-
man verran tai enemmänkin kuin sopimuksessa on määritelty. 

 – Myös perheenyhdistämisten kautta tulevien määrä voi olla isompi 
kuin kunnissa on arvioitu. 

 – Kunnat määrittelevät vastaanotettavien lukumäärän siten, että ne 
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Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriöltä saadut seurantatiedot

Vastaanottokeskuksista lähteneet        ELY:jen sijoittamat

omaehtoinen itsenäinen VOK:eista lähte-
neet yhteensä VOK:sta kiintiö ELY:jen sijoitukset 

yhteensä

2014 483 1019 1502 489 707 1196

2015 755 1332 2087 374 1078 1347

2016 1763 2079 3842 2261 1048 3309

Taulukko 4: Kuntiin siirtyneet kansainvälistä suojelua saavat henkilöt vuosina 2014–
2016 TEM:n ELY-keskuksilta saaman tiedon perusteella

 kykenevät järjestämään vastaanotettaville kotouttamis- ja muut pal-
velut.

 – Osassa kuntia omaehtoinen ja itsenäinen muutto on vienyt resursse-
ja, jotka kunta on varannut kuntasopimuspaikoille tuleville. 

Sekä vastaanottokeskusten avustama että itsenäinen kuntiin muutto oli 
muodostunut suuremmaksi kuin muutto ELY-keskusten neuvottelemille 
kuntapaikoille (Taulukko 4). Oleskeluluvan saaneita ohjataan ensisijaises-
ti ELY-keskuksen alueellaan neuvottelemille kuntapaikoille.12 Mikäli sopi-
muspaikkoja ei ole riittävästi, vastaanottokeskus avustaa asiakasta löytämään 
kohtuuhintaisen vuokra-asunnon vastaanottokeskuksen omalta ELY-alueel-
ta. Vain poikkeustapauksissa (asiakkaalla on esimerkiksi  perhe tai työ- tai 
opiskelupaikka muulla alueella) vastaanottokeskukset voivat avustaa asi-
akasta muuttamaan myös ELY-alueen ulkopuolelle. Pääkaupunkiseudulle 
muuttoa ei tueta edes näistä syistä. Itsenäinen muutto voi suuntautua myös 
toiselle ELY-alueelle.12

Sekä vastaanottokeskusten 
avustama että itsenäinen 
kuntiin muutto on vuoteen 
2016 asti ollut yleisempää 
kuin muutto ELY-keskusten 
neuvottelemille kuntapaikoille 

Tarkastuksessa eri tahoilta saatujen näkemysten mukaan kiintiöpakolais-
ten kuntiin osoittaminen on toiminut sujuvasti, koska Suomeen saapuessaan 
he sijoittuvat suoraan heidät vastaanottaviin kuntiin. Kuntaliiton vuonna 
2016 julkaisemassa selvityksessä todettiin, että joissakin kunnissa oli hal-
litsemattoman ja suunnittelemattoman tilanteen vuoksi jouduttu tuolloin 
luopumaan kiintiöpakolaisten vastaanotosta. Työ- ja elinkeinoministeriön 
mukaan kiintiöpakolaisten sijoituspaikkojen määrä on nyttemmin suurem-
pi kuin pakolaiskiintiö.

2.3 Toimijoiden välinen yhteistyö on nykyisin 
pääosin toimivaa

Alueelliset yhteistyöryhmät muodostettiin viranomaisten välisen 
viestinnän ajantasaisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi

Tarkastushavaintojen perusteella ministeriö on tukenut ELY-keskuksia pää-
osin riittävästi. Tarkennusta kaipaavana erityisenä kysymyksenä nousi kui-

Kiintiöpakolaisten kohdalla kuntiin 
osoittaminen toimii hyvin
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tenkin esiin ilman huoltajaa saapuvien alaikäisten asiat. Heidän majoitta-
misensa järjestämiseen toivottiin enemmän tukea. Selkiyttämisen tarvetta 
on myös erityis kustannusten korvausten tulkinnassa.

Tarkastushavaintojen perusteella ministeriön ohjeistamat11 alueelliset 
yhteistyöryhmät selkiinnyttivät tilannetta. Ohjeen mukaan kuntaan osoit-
tamisen alueellisen strategian laatimiseksi ja toimeenpanon varmistami-
seksi ELY-keskus kutsuu koolle alueellisen yhteistyöryhmän. Yhteistyö-
ryhmän tehtävänä on luoda alueellinen toimintamalli, jolla oleskeluluvan 
saanut ohjataan vastaanottokeskuksesta viivytyksettä kunnan asukkaaksi 
ja samanaikaisesti tarvittaessa joko TE-toimiston tai kunnan omiin kotou-
tumista edistäviin palveluihin. Lisäksi yhteistyöryhmässä luodaan käytän-
nöt viranomaisten keskinäisen viestinnän ajantasaisuuden ja toimivuuden 
varmistamiseksi. Yhteistyöryhmässä tulee olla edustus ainakin kaikista alu-
eella toimivista vastaanottokeskuksista, TE-toimistosta, kansainvälistä suo-
jelua vastaanottavista tai vastaanottoa suunnittelevista kunnista sekä Mig-
ristä, jos ELY-alueella sijaitsee Migrin alueellinen toimipiste. ELY-keskus voi 
harkintansa mukaan kutsua ryhmään myös muita tahoja. Tieto tärkeimmis-
tä käsitellyistä asioista ja tehdyistä linjauksista toimitetaan kaikille alueen 
kunnille. Myös Migriä ja työ- ja elinkeinoministeriötä informoidaan sään-
nöllisin väliajoin kuntaan osoittamisen alueellisen strategian toimeenpa-
nosta ja muista yhteistyötyhmän merkittävimmistä linjauksista.

Tarkastuksessa todettiin, että kaikkien ELY-keskusten alueilla on muo-
dostettu alueellinen yhteistyöryhmä. Ydinryhmä jokaisella alueella muodos-
tuu ELY-keskuksen, TE-toimiston, vantaanottokeskusten ja kuntien edus-
tajista. Alueellista vaihtelua on aluehallintoviraston, maistraatin, Migrin ja 
kolmannen sektorin edustuksessa. Neljällä alueella yhteistyöryhmä on luo-
nut alueellisen toimintamallin. Muilla alueilla malli on joko muodostunut 
Migrin vastaanottokeskuksille antaman ohjeistuksen12 perusteella, käytän-
nöistä on sovittu jo ennen yhteistyöryhmän perustamista tai valtakunnal-
lisen ohjeistuksen nopea vaihtuvuus on tehnyt alueellisen toimintamallin 
luomisen tai toteuttamisen käytännössä lähes mahdottomaksi.

Tarkastuksen mukaan alueelliset yhteistyöryhmät ovat järjestäytyneet 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Suurimmaksi osaksi ryhmät näyttävät koos-
tuvan käytännön toimijoista, ja ryhmät toimivat tiedonvaihtokanavana. Vas-
taanottokeskusten lakkauttamisten mainittiin vaikuttavan yhteistyöryhmien 
toimintaan ja ylipäätään yhteistyöhön. Yhdellä alueella ryhmä ei ole vastaan-
ottokeskuksen lakkauttamisen jälkeen enää kokoontunut, koska sille ei ole 
ollut tarvetta. Toisella alueella taas huomattiin tarve pienemmälle kokoon-
panolle, ja siksi alue jaettiin neljään osaan, joissa kokoontuvat omat ryhmän-
sä. Samalla alueella järjestetään myös ELY-keskuksen johdon ja kunnan-
johtajien, kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajien tapaamisia. 

ELY-keskusten ja vastaanottokeskusten yhteistyö on kangerrellut 
poikkeustilanteissa mutta on nykyisin pääosin toimivaa

Tarkastuksessa todettiin, että yhteistyö ELY-keskusten ja vastaanottokes-
kusten välillä vaihtelee alueittain mutta on yleisesti ottaen hyvää. Toisinaan 
kunnissa ja ELY-keskuksissa on epäselvyyttä Migrin tehtävistä.

Tarkastushavaintojen perusteella pitkään toimineiden, vakiintuneiden 
vastaanottokeskusten kanssa yhteistyö on ollut erittäin toimivaa ja tiivistä. 
Uudempien yksiköiden kanssa on ollut jonkin verran haasteita muun  muassa 

Kaikilla ELY-keskusten alueilla 
on perustettu yhteistyöryhmä, 
mikä on parantanut tiedonvaihtoa 
toimijoiden välillä 
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yhteiseen toimintamalliin sitoutumisessa ja toimijoiden osaamisessa. Myös 
kuntaansijoitushakemusten toimittamisessa vastaanottokeskuksista ELY-
keskukseen on ollut ongelmia. Tilanteen todettiin kuitenkin parantuneen 
tältä osin huomattavasti alkuvuoden 2016 jälkeen.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilannekatsauksen13 mukaan viiveitä muu-
tossa sopimus perusteisille kuntapaikoille oli aiheuttanut muun  muassa se, 
että vastaanottokeskukset eivät olleet tehneet kuntapaikkahakemuksia ELY-
keskuksille alueellisissa yhteistyöryhmissä sovitun mukaisesti neuvotelluille 
kuntapaikoille siirtymiseksi. Yhdeksi syyksi arvioitiin se, että syksyn 2015 ja 
talven 2016 aikana perustetuissa uusissa vastaanottokeskuksissa ei ollut vie-
lä vakiintuneita toimintatapoja kuntapaikkahakemusten tekemiseen. Syynä 
saattoi olla myös se, että lakkautettavien vastaanottokeskusten työntekijät 
hakeutuvat muualle töihin jo ennen keskuksen sulkemista, jolloin vastaan-
ottokeskus toimii aiempaa pienemmillä henkilöresursseilla.

Myös Migri oli kiinnittänyt asiaan huomiota: Migrin kirjeessä vastaan-
ottokeskuksille syyskuussa 2016 todettiin, että kuntaan siirtymisen  ohje 
 (MIGDno-2016-687) oli jäänyt osin huomiotta. Kirjeessä todettiin, että 
ELY-keskukset olivat tehneet kuntien kanssa sopimuksia liki 5 000 paikasta, 
mutta toistaiseksi niille oli vastaanottokeskusten avustamana ohjattu huo-
mattavan vähän oleskeluluvan saaneita. Kertomusluonnoksesta antamas-
saan lausunnossa sisäministeriö totesi, että Migrin vuotta 2018 koskevaan 
tulostavoiteasiakirjaan on edellä kerrotun johdosta kirjattu erityiseksi toi-
menpiteeksi kuntiin sijoittumista koskevien käytäntöjen seuranta yhtenäi-
syyden turvaamiseksi vastaanottokeskuksissa.
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 Kunnille hakemuksesta maksetut korvaukset

2012 2016201520142013

22,3 M€

17,4 M€

8 M€

Maahanmuuttajien kotoutumisen 
ja työllistymisen edistämisen määrärahan 

käyttö vuosina 2012–2016 (TAE mom 32.70.30)

Lähde: KEHA-keskus

  Laskennalliset kuntakorvaukset

Alkukartoituksen kustannukset

Tulkkauksen järjestäminen

Kotoutumistuki ja toimeentulotuki

Sosiaali- ja terveydenhuollosta aihetuneet kustannukset

}

1,3 M€

0,2 M€ 

0,6 M€

0,3 M€ 1 M€

0,3 M€ 

1,1 M€

0,2 M€ 

0,4 M€

0,3 M€ 

10,4 M€

37,3 M€

44,9 M€

9,2 M€

30,2 M€

20,4 M€

10,5 M€

27,8 M€

23,5 M€

10 M€

22,2 M€

27,3 M€
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3 Onko kotoutumisen 
kuntakorvausjärjestelmän ohjaus ja 
valvonta järjestetty asianmukaisesti?

Kuntakorvausten hakemusten käsittely, maksatus ja valvonta keskitettiin 
ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus) sen pe-
rustamisen jälkeen vuonna 201514 ja laskennallisten korvausten maksa-
tus automatisoitiin vuonna 2016. Valvonta kohdistui pääosin asiakirjoihin. 
Takaisin perintää kunnilta ei ole tehty. Nyttemmin hakemusten käsitte-
lyä ja korvausten valvontaa on yhtenäistetty ja kuvattu työnkulkukaaviol-
la sekä prosessikuvauksessa. Työnkulkukaaviossa on ohjeistettu korvaus-
hakemuksen käsittelyä, korvauspäätöksen valmistelua ja esittelyä sekä 
ratkaisua ja asiakirjojen dokumentointia. Automatisoinnin seurauksena mer-
kittävä määrä manuaalista työtä on jäänyt pois. ELY-keskuksen ja kunnan vä-
lisessä sopimuksessa käytetään yhdenmukaista työ- ja elinkeino ministeriön 
sopimusmallia. Sopimuksessa ELY-keskukset edellyttävät kotoutumis lain 
mukaista kunnan kotouttamisohjelmaa.

3.1 Kuntakorvausjärjestelmän ohjausta 
ja valvontaa on kehitetty ja toteutettu 
asianmukaisella tavalla

Korvausjärjestelmää on kehitetty työ- ja elinkeinoministeriön johdolla

Työ- ja elinkeinoministeriön pakolaisten vastaanoton kuntakorvaus-
järjestelmästä teettämän selvityksen loppuraportissa vuonna 201315 todettiin, 
että kansainvälistä suojelua saavista kunnille maksettavien  korvausten sil-
loiset hallinnolliset käytännöt olivat työläitä ja niissä oli havaittu tietosuoja-
ongelmia. Mutkikkaat toimintatavat, tulkinnanvaraiset ohjeet ja mahdolli-
suus hakea korvauksia kaksi vuotta jälkikäteen pidensivät käsittely aikoja. 
Selvityksessä ehdotettiin, että prosessit automatisoidaan ja sähköistetään 
hyödyntäen julkisia tietokantoja (väestötietojärjestelmä, UMA-rekisteri), 
jolloin kunnat voivat luopua omista rekistereistään ja paperitositteiden lä-
hettämisestä. Lisäksi esitettiin, että maksaminen keskitettäisiin yhdelle 
viran omaiselle. 

Kuntakorvausten hakemusten käsittely, maksatus ja valvonta 
keskitettiin vuonna 2015

Vuonna 2015 kotoutumisen edistämistä koskevan lain mukaisten korvausten 
hakemusten käsittely, maksatus ja valvonta kunnille keskitettiin ELY-kes-
kusten yhteiselle kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA). Ennen vuotta 
2015 kukin ELY-keskus hoiti omalta osaltaan myös korvausten hakemusten 
käsittelyn, maksatuksen ja valvonnan16. Kunnan kanssa tehtyyn sopimukseen 
sisältyi vuoteen 2015 asti mahdollisuus tarkastaa kustannukset itse paikalla 

Kaikki kuntakorvaus-hakemukset 
tarkastettiin ELY-keskuksissa 
hakemusdokumenttien perusteella 
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tai esimerkiksi pistokokein. Tarkastushavaintojen mukaan kuntakorvaus-
hakemukset tarkastettiin ELY-keskuksessa hakemus dokumenttien perus-
teella. Kaikkia kohtia ei voitu hakemusten suuren määrien vuoksi kokonaan 
tarkastaa, vaan tarkastusta varten jokaisesta kuntakorvaushakemuksesta poi-
mittiin otos henkilöitä tai laskuja. ELY-keskusten toiminta kertomuksissa ja 
tilinpäätöksissä 2010–2014 ei raportoitu väärinkäytöksiä tai takaisinperin-
töjä, jotka olisivat koskeneet kotoutumisen edistämistä koskevien kustan-
nusten korvaamista kunnille.

Valvontatoiminta on nykyisin kuvattu työnkulkukaaviolla ja prosessi-
kuvauksessa, eikä tarkastuksessa tullut esille olennaisia sisäisen valvon-
nan heikkouksia.

Tarkastushavaintojen mukaan kaikki maksatushakemukset tarkastetaan 
do kumenttien perusteella, paitsi automaattisesti maksettavat laskennalli-
set korvaukset (ihmiskaupan uhria tai perheenyhdistämistä ennen 1.1.2016 
koskevat korvaukset)Kunta toimittaa korvaushakemuksen mukana työ-  ja 
elinkeinoministeriön ohjeen mukaiset liitteet, joista kustannukset voidaan 
tarkastaa. Maksatuskäsittelijä pyytää tarvittaessa täydennyksiä tai lisäsel-
vityksiä kustannuksen todentamiseksi.

Suurimpien kuntien tulkkikustannukset tarkastetaan otannalla,  joka 
on noin 20 prosenttia hakemuksessa esitetyistä maahanmuuttajista. 
Toimeentulo tukikustannusten henkilöluetteloista tarkastetaan yleensä 
suurempi määrä vertaamalla toimeentulotuen saajia Migrin henkilöpiiriin, 
joka on validoitu kotoutumislain ja ulkomaalaislain nojalla. Jatkossa vain 
tämä henkilö piiri on korvauskelpoinen. Niistä kuntien hakemuksista, jois-
sa on vähemmän tulkki- ja toimeentulokustannuksia, tarkastetaan koko-
naan jokainen henkilö. Erityiskustannukset tarkastetaan jokainen erikseen.

Laskennallisten korvausten maksatus automatisoitiin vuonna 2016

Hallituksen esityksessä kotoutumisen edistämisestä annetun lain muutta-
misesta (HE 25/2016)17 ehdotettiin, että laskennalliset korvaukset kunnal-
le kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä voitaisiin maksaa auto-
maattisesti ilman erillisistä hakemusta KEHA-keskukselle. Tarkoituksena oli 
järjestää laskennallisten korvausten maksaminen aikaisempaa tarkoituksen-
mukaisemmin, yksinkertaisemmin ja yhdenmukaisemmin korvaus prosessia 
uudistamalla. Yhdistämällä Migrin UMA-järjestelmän ja Väestörekisteri-
keskuksen väestötietojärjestelmän tiedot voidaan saada selville kunnat, jot-
ka ovat oikeutettuja laskennallisiin korvauksiin, sekä korvausten määrät. 
Muutostyö toteutettiin vuoden 2015 aikana, ja sähköinen järjestelmä otet-
tiin käyttöön vuonna 2016. KEHA-keskuksen mukaan työ- ja elinkeinomi-
nisteriö valmistelee yhteistyössä KEHA-keskuksen ja Migrin kanssa lasken-
nallisten korvausten manuaalia, jossa järjestelmät, rajapinnat, tietolähteet 
ja prosessi on kuvattu. Työ- ja elinkeinoministeriön kertomus luonnoksesta 
antaman lausunnon mukaan manuaali on tarkastettavana  asianosaisilla vi-
ranomaisilla, minkä jälkeen se voidaan jakaa käyttäjille.

Asian valmistelun yhteydessä oli kuitenkin havaittu, että automatisoinnin 
piiriin voidaan saada ensivaiheessa lähes 80 prosenttia korvaukseen oikeut-
tavista henkilöistä. Haasteita automatisoinnin kattavuudessa aiheuttaa se, 
että kaikki oleskeluluvan saaneet eivät välttämättä saa oleskeluluvan myön-
tämisen yhteydessä henkilötunnusta, jolloin heidän tietojaan ei voida tal-
lentaa UMA-järjestelmään. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että heistä ei muu-

Valvontatoiminta on nykyisin 
kuvattu työnkulkukaaviolla 
ja prosessikuvauksessa, 
mikä on yhdenmukaistanut 
valvontakäytäntöjä

Laskennallisten korvausten 
automatisointi on vähentänyt 
manuaalista työtä 
merkittävästi ja nopeuttanut 
korvausten maksamista
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tamaan kuukauteen makseta korvauksia. Tämän vuoksi laissa todetaan, että 
laskennalliset korvaukset voidaan maksaa ilman erillistä hakemusta. Tavoit-
teena on, että tietojärjestelmien kehittyessä manuaalisesti täytettävistä las-
kennallisten korvausten hakulomakkeista voitaisiin luopua kokonaan. On 
kuitenkin arvioitu, että isoissa kaupungeissa tämä voi kestää vuosia.

Kotoutumislain mukaan kunnalle aiheutuneiden kustannusten korvaa-
misen edellytyksenä on, että kunta on laatinut kotouttamisohjelman ja teh-
nyt sopimuksen ELY-keskuksen kanssa. Mikäli kunta ei täytä laissa mainit-
tuja edellytyksiä, KEHA-keskus voi määrätä kunnan palauttamaan valtion 
maksaman korvauksen tai osan siitä. 

Tarkastushavaintojen mukaan ei ole tullut vastaan tilanteita, joissa 
vastaan ottokeskus olisi avustanut myönteisen oleskeluluvan saaneita muut-
tamaan kuntaan, jolla ei olisi ELY-keskuksen kanssa sopimusta kansain välistä 
suojelua saavien vastaanottamisesta. Joissakin yksittäisissä tapauksissa kai-
kista oleskeluluvan saaneista ei ole voitu maksaa kunnalle laskennallista kor-
vausta. Yleensä syy on ollut se, että oleskeluluvan saaneet ovat muuttaneet 
kuntaan ennen kuin sopimus on voimassa, mutta sopimus on ollut tekeillä 
ja korvaukset ovat alkaneet myöhemmin. Nykyisin monella kunnalla on jo 
sopimus, joten riski tuskin realisoituu.

Laskennallisten korvausten maksaminen on automatisoitu siten, että 
kustannusten korvattavuus varmistetaan UMA-järjestelmän ja väestö-
tietorekisterin tietosisältöjen sekä lain mukaisten validointisääntöjen avul-
la.18 Laskennallisten korvausten automatisoinnin vahvuus onkin siinä, että 
henkilöpiiri pystytään nykyisin selvittämään paljon täydellisemmin.

3.2 ELY-keskuksen ja kunnan väliset 
sopimukset täyttävät lain edellytykset

Tarkastuksessa todettiin, että kaikki kuntien kanssa tehtävät sopimuk-
set laaditaan saman mallin mukaan. Käytössä on työ- ja elinkeinominis-
teriön  vuonna 2014 luoma sopimusmalli, joka löytyy Suomi.fi-palvelun 
viran omaisten käyttöön suunnatuista asiointipalveluista (lomaketunnus: 
tem0713). Sopimusten vaihtuvia tietoja ovat kunnan vastaanotettavien mää-
rä ja kohdejoukko, kunnan kotouttamisohjelman laatimis- ja päivitysaika-
taulu sekä mahdollisesti kuntayhtymän toimiminen erityiskustannusten 
korvausten hakijana.

Voimassa olevassa kotoutumislaissa luetellaan asioita, joita kotouttamis-
ohjelma voi sisältää. ELY-keskus suosittelee kotoutumislaissa esitetty-
jen asiakokonaisuuksien käsittelyä kotouttamisohjelmassa. Lisäksi ELY- 
keskukset ovat korostaneet, että hyvien etnisten suhteiden edistämisestä 
kunnassa on vähintäänkin mainittu ohjelmassa. Joidenkin suurien kaupun-
kien kotouttamisohjelmat on tehty esimerkiksi monikulttuurisuus ohjelman 
nimellä eivätkä toimenpide-ehdotukset ole kaupungin koon vuoksi kovin 
konkreettisia. Joidenkin ohjelmien osalta on käyty keskustelua siitä, täytty-
vätkö tarvittavat kriteerit, jotta ne voidaan hyväksyä kotouttamis ohjelmaksi.

Automatisoiduissa laskennallisissa 
korvauksissa henkilöpiiri 
pystytään nykyisin määrittämään 
aiempaa tarkemmin

ELY-keskuksen ja kuntien 
väliset sopimukset on laadittu 
yhdenmukaisen mallin mukaisesti
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Nykytila Ehdotetut muutokset

Valtioneuvosto

- hyväksyy kerran vaalikaudessa valtion kotouttamisohjelman - ei suunniteltuja muutoksia valtion kotouttamisohjelman osalta
- henkilöiden kuntaan ohjaamisen strategiset tavoitteet ja valtakun-
nalliset linjaukset vahvistettaisiin osana alueiden kehittämisestä 
ja kasvupalveluista annetun lakiehdotuksen mukaista valtioneu-
voston päätöstä alueiden kehittämisen painopisteistä (aluekehit-
tämispäätös)
- aluekehittämispäätös ja siihen osana kuuluvat kuntaan ohjaamisen 
strategiset tavoitteet ja linjaukset valmisteltaisiin eri ministeriöiden 
kanssa. Valtioneuvoston hyväksymään aluekehittämispäätökseen 
liitettäisiin kunkin maakunnan valmistelema maakuntakohtainen osa, 
jota voitaisiin tarkistaa vuosittain

Työ- ja elinkeinoministeriö

- lainsäädännön valmistelu
- talousarvion valmistelu  (nojautuen sisäministeriöstä saatuun arvi-
oon  oleskeluluvan saavista).
- asettaa ELY-keskuksille vuosittain kansainvälistä suojelua saavien 
kuntasijoituspaikkojen määrälliset tavoitteet 

- valmistelee ehdotuksen valtioneuvoston mahdolliseksi kuntaan 
ohjaamisen strategisten tavoitteiden täsmentämiseksi
- aluekehittämispäätökseen liittyvien kuntaan ohjaamisen strate-
gisten tavoitteiden ja valtakunnallisten linjausten valmistelu osana 
valtion kotouttamisohjelman valmistelua hallituskausittain

Sisäministeriö

- arvio oleskeluluvan saavista
- ei ole lakiin perustuvia tehtäviä kansainvälistä suojelua saavien 
kuntaan osoittamisessa
- Maahanmuuttovirastoa tulosohjaava ministeriö

- osallistuisi tarvittaessa työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä 
kuntaan ohjaamisen suunnitteluun ja kehittämiseen osana aluei-
den kehittämisestä ja kasvupalveluista annetussa lakiehdotuksessa 
tarkoitettua aluekehittämispäätöksestä käytävää keskustelua

Maahanmuuttovirasto

- vastaa vastaanottokeskusten käytännön toiminnan ohjauksesta, 
suunnittelusta ja valvonnasta

- ei suunniteltuja muutoksia Maahanmuuttoviraston tehtäviin

ELY-keskus Maakunta

- maahanmuuttajien kotouttamisen ja laajamittaisen maahantulon 
alueelliseen yhteensovittamiseen, suunnitteluun, ohjaukseen ja 
seurantaan liittyvät ja muut erikseen määrättävät tehtävät
- ELY-keskuksen ja kunnan välisen sopimuksen tekeminen kansain-
välistä suojelua saavien kuntaan osoittamisesta
- ei ole lakiin perustuvaa kuntaan ohjaamisen toiminnallista 
 vastuuta

- vastaisi kuntaan ohjaamisen strategisesta suunnittelusta ja lin-
jauksista valtakunnallisen aluekehittämispäätöksen tavoitteiden ja 
linjausten mukaisesti
- maahanmuuttajaväestön etujen edistäminen maakunnan yleisessä 
suunnittelussa, toiminnassa ja seurannassa
- kansainvälistä suojelua saavien kuntiin ohjaaminen

Vastaanottokeskus

- työntekijät tukevat ja avustavat oleskeluluvan saanutta kuntaan 
muutossa
- tehtävistä kuntaan muuton osalta ei ole erikseen laissa säädetty

- toimintamallista säädettäisiin laissa kotoutumisen edistämisestä

Kunta

- tarjoaa sijoituspaikkaa
- asunnon etsiminen tai tarjoaminen

- (toimialojensa mukaisten palvelujen järjestämisvastuu)

- asunnon etsiminen tai tarjoaminen
- (toimialojensa mukaisten palvelujen järjestämisvastuu)

Kansainvälistä suojelua saavien  
kuntiin ohjaamiseen liittyvät toimijat 

ja ehdotetut muutokset

Lähde: Luonnos (5.5.2017) hallituksen esitykseksi laiksi kotoutumisen edistämisestä 
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4 Miten valmisteilla olevat 
hallinnonuudistukset tulevat 
vaikuttamaan kuntiin osoittamiseen 
ja korvausjärjestelmään?

Maakuntauudistuksessa kullekin maakunnalle tulisi velvoite kansainvä-
listä suojelua saavien kuntaan ohjaamisen strategisesta suunnittelusta ja 
 linjauksista omalla alueellaan. Mikäli uudet maakunnat eivät sopisi yhteis-
työstä järjestämisvastuuseen kuuluvissa tehtävissä, tehtävät jakaantuisivat 
18 maakuntaan, mikä saattaisi lisätä tehtävien resursointia. 

Kunta säilyisi jatkossakin keskeisenä kotoutumisen toimijana, eikä esi-
tyksellä muutettaisi kunnan yleisvelvoitetta vastaanottaa oleskeluluvan 
saaneita sekä suunnitella ja kehittää kunnan kotoutumispalveluita. Valtio 
maksaisi kunnille edelleen laskennallista korvausta kansainvälistä suoje-
lua saavien vastaanotosta ja kotoutumista edistävien palvelujen järjestämi-
sestä. Korvausten saamisen edellytyksenä ei kuitenkaan enää olisi sopimus 
kuntaan ohjaamisesta, vaan kunta saisi laskennallista korvausta automaatti-
sesti rekistereihin talletettujen tietojen perusteella ilman erillistä hakemus-
ta. Todellisten kustannusten mukaan maksettavia korvauksia karsittaisiin 
ja jyvitettäisiin osaksi laskennallisia korvauksia ja osaksi maakunnan yleis-
katteista toimintamäärärahaa. Kiintiöpakolaisten ja erityistoimia tarvitse-
vien kustannukset korvattaisiin erikseen kuten ennenkin. 

Tietojärjestelmäselosteiden perusteella ELY-keskusten ylläpitämä 
kuntaan osoitusrekisteri ja Migrin ylläpitämä Umarek-järjestelmä ovat tieto-
sisällöiltään hyvin samanlaiset. Kahden samansisältöisen järjestelmän yl-
läpitäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Tämä asia onkin huomioitu luon-
noksessa (21.12.2017) laiksi kotoutumisen edistämisestä.

4.1 Maakuntauudistus muuttaisi 
kansainvälistä suojelua saavien kuntiin 
ohjausta 

Maakunnat vastaisivat kansainvälistä suojelua saavien kuntiin 
ohjaamisesta

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi maakuntalaiksi19 maakunnan tehtä-
väksi siirrettäisiin ELY-keskusten maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liit-
tyvät tehtävät sekä kuntien tehtävistä sosiaali- ja terveydenhuolto. Esityk-
sessä laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista maahanmuuttoon 
ja kotouttamiseen liittyvät tehtävät tulkitaan osaksi maakuntien vastuul-
la olevia kasvupalveluja.20 Luonnoksessa hallituksen esitykseksi laiksi ko-
toutumisen edistämiseksi21 kuntaan osoittaminen -termi on muutettu kun-
taan ohjaamiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö esitti jo 16.12.2015 näkemyksenään 
aluehallinto uudistuksesta, että ELY-keskusten, TE-toimistojen ja maa-
kuntien liittojen tehtävät on mahdollista siirtää lähes kokonaisuudessaan 
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tuleville itsehallintoalueille edellyttäen, että valtion mahdollisuudet säädös-, 
resurssi- ja informaatio-ohjaukseen säilytetään. Toisaalta alueilla tulisi olla 
mahdollisuus erikoistua ja hoitaa tehtäviä yli maakuntarajojen. 

Sivulla 30 olevaan taulukkoon on koottu tiivistetysti nykyiset kansain-
välistä suojelua saavien kuntiin osoittamiseen osallistuvat toimijat ja niiden 
tehtävät sekä tilanne esitettyjen lakimuutosten jälkeen. Lakiesitys voi vielä 
muuttua kevään 2018 aikana.

Kotouttamiseen liittyviä tehtäviä hoidetaan kaikissa ELY-keskuksissa, 
mutta maahanmuuttoon liittyviä keskitettyjä tehtäviä hoidetaan seitsemässä 
ELY-keskuksessa noin 16 henkilötyövuodella. Tarkastuksessa syntyneen kä-
sityksen mukaan tehtävien resursointi saattaisi lisääntyä valtakunnallisesta, 
mikäli uudet maakunnat eivät sovi yhteistyöstä järjestämis vastuuseen kuulu-
vissa tehtävissä. Työ- ja elinkeinoministeriöllä olisi oikeus päättää palvelui-
den järjestämistehtävän keskittämisestä yhdelle tai useammalle maakunnal-
le siihen asti, kunnes maakunnat pääsevät sopimukseen yhteistoiminnasta. 
Kullekin maakunnalle tulisi kuitenkin velvoite kansainvälistä suojelua saa-
vien kuntaan ohjaamisen strategisesta suunnittelusta ja  linjauksista omal-
la alueellaan. 

Kunta säilyisi jatkossakin keskeisenä kotoutumisen toimijana, eikä esi-
tyksellä muutettaisi kunnan yleisvelvoitetta vastaanottaa oleskeluluvan 
saaneita sekä suunnitella ja kehittää kotoutumispalveluitaan. Laissa mää-
riteltäisiin kotoutumisen suunnittelun ja kehittämisen sisältö. Kunnan olisi 
otettava huomioon maahanmuuttajien osallisuutta, työllisyyttä, hyvinvoin-
tia ja yhdenvertaisuutta koskevat tavoitteet ja toimet sekä hyvien väestö-
suhteiden edistäminen kunnassa.

Tarkastusvirasto totesi lausunnossaan (vastaus sähköiseen kyse-
lyyn 15.6.2017, Dnro 177/31/2017) luonnoksesta laiksi kotoutumisen 
 edistämisestä21, että lain tavoite on perusteltu ja tärkeä mutta lain toteutu-
minen on haastavaa, koska monialainen yhteistyö monimutkaistuu erilais-
ten, uusien toimijoiden ja asiakkaan valinnanvapauden seurauksena. Maa-
hanmuuttajilla voi olla vaikeuksia toimia monitoimijajärjestelmässä. Viime 
kädessä maakunnalla ja sen kunnilla on vastuu maahanmuuttajien tasa-ar-
von ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Lakiesityksen perusteluissa tuo-
daan hyvin esiin tarve maakuntien yhteistyölle sisäministeriön, Migrin ja 
vastaanotto keskusten kanssa. Maakunnissa sijaitsevien vastaanottokes-
kusten rooli myös kuntaan ohjaamiseen liittyvissä tehtävissä tulee korostu-
maan. Tämä tulee tunnistaa vastaanottokeskusten resursoinnissa. Yhteis-
työn tulee toimia, jotta vastaan ottokeskuksissa vietetty aika oleskeluluvan 
saamisen jälkeen ei kasva eikä lisää vastaanoton kustannuksia. Tarkastusvi-
rasto katsoi myös, että valtioneuvoston tulisi määrittää maakunnille tarken-
netut tavoitteet kuntaan ohjaamisesta. Mahdollisena riskinä on, että maa-
hanmuuttokysymykset voivat jäädä maakunnan muiden tehtävien varjoon, 
kun maahanmuuttotyötä linjataan ja sovitetaan yhteen osana maakunnan 
ja kunnan muita strategioita.

Sisäministeriö totesi kertomusluonnoksesta antamassaan lausunnossa, 
että kuntaan ohjautumisen sujuvuuden kannalta on tärkeää, että menette-
lyt ja vastuu tahot määritetään selkeästi, erityisesti painottaen maakunnan 
vastuuta kuntaan ohjaamisesta.

Kuntiin sijoittamisen perusteeksi tulisi maakuntatasolla määritellä sel-
laisia kriteereitä, jotka ottaisivat huomioon muun muassa sen, mitkä alueet 

Maakuntauudistus voi purkaa 
nykyiset maahanmuuttoon 
liittyvät keskitetyt tehtävät 

Maahanmuutto-kysymykset 
voivat jäädä maakunnan 
muiden tehtävien varjoon 
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ovat kotouttamistyöhön sopivimpia ja missä maahanmuuttajille on tarjolla 
esimerkiksi asumis-, opiskelu- ja työllistymismahdollisuuksia. 

Tietojärjestelmäselosteiden perusteella niin ELY-keskusten ylläpitä-
mä kuntaanosoitusrekisteri8 kuin Migrin ylläpitämä Umarek-järjestelmä9 
ovat tietosisällöiltään hyvin samanlaiset. ELY-keskukset käyttävät nyttem-
min tosiasiallisesti kuntaan sijoituksissa Umarek-järjestelmää. Kotoutumi-
sen edistämistä koskevan lain luonnoksen (21.12.2017) 31 §:ssä todetaankin, 
että kuntaan ohjaamisen kannalta tarpeelliset tiedot talletetaan ulkomaa-
laisasioiden tietojärjestelmään (UMA). Sisäministeriö totesi kertomus-
luonnoksesta antamassaan lausunnossa, että UMA-järjestelmän ja -rekis-
terin kehittäminen on ohjauksen ja tiedonkulun turvaamiseksi suositeltava, 
mutta  UMA-järjes telmän mahdollisen kehitystyön vastuutaho tulisi mää-
rittää selkeämmin. 

Muiden maiden käytäntöjä voisi hyödyntää hallitun kuntiin 
ohjautumisen suunnittelussa

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama esiselvitys23 ”Sujuvasti kuntaan” käsit-
teli kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden kuntaan 
siirtymistä. Esiselvityksessä esiteltiin myös pohjoismaisia kuntaan ohjaami-
sen malleja. Selvitystyön yhteydessä kehitettiin kolme kuntaan ohjaamisen 
mallia. Malleissa oli selvityksen mukaan hyödynnetty elementtejä muiden 
Pohjoismaiden järjestelmistä. Esiselvityksessä ei kuitenkaan suoranaisesti 
viitattu muiden maiden käytäntöihin. Esiselvityksessä asetuttiin kannatta-
maan mallia, jossa oleskeluluvan saaneiden kuntaan ohjaus olisi Migrin vas-
tuulla. Tältä osin järjestelmä vastaisi Tanskan ja Ruotsin malleja. Ruotsissa, 
jossa maahanmuuttovirasto vastaa kuntaan ohjauksen kansallisesta koordi-
naatiosta, jokaiselle läänille on määritelty, kuinka monta ihmistä  alueen tu-
lee vastaanottaa seuraavana vuonna. Esiselvitystä on hyödynnetty kotoutu-
misen edistämisestä annetun lain valmistelussa. 

Lakiluonnoksessa esitetään, että valtioneuvosto vahvistaa kuntaan ohjaa-
misen valtakunnalliset tavoitteet ja toimenpiteet osana alueiden kehittämi-
sestä ja kasvupalveluista annettavan lain mukaista aluekehittämispäätöstä. 
Vationeuvosto voi tarvittaessa täsmentää aluekehittämispäätöstä määrit-
telemällä päätöstä tarkentavat tavoitteet ja toimenpiteet kuntaan muuton 
valtakunnallisen tasaisen jakautumisen ja sujuvuuden varmistamiseksi. 
Kansainvälistä suojelua saavien kuntiin ohjaamisesta vastaisi maakunta. 
Maakunnan olisi kotouttamisen suunnittelussaan otettava huomioon kun-
taan ohjaamisen strategiset tavoitteet ja valtakunnalliset linjaukset samoin 
kuin määriteltävä kuntaan ohjaamisen menettelytavat ja vastuutahot maa-
kunnassa. Lakiluonnoksesta ei selkeästi käy ilmi, miten maakunta jakaa 
kansain välistä suojelua saavat kuntien välillä. Esimerkiksi Tanskassa kun-
tien yhteinen neuvosto neuvottelee ulkomaalaisviraston antamien lukujen 
perusteella yhteispäätöksen pakolaisten jakautumisesta viidelle eri alueelle. 

Maakunnan ja kunnan välistä sopimusta ei enää edellytettäisi muutoin 
kuin erityisryhmien osalta. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa esi-
selvityksessä esitetyn mallin mukaan vastaanottokeskusten roolia kuntaan 
ohjaamisessa tulisi vahvistaa. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi laiksi 
kotoutumisen edistämisestä vastaanottokeskusten kuntiin ohjauksesta ol-
laan säätämässä lailla.

Ei ole tarkoituksenmukaista 
ylläpitää kahta hyvin 
samansisältöistä rekisteriä
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4.2 Maakuntauudistus yksinkertaistaisi 
kuntakorvausjärjestelmää 

Luonnoksen (5.5.2017) hallituksen esitykseksi laiksi kotoutumisen edistä-
misestä yleisperusteluissa todettiin, että sosiaali- ja terveydenhuollon siir-
tyessä maakuntien vastuulle osa nykyään kunnalle korvattavista kustannuk-
sista maksettaisiin maakunnille osana yleiskatteellista rahoitusta. Valtion 
kunnille maksamista erityiskorvauksista luovuttaisiin pääosin ja ne siirret-
täisiin maakuntien yleiskatteelliseen rahoitukseen.

Laskennallinen korvaus voitaisiin maksaa kunnalle ilman erillistä ha-
kemusta. Nykytilaa ei näiltä osin muutettaisi. Valtion varoista maksettai-
siin kunnalle valtion talousarvion rajoissa laskennallista korvausta asiak-
kaan tilanteen alkukartoituksesta, alkuvaiheen ohjauksesta ja neuvonnasta, 
tulkkauskustannuksista ja muusta kotoutumista edistävän toiminnan jär-
jestämisestä. Kunnalle voitaisiin korvata vastaanottoon varautumisesta ai-
heutuneita välttämättömiä kustannuksia kahden kuukauden ajalta ennen 
henkilön Suomeen tuloa tai kuntaan muuttoa silloin, kun asunnon varaa-
mista ennakkoon ei ole voitu välttää. Korvaamisen edellytyksenä olisi lisäk-
si, että siitä on erikseen sovittu maakunnan ja kunnan kesken. 

Kunnalle maksettaisiin valtion varoista laskennallista korvausta kan-
sainvälistä suojelua saavien kotoutumista tukevan toiminnan kustannuk-
sista, kuten nykyisinkin. Korvausten saamisen edellytyksenä ei kuitenkaan 
enää olisi sopimus kuntaan ohjaamisesta esimerkiksi maakunnan kanssa, 
vaan kunta saisi laskennallista korvausta automaattisesti rekistereihin tal-
letettujen tietojen perusteella. 

Niin kertomusluonnoksessa kuin luonnoksesta (5.5.2017) hallituksen 
esitykseksi laiksi kotoutumisen edistämisestä antamassaan lausunnossa 
tarkastus virasto totesi, että siirtymävaiheessa ELY-keskuksilta siirtyy maa-
kunnille lukuisia ELY-keskuksen ja kunnan välisiä sopimuksia, jotka liitty-
vät muun muassa kansainvälistä suojelua saavien kuntaan sijoittamiseen. 
ELY-keskuksen ja kunnan välisissä sopimuksissa on määritelty muun muas-
sa ne palvelut, joita kunta on tuottanut ja joista kunta on saanut kotouttamis-
korvauksia valtiolta. Koska järjestämisvastuu varsin suuresta osasta sopi-
muksissa mainittuja palveluja siirtyy maakunnalle, myös voimassa olevien 
sopimusten sisältö jouduttaneen määrittelemään kokonaan uudelleen.

Lakiluonnokseen 21.12.2017 on lisätty 65 §, jonka mukaan ELY-keskus 
siirtäisi maakunnalle kyseisessä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen 
liittyvät sopimukset 1. päivästä tammikuuta 2020 lukien. Jos sopimusta ei 
olisi mahdollista siirtää tai jakaa, valtion ja maakunnan olisi sovittava sopi-
mukseen liittyvän vastuun jakautumisesta siirtämisestä.

Tarkastuksen tiedonhankintavaiheessa säädösvalmistelu oli varsin kes-
ken. Tarkastuksessa esitettyjen käsitysten mukaan eri tahot pää asiassa kan-
nattivat kuntakorvausjärjestelmän automatisointia ja yksinkertaistamista 
sekä erityskustannusten korvaamisesta luopumista. 

KEHA-keskuksessa katsottiin, että järjestelmää on mahdollista kehit-
tää edelleen automatisoidumpaan suuntaan, muun muassa  varmistamalla 

Valtio maksaisi kunnille edelleen 
laskennallista korvausta, ja 
erikseen korvattaisiin ilman 
huoltajaa maahan tulleiden 
lasten kustannukset 
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 Migrille henkilötunnusten saanti aukottomasti ja rakentamalla kuntien säh-
köinen asiointitili ja sähköiset korvausten hakulomakkeet. 

Tarkastuksessa syntyneen käsityksen mukaan uudistuksen voi toteutues-
saan arvioida yksinkertaistavan korvausjärjestelmää merkittävästi. Riskinä 
kuitenkin on, että kotouttamisnäkökulma hämärtyy määrärahojen yleis-
katteellisuuden ja maakuntien tehtävien merkittävän laaja- alaisuuden vuok-
si. Valtiovarainministeriö halusi lausunnossaan kertomus luonnoksesta muis-
tuttaa, että kotouttamisen kuntakorjausjärjestelmän lisäksi kunnat saavat 
peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta korvausta ulkomaalais-
taustaisista asukkaista. Peruspalvelujen valtionosuus on myös kunnille yleis-
katteista rahoitusta, eikä valtiovarainministeriön käsityksen mukaan vas-
taavanlaista ongelmaa eri tehtävien välillä ole ainakaan mainittavammin 
esiintynyt. 

Riskinä on, että 
kotouttamisnäkökulma 
hämärtyy määrärahojen 
yleiskatteellisuuden ja 
maakuntien tehtävien merkittävän 
laaja-alaisuuden vuoksi



Liite: Miten tarkastettiin
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Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja 
 minkälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite ja hyödyntäminen

Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida kansainvälistä suojelua saavien kun-
tiin osoittamista, kehitysnäkymiä yli hallinnonrajojen sekä kotouttamisen 
kuntakorvausjärjestelmän ohjauksen ja valvonnan kokonaisuutta. Tarkas-
tuksen aikana työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi tilaamansa selvityksen 
kansainvälisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden kuntaan siirty-
misistä23. Julkaisuun sisältyi muun muassa selvitys pohjoismaisista kuntiin-
ohjausmalleista. Koska ajantasaista tietoa eri maiden käytännöistä on ole-
massa, tarkastuksessa luovuttiin alkuperäisestä suunnitelmasta koota tieto 
kyselyllä. Sen sijaan tarkastuksessa arvioitiin, missä määrin voidaan hyö-
dyntää käytettävissä olevaa tietoa muiden maiden hyvistä käytännöistä. 
Tarkastuksen aikana valmisteilla oli myös hallituksen esitys uudeksi laiksi 
kotoutumisen edistämisestä21, maakuntalaiksi19 sekä laiksi alueiden kehit-
tämisestä ja kasvupalveluista20. Tarkastuksen tarkoituksena on tuottaa pää-
töksentekijöille tietoa siitä, mitä epäkohtia liittyy kansainvälistä suojelua 
saavien kuntiin sijoittamiseen ja mihin asioihin tulisi kiinnittää huo miota 
edellä mainittujen uudistusten toimeenpanossa.

Tarkastuksen kohde

Tarkastus kohdistui ELY-keskusten ja vastaanottokeskusten tekemiin 
kansain välistä suojelua saavien kuntasijoituksiin sekä kuntien saamien 
valtion korvausten ohjaukseen ja valvontaan vuosina 2012–2016.
Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot työ- ja elinkeino-
ministeriöltä, sisäministeriöltä ja valtiovarainministeriöltä, jotka kaikki an-
toivat lausunnon. Lausunnoissa annettu palaute on otettu huomioon lopul-
lista tarkastuskertomusta laadittaessa. Lausunnot ja niistä tehty yhteenveto 
löytyvät tarkastusviraston verkkosivuilta.
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Tarkastuskysymykset ja niiden osakysymykset

1. Onko kansainvälistä suojelua saavien kuntiin
osoittaminen toteutettu tuloksekkaalla tavalla?

 –  Mitä tulostavoitteita kansainvälistä suojelua saa-
vien kuntiin osoittamiselle on asetettu ja miten 
niistä on raportoitu?

 – Mitä ongelmia kansainvälistä suojelua saavien 
kuntiin osoittamiseen liittyy?

 – Toimiiko viranomaisten välinen yhteistyö kan-
sainvälistä suojelua saavien kuntiin osoittami-
sessa?

2.  Onko kotouttamisen kuntakorvausjärjestelmän
ohjaus ja valvonta järjestetty asianmukaisesti?

 – Onko kotouttamisen kuntakorvausjärjestelmän 
ohjaus ja valvonta järjestetty asianmukaisesti?

 – Toteutuvatko kuntakorvaukset yhdenmukaises-
ti koko maassa?

Kriteerit: 
 – annetut ohjeet ja määräykset, tavoitetila

Aineistot:
 – annetut ohjeet ja määräykset15, 17 hallinnon teke-

mät ja teettämät selvitykset, haastattelut ja tie-
topyynnöt

Analyysimenetelmät:
 – laadullinen analyysi, ohjeiden noudattamisen ja 

kehittämistavoitteiden toteutumisen arviointi

Tarkastuksen kriteerit, aineistot ja menetelmät

Kriteerit: 
 – asetetut tavoitteet, tavoitteiden toteutumisen 

 taso, Valtiokonttorin ohjeet ja määräykset, mi-
nisteriöiden ohjeet, valtion kotouttamisohjelma

Aineistot: 
 – Valtion talousarviot 2012–2016, työ- ja elinkei-

noministeriön ja ELY-keskusten väliset tulosso-
pimukset 2012–2016, sisäministeriön ja Migrin 
väliset tulossopimukset 2012–2016, tiliviraston 
tilinpäätökset 2012–2016, hallituksen vuosiker-
tomukset 2012–2016, hallinnon tekemät ja teet-
tämät selvitykset11, 14, 23 haastattelut ja tietopyyn-
nöt

Analyysimenetelmät:
 – laadullinen analyysi
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Tarkastuksen suunnitteluvaiheessa tarkastusasetelmasta ja tarkastuksen 
kriteereistä kuultiin työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys- ja yrittäjyys-
osaston maahanmuuttajien kotouttamisen yksikköä ja Varsinais-Suomen 
ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikköä. 

Julkaistun aineiston lisäksi tarkastuksessa tehtiin haastattelut Maa-
hanmuuttovirastossa sekä työ- ja elinkeinoministeriössä. Kaikille ELY-kes-
kusten maahanmuuttopäälliköille, KEHA-keskukselle sekä Maahanmuut-
toviraston vastaanottoyksikölle ja kiintiöpakolaistulosalueelle esitettiin 
kirjallinen tietopyyntö. Lisäksi yksittäisiä selvityksiä pyydettiin KEHA-
keskukselta sekä maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksiköstä Itä-Suomen 
aluehallintovirastosta.

Tarkastuksen toteutusaika

Tarkastus alkoi 13.2.2017 ja päättyi 23.1.2018. 
Tarkastuksen aineiston kerääminen, haastattelut ja tietopyynnöt tehtiin 

pääasiassa helmi–huhtikuussa 2017.

Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen tekivät ylitarkastaja Olli-Pekka Luoto ja ylitarkastaja Tiina 
Palonen-Roihupalo. Tarkastusta ohjasi tuloksellisuustarkastuspäällikkö 
Anna-Liisa Pasanen.

Tarkastuksen tuloksiin liittyvät rajoitukset ja varaukset

Tarkastus on sekä järjestelmä- että ongelmasuuntautunut. Tarkastuksessa 
ei arvioitu vastaanottokeskusten toiminnan tuloksellisuutta eikä kotoutta-
mistoimien vaikuttavuutta.

Kriteerit:
 – nykytilanteen toimijoiden roolit: valtio (rahoi-

tus, valvonta), kunta (palvelujen järjestäjä)

Aineistot: 
 – luonnokset hallituksen esityksiksi19, 20, 21 tarkas-

tusviraston lausunnot22

Analyysimenetelmät:
 – laadullinen analyysi

3. Miten valmisteilla olevat hallinnonuudistukset tu-
levat vaikuttamaan kuntiin osoittamiseen ja kor-
vausjärjestelmään?

 – Miten eri toimijoiden roolit muuttuvat kansain-
välistä suojelua saavien kuntiin osoittamisen 
osalta?

 – Miten kuntakorvausjärjestelmän luonne muut-
tuu hallinnonuudistusten seurauksena?
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Keskeisiä tarkastusaiheeseen liittyviä käsitteitä:
 – Kansainvälistä suojelua saava = henkilö, jolla on ulkomaalaislain mu-

kainen pakolaisasema tai oleskelulupa toissijaisen suojelun perus-
teella eli toissijainen suojeluasema.

 – Kiintiöpakolainen = henkilö, jolla on YK:n pakolaisjärjestö 
UNHCR:n myöntämä pakolaisen asema ja jolle on myönnetty maa-
hantulolupa vuosittain valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä pää-
tettävässä pakolaiskiintiössä.

 – ELY-keskuksen kuntaanosoitus = kuntapaikka. Asiakkaalle tehdään 
kuntasijoitushakemus Umarek-järjestelmässä. Kunta etsii asiakkaal-
le asunnon ja ohjaa hänet kunnan palveluihin. ELY-keskus tekee pää-
töksen asiakkaan kuntaan osoittamisesta.

 – Avustettu kuntaan muutto = vastaanottokeskus tukee ja avustaa asi-
akasta asunnon etsimisessä. Kela myöntää asiakkaalle vuokran ja va-
kuuden, mikäli asunto täyttää asetetut ehdot. Asiakas löytää asunnon 
joko vastaanottokeskuksen avustamana tai itsenäisesti.

 – Itsenäinen kuntaan muutto = asiakas muuttaa kuntaan ilman tukea. 
Asiakkaan löytämä asunto ei täytä Kelan asettamia ehtoja, asiakas 
muuttaa ystävien tai sukulaisten luokse tai asiakas lähtee vastaanot-
tokeskuksesta ilman tietoa asunnosta.

 – Yksityismajoituksesta kuntaan muutto = asiakkaan saatua kotikun-
tamerkinnän väestötietojärjestelmään hänet kirjataan ulos vastaan-
ottokeskuksesta. Asiakas ohjataan hakemaan tarvitsemiaan palvelui-
ta Kelasta.

 – Kotoutuminen = maahanmuuttajan ja yhteiskunnan vuorovaikut-
teinen kehitys, jonka tavoitteena on antaa maahanmuuttajalle yh-
teiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja samalla kun 
tuetaan hänen mahdollisuuksiaan oman kielen ja kulttuurin ylläpitä-
miseen. 

 – Kotouttaminen = kotoutumisen monialainen edistäminen ja tukemi-
nen viranomaisten ja muiden tahojen toimilla ja palveluilla.

 – Perheenyhdistäminen = ulkomaalaiselle perhesiteen perusteella 
myönnettävä oleskelulupa.
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19 Luonnokset (29.6.2017) hallituksen esityksiksi maakuntalaiksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi.
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