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Valtiontalouden tarkastusviraston  
tuloksellisuustarkastuskertomus 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittanut tarkastussuunnitelmaansa 
sisältyneen Maahantulon viranomaistoimintaa ja sen kehittämistä koske-
neen tarkastuksen. Tarkastus on tehty tarkastusviraston tuloksellisuustar-
kastuksesta antaman ohjeen mukaisesti.

Tarkastuksen perusteella tarkastusvirasto on antanut tarkastuskerto-
muksen, joka lähetetään sisäministeriölle, ulkoasiainministeriölle,  työ- ja 
elinkeinoministeriölle, Maahanmuuttovirastolle, Poliisihallitukselle ja Ra-
javartiolaitokselle sekä tiedoksi eduskunnan tarkastusvaliokunnalle, valtio-
varainministeriölle ja valtiovarain controller -toiminnolle.

Ennen tarkastuskertomuksen antamista sisäministeriöllä, ulkoasiainmi-
nisteriöllä,  työ- ja elinkeinoministeriöllä, Maahanmuuttovirastolla, Poliisi-
hallituksella ja Rajavartiolaitoksella on ollut mahdollisuus varmistaa, ettei 
kertomukseen sisälly asiavirheitä, sekä lausua näkemyksensä siinä esitetyis-
tä tarkastusviraston kannanotoista.

Tarkastuksen jälkiseurannassa tarkastusvirasto tulee selvittämään, mi-
hin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen joh-
dosta on ryhdytty. Jälkiseuranta tehdään vuonna 2018.
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Tarkastusviraston kannanotot

Tarkastuksessa selvitettiin, miten hyvin maahantuloon  liittyviä viranomais-
tehtäviä on hoidettu sisäministeriön ja ulkoasiainministeriön hallinnon-
aloilla. Kohteina olivat sisäministeriö ja sen alaiset Maahanmuuttovirasto 
(Migri), poliisi ja Rajavartiolaitos (RVL) sekä ulkoasiainministeriö (UM) ja 
edustustot. Tarkastus kohdistui ajanjaksoon, jolloin vuoden 2015 toisella 
vuosipuoliskolla käynnistynyttä turvapaikanhakijoiden määrän voimakas-
ta kasvua ei vielä ollut nähtävissä.

Oleskelulupa- ja turvapaikka-asioiden käsittelyä koskevassa tarkastelus-
sa painottui prosessinäkökulma. Tällöin selviteltiin erityisesti niitä tekijöitä, 
jotka vaikeuttavat asioiden tehokasta käsittelyä ja luotettavan tiedon saan-
tia. Näissä, kuten muussakin laittoman maahantulon torjunnassa, pyrittiin 
arvioimaan erityisesti myös viranomaisyhteistyön toimivuutta.

Viisumikäsittelyn uudistaminen onnistui

Viisumihakemusten vastaanoton ulkoistaminen vuodesta 2010 alkaen ja 
paikkariippumattomaan viisumikäsittelyjärjestelmään siirtyminen vuon-
na 2013 ovat selvästi parantaneet asiakaspalvelua ja tehostaneet toimintaa. 
Viisumikäsittelyn kustannusvastaavuus kehittyi myönteisesti vuoteen 2014, 
jolloin Venäjän viisumikysynnän jyrkkä lasku alensi selvästi viisumituotto-
ja. Ulkoasiainministeriön on kuitenkin syytä terävöittää edustustojen viisu-
mikäsittelyn ohjausta ja valvontaa.

Suunnitellulla oleskelulupahakemusten vastaanoton ulkoistamisella ja 
edustamisjärjestelyillä voidaan tehostaa edustustojen toimintaa ja kohdis-
taa vapautuvia resursseja ydintehtäviin. Toisaalta uudistuksessa on tärkeä-
tä huolehtia myös siitä, että Suomen viranomaisten suora yhteys hakijoihin 
ja heitä koskevaan oleelliseen tietoon säilyy.

Maahanmuuttovirastossa ja poliisilaitoksissa on uudistettu 
oleskelulupien käsittelyä

Sekä Maahanmuuttovirasto että poliisilaitokset ovat rationalisoineet lupa-
käsittelyä uudistamalla asioiden hoitoa sekä lisäämällä tiimityöskentelyä, 
viranomaisyhteistyötä ja sähköistä asiointia. Toimintatapojen muutoksen 
avulla saatiin esimerkiksi vuonna 2014 purettua vuonna 2007 alkanut So-
malian kansalaisia koskeva käsittelemättä olevien perhesidehakemusten 
ruuhka. Sähköisen asioinnin lisääminen on jo nyt tuonut kustannussääs-
töjä, mutta sähköisten menettelyiden hyödyntämisessä on edelleen paljon 
kehittämistarvetta. Käsittelyaikoihin ja ratkaisujen valmisteluun vaikutta-
vat myös monet seikat, jotka edellyttäisivät muun ohella lainsäädännöllisiä 
uudistuksia. Ne liittyvät muun muassa DNA-testien suorittamiseen, tietyn-
tyyppisten työskentelymuotojen (esim. vapaaehtoistyö) arviointikriteerien 
puuttumiseen, mahdollisuuksiin reagoida ihmiskauppaepäilyksiin, oikeuk-
siin saada sosiaaliviranomaisilta ja pankeilta toimeentuloedellytysten arvi-
oinnissa tarvittavaa tietoa sekä maasta poistamiseen.

Migri on määritellyt omien käsittelyaikatavoitteittensa ohella tavoiteajat 
edustoille ja poliisille muun muassa oleskelulupa-asioiden käsittelyssä sekä 
TE-toimistoille työlupa-asioissa. Niiden käyttöönotosta ei kuitenkaan ole 
sovittu. Yhteisistä tavoitteista sopiminen ja kunkin prosessiin osallistuvan 
viranomaisen käyttämän ajan seuranta on erityisen tärkeää niiden oleske-
lulupien osalta, joissa enimmäiskäsittelyajat perustuvat lakiin.
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Turvapaikkahakemusten käsittelyä on viime vuosina nopeutettu

Turvapaikka-asioiden käsittelyä on kyetty nopeuttamaan Migrissä erityi-
sesti poliisin kanssa harjoitetulla yhteistyöllä ja erillisen kehittämishank-
keen avulla. Paljon aikaa vievän puhuttelun kestoa on jonkin verran nopeu-
tettu ja sujuvoitettu, minkä seurauksena myös tulkkauskustannukset ovat 
vähentyneet. Toisaalta käsittelyaikoja on pitkittänyt asiamiesten ja tulkki-
en palvelujen saannissa esiintynyt viive, mikä on vaikeuttanut myös oikeus-
käsittelyjä. Myös ulkomaalaisasioita hoitavien avustajien kelpoisuusvaati-
musten puuttuminen on aiheuttanut ongelmia.

Sisäministeriön mukaan vastaanottotoiminnassa saavutettiin vuosina 
2011–2014 noin 16 miljoonan euron, eli noin 20 prosentin säästöt. Säästöjen 
realisointia ja arviointia vaikeuttavat kuitenkin hakijamäärissä lyhyellä ai-
kavälillä ilmenevät, mahdollisesti suuretkin muutokset. Oleskelua vastaan-
ottoyksiköissä ovat pidentäneet asiakkaiden siirrot yksiköstä toiseen, myön-
teisen päätöksen tiedoksiantoon liittyvät viiveet sekä kuntien haluttomuus 
ottaa vastaan pakolaisia. Vuonna 2015 turvapaikanhakijoiden voimakas li-
sääntyminen on tuonut mukanaan suuruusluokaltaan ennen kokemattomat 
vaikeudet turvapaikkahakemusten käsittelyssä ja majoituksen järjestelyissä, 
minkä vuoksi paineet turvautua uusiin, mahdollisesti myös turvapaikanha-
kijoiden lukumäärää rajoittaviin toimenpiteisiin ovat kasvaneet.

Toiminnan tuloksellisuutta voidaan lisätä edelleen monin eri keinoin

Viranomaiset ovat selvittäneet mahdollisuuksia rationalisoida maahan-
muuttoon liittyvien tehtävien hoitoa siirtämällä niitä poliisilta Migrille. 
Työryhmän muistiossa siirron on arvioitu tuovan toiminnalle monenlaista 
hyötyä. Muistion mukaan turvapaikkamenettelyn alkuvaiheen siirto vaikut-
taisi myös vastaanottotoimintaan: jos turvapaikan hakeminen keskitetään 
tiettyihin alueellisiin toimipisteisiin, syntyisi tarve muokata myös vastaan-
ottokeskusverkostoa tämän alueellisen organisoinnin mukaisesti. Tärkein-
tä on kuitenkin, että majoituspaikkojen määrä joustaa nopeasti kysynnän 
vaihteluihin nähden.

Migrin oikeus- ja maatietopalvelun sekä Euroopan muuttoliikeverkos-
ton Suomen yhteyspisteen tuottamien tietojen hyödyntämistä tulisi lisätä 
ja tietojen jatkojalostusta parantaa. Erityisesti tarvitaan maahantuloennus-
teiden ja toivotun maahanmuuton edistämistä palvelevia työkaluja. Nykyi-
nen tarve osaamiskeskukselle olisi myös syytä selvittää.

Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän jatkokehitte-
lylle on monelta osin tarvetta. Päällekkäistä kirjaamista tulee karsia, ja järjes-
telmien yhteen toimivuutta, suorayhteyksiä ja tiedon saatavuutta parantaa.

Ulkomaalaislaki kaipaa kokonaisuudistusta ja yksinkertaistamista. Lais-
sa on useita säännöksiä, jotka viranomaiset kokevat hankaloittavan toimin-
taa. Myös laki ulkomaalaisrekisteristä tulee saattaa ajan tasalle.

Maahanmuuttoon liittyviä tehtäviä tulee ohjata konsernilähtöisesti, ja 
Maahanmuuttoviraston prosessimaista ohjausta vahvistaa. Poliisihallituk-
sen tulisi panostaa nykyistä enemmän valtakunnallisten linjausten luomi-
seen. Poliisin koulutuksen riittävyys ulkomaalaisasioissa tulisi selvittää.
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Laittoman maahantulon torjunnassa on onnistuttu, mutta riskit ovat 
lisääntymässä

Viranomaiset ovat viime vuosina kyenneet lisäämään yhteistyötä laittoman 
maahantulon torjunnassa niin Suomen rajojen sisällä kuin ulkopuolellakin. 
Erityisesti edustustoihin sijoitettujen yhdyshenkilöiden toiminta on ollut 
merkittävää. Toiminnan edelleen kehittämiseksi on perusteltua harkita ly-
hytaikaisten, kiertävien yhdyshenkilöiden lähettämistä edustustoihin, joil-
la on erityisiä tarpeita laittoman maahantulon torjunnassa.

Päätöksentekoa Suomessa tehostaisi muun muassa se, että tieto muiden 
maiden kansallisista maahantulokielloista olisi automaattisesti viranomais-
ten saatavilla. Maahantulokielto Suomeen tulisi voida määrätä myös ulko-
mailla oleskeleville henkilöille.

Edustuston ja Migrin keskinäistä tiedonvaihtoa oleskelulupaa hakevan 
henkilön maahantulokelpoisuuden edellytyksistä tulee lisätä. Oleellista on, 
että molemmilla osapuolilla on mahdollisimman yhtenevä käsitys päätök-
senteossa tarvittavan tiedon sisällöstä, määrästä ja laadusta.

Laittoman maahantulon eräs keino on käyttää väärennettyjä hakemus-
asiakirjoja. Väärentämisen kohteena ovat usein hakemusten liitedokumentit. 
Toisaalta väärennöstekniikoiden jatkuva kehittyminen lisää myös virheel-
listen asiakirjojen läpimenoriskiä hakemusten vastaanotossa ja käsittelys-
sä. Tämän vuoksi on oleellista, että käsittelijöiden alan tietotaidon ylläpi-
dosta ja kehittämisestä huolehditaan heille annettavassa koulutuksessa. 
Ulkoasiainministeriön uudella koulutussuunnitelmalla vastataan osaltaan 
tähän tarpeeseen. Myös työvälineiden ajanmukaisuuteen tulee kiinnittää 
jatkuvaa huomiota.

Hakemusten vastaanoton ulkoistamiseen saattaa liittyä laittoman maa-
hantulon riski, koska alkuperäisiin asiakirjoihin tutustuminen jää lähtökoh-
taisesti palvelukeskuksen henkilökunnan tehtäväksi. Ulkoasiainministeriön 
yksityisen palvelutarjoajan toimintaan kohdistamassa laadunvalvonnassa 
riskienhallintaa tulee käsitellä myös tästä näkökulmasta.

Pakolaisten lukumäärän äkillinen kasvu Euroopassa on aiheuttanut li-
säpaineita myös Schengen-alueen ulkorajojen valvonnalle, mikä edellyt-
tää Euroopan unionin tasoisen yhteistyön huomattavaa lisäämistä jäsen-
maiden kesken.

Tarkastusviraston suositukset 

1. Ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain uudistami-
sessa otetaan huomioon tarkastuskertomuksessa esitetyt lainsäädän-
nön kehittämistarpeet.

2. Maahanmuuttotoimen organisointia uudistetaan muuttamalla Maa-
hanmuuttoviraston ja poliisin välistä työnjakoa.

3. Maahanmuuttoasioiden ohjausta kehitetään konsernilähtöisesti.
4. Toimintaa ja päätöksentekoa palvelevan tiedon ja tietojärjestelmien 

hyödyntämistä kehitetään edelleen.
5. Oleskelulupien käsittelyajoista saadaan aikaan sitovat sopimukset kä-

sittelyprosessiin osallistuvien viranomaisten välillä.
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1 Mitä tarkastettiin

Maahanmuuttoon liittyen tarkastusvirastossa on tehty useita tarkastuksia.1  
Tässä tarkastuksessa selvitettiin, miten tuloksellisesti maahantuloon liitty-
viä tehtäviä on hoidettu sisäministeriön ja ulkoasiainministeriön hallinnon-
aloilla sekä miten toimintaa voitaisiin edelleen kehittää.

Tarkastus kohdistui ajanjaksoon, jolloin vuoden 2015 toisella vuosipuo-
liskolla käynnistynyttä turvapaikanhakijoiden määrän voimakasta kasvua 
ei vielä ollut nähtävissä. Näin ollen tässä tarkastuskertomuksessa ei ole ar-
vioitu niitä toimenpiteitä, joita tältä osin nopeasti muuttunut tilanne on 
edellyttänyt.

Yleisimmät syyt muuttaa Suomeen ovat perhe, opiskelu ja työnteko sekä 
turvapaikan saanti. Suomessa sovellettavat käytännöt maahanmuuttoasiois-
sa pohjautuvat EU-säännöksille, kansainvälisille sopimuksille ja kansallisel-
le lainsäädännölle. Maahantuloa ja maasta poistamista koskevat säännökset 
sisältyvät pääosin ulkomaalaislakiin (301/2004). Pitemmän aikavälin strate-
gisia linjauksia ja toimenpiteitä on kirjattu valtioneuvoston periaatepäätök-
sellä annettuun Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiaan ja sen poh-
jalta laadittuun toimenpideohjelmaan.

Tarkastusajankohtana voimassa olleen pääministeri Jyrki Kataisen 
22.6.2011 päivätyn ja myöhemmin myös pääministeri Alexander Stubbin 
noudattaman hallitusohjelman mukaan maahanmuuttajat olivat pysyvä ja 
tervetullut osa suomalaista yhteiskuntaa. Keskeisinä toimintoina pidettiin 
maahanmuuttajien kotoutumista ja syrjinnän torjuntaa sekä työllisyysas-
teen nostamista. Valtion ja kuntien yhteistyösopimuksella pyrittiin pako-
laisten ja myönteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden hallittuun 
ja systemaattiseen sijoittamiseen kuntiin. Viranomaisyhteistyön merkitys-
tä niin hallinnonalojen sisällä kuin niiden välilläkin painotettiin aiempaa 
enemmän. Suomen tuli myös toimia aktiivisesti Euroopan unionin yhtei-
sen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan aikaansaamiseksi sekä poh-
joismaisen yhteistyön syventämiseksi. Suomen velvollisuutena oli toisaalta 
ehkäistä viranomaisyhteistyössä laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa 
niin lähtömaissa, lähialueilla, ulkorajoilla kuin sisämaassakin. Sen tuli myös 
parantaa rajaturvallisuusjärjestelmää sekä kansallisesti että EU-tasolla. Har-
maata työntekoa oli torjuttava ja työehtojen toteutumista valvottava eri vi-
ranomaisten suunnitelmallisella yhteistyöllä.

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen, 29.5.2015 päivätty 
ohjelma painottaa Suomen työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa, huol-
tosuhdetta kohentavaa sekä kansainvälistymistä edistävää työperäistä 
maahanmuuttoa. Maahanmuuton tulee olla hallittua, ja kansainväliseen 
taakanjakoon on tarkoitus osallistua pitämällä kiintiöpakolaisten määrä 
ainakin viime vuosien tasolla. Tavoitteena on olla EU-tasolla aktiivisia esi-
merkiksi sosiaaliturvaan ja ihmiskauppaan liittyviä asioita käsiteltäessä. 
Kuten edellisissä, myös tässä hallitusohjelmassa painotetaan turvapaikka-
hakemusten käsittelyyn liittyvien viranomaisprosessien nopeuttamista ja 
viranomaisten tiedonvaihdon vahvistamista sekä kotouttamisen tehosta-
mista. Tavoitteena on lisäksi törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen 
uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta pois-
tamisen nopeuttaminen.
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Tämän tarkastuksen tekemisen jälkeen hallitus on määritellyt neuvotte-
luissaan 11.9.2015 uudet maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet ja laatinut 
8.12.2015 päivätyn turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman. Osa tässä 
tarkastuksessa esille tuoduista epäkohdista ja kehittämisehdotuksista si-
sältyy myös näihin asiakirjoihin.

Vastuu maahanmuuttoasioista on keskitetty pitkälti sisäministeriölle ja 
sen alaiselle Maahanmuuttovirastolle. Sisäministeriö vastaa lainsäädännön 
ja maahanmuuttopolitiikan valmistelusta sekä edustaa Suomea maahan-
muuttoasioissa Euroopan unionissa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Sen 
tehtävänä on myös maahanmuuttoon liittyvien rahastojen hallinta. Maa-
hanmuuttovirasto myöntää ensimmäiset oleskeluluvat, tekee turvapaikkaa 
koskevat päätökset, ohjaa vastaanottokeskusten toimintaa, päättää käännyt-
tämisestä ja karkottamisesta sekä vastaa kansalaisuushakemusten käsitte-
lystä ja muukalaispassien myöntämisestä.

Sisäministeriön hallinnonalalla myös poliisi ja Rajavartiolaitos hoitavat 
maahanmuuttotehtäviä. Poliisi valvoo ulkomaalaislain noudattamista, ot-
taa vastaan ulkomaalaisten lupahakemuksia, selvittää turvapaikanhakijan 
henkilöllisyyden ja matkareitin, myöntää jatko-oleskeluluvat sekä huoleh-
tii EU-kansalaisten rekisteröinnistä. Poliisi myös panee täytäntöön karko-
tus- ja käännytyspäätökset. Rajavartiolaitos valvoo maahantuloa ja maas-
ta lähtemistä sekä suorittaa rajatarkastuksen. Se selvittää yhdessä poliisin 
kanssa turvapaikanhakijan henkilöllisyyden ja matkareitin ja tekee tarvit-
taessa viisumipäätöksiä rajalla.

Ulkoasiainministeriö vastaa viisumipolitiikasta. Suomen ulkomaan edus-
tustot myöntävät viisumeita sekä vastaanottavat kansalaisuusilmoituksia ja 
oleskelulupahakemuksia. Muita keskeisiä hallinnonaloja maahanmuutto-
asioissa ovat oikeusministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja 
terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalat.

Tämän tarkastuksen kohteina olivat sisäministeriö ja sen alaiset Maa-
hanmuuttovirasto, poliisi ja Rajavartiolaitos sekä ulkoasiainministeriö ja 
sen edustustot. Näissä viranomaisissa kustannuksia aiheutuu erityisesti lu-
pa-, viisumi- ja turvapaikka-asioiden käsittelystä, vastaanottotoiminnasta, 
rajoja koskevista valvonta- ja tarkastustoimista sekä tietojärjestelmien ke-
hittämisestä.

Maahanmuuttoviraston vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan nettomää-
räiset toimintamenot (ilman arvonlisäveroa) olivat 81,2 miljoonaa euroa (78,7 
milj. v. 2013). Suurimmat menoerät vuonna 2014 olivat pakolaisten ja turva-
paikanhakijoiden vastaanottoon liittyvät menot ja asiakkaille maksettavat 
tuet, yhteensä 53,9 miljoonaa (52,1 milj. v. 2013) sekä Maahanmuuttoviras-
ton ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot, yhteensä 26,8 miljoo-
naa (26,0 milj. v. 2013).

Poliisitoimessa ja Rajavartiolaitoksessa maahantuloon liittyvät tehtävät 
sisältyvät ko. viranomaisten perustehtäviin, eikä niitä koskevista menoista 
ole saatavissa erikseen tietoa. Poikkeuksen muodostaa poliisitoimelle maas-
ta poistamis- ja noutokuljetuksiin vuosittain osoitetun 3,8 miljoonan euron 
suuruisen määrärahan käyttö.

Sisäasiainhallinnon viranomaisille on hallitus- ja tuottavuusohjelmissa 
asetettu viime vuosien aikana runsaasti säästövelvoitteita. Toisaalta tiet-
tyihin tehtäviin ja hankkeisiin on myös osoitettu lisämäärärahoja. Sisämi-
nisteriön antaman tiedon mukaan esimerkiksi Migrille osoitettiin vuosina 
2010–2014 määrärahalisäyksiä toimintamenoihin sekä pakolaisten ja tur-
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vapaikanhakijoiden vastaanottoon 53 miljoonaa. Säästövelvoitteet olivat sa-
mana ajanjaksona yhteensä 26 miljoonaa.

Säästövelvoitteet huomioon ottaen rahoitustilanne olisi Migrin laskel-
mien mukaan tullut olemaan haasteellinen jo lähivuosina. Velvoitteet olisi-
vat edellyttäneet muun muassa henkilöstön määrän vähentämistä 20 henki-
lötyövuodella jo vuonna 2016. Turvapaikanhakijoiden lukumäärän ennalta 
arvaamaton lisääntyminen vuonna 2015 muuttaa kuitenkin täysin määrä-
rahojen tarvearvioinnit.

Ulkoasiainhallinnossa viisumikäsittelyn kokonaiskustannukset vuon-
na 2014 olivat 27,8 miljoonaa euroa ja viisumituotot 40,5 miljoonaa euroa. 
Oleskelulupien käsittelyn kokonaiskustannukset ulkoasiainhallinnossa oli-
vat vastaavasti 3,2 miljoonaa euroa ja tuotot 2,5 miljoonaa euroa.

Tarkastuksen tekeminen on kuvattu liitteessä 1.
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2 Miten hyvin viisumiasioiden käsittely 
on onnistunut?

Viisumihakemusten vastaanoton ulkoistaminen palvelukeskukselle ja paik-
kariippumattoman sähköisen viisumikäsittelyjärjestelmän käyttöönotto 
ovat selvästi parantaneet asiakaspalvelua ja tehostaneet toimintaa. Viisu-
mikäsittelyn taloudellisuus on viimeisen viiden vuoden aikana kehittynyt 
pääosin myönteisesti. Tämä näkyy esimerkiksi suorien henkilöstökustan-
nusten alenemisena. Viisumiasiakkaiden palvelukeskukselle maksaman 
palvelumaksun korotuksen valmistelu ei sen sijaan ollut ulkoasiainminis-
teriössä läpinäkyvää.

2.1 Viisumikäsittelyn uudistaminen onnistui 
hyvin

Schengen-valtiot ovat vuonna 2009 yhteisesti päättäneet ulkovaltojen kan-
salaisten liikkumisesta alueellaan sekä siitä, minkä valtioiden kansalaisilta 
vaaditaan viisumi. Schengen-viisumia Suomeen haetaan ensisijaisesti ha-
kijaa lähimpänä olevasta Suomen edustustosta tai Suomea edustavan toisen 
Schengen-maan edustustosta. Venäjällä, Ukrainassa ja Thaimaassa Suomi 
on kuitenkin ulkoistanut viisumihakemusten vastaanoton yksityiselle yri-
tykselle, joka vastaanottaa hakemuksen sekä toimittaa sen ja kaikki asia-
kirjat edelleen edustustolle asian käsittelyä ja päätöstä varten. Yritys myös 
luovuttaa valmiin viisumin asiakkaalle. Asiakas maksaa tästä yritykselle pal-
velumaksun. Haluttaessa hakemuksen voi edelleen kuitenkin jättää myös 
edustustoon, jolloin palvelumaksua ei makseta. Käytännössä tätä mahdol-
lisuutta käytetään vain vähän.

Viisumihakemusten määrä Suomen ulkomaanedustustoissa kasvoi voi-
makkaasti vuoden 2005 jälkeen ja saavutti tähänastisen huippunsa vuonna 
2013, jolloin edustustoissa käsiteltiin yli 1,5 miljoonaa hakemusta. Kaikista 
hakemuksista noin 95 prosenttia vastaanotetaan Suomen Venäjällä sijait-
sevissa neljässä edustustossa.

Vuonna 2014 Suomen ulkomaanedustustot käsittelivät noin 1,2 miljoo-
naa viisumihakemusta, mikä on noin 23 % vähemmän kuin vuonna 2013. Vii-
sumihakemusten määrä laski etenkin Venäjällä. Pääsyynä laskuun on rup-
lan heikentyminen, mutta myös Ukrainan tapahtumilla on vaikutuksensa. 
Suomen suurin viisumeja myöntävä ulkomaanedustusto on edelleen Pie-
tarin pääkonsulaatti, jossa vuonna 2014 käsiteltiin yli 914 000 hakemusta. 
Suomen muissa kuin Venäjän ulkomaanedustustoissa käsiteltyjen viisumi-
hakemusten määrissä ei ole pitkään aikaan tapahtunut merkittäviä muu-
toksia. Näissä edustustoissa käsitellään vuosittain noin 70 000 viisumia.

Yksityinen yritys ottaa vastaan valtaosan hakemuksista

Suomen Venäjän edustustoissa viisumihakemusten määrät kasvoivat vuo-
teen 2010 mennessä siinä määrin, että käytettävissä ollut edustustojen hen-
kilöstö ja tilakapasiteetti kävivät riittämättömiksi, eikä käsittelyä enää kyetty 
hoitamaan normaalin työajan puitteissa. Tämä teki viisumikäsittelyproses-

Noin 95 prosenttia 
viisumihakemuksista 
vastaanotetaan Venäjällä

Venäläisten viisumihakijoiden 
määrä laski jyrkästi vuonna 2014
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sien kehittämisen välttämättömäksi. Samanaikaisesti ruvettiin soveltamaan 
EU:n uutta viisumisäännöstöä, jolloin muun muassa viisumitoimintojen osit-
tainen ulkoistaminen tuli mahdolliseksi. Kehittämisprosessin ensimmäi-
sessä vaiheessa vuonna 2010 Suomen suurimmissa viisumiedustustoissa 
Pietarissa, Moskovassa, Petroskoissa ja Kiovassa otettiin käyttöön internet-
pohjainen viisumihakemus- ja ajanvarausjärjestelmä. Viisumihakemusten 
vastaanoton ulkoistaminen yksityiseen palvelukeskukseen toteutettiin sa-
mana vuonna Moskovassa ja Kiovassa. Vuoden 2014 lopussa sähköisen ha-
kemuksen jättäminen palvelukeskukseen oli mahdollista Suomen edustus-
toissa Venäjällä, Ukrainassa ja Thaimaassa. Lisäksi eri puolille Venäjää ja 
Ukrainaa oli avattu useita viisumikeskusten alaisuudessa toimivia etätoimi-
pisteitä hakemusten jättämisen helpottamiseksi.

Pietarin viisumikeskus on maailman suurin viisumihakemusten vastaan-
otosta ja valmiiden viisumien luovutuksesta huolehtiva ulkoinen palvelukes-
kus. Ulkoistaminen on jonotuksen poistuessa selvästi parantanut asiakas-
palvelua, ja se on mahdollistanut edustustojen resurssien kohdentamisen 
aikaisempaa enemmän viisumipäätösten valmisteluun.

Ulkoasiainministeriö kilpailutti viisumihakemusten vastaanoton ja teki 
valitun yhtiön kanssa sopimuksen vuonna 2010. Sopimukseen sisältyy op-
tio, jonka perusteella ministeriö voi hankkia myös muiden Suomen edus-
tustojen viisumi- ja mahdollisten muiden hakemusten vastaanottoa ja kä-
sittelyä koskevan palvelun yhtiöltä. Ministeriö on käyttänyt hankintaoptiota 
kaikissa tähän asti tekemissään viisumihakemusten vastaanoton ulkoista-
mispäätöksissä.

Viisumihakemusten ulkoistamisesta ei aiheudu tilaajalle kuluja. Sen si-
jaan yritys perii viisumihakijalta Schengenin säännöstön (EC No 810/2009) 
mukaisen enintään 30 euron palvelumaksun, joka on puolet normaalihintai-
sen viisumin hinnasta. Maksu määritellään palveluntarjoajan ja Schengen-
edustustojen kesken asemapaikkakohtaisesti. Tämän mukaisesti Moskovan 
viisumikeskuksen palvelumaksuksi määräytyi 18 euroa, ja Kiovan viisumi-
keskuksen palvelumaksuksi 19 euroa ilman paikallista arvonlisäveroa. Hin-
noittelua ja maksuehtoja voidaan muuttaa ainoastaan ministeriön ja yhti-
ön välisellä sopimuksella.

Ulkoasiainministeriön ja yhtiön välisellä, 4.12.2013 päivätyllä sopimus-
muutoksella palvelumaksu korotettiin 25 euroon hakemukselta kaikissa 
Venäjällä toimivissa Suomen viisumihakemuksia käsittelevissä viisumi-
keskuksissa. Palvelumaksu nousi siten lähes 39 prosenttia. Ministeriö on 
sopimusmuutosta koskevassa päätöksessään esittänyt palvelumaksun ko-
rotuksen perusteet, joita sinänsä voidaan pitää asianmukaisina ja hyväksyt-
tävinä. Sitä vastoin korotuksen valmisteluprosessi ei ole ollut riittävän läpi-
näkyvä. Esimerkiksi yhtiön tarjous palvelumaksun korottamisesta on ollut 
suullinen, kuten myös ministeriön esittämä vastatarjous. Valmisteluvaihetta 
ei ole muutenkaan dokumentoitu siten, että siitä ilmenisivät perusteet pal-
velumaksun korotustarpeelle.

Yhtiö on jo tuonut esiin seuraavan hinnantarkistuksen tarpeen, joka ai-
heutuu viisumibiometriikan käyttöönotosta. Tässä yhteydessä ministeri-
ön tulee varmistaa myös korotuksen valmistelun riittävä läpinäkyvyys pyy-
tämällä korotusesitys ja sen keskeiset perusteet kirjallisina sekä liittää ne 
osaksi sopimusaineistoa.

Vuoden 2014 lopussa 
viisumihakemusten vastaanotto 
oli ulkoistettu Thaimaassa, 
Ukrainassa ja Venäjällä

Palvelumaksun korotuksen 
valmistelu ulkoasiainministeriössä 
ei ole ollut läpinäkyvää
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Paikkariippumaton viisumikäsittely tehostaa toimintaa

Merkittävä askel sähköisen viisumikäsittelyprosessin kehittämisessä on ns. 
paikkariippumattoman viisumikäsittelykonseptin (Elvis) luominen ja sii-
hen liittyvän, Kouvolassa sijaitsevan viisumipalvelukeskuksen perustami-
nen syksyllä 2013. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan jättäessä viisumiha-
kemuksen hänen hakemusasiakirjansa ja passinsa kaikki sivut skannataan. 
Skannatut tiedot siirretään viisumipalveluyrityksen tietokannasta minis-
teriön viisumikäsittelyjärjestelmään, jossa viisumivirkailija voi tarkastella 
asiakirjoja sähköisesti tietokoneeltaan sekä tehdä asiasta päätöksen käsitte-
lemättä varsinaisia asiakirjoja. Sähköisen käsittelyn vuoksi esimerkiksi Pie-
tarissa jätetty hakemus voidaan käsitellä vaikkapa Kouvolassa. Varsinaiset 
viisumiasiakirjat ovat edustustossa, jonne viisumipalveluyritys on ne toi-
mittanut, ja jossa niitä voidaan myös tarvittaessa tarkastella. 

Järjestelmällä tasataan edustustojen välistä kuormitusta ja paranne-
taan koko viisumipalvelukapasiteetin hyödyntämistä. Kouvolassa käsitel-
tiin aluksi lähinnä Pietarin pääkonsulaattiin jätettyjä viisumihakemuksia. 
Vuoden 2014 aikana Kouvolan viisumipalvelukeskuksessa toimintaa laa-
jennettiin käsittämään kaikkien Suomen Venäjällä sijaitseviin edustustoi-
hin sekä Suomen Ukrainan suurlähetystöön jätettyjen viisumihakemusten 
käsittely. Elvis-järjestelmä on hyvä esimerkki teknisestä ratkaisusta, joka 
on tehostanut toimintaa ja parantanut asiakaspalvelua poistamalla viisu-
mijonot. Se on ainoa laatuaan Schengen-alueella, ja se on herättänyt suur-
ta kiinnostusta useissa jäsenmaissa.

Biometristen tunnisteiden ottaminen tulee pakolliseksi

Schengen-maiden yhteisen viisumitietojärjestelmän (Visa Information 
System VIS) käyttöönoton myötä hakijoiden sormenjälkien ottaminen tu-
lee pakolliseksi. Vuoden 2014 lopussa VIS-järjestelmä oli käytössä Scheng-
en-maiden edustustoissa sen käyttöönottosuunnitelmassa määritellyil-
lä alueilla Venäjää, Ukrainaa, Turkkia, Intiaa ja Japania lukuun ottamatta. 
EU:n edetessä viisumibiometriikan käyttöönotossa ulkoasiainministeriös-
sä on toimeenpantu ns. 4V-hanke, joka tuloksena biometristen tunnistei-
den ottaminen myös hakemukset vastaanottavissa viisumikeskuksissa on 
tullut mahdolliseksi. Järjestelmässä biometriset tiedot siirtyvät viisumi-
keskuksesta suoraan edustustojen SUVI-tietojärjestelmään ja sitä kautta 
VIS-järjestelmään. Prosessiratkaisun myötä kaikessa ulkoistetussa viisu-
mihakemusten vastaanotossa on käytössä yhtenäiset menettelyt hakemus-
ten vastaanotossa ja niiden käsittelyssä. Järjestelmä otettiin käyttöön Suo-
men Bangkokin edustuston viisumihakemusten ulkoistetussa vastaanotossa 
marraskuussa 2014. Biometriikan käyttöönotto on erittäin merkittävä asia 
varsinkin Suomen Venäjän edustustojen viisumikeskuksissa ja niiden alai-
sissa palvelupisteissä. 

2.2 Viisumikäsittely on selvästi ylijäämäistä

Vuoteen 2014 asti viisumien käsittelymaksut budjetoitiin ulkoasiainhallin-
non toimintamenomomentille 24.01.01 (nettobudjetointi). Vuodesta 2015 
lähtien viisumien käsittelymaksut budjetoidaan bruttoperusteisesti mo-

Schengen-maita kiinnostava 
paikkariippumaton 
viisumikäsittely tehostaa 
viisumipalvelukapasiteetin käyttöä

Biometriset tunnisteet 
otetaan käyttöön kaikissa 
Schengen-edustustoissa
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mentille 12.24.99 (Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot).
Viisumit muodostavat ylivoimaisesti suurimman osan ulkoasiainhal-

linnon maksullisesta julkisoikeudellisesta suoritetuotannosta. Viisumi-
maksuna peritään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
810/2009 mukainen maksu (ulkoasiainministeriön asetus ulkoasiainhal-
linnon suoritteiden maksuista 377/2014). Vuodesta 2009 lähtien viisumi-
maksu on ollut normaalitapauksessa aikuiselta 60 euroa, mutta esimerkik-
si ns. viisumihelpotussopimuksen tehneillä mailla, kuten Venäjällä, maksu 
on 35 euroa. Tämä vaikuttaa viisumituloihin, koska suuri osa viisumihaki-
joista tulee Suomeen Venäjältä.

Ulkoasiainministeriö seuraa viisumien ja muiden julkisoikeudellisten 
suoritteiden tuottoja ja kuluja maksullisen toiminnan kustannusvastaa-
vuuslaskelmilla. Ulkoisessa seurannassa, esimerkiksi ministeriön tilinpää-
töksessä, käytetään taloudellisena tunnuslukuna kustannusvastaavuuspro-
senttia. Sisäisessä ohjauksessa ja seurannassa taloudellisina tunnuslukuina 
käytetään lisäksi viisumituotannon omakustannusarvoa (OKA euroa/kpl) 
sekä toiminnan tehokkuutta (kpl/htv). Tarkastuksessa analysoitiin viisumi-
käsittelyn tuottojen ja kulujen kehitystä maksullisen toiminnan kustannus-
seurannan piirissä olevissa edustustoissa vuosina 2010–2014. Näissä edus-
tustoissa viisumituotot nousivat vuodesta 2010 yhtäjaksoisesti aina vuoteen 
2014 asti, jolloin tuotot laskivat jyrkästi lähinnä Venäjän viisumikysynnän 
vähenemisestä johtuen. Vuonna 2013 tuottokertymä oli 51,9 miljoonaa eu-
roa, mutta vuonna 2014 enää 40 miljoonaa euroa. Ainoastaan vuonna 2010 
tuottoja kertyi tarkastelujaksolla vähemmän kuin vuonna 2014 (Kuvio 1).
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Kuvio 1: Edustustojen viisumikäsittelyn tuotot ja kulut. Lähde: Ulkoasiainministeriö, edus-
tustojen kustannusvastaavuuslaskelmat 2010–2014
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Samanaikaisesti viisumikäsittelyn kokonaiskustannukset (erilliskustan-
nukset ja osuudet edustustojen ja ministeriön yhteiskustannuksista) nousi-
vat vuosittain. Vuonna 2010 ne olivat 20,5 miljoonaa euroa, ja vuonna 2014 
27,3 miljoonaa euroa. Erilliskustannusten nousu vuonna 2014 näyttäisi joh-
tuvan etenkin palvelujen ostoista, joita sinä vuonna tehtiin lähes 3,6 miljoo-
nalla eurolla. Aikaisempina vuosina palveluhankinnat olivat alle puolen mil-
joonan euron tasolla. Viisumikäsittely on ollut kustannusvastaavuudeltaan 
ylijäämäistä (146–192 %) koko tarkastelukauden aikana. Ylijäämällä on ka-
tettu ministeriön muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuottamisesta 
aiheutuvia kustannuksia. 

Viisumikäsittelyn suorat henkilöstökustannukset alenivat vuonna 2014 
ollen 8,9 miljoonaa euroa. Korkeimmillaan ne olivat vuonna 2013 (11,4 mil-
joonaa euroa) ja alimmillaan vuonna 2010 (8,7 miljoonaa euroa). Viisumikä-
sittelyn alentuneet henkilöstökustannukset johtuvat osaltaan Elvis-järjestel-
män ja siihen liittyvän Kouvolan viisumipalvelukeskuksen käyttöönotosta. 
Viisumipalvelukeskuksen toiminnan vaikutus ulottuu kaikkiin Venäjällä ole-
viin Suomen edustustoihin mutta ylivoimaisesti eniten viisumikäsittelyyn 
Pietarin pääkonsulaatissa. Vuonna 2014 Pietariin jätetyistä viisumihake-
muksista 60 prosenttia käsiteltiin Kouvolassa ja loput Pietarissa. Kouvolas-
sa viisumikäsittelijöiden palkat ovat 17–27 prosenttia alemmat kuin Pietarin 
pääkonsulaatissa työskentelevillä paikalta palkatuilla suomalaisilla viisumi-
virkailijoilla. Kouvolassa työskenteli vuoden 2014 lopussa noin 80 viisumi-
virkailijaa. Pietarissa viisumihenkilöstön määrä oli enimmillään noin 200 
henkilöä, ja vuoden 2014 lopussa asemamaasta palkattuja suomalaisia vii-
sumivirkailijoita oli pääkonsulaatissa alle 50 henkilöä. Henkilöstökustan-
nusten aleneminen saattaa lisäksi johtua ulkoistamisella aikaansaadusta re-
surssien käytön tehostumisesta, säästövelvoitteiden perusteella tehdyistä 
edustustojen lakkauttamisista ja henkilöstövähennyksistä.

Kuvio 2: Viisumikäsittelyn kustannukset. Lähde: Ulkoasiainministeriön edustustojen 
kustannusvastaavuuslaskelmat 2010–2014 
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Määrällisesti laskettuna viisumikäsittely on Kouvolassa ja Pietarissa tuot-
tavampaa kuin esimerkiksi Moskovassa. Palvelukeskuksen resurssinkäyttö-
suunnittelussa tavoitteena on tehdä 50 päätöstä käsittelijää kohden päivässä. 
Pietarissa vastaava tavoite on myös 50 ja Moskovassa 35 päätöstä. Mosko-
van alempaan tavoitelukuun vaikuttaa viisumihakijoiden erilainen profiili.

Maksullisen palvelutoiminnan vuotuiset kustannusvastaavuuslaskelmat 
on laadittu ministeriön talousyksikössä edustustojen raportoimien tuotto- ja 
kulutietojen perusteella. Laskelmien tekemistä ei ollut ministeriön työjär-
jestyksessä säädetty talousyksikön tehtäväksi. Tarkastuksen kuluessa teh-
tävä on siirretty ministeriön passi- ja viisumiyksikölle. Muutos kytkee las-
kelmien tekemisen aiempaa tiiviimmin yksikön varsinaiseen toimintaan ja 
substanssiosaamiseen sekä lisää yksikön kustannustietoisuutta.

Ankaran edustuston vuoden 2013 kustannusvastaavuuslaskelmasta puut-
tui oleskelulupien osalta kahden henkilötyövuoden henkilöstökustannukset. 
Tältä osin laskelma antaa liian positiivisen kuvan oleskelulupatehtävien hoi-
don taloudellisuudesta edustustossa. Ministeriössä laadittuja edustustokoh-
taisia kustannusvastaavuuslaskelmia ei lähetetä edustustoille tiedoksi. Mos-
kovan ja Ankaran edustustoissa laskelmien saamista pidettiin toivottavana.

2.3 Ohjaus on pääosin riittävää, seurantaa ja 
koulutusta kehitetään

Viisumikäsittelyn tulostavoitteet ovat hajanaisia

Viisumitoiminnassa ulkoasiainministeriön ja Suomen ulkomaanedustus-
tojen tavoitteena on kaikin tavoin edistää viisumivelvollisten henkilöiden 
luvallista tuloa Suomeen. Tämä koskee muun muassa yritys- yksityis-, tu-
rismi-, kulttuuri-, tiede-, opiskelija-, kausityö- ja viranomaisten matkoja.

Ulkoasiainministeriö ei ole pitänyt tarkoituksenmukaisena asettaa edus-
tustojen viisumikäsittelylle tarkkaan määriteltyjä tehokkuustavoitteita, kos-
ka viisumiasiakkaiden määrät, profiilit ja lähtömaiden tilanteet poikkeavat 
toisistaan paljon. Tämä vaikuttaa suuresti esimerkiksi hakemusten käsitte-
lyaikoihin. EU:n viisumipolitiikan yksi keskeinen tavoite on laittoman maa-
hantulon estäminen, mikä tulee huomioida edustustojen viisumityössä. EU:n 
arvion mukaan yksittäinen laiton maahantulija maksaa jäsenmaalle noin 30 
000 euroa vuodessa, joten edustustojen rooli laittoman maahantulon estämi-
sessä on merkittävä yhteiskunnalle myös taloudellisesti. Niissä lähtömaissa, 
joissa laittoman maahantulon riskin katsotaan olevan yleisesti ottaen ma-
tala ja viisumivolyymit ovat merkittäviä, on prosesseja ja teknisiä ratkaisu-
ja kehittämällä pyritty mahdollisimman joustavaan ja tulosorientoitunee-
seen toimintaan. Muutamissa viisumivolyymeiltään suurissa edustustoissa 
sekä Kouvolan viisumipalvelukeskuksessa on sisäisesti asetettu määrällisiä 
käsittelijäkohtaisia tavoitteita päivää kohti tehtävistä viisumipäätöksistä.

Edustustojen toiminnan yleiset tulostavoitteet ja niiden mittarit määri-
tellään edustustokohtaisissa toiminta- ja taloussuunnitelmissa (TTS), joi-
hin kuuluvat osana myös maahantuloasiat. Edustustot voivat tämän lisäksi 
määritellä muita tavoitteita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia ja konkreetti-
sia. Laadullisia tavoitteita esitetään varsin niukasti.

Viisumikäsittely on tuottavinta 
Kouvolassa ja Pietarissa
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Määräykset ja ohjeet ovat pääosin riittävät ja kattavat

Edustustojen viisumikäsittelyn ohjaus, neuvonta ja valvonta kuuluvat ul-
koasiainministeriössä kansalaispalveluiden passi- ja viisumiyksikön teh-
täviin. Viisumien myöntäminen perustuu Euroopan unionin yhteiseen vii-
sumisäännöstöön ja yksikössä laadittuihin kansallisiin soveltamisohjeisiin. 
Edustustoilla voi lisäksi olla omia, paikalliset olosuhteet huomioivia yksi-
tyiskohtaisempia ohjeita, joista saattaa olla hyötyä esimerkiksi tietopank-
kina henkilövaihdosten yhteydessä. Paikallinen ohjeistus on käytössä ai-
nakin Moskovassa. Ankaran edustustossa paikallista viisumiohjetta ei ole 
käytössä. Sellaisen laatimiseen ja käyttöönottoon edustustossa suhtaudut-
tiin kuitenkin positiivisesti. Edustustojen toimintaa ohjaavat myös poikki-
hallinnolliset maahantuloa koskevat toimintaohjelmat (muun muassa LA-
MA-ohjelma), joiden painoarvo vaihtelee lähtömaan laittoman maahantulon 
riskin suuruuden mukaan.

Kyselyyn vastanneista edustustoista suurin osa piti nykyistä viisumioh-
jeistusta ja ministeriön ohjausta työnsä kannalta pääosin riittävänä.

Seurantaa ja valvontaa on tarkoitus terävöittää 

Edustustojen viisumikäsittelyn laatua seurataan passi- ja viisumiyksikön 
viisumitiimin tekemillä pistokokeilla, turvapaikanhakijoiden määrillä sekä 
oikaisuvaatimusten, valitusten ja kanteluiden avulla. Päätösten oikaisuvaa-
timuksia tehdään noin 700 vuodessa, joista suurin osa hylätään. Viisumi-
päätöksestä voivat valittaa hallinto-oikeuteen vain EU:n vapaata liikkumis-
oikeutta käyttäneiden EU-kansalaisten perheenjäsenet. Valituksia tehdään 
vuosittain noin 100, mutta niiden perusteella ei ole ministeriön mukaan jou-
duttu muuttamaan yhtään viisumipäätöstä. Valitusten ja oikaisuvaatimus-
ten määrä on siis alle promille viisumihakemusten määrästä. Yksikön oikeu-
dellinen ryhmä tukee viisumitiimiä ja edustustoja oikaisuvaatimuksissa ja 
oikeudellisesti hankalissa tapauksissa. Se myös vastaa kanteluihin ja vali-
tuksiin. Päätöksenteossa vaikeat asiat siirretään niihin erikoistuneille hen-
kilöille. Ne voidaan myös siirtää ministeriöön päätettäviksi.

Viisumitiimin seuranta on painottunut ns. haasteellisiin edustustoihin 
ja henkilövaihdosten yhteyteen. Riskikohteina pidetään pieniä edustusto-
ja, joissa käsittelijällä on myös muita tehtäviä sekä suuren laittoman maa-
hantulon riskin maissa olevia edustustoja. Valvonnan ja seurannan lähteinä 
käytetään pääasiassa SUVI-järjestelmän tietoja ja viisumitiimille edustus-
toilta tulleita kysymyksiä. Tiimin seuranta- ja valvontatoiminnan kehittä-
minen on työn alla. Seuranta ja valvonta perustuisivat jatkossa ennalta laa-
dittuun suunnitelmaan, ja sen tulokset dokumentoitaisiin.

Koulutussuunnitelmaa uudistetaan 

Ennen kuin viisumipäätösten tekijät siirretään asemamaahan, he saavat mi-
nisteriössä tehtävänsä mukaisen sisältö- ja järjestelmäkoulutuksen yhteisen 
Schengen-alueen viisumisäädöksiin ja muihin alueen vapaan liikkuvuuden 
määräyksiin. Peruskoulutus on viikon mittainen ja sisältää viisumivaati-
musten lisäksi erilaiset viisumihelpotukset, hakijoiden perusoikeuksien 
suojaamisen, ihmiskaupan uhrien tunnistamisen sekä terrorismin ja lait-
toman maahantulon torjunnan. Ilman peruskoulutuksen läpikäymistä SU-

Edustustojen viisumikäsittelyn 
seurantaan ja valvontaan tarvitaan 
lisää suunnitelmallisuutta
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VI-viisumijärjestelmään ei saa käyttöoikeuksia. Muu koulutus on kestol-
taan yleensä 1–3 päivää.

Kyselyyn vastanneista edustustoista enemmistö piti ministeriön tarjo-
amaa viisumikoulutusta pääosin riittävänä ja kattavana. Loput vastaajista 
esittivät myös kritiikkiä ja kehittämisehdotuksia, jotka kohdistuivat varsin-
kin alueellisiin erityiskysymyksiin.

Passi- ja viisumiyksikön koulutussuunnitelmaa ollaan uudistamassa. Kes-
keinen vireillä oleva uudistus on tasokokeen käyttöönotto. Koe on tarkoitus 
pitää kaikille edustustoihin lähteville maahantulovirkailijoille. Tasokokeen 
myötä koulutusta on mahdollista räätälöidä nykyistä paremmin erityisiin tar-
peisiin. Myös paikalta palkattujen koulutusta on tarkoitus edelleen kehittää.

Passi- ja viisumiyksikkö pyrkii kehittämään toimintojaan edustustoilta 
saadun palautteen perusteella. Alueiden erityispiirteistä ja -haasteista ol-
laan tietoisia, ja niihin myös vastataan. Esimerkkinä tästä on ns. ILO-yhdys-
henkilöiden (Immigration Liaison Officer) lähettäminen edustustojen tu-
eksi laittoman maahantulon riskikohteisiin. Alueellisen erityisosaamisen ja 
tiedon säilymisen varmistamiseksi henkilöstövaihdostilanteissa pohditaan 
erilaisten toimintamallien ja järjestelmien soveltuvuutta edustustokäyttöön.

Yksikkö pyrkii myös kehittämään viisumilausuntotiiminsä rakennetta 
siten, että se pystyisi nykyistä paremmin vastaamaan alueellisiin tarpeisiin. 
Ajankohtaisia kehittämiskohteita ovat erityisesti

 –  alue- ja teemakoulutuksen määrä
 –  riskialueilla toimivien edustustojen LAMA-koulutuksen lisääminen
 –  varsinaisen konsulihenkilöstön väärennös- ja väärinkäytösten tun-

nistamiskoulutuksen tehostaminen
 –  paikallisten Schengen-edustustojen yhteistyön kehittäminen muun 

muassa yhteistä koulutusta järjestämällä.

Viisumikäsittelyn resurssit vaihtelevat

Kysyntään perustuvaa riittävää ja joustavaa resursointia voidaan pitää tu-
loksellisen viisumikäsittelyn eräänä avaintekijänä. Asiakaspalvelun laa-
tuun on kiinnitetty huomiota erityisesti paikoissa, joissa viisumivolyymit 
ovat suuret. Tähän liittyen Venäjän edustustoja koskien on käytössä seu-
rantajärjestelmä, jonka perusteella viisumikäsittelyn resurssitarvetta arvi-
oidaan reaaliaikaisesti.

Kyselyyn vastanneista edustustoista puolet piti resurssejaan riittävinä. 
Esimerkiksi Moskovan edustuston siirryttyä käyttämään paikkariippuma-
tonta Elvis-järjestelmää kausiapulaisia ei ole enää palkattu, vaan tarvittava 
lisäkapasiteetti on tullut Kouvolan viisumipalvelukeskuksesta. Sama koskee 
Suomen muita Venäjällä olevia edustustoja. Yhtä monen edustuston vasta-
uksen mukaan resursoinnissa esiintyy ainakin ajoittaista niukkuutta eten-
kin kesän ja vuodenvaihteen ruuhka-aikoina. Niistä yritetään selvitä lähinnä 
ylitöillä, sijaisjärjestelyillä ja avustavaa työvoimaa palkkaamalla. Sijaisjär-
jestelyt eivät kuitenkaan aina ole mahdollisia. 

Passi- ja viisumiyksikön mukaan viisumiasiat on tähän saakka saatu hoi-
dettua vähintään tyydyttävästi myös tilanteissa, joissa edustustoverkkoa 
on karsittu ja henkilöstöresursseja vähennetty. Omaa viisumikäsittelyka-
pasiteettia on tällöin usein korvattu edustamisjärjestelyllä, jossa joku muu 
Schengen-valtio on ottanut Suomen viisumikäsittelyn hoitaakseen. Tällai-
sissa viisumiedustamisen järjestelyissä vastavuoroisuus on keskeinen toi-

Koulutusta uudistetaan 
tasokokeella
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mintaperiaate. Suomea edustetaan kuitenkin huomattavasti useammin (65 
%) kuin Suomi edustaa muita Schengen-maita (35 %). Viisumihakemusten 
vastaanotto on tarkoitus ulkoistaa niissä asemapaikoissa, joissa sen katso-
taan antavan lisäarvoa ja myös säästävän edustustojen henkilöresursseja 
kaikista olennaisimpiin tehtäviin.

Ministeriössä on käynnistetty myös Suomen edustamisen tavat ja mallit 
-hanke. Sen tuloksena luodaan konsepti sekä annetaan suositukset edusta-
misen tavoitteista ja toteutusmalleista eri asemapaikoissa. Hankkeessa tut-
kitaan uudistuneen konsulipalvelulain tarjoamia mahdollisuuksia järjestää 
lakisääteiset kansalaispalvelut nykyistä joustavammin. Maahantuloasioita 
käsitellään hankkeen yhdessä alatyöryhmässä. Niissä edustustoissa, joissa 
ulkoistamista ei nähdä tarkoituksenmukaisena, tutkitaan muita viisumikä-
sittelyä ja prosesseja kehittäviä toimia, ml. sähköinen ajanvarausjärjestelmä. 
Edustamisjärjestelyä toteutetaan jatkossakin mahdollisuuksien mukaan.

Muutostilanteen hallinta on haasteellista

Suomen Ankaran suurlähetystössä tehdyssä paikallistarkastuksessa arvioi-
tiin muun muassa edustuston Damaskos-tiimin toimintaa tilanteessa, jossa 
Suomen Damaskoksen edustuston kansalaispalvelut oli 31.1.2012 siirretty 
Ankaraan. Tämä tarkoitti sitä, että kaikkien Suomen Damaskoksen suurlä-
hetystön toimialueeseen (Irak, Jordania, Libanon ja Syyria) kuuluneiden ha-
kijoiden tuli jatkossa anoa viisumia tai oleskelulupaa Suomen Ankaran suur-
lähetystöstä. Libanonin kansalaiset ja Libanonissa pysyvästi asuvat henkilöt 
voivat anoa viisumia myös Suomea edustavalta Itävallan Beirutin suurlähe-
tystöltä, ja Jordanian kansalaiset tai Jordaniassa pysyvästi asuvat henkilöt 
Suomea edustavalta Norjan Ammanin suurlähetystöltä.

Ankaran edustustossa kansalaispalvelutehtävien hoitaminen jaettiin Tur-
kin ja Damaskos-tiimien kesken. Siirron yhteydessä Damaskos-tiimiin hen-
kilöstön määrää vähennettiin vajaasta neljästä kahteen henkilöön. Maahan-
tuloasiat ovat siirron jälkeen tasaisesti lisääntyneet tiimissä, jonka toiminta 
ei ole kaikilta osin sujunut kitkatta. Tämä on johtunut sekä työn haasteelli-
suudesta että tiimin osittain eristäytyneestä työskentelytavasta. Esimerkiksi 
paikalliseen Schengen-yhteistyöhön, jonka tärkeyttä ulkoasiainministeriös-
sä korostetaan, ei ole voitu käytännössä osallistua lainkaan, koska kokoukset 
järjestetään Ammanissa, Jordaniassa sekä Beirutissa, Libanonissa. Damas-
kos-tiimiä on vahvistettu 1.8.2015 alkaen yhdellä lähetetyllä viisumivirkaili-
jalla. Tiimin toimintaedellytysten kehittäminen saattaa edellyttää myös lisä-
toimenpiteitä, kuten tiimien välistä tehtävänkiertoa tai niiden yhdistämistä.

 

Viisumikäsittelyn 
tehostamista jatketaan
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3 Kuinka hyvin oleskelulupa-asioiden 
käsittelyssä on onnistuttu?

Sisäministeriön hallinnonalalla sekä Maahanmuuttovirasto että poliisilaitok-
set ovat uudistaneet oleskelulupien käsittelyprosesseja, mikä on viranomais-
ten mukaan tehostanut toimintaa sekä saanut aikaan osaamisen parempaa 
hyödyntämistä, päätösten yhdenmukaistumista ja yhteistyön vahvistumis-
ta. Lisähyötyjä arvioidaan saatavan nyt myös viranomaisten välisillä laaja-
mittaisemmilla tehtäväsiirroilla. Myös sähköistä asiointia on lisätty, mikä on 
osaltaan vähentänyt kustannuksia. Päätösten valmistelua ja siihen liittyvää 
harkintaa vaikeuttavat kuitenkin edelleen monet tekijät.

Ulkoasiainministeriön hallinnonalalla oleskelulupahakemusten vastaan-
ottamiseen Suomen ulkomaanedustustoissa haetaan lisää taloudellisuutta 
ja tehokkuutta ulkoistamisen ja edustamisjärjestelyiden avulla. Sähköisel-
lä asioinnilla on jo saavutettu positiivisia tuloksia.

3.1 Viranomaiset ovat kehittäneet 
toimintojaan

Oleskelulupahakemusten käsittely perustuu pitkälti ulkomaalaislain sää-
döksiin, joita on lain voimaantulon jälkeen uudistettu Euroopan unionissa 
tehtyjä päätöksiä vastaaviksi. Viime vuosien aikana lakiin on tehty lukuisia 
muutoksia. Vuonna 2014 tehdyt lakiuudistukset koskivat muun muassa si-
tä, että ulkomailla oleskelulupa-asioihin liittyviä tehtäviä voidaan nyt an-
taa toisen Schengen-valtion edustustolle tai ulkoiselle palveluntarjoajalle.

Toimenpiteistä vastuussa olevat viranomaiset, erityisesti Maahanmuut-
tovirasto, ovat antaneet varsin paljon asioiden käsittelyä koskevia yksityis-
kohtaisia ohjeita. Ohjeistus on Migrissä ollut koottuna asioiden käsittely-
manuaaliin (Manu). Se ei kuitenkaan ollut tarkastusajankohtana enää ajan 
tasalla. Manuaalin ylläpidosta onkin nyttemmin luovuttu, eikä tietoa enää 
ole kootusti saatavissa.

Oleskelulupaviranomaisina toimivat Maahanmuuttovirasto, paikallis-
poliisi sekä ulkoasiainhallinto. Osapäätöksen työntekijän oleskelulupaha-
kemukseen tekee työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto). Oleskelulupa on 
joko määräaikainen tai pysyvä.

Edustustojen oleskelulupahakemusten käsittelyssä on 
rationalisointitarvetta

Ulkomaalaislain perusteella Suomen ulkomaanedustusto ottaa vastaan oles-
kelulupahakemuksen ulkomailla olevalta henkilöltä ja tarkistaa, että ha-
kemus on oikein täytetty ja että se sisältää tarvittavat asiakirjat ja tiedot.  
Hakemustiedot tallennetaan ulkomaalaisrekisteriin (UMA). Hakemusten 
liiteasiakirjat toimitetaan kuriiripostilla Maahanmuuttovirastolle tai skan-
nataan UMA-järjestelmään. Edustustot tekevät tarvittaessa myös hakijoi-
den haastatteluja, tiedottavat asiakkaille tehdyistä oleskelulupapäätöksistä 
ja huolehtivat myönteisissä tapauksissa oleskelulupakorttien toimittamises-
ta asiakkaille. Ensimmäistä oleskelulupaa haetaan henkilökohtaisesti siitä 
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Suomen edustustosta, jonka toimialueella hakija laillisesti oleskelee. Jois-
sakin tapauksissa lupahakemuksen voi jättää perhesiteen tai jonkin muun 
syyn perusteella Suomessa paikallispoliisille. Maahanmuuttovirasto ratkai-
see edustustoissa jätetyt oleskelulupahakemukset hakijan odottaessa pää-
töstä ulkomailla.

Vuonna 2014 kustannuslaskennan piiriin kuuluvissa edustustoissa pan-
tiin vireille 10 033 oleskelulupahakemusta. Suoritemäärät ovat kasvaneet 
vuodesta 2010 tasaisesti noin tuhannella hakemuksella vuodessa. Saman-
aikaisesti tehtävään käytetyt resurssit ovat lisääntyneet 15,3 henkilötyövuo-
desta 21,8 henkilötyövuoteen. Oleskelulupahakemusten määrän on ennus-
tettu edelleen kasvavan lähitulevaisuudessa.

Ulkoasiainministeriö ei ole asettanut edustustoille oleskelulupien käsit-
telyä koskevia erityisiä aikataulu- tai muita tavoitteita. Toisaalta edustustot 
asettavat itselleen toiminta- ja taloussuunnitelmissaan kansalaispalveluita 
koskevia tulostavoitteita ja arviointimittareita, jotka ministeriö hyväksyy. 
Edustustot voivat tämän lisäksi määritellä toiminnalle muita tarkoituksen-
mukaisina pitämiään tavoitteita. Kyselyvastauksissa edustustojen oleske-
lulupakäsittelyyn liittyvinä tavoitteina mainittiin usein, että hakemukset 
pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti, sujuvasti, tehokkaasti 
ja asiakasystävällisesti ja että ne lähetetään Maahanmuuttovirastolle mah-
dollisimman pian. Edustustojen mielestä toiminnalle asetetut tavoitteet on 
pääosin saavutettu. Haasteina mainitaan erityisesti sesonkiaikojen hakemus-
ruuhkat, asiakkaiden haastattelut sekä niukat henkilöresurssit.

Migri seuraa edustustojen hakemuskäsittelyä, haastattelujen tasoa sekä 
UMA-rekisterin käyttöä ja siihen tehtävien merkintöjen laatua. Edustusto-
jen toiminnan laadusta keskustellaan säännöllisesti ulkoasiainministeriön 
ja Migrin kesken. Edustuston henkilökunnan osaamista oleskelulupahake-
musten käsittelyssä kehitetään ulkoasiainministeriön ja Migrin tarjoamal-
la koulutuksella.

Poikkihallinnollisessa toiminnassa eri viranomaisten välisen hyvän yh-
teistyön merkitys korostuu. Varsin haastavia voivat olla tilanteet, joissa toi-
sen toiminta aiheuttaa tehtäviä toisen toimialalle. Hyvä esimerkki tästä on 
oleskelulupahakemusten käsittely edustustoissa, johon liittyviä resurssiky-
symyksiä käsitellään säännöllisesti esimerkiksi ulkoasiain- ja sisäministeri-
ön kansliapäälliköiden kokouksissa.

Ulkoasiainministeriön perusteltuna tavoitteena on ulkomaanedustus-
tossa tehtävän työn ja työvaiheiden vähentäminen, koska näistä aiheutuu 
kotimaassa toimimiseen verrattuna suuremmat kustannukset. Tämä tavoi-
te ei välttämättä ole yhtenevä maahantuloasioiden hoitamisen kokonai-
suuden kanssa.

Ulkoasiainministeriön näkemys on, että oleskelulupahakemusten vas-
taanottoon tulee hakea edustustojen työtä vähentäviä ratkaisuja. Tähän liit-
tyen eduskunnassa on hyväksytty lakiesitys oleskelulupahakemusten vas-
taanottamisen ulkoistamisesta ja edustamisjärjestelyistä. 

Tarkastuksen perusteella oleskelulupahakemusten vastaanoton ulkois-
tamista voidaan pitää tarpeellisena uudistuksena. Siihen voi kuitenkin liittyä 
myös riskejä, joiden hallintaan tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Tärke-
ää on, että suora kontakti hakijoihin ja heitä koskevaan oleelliseen tietoon 
jatkossakin säilyy Suomen viranomaisilla. Asiaa voidaan pitää merkittävä-
nä muun muassa sen vuoksi, että oleskeluluvan saadessaan henkilö pääsee 
Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Tavoitteisiin ja johtamiseen 
tarvitaan enemmän 
konserniajattelua

UM ja Migri kouluttavat 
yhteistyössä

Edustustoissa työskentely on 
kalliimpaa kuin Suomessa

Oleskeluluvalla pääsee Suomen 
sosiaaliturvan piiriin
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Oleskeluluvan käsittelystä tulisi maksaa jo hakemusta jätettäessä

Oleskelulupien tulot jakautuvat sisä-, ulkoasiain- sekä työ- ja elinkeinomi-
nisteriön kesken Maahanmuuttoviraston maksullisia suoritteita koskevista 
hallinnonalojen välisistä menettelyistä solmitun puitesopimuksen mukai-
sesti. Voimassa oleva sopimus on vuodelta 2013, ja sitä päivitetään tarpeen 
mukaan. Tulojen jako sopimusosapuolten välillä perustuu hallinnonalojen 
laskelmiin toiminnan omakustannushinnoista. Oleskelulupalajista riippu-
en sisäministeriön osuus tuloista vaihtelee 58 prosentista 65 prosenttiin ja 
ulkoasiainministeriön 35 prosentista 42 prosenttiin. Työntekijän oleskelu-
lupahakemukselle on määritelty euromääräinen jakoperuste, jonka mukaan 
sisäministeriö saa hakemuksen käsittelystä 257 euroa ja ulkoasiainministe-
riö 194 euroa silloin, kun hakemus jätetään vireille edustustoon.

Kustannusseurannan piirissä olevissa edustustoissa vuonna 2014 vireille 
pannusta 10 033 oleskelulupahakemuksesta kertyi ulkoasiainministeriölle 
tuloja 1,48 miljoonaa euroa vuonna 2014. Käsittelyn kokonaiskustannukset 
olivat vastaavasti 1,87 miljoonaa euroa. Oleskelulupien kustannusvastaavuus 
oli siten 79 %. Käsittelyn taloudellisuus on sitä kuvaavien tunnuslukujen pe-
rusteella tasaisesti parantunut vuosien 2010–2014 aikana.

Edustustojen ohjeiden mukaan käsittelymaksut peritään viisumi- ja oles-
kelulupa-asioissa aina ennen kuin hakemus otetaan käsittelyyn. Oleskelu-
lupa-asioissa sisäasiainhallinnon alalla näin ei ole. Silloin kun asiakkaalla ei 
ole esimerkiksi tarvetta lunastaa kielteistä oleskelulupapäätöstä, jää myös 
käsittelymaksu saamatta. Migrin näkemyksen mukaan maksun puuttumi-
nen ei kuitenkaan ole lainmukainen syy olla jatkamatta oleskelulupahake-
muksen käsittelyä tai ratkaisematta asiaa.

Migrin mukaan edustustoissa on esiintynyt tilanteita, joissa on ollut jo-
pa yli vuosi aiemmin vireille pantuja hakemuksia, joita ei ole siirretty Mig-
riin puuttuvan maksun vuoksi. Tilanne on vaikea erityisesti siitä syystä, että 
perhesidettä ja työntekoa koskevissa asioissa lakiin on kirjattu käsittelyaika-
vaatimukset. Poliisille jätettävien jatkolupahakemusten kohdalla on puoles-
taan ilmennyt tilanteita, joissa maksu on jäänyt perimättä Migrin ratkaista-
vaksi siirrettävästä hakemuksesta. Tämä on johtunut Migrin mukaan siitä, 
että hakemus on poliisin maksuasetuksen mukaan maksuton, mutta Migrin 
maksuasetuksen mukaan maksullinen. Näitä asioita on käsitelty Maahan-
muuttoviraston 31.8.2015 päivätyssä, sisäministeriöön lähetetyssä muisti-
ossa2, jossa asiaan toivotaan korjausta.

Lakiin tulisikin ottaa säännös maksun perimisestä etukäteen oleskelu-
luvissa. Tästä menettelystä tulisi poiketa vain tietyissä tapauksissa. Poik-
keusmenettely koskisi tuolloin esimerkiksi kansainvälistä suojelua saanei-
den perheenjäsenten oleskelulupahakemuksia.

Migri on painottanut, että käsittelymaksun säätämisellä oleskelulupa-
hakemuksen vireille tulon edellytykseksi tai ainakin käsittelyn jatkamisek-
si olisi sen kannalta merkittäviä myönteisiä vaikutuksia. Muutos muun mu-
assa tehostaisi maksutulojen keräämistä, selkeyttäisi lupamenettelyä sekä 
poistaisi mahdollisia ongelmakohtia ja viranomaisyhteistyössä ilmennei-
tä näkemyseroja.

Poliisilaitokset ovat uudistaneet toimintojaan

Paikallispoliisilla on oikeus tehdä itsenäinen päätös tietyissä ulkomaalais-

Hakemusten käsittelyn 
taloudellisuus edustustoissa 
on parantunut

Maksut tulisi periä oleskeluluvissa 
ennen asian käsittelyä
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laissa tarkemmin säädetyissä tapauksissa. Näitä ovat muun muassa uusien 
määräaikaisten oleskelulupien sekä tietyin edellytyksin annettavien pysy-
vien oleskelulupien myöntäminen kolmansien maiden kansalaisille. Eniten 
ratkaistaan jatko-oleskelulupahakemuksia. Poliisille kuuluvat myös EU-
kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oleskeluoikeuden rekisteröin-
tiin liittyvät tehtävät.

Poliisi ottaa vastaan Suomessa jätetyt Migrin päätösvaltaan kuuluvat 
oleskelulupahakemukset. Sen tehtävänä on varmistua siitä, että tarvittava 
tieto on saatu. Sen jälkeen tieto siirtyy joko sähköisen asiankäsittelyjärjes-
telmän välityksellä tai manuaalisesti päätöksentekijän käsiteltäväksi. Polii-
si myös haastattelee tarvittaessa perheenkokoajan.

Lähes kaikki poliisilaitokset olivat tarkastusajankohtana uudistaneet ul-
komaalaisasioiden hoitoa sisäisin järjestelyin esimerkiksi keskittämällä niitä 
tiettyjen yksikköjen hoidettaviksi. Saavutetut hyödyt ovat näkyneet laitos-
ten mukaan toiminnan tehostumisena, osaamisen parempana hyödyntämi-
senä, päätösten yhdenmukaistumisena sekä päätöksentekijöiden yhteistyön 
vahvistumisena. Toiminnassa ei nähty olevan mainittavia ongelmia, joskin 
eräissä tapauksissa hakemusten puutteellisuus ja asiakirjojen puuttuminen 
ovat vaikeuttaneet selvitysten tekemistä.

Paikallispoliisille suunnatun kyselyn mukaan useimmat poliisilaitokset 
katsovat resurssiensa olleen riittävät ulkomaalaisasioiden hoitoon. Lupa-asi-
at eivät kuitenkaan ole olleet etusijalla, minkä vuoksi osa poliisilaitoksista on 
nähnyt resurssien vähenemisen pidentäneen jonkin verran käsittelyaikoja.

Maahanmuuttovirastossa on panostettu paljon tulosten 
parantamiseen

Migrin toiminta pohjautuu pitkälti prosessijohtoiselle vastuunjaolle: käsit-
telyprosessit on jaettu osiin (hakemusten vastaanotto, esiseulonta ja varsi-
nainen käsittely), joista vastaavat tietyt henkilöt, ja jokaisen osa-alueen toi-
minnalle on asetettu tavoitteet. Tämän järjestelyn on nähty edesauttavan 
parhaiten maahanmuutolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Migris-
sä on panostettu kirjaamopalvelujen tehostamiseen, sähköisen asioinnin li-
säämiseen, asioiden hoidon keskittämiseen sekä hakemusten esiseulontaan 
ja tiimityöskentelyyn. Toiminnan tehokkuutta heikentää kuitenkin edelleen 
määräaikaisten työntekijöiden käyttö pysyväisluonteisissa tehtävissä. Jois-
sain tapauksissa myös työjärjestyksen on kerrottu säädelleen liikaa esimer-
kiksi ylitarkastajien työpanoksen joustavaa suuntaamista.

Migri myöntää ensimmäisen oleskeluluvan ulkomaalaiselle, joka on ul-
komailla tai joka saapuu maahan laissa erikseen määritellyissä tapauksissa 
ilman oleskelulupaa. Maahanmuuttoyksikkö (Mamu) käsittele ja ratkaisee 
oleskelulupa-asiat, jotka liittyvät työntekoon, opiskeluun, paluumuuttoon 
ja perheenyhdistämiseen.

Maahanmuuttoyksikön organisaatiorakenne uudistettiin vuoden 2015 
alusta lukien. Tällöin perheside- ja maasta poistamista koskevia tehtäviä 
keskitettiin ja hakemusten esikarsintaa laajennettiin. Toimintaa on pyritty 
tehostamaan ja osaamista lisäämään myös uudistetuilla tehtävien jako- ja 
tasausmenettelyillä sekä tehtäväkierroilla.

Tilinpäätöskertomuksen mukaan Migrissä pantiin vireille ensimmäisiä 
oleskelulupia vuonna 2014 yhteensä 22 076 (21 259 vuonna 2013). Myöntei-
siä ja kielteisiä oleskelulupapäätöksiä tehtiin yhteensä 21 287 (22 508 vuon-
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na 2013), joten päätösten määrä laski jonkin verran.
Taulukossa on eräitä tuloksellisuuden mittareina käytettyjä lukuja asioi-

den käsittelymääristä ja läpimenoaikoja kuvaavista asioiden käsittelyajois-
ta vuosilta 2011–2014. Työntekijän oleskelulupapäätökset sisältävät osarat-
kaisua edellyttävän työnteon sekä muun työnteon oleskelulupapäätökset.

Taulukko 1: Maahanmuuton tuloksellisuuden mittarit. Lähde: Maahanmuuttovirasto, 
kirjanpitoyksikön tilinpäätökset

Toteuma 
2011

Toteuma 
2012

Toteuma 
2013

Tavoite 
2014

Toteuma 
2014

Työntekijän oleskelulupa- 
päätökset 4 045 6 408 5 953 6 600 5 829

Opiskelijan oleskelulupa- 
päätökset 6 041 5 934 5 730 5 600 5 902

Keskimääräiset käsittelyajat (Migri/kokonaiskäsittelyaika vrk)

- työntekijän oleskelulupa 43/108 54/110 30/90 30/90 27/86

- opiskelijan oleskelulupa 
(Migri/kokonaiskäsittelyaika 
vrk)

38 18 30 19 21

Oleskelulupapäätöksia ja 
maastapoistamispäätöksiä/htv 448 384 490 382 402

Toimintamenomääräraha, 
1 000 euroa 4 731 5 370 5 220 6 705 8 282

Henkilötyövuodet 76,5 81 68 82 73

Päätösten hinta 
(€/päätös, OKA) 138 173 164 289 384

Tuloksellisuusseuranta ei käsitä perhesiteen perusteella tehtyjä pää-
töksiä, vaikka ne muodostavat merkittävän osuuden käsitellyistä asioista. 
Vuonna 2014 perhesiteen perusteella tehtyjä oleskelulupahakemuksia rat-
kaistiin 8 873 (9 833 vuonna 2013).

Opiskelijan oleskelulupapäätöksiä tehtiin vuonna 2014 jonkin verran 
tavoitetta enemmän. Työntekijän oleskelulupapäätösten määrä oli sen si-
jaan asetettua tavoitetta pienempi, mutta keskimääräinen käsittelyaika alit-
tui tavoitteeseen nähden.

Maahanmuuttoyksikön kaikkien päätösten omakustannushinta (€/pää-
tös, OKA) ylitti vuonna 2014 huomattavasti sekä vuoden 2013 toteuman et-
tä vuodelle 2014 asetetun tavoitteen. Tämä johtui yksikön mukaan paitsi 
suuresta henkilöstön vaihtuvuudesta ja sijaisten käytöstä myös kustannus-
ten tarkemmasta kohdentamisesta ja virheellisen kirjauskäytännön oikai-
semisesta vuonna 2014.

Vuoden 2015 maaliskuussa vireillä oli noin 2 600 perhesidehakemusta. 
Tähän lukeutuivat myös Somalian kansalaisten hakemukset. Niitä koskeva 
edustustoja ja Migriä vuodesta 2009 alkaen työllistänyt hakemusten suu-
ri suma saatiin purettua vuoden 2014 lopulla muun muassa keskittämällä 
näiden asioiden käsittelyä.

Poliisin ja edustustojen välittämät hakemukset jaetaan Migrissä haku-
perusteen mukaan odottamaan käsittelyä. Osa hakemuksista voidaan rat-
kaista heti, mutta osaan tarvitaan lisäselvityksiä. Erityisesti edustustoihin 
jätettävien perhesidehakemusten käsittelyyn vaaditaan usein haastatteluja 
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tai kirjallista kuulemista. Tähän vaikuttaa paljon kulloisenkin lähtömaan ti-
lanne, esimerkiksi luotettavien asiakirjojen puuttuminen Somaliassa ja In-
tiassa harjoitettu laiton asiakirjakauppa. Myös kasvattilasten kohdalla sel-
vittely on usein hankalaa. Somalien kohdalla kuuleminen on usein suullista, 
ja hakemuksista hylätään 70–80 prosenttia. Haastattelut ulkomailla kuulu-
vat edustustoille, joskin Migri on avustanut ja ohjeistanut niitä tässä tehtä-
vässä. Haastattelujen ohjeistus ja viranomaisten välinen kustannusten jako 
perustuvat Maahanmuuttoviraston ja ulkoasiainministeriön kesken vuon-
na 2006 laadittuun yhteistyömuistioon.

Lainsäädännössä on useita kehittämistarpeita

Migri on tuonut esille näkemyksiään tarpeellisina pitämistään lainsäädän-
nön kehittämistarpeista.3 Aikaa säästäisi muun muassa se, että ehdottomis-
ta kuulemisvelvoitteista luovuttaisiin tapauksissa, joissa kuuleminen on il-
meisen tarpeetonta.

Nykyisin Suomeen saapuu yksin matkustavia alaikäisiä aiempaa enem-
män, ja oleskeluluvan saatuaan he voivat toimia perheenkokoajina. Tämä 
mahdollisuus tulisi huomioida nykyistä selkeämmin ulkomaalaislakia uu-
distettaessa.

DNA-testit ovat kalliita, ja niitä tehdään henkilöllisyyden selvittämisek-
si vain myönteistä päätöstä harkittaessa. Nykyisin helposti tapahtuvaa näyt-
teidenottoa voitaisiin nopeuttaa, jos sen voisi tehdä joku muukin kuin ter-
veydenhuollon ammattihenkilö. Oikeuslääketieteellisen ikätutkimuksen 
tulisi olla mahdollinen myös ulkomailla oleville oleskeluluvan hakijoille.

Migrillä ei ole lain mukaan mahdollisuutta juurikaan puuttua työnan-
tajan menettelyihin. Niin ollen oleskelulupien hakemuskäsittelyssä ongel-
mallisiksi ovat osoittautuneet tilanteet, joissa on selvästi havaittavissa vah-
voja, jopa ihmiskaupan kaltaisia piirteitä työntekijän hyväksikäytön riskistä. 
Migrillä tulisi olla oikeus tehdä kielteinen päätös tilanteissa, joissa havai-
taan välityspalkkioiden perimistä sekä esimerkiksi kielitaidottomia työn-
tekijöitä tai opiskelijoita, joilla on riski joutua kiskonnantapaisen syrjinnän 
tai jopa ihmiskaupan uhriksi.

Haastattelujen perusteella päätöksentekoa on vaikeuttanut niin ikään 
vapaaehtois- ja au pair -toimintaa koskevien luvan saannin kriteerien puut-
tuminen. Tällaisissa tapauksissa vapaaehtoistyöntekijää on voitu hakea teh-
täviin, joihin muutoin tulisi palkata työntekijä, mutta kustannusten säästä-
miseksi näin ei ole tehty. Migri on pyrkinyt noudattamaan näissä asioissa 
mahdollisimman tiukkaa linjaa palkattoman ja alipalkatun työnteon estä-
miseksi. Nykyinen lainsäädäntö ja sovellettu oikeuskäytäntö ovat kuiten-
kin mahdollistaneet jossain tapauksissa alipalkkauksen ja palkattoman työ-
harjoittelun.

Migrin näkemyksen mukaan oleskelulupaan oikeuttava opiskelu, opis-
kelijoiden toimeentuloedellytysten tarkempi määrittely ja luotettavan raha-
laitoksen määritelmä tulisi sisällyttää lakiin. Nykyisin muun muassa opiske-
lijoiden toimeentuloedellytyksiä koskevat käytännöt vaihtelevat eri maiden 
kesken. Tietojen saantia estää erityisesti tiukka pankkisalaisuus. Samoja va-
roja saatetaan esimerkiksi edelleen kierrättää eri henkilöiden pankkitileil-
tä toisille. Päätöksenteossa olisi kuitenkin aiheellista saada varmuus koko 
opiskeluajan kattavan toimeentulon riittävyydestä. Lähempään tarkaste-
luun tulisi ottaa myös opiskelijalta vaadittava sairausvakuutus, missä yh-
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teydessä voitaisiin selvittää mahdollisuudet tiukentaa kansallista sääntelyä.
Oleskeluluvan myöntäminen edellyttää, että hakijan toimeentulo on 

turvattu esimerkiksi työstä saatavilla ansiotuloilla. Toimeentuloedellytys-
ten täyttymisen varmistaminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi myös 
maahan pyrkivän perheenjäsenen kohdalla. Mahdollisuudet täsmentää riit-
tävän toimeentulon sisältö ja mahdollisuudet poiketa siitä tulisikin näin ol-
len ottaa selvittelyn kohteeksi.

Sosiaaliviranomaisilla ei ole edelleenkään oikeutta antaa oma-aloittei-
sesti lupaviranomaisille tietoja maassa oleskelevasta henkilöstä, vaikka tä-
mä olisi joutunut jatkuvasti turvautumaan toimeentulotukeen. Migrillä olisi 
päätöksenteossaan tarvetta saada myös TE-keskuksilta tietoa henkilöiden 
saamista koulutustuista.

Migrin toimeentuloharkinnassaan soveltamat toimeentulon minimi-
määrät ovat sosiaali- ja terveysministeriön ohjearvoja matalammat. Toi-
meentulovaatimukset ovat kuitenkin ensimmäistä lupaa haettaessa tiu-
kemmat kuin jatkoluvissa. Erittäin alhaiset toimeentuloedellytykset ovat 
sen sijaan EU-kansalaisten rekisteröinnissä. Erityisasiantuntijoiden koh-
dalla palkkavaatimus on tavanomaista työntekijää korkeampi. Päätöksen-
teossa on kuitenkin ollut jonkin verran ongelmia siinä, ketkä voidaan luo-
kitella erityisasiantuntijoiksi.

3.2 Käsittelyaikoihin voidaan yhä vaikuttaa 
eri keinoin

Migrissä on määritelty oleskelulupien käsittelyn sisäiset tavoiteajat. Koko-
naiskäsittelyaikatavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi tulisi kuiten-
kin myös sidostyhmien kanssa kyetä sopimaan niille kuuluvien tehtävien 
suorittamiseen käytettävistä ajoista. Aikaa vieviä toimenpiteitä ovat erityi-
sesti lisäselvitysten pyytäminen, hakijoiden suullinen kuuleminen ja DNA-
näytteiden otto.

Migri on laatinut tavoiteajat tietyiltä osin myös sidosryhmille, eli oles-
kelulupa-asioissa edustustoille ja poliisille sekä työlupa-asioissa TE-toi-
mistoille. Migrillä ei ole kuitenkaan oikeutta ohjeistaa näitä, vaan ainoas-
taan esittää toiveita. Varsinaisia käsittelyaikatavoitteita koskevia kirjallisia 
sopimuksia ei ole olemassa.

Edustustoille lähtökohtaiset tavoiteajat on määritelty oleskelulupaha-
kemusten vireillepanolle, suulliselle kuulemiselle, DNA-näytteenoton jär-
jestämiselle sekä päätöksen tiedoksiannolle. Suunniteltujen tavoiteaikojen 
käyttöönotosta edustustoissa ei kuitenkaan ole toistaiseksi sovittu ulkoasi-
ainministeriön ja Migrin kesken.

Ulkomaalaislaissa on säädetty, että työntekoa koskeviin oleskelulupa-
hakemuksiin annetaan päätös neljässä kuukaudessa hakemuksen jättä-
misestä. Vuonna 2014 näiden oleskelulupapäätöksen keskimääräinen kä-
sittelyaika oli 86 vrk. Tähän sisältyi myös työviranomaisten osapäätöksen 
tekoon käytetty aika. Migrin itselleen asettama keskimääräinen käsittely-
aikatavoite oli 30 vrk, joka alitettiin toteuman oltua 27 vrk. Migrin mukaan 
erityisesti Uudenmaan TE-toimiston työntekijän oleskelulupien osapää-
tösten ratkaisuissa esiintyy kuitenkin usein viiveitä siten, että neljän kuu-
kauden määräaika ylittyy.

Ulkomaalaislain mukaan perhesiteen perusteella tehtyä oleskelulupaha-
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kemusta koskeva päätös on annettava hakijalle tiedoksi viimeistään yhdek-
sän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Kaikkien hakemusten 
käsittelyaikojen keskiarvo oli 140 vrk (190 vuonna 2013). Yksittäisten hake-
musten käsittelyssä on kuitenkin esiintynyt varsin paljon eri syistä johtu-
neita ylityksiä. Migrin antamien tietojen mukaan vuonna 2015 (18.12.2015 
mennessä) 63 % (61 % v. 2014) kansainvälistä suojelua saaneita ja 88 % (89 
% v. 2014) muita ulkomaalaisten perheenyhdistämishakemuksia koskevat 
päätökset tehtiin määräajassa. Mukana ovat sekä myönteiset että kielteiset 
päätökset. Aika on laskettu siitä, kun hakemus on jätetty edustustoon tai po-
liisiviranomaiselle. Tiedoksiantoon käytetty aika ei sen sijaan sisälly edel-
lä mainittuihin lukuihin.

Opiskelijan oleskelulupapäätöksiä valmisteltiin vuonna 2014 keskimää-
rin 21 vrk. Erityisesti tässä prosessissa sähköinen asiointi on nopeuttanut 
huomattavasti kokonaiskäsittelyä (ks. taulukko 1). Opiskeluhakemuksista 
jo 76 % pantiin vuonna 2014 vireille sähköisesti, ja vuotta 2015 koskeva ar-
vio on 80 %. Työlupahakemuksissa sähköisen asioinnin osuus vaihtelee am-
mateittain ja maittain ollen 25–75 % vireille pannuista hakemuksista. Per-
hesidehakemukset on tarkoitus saattaa sähköisen asioinnin piiriin vuonna 
2016. Hakijaprofiili huomioon ottaen niissä ei kuitenkaan voi Migrin mu-
kaan odottaa kovin suurta sähköisen asioinnin osuutta Suomen kansalais-
ten perheenjäseniä lukuun ottamatta.

Yhtenä vuoden 2015 tulostavoitteena on, että sähköisen asioinnin piiris-
sä olisi 90 % palveluista ja että sen käyttöaste olisi 35 %. Maahanmuuttoyk-
sikön osalta käyttöaste oli jo yli 30 % vuonna 2014.

Sähköinen hakemus voidaan panna vireille joustavasti, ja sitä voidaan 
täydentää tarvittaessa. Se helpottaa myös asiakirjojen arkistointia ja päätök-
sen tiedoksi antamista. Sähköiset hakemukset vähentävät kustannuksia, ja 
ne ovat siten myös asiakkaille paperihakemuksia edullisempia. Sähköisten 
menettelyjen osuutta on lisätty, mutta niissä on edelleen paljon kehittämis-
tarvetta. Muun muassa työlupa-asioissa tiedoksiantoa ei voida lähettää työn-
antajille sähköisesti. Myöskään kielteisen päätöksen saantitodistuksellista 
tiedoksiantoa perheenkokoajille tai työnantajille ei ole mahdollista toimit-
taa muutoin kuin paperilla. Erityisen ongelmallista on se, että tiedonvaihto 
hallintotuomioistuinten ja Migrin välillä tapahtuu manuaalisesti. Asiakir-
jaliikenteen sähköistäminen merkitsisi Migrin mukaan merkittäviä säästö-
jä koko viraston tasolla.

Kyselyvastauksissa useat edustustot pitivät sähköisen asioinnin lisää-
mistä ja ulottamista kaikkiin hakijaryhmiin keskeisenä keinona parantaa 
hakemuskäsittelyn taloudellisuutta ja tehokkuutta. Nykyisen ajanvaraus-
järjestelmän muuttamista internetpohjaiseksi kannatettiin yleisesti. Esteet 
sähköisen käsittelyn laajentamiselle voivat johtua esimerkiksi sähköisen asi-
oinnin kehittymättömyydestä asemamaassa tai paikallisesta toimintakult-
tuurista. Hakemusten vastaanoton ulkoistamista pidettiin varteenotettavana 
vaihtoehtona parantaa asiakaspalvelua ja mahdollistaa edustustojen hake-
musten käsittelyyn sitoutuvien resurssien kohdentaminen muihin tehtäviin.

Sähköisesti hakemukset jättävät lähinnä opiskelijat ja tutkijat niissä 
maissa, joissa sähköiset järjestelmät ovat käytössä. Sähköistä asiointia edis-
tetään alemmilla lupahinnoilla. Hinnoittelu perustuu kustannuslaskentaan 
ja sähköisissä hakemuksissa työmäärä on paperihakemuksiin verrattuna 
pienempi. Sähköinen asiointi on nopeuttanut hakemusten käsittelyä osas-
sa edustustoja. Muilta osin hakemukset liitteineen jätetään edustustoon pa-
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perimuodossa. Hakemustiedot mukaan lukien biometriikka tallennetaan 
edustustoissa UMA-järjestelmään. Paperiset hakemusten liitteet lähete-
tään kuriiripostilla Suomeen. Asiakirjojen muuntaminen sähköiseen muo-
toon edustustoissa ei ole tähän saakka edennyt kovinkaan pitkälle. Edustus-
toille liiteasiakirjojen skannaus UMA-järjestelmään on ylimääräistä aikaa 
ja resursseja vaativa työvaihe.

Henkilöiden oleskelun pituuteen maassa vaikuttaa myös asioiden kä-
sittelyn kesto muutoksenhakuviranomaisissa. Näiden toimintaa on yritetty 
nopeuttaa muun muassa lisärahoituksen keinoin. Erityisesti tukea on saa-
nut Helsingin hallinto-oikeus, koska sille on keskitetty turvapaikka-asioi-
den ensiasteen muutoksenhaku. Myös korkein hallinto-oikeus, johon va-
littaminen on luvanvaraista, on saanut turvapaikka-asioiden käsittelyyn 
resurssilisäystä. Lisäyksiä ei ole sen sijaan kohdennettu oleskelulupiin ei-
kä muihin ulkomaalaisasioihin, jotka kuitenkin ovat muodostaneet suuren 
osuuden käsiteltävistä asioista.

Yksi koko Maahanmuuttoviraston toiminnan yhteiskunnallisen vaikut-
tavuuden indikaattoreista on päätösten pysyvyys muutoksenhaussa. Tavoit-
teena on, että niiden päätösten kumoaminen, joissa Migrin päätös kumotaan 
laintulkinta- tai menettelyvirheen takia, on alle 5 % valitusten kokonaismää-
rästä. Tämä tavoite on saavutettu niin maahanmuuttoyksikössä kuin koko 
virastonkin tasolla.

Vuonna 2013 maahanmuuttoyksikön tekemä päätös kumottiin hallin-
to-oikeudessa 26 prosentissa, ja vuonna 2014 29 prosentissa kaikista vali-
tuksista. Yksikön laillisuusvalvonnan vuosikatsausten mukaan suurin syy 
päätösten kumoutumiselle on ollut valitusvaiheessa esitetty uusi selvitys ja 
muuttuneet olosuhteet.

3.3 Yhteistyö ja prosessien uudistaminen 
tehostavat toimintaa

Organisaatiouudistuksen, tiimityöskentelyn sekä prosessien ja sähköisen 
asioinnin kehittämisen ohella Migrin maahanmuuttoyksikkö on avustanut 
ja kouluttanut edustustoja ja poliisia oleskelulupa-asioissa ja hakijoiden 
haastatteluissa. Hyviä kokemuksia on myös saatu kokeiluista, joissa Mig-
rin virkamies on työskennellyt poliisin tiloissa.

Vuoden 2014 lopulla toteutettiin virkamiesyhteistyönä ja EU:n kotoutta-
misrahaston tuella uudistus (LuvallaHetu-hanke), joka mahdollisti hakijalle 
suomalaisen henkilötunnuksen saannin myönteisen oleskelulupapäätöksen 
yhteydessä. Lakimuutos koski myös turvapaikanhakijoita ja EU-oleskelu-
oikeuden rekisteröinnin piiriin kuuluvia. Uudistus toi Migrille ja poliisille 
oikeuden rekisteröidä henkilöitä suoraan väestötietojärjestelmään. Henki-
löiden identifiointi on helpottunut, ja useampia rekistereitä voidaan nyt hyö-
dyntää tunnistetta hyväksi käyttäen. Henkilön nopean tunnistamisen avul-
la Migrin ja poliisin ohella erityisesti Kansaneläkelaitos (Kela) on hyötynyt 
uudistuksesta. Se on ollut omiaan edesauttamaan myös maahantulijoiden 
kotoutumista helpottamalla asiointia eri instansseissa.

Migri ja poliisi ovat toimineet yhteistyössä monin eri tavoin. Yhteistyön 
muotoja ovat olleet yhteiset kokoukset, koulutus ja virkamiesvaihto. Osana 
yhteistyötä on seurattu käsittelyaikojen kehitystä. Ulkomaalaislupiin liit-
tyvien suoritemaksujen jako-osuudet on määritelty sisäministeriön, ulko-



34

asiainministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön välisessä sopimuksessa.
Sisäministeriössä valmisteltiin tarkastusajankohtana esitystä tiettyjen 

maahanmuuttohallinnon tehtävien siirtämisestä Migrille. Uudistus koskee 
ulkomaalaisten oleskeluoikeuteen liittyvien lupa-asioiden lisäksi osaa polii-
sille ja Rajavartiolaitokselle kuuluvista turvapaikkamenettelyn alkuvaiheen 
tehtävistä. Esillä on ollut malli, jossa poliisi tai Rajavartiolaitos hoitaisi ha-
kemuksen vastaanoton ja rekisteröinnin, minkä jälkeen Migri käsittelisi ja 
ratkaisisi hakemuksen. Asiasta valmistui eri osapuolten yhteistyönä arvio-
muistio (Poliisihallituksen julkaisu 5/2014)4. Siirtoa valmisteleva hanke on 
asetettu, ja tavoitteena on, että siinä laadittu hallituksen esitys annettaisiin 
eduskunnalle kevätistuntokaudella 2016.

Siirron hyötyjä ja haasteita on kartoitettu jossain määrin jo edellä mai-
nitussa arviomuistiossa. Siirrolla on nähty olevan positiivisia vaikutuksia 
muun muassa toiminnan tuloksellisuuteen, prosessien ja tietojärjestelmi-
en kehittämiseen sekä tilastotuotantoon, tietopalveluun ja analyysitoimin-
taan. Uudistuksiin liittyisi myös palveluverkoston supistaminen. Taloudel-
listen kokonaisvaikutusten arviointi on kuitenkin vielä kesken.

Työryhmän arvion mukaan huomattavia resurssisäästöjä olisi saavu-
tettavissa prosessien, menettelyiden ja tietojärjestelmien kehittämisellä ja 
automatisoinneilla. Nämä eivät ole riippuvaisia toimivallan jaosta poliisin, 
Rajavartiolaitoksen ja Maahanmuuttoviraston välillä, mutta niiden toteut-
taminen olisi helpompaa, jos prosessikokonaisuuden omistaisi sekä sitä kos-
kevat tavoitteet asettaisi ja päätökset tekisi yksi taho.

Useimmat poliisilaitoksista ovat suhtautuneet Migrin ja poliisin välisiin 
uudelleen organisointisuunnitelmiin myönteisesti siltä osin kuin Migrille 
siirrettävät asiat eivät kuulu poliisin ydintoiminta-alueelle. Silti nähdään, 
että ulkomaalaisvalvonnan, maasta poistamisen ja osan tiedoksiannoista tu-
lisi jäädä poliisitoimen tehtäväksi. Siirtosuunnitelmiin liittyy kuitenkin var-
sin paljon avoimia kysymyksiä. 

Tehtävien siirtoa poliisilta 
Migrille selvitellään
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4 Onko turvapaikkahakemusten 
käsittely ja vastaanottotoiminta ollut 
tavoitteiden mukaista?

Viranomaisyhteistyö ja Maahanmuuttovirastossa toteutettu kehittämishan-
ke ovat tehostaneet turvapaikkahakemusten käsittelyä, minkä seurauksena 
sekä hakemusten kokonaiskäsittelyaika että päätösten hinta ovat pienenty-
neet merkittävästi. Turvapaikkapuhuttelun kestoa on kyetty lyhentämään 
Migrissä, mutta poliisilaitoksissa puhuttelujen ja muiden turvapaikka-asi-
oiden hoitamisessa on huomattavia laitoskohtaisia eroja. Ongelmia esiin-
tyy erityisesti turvapaikkaa hakevien oikeusapupalveluissa ja tulkkien saa-
tavuudessa. Turvapaikka-asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi kartoitetaan 
muun muassa mahdollisuuksia keskittää turvapaikanhakua tietyille paikka-
kunnille, ja myös vastaanottotoiminnan kustannuksia on arvioitu voitavan 
vähentää keskittämisen avulla. Toimivien ratkaisujen löytäminen on kuiten-
kin haasteellista nykyisessä tilanteessa, jossa turvapaikanhakijoiden luku-
määrä on lisääntynyt lyhyenä ajanjaksona huomattavasti.

4.1 Käsittelyajat lyhenivät 2011–2014

Turvapaikkamenettelyssä käsitellään Suomen rajalla tai alueella esitetty 
hakemus, jonka perusteella on tarve saada kansainvälistä suojelua. Turva-
paikkahakemus jätetään poliisille (noin 90 %) tai rajaviranomaiselle, joi-
den tehtävänä on selvittää hakijan henkilöllisyys, matkareitti ja maahan-
tulo. Hakijoista otetaan valokuvat ja sormenjäljet sekä tehdään tarvittavat 
merkinnät UMA-järjestelmään. Tutkintaan voi sisältyä myös kielianalyysi 
ja lääketieteellinen iänmääritys. Toimenpiteiden perusteella laadittu pöy-
täkirja toimitetaan Migrille sähköisenä asiakirjana tai postitse. Henkilön 
turvapaikkapuhuttelun suorittaa pääsääntöisesti Maahanmuuttoviraston 
turvapaikkayksikkö. Sen vastuulla on myös perheenyhdistämiseen liitty-
vien hakemusten käsittely, silloin kun ne on tehty kansainvälisen suojelun 
perusteella (ks. kuvio 3).

Kaikkia turvapaikkahakemuksia ei kuitenkaan tutkita Suomessa, vaan 
turvapaikkayksikkö tutkii EU:n vastuunmääritysasetuksen eli nk. Dublin-
asetuksen pohjalta, kuuluuko vastuu tutkimisesta Suomelle vai siirretään-
kö hakija muualle Eurooppaan. Migriin on vuonna 2015 perustettu kansal-
linen Dublin-asioiden tietokeskus. Sen tehtävänä on vaihtaa tietoja muiden 
Dublin-asetusta noudattavien maiden kanssa sekä koordinoida viranomais-
ten tiedonkulkua Suomessa.

Vuonna 2014 Suomesta haki turvapaikkaa 3 652 henkilöä. Eniten turva-
paikanhakijoita tuli Irakista. Toiseksi suurin ryhmä tuli Somaliasta ja kol-
manneksi suurin ryhmä Ukrainasta. Päätöksistä 36 % oli myönteisiä.

Turvapaikanhakijoiden määrä on ollut 2000-luvulla 1 500–6 000 haki-
jaa vuodessa. Vuoden 2015 aikana turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi voi-
makkaasti, mitä ei ollut pystytty ennakoimaan. Migrin turvapaikkayksikön 
mukaan käytössä on varautumisjärjestelmä, jonka avulla pyritään nopeaan 
reagointiin suurten muutosten ilmetessä. Prosessien nopeuttamiseksi po-
liisi on toiminut osana tätä järjestelmää suorittamalla Migrille normaalisti 
kuuluvia turvapaikkapuhutteluja.
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Kuvio 3: Turvapaikan hakuprosessi. Lähde: Maahanmuuttovirasto (mukaillen)

Maahanmuuttoviraston (Migri) Dublin-tulosalue 
tutkii, onko hakija hakenut turvapaikkaa toisesta 
Dublin II sopimusta soveltavasta valtiosta (EU-maat, 
Norja, Islanti ja Sveitsi), onko hänen perheenjäsenen- 
sä pakolaisena ko. maissa, onko hänellä ko. maiden 
myöntämää viisumia tai onko hän tullut Suomeen 
laittomasti jonkin ko. maan kautta.

Puhuttelussa selvitetään hakijan perusteet 
kansainvälisen suojelun tarpeelle. Samalla 
tutkitaan, voiko hakija saada oleskeluluvan 
maasta poistamisen estymisen tai yksilöllisen 
inhimillisen syyn perusteella, tai onko hän 
ihmiskaupan uhri. 

Jos jokin mainituista Dublin-sopimuksen 
ehdoista täyttyy, toinen valtio on vastuussa 
hakemuksen käsittelystä.

Myönteinen päätös: 
Migri myöntää hakijalle joko turvapaikan 
tai oleskeluluvan toissijaisen suojelun tai 
humanitaarisen suojelun perusteella tai 
jollakin muulla oleskelulupaperusteella. 

Kielteinen päätös: 
Poliisi ilmoittaa päätöksestä hakijalle.
Käännyttämisen täytäntöönpanosta 
vastaa poliisi.

Hakija voi hakea päätöksen muutosta 
Helsingin hallinto-oikeudesta.
Edelleen muutosta voi hakea korkeimmas-
ta hallinto-oikeudesta (KHO), jos KHO 
myöntää valitusluvan.

Hakemuksen vastaanottava viranomainen 
(rajavartiolaitos tai poliisi) selvittää hakijan 
henkilöllisyyden, maahantulon ja matkareitin. 
Tunnistamista varten hakijalta otetaan sormen-
jäljet ja hänet valokuvataan.

Turvapaikkahakemus jätetään joko maahan 
saapuessa rajalla tai mahdollisimman pian sen 
jälkeen poliisilaitoksella.
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Periaatteena on, että turvapaikkahakemus käsitellään siinä Dublin-so-
pimuksen piiriin kuuluvassa maassa, johon turvapaikanhakija ensimmäise-
nä saapuu. Vuoden 2015 toisella vuosipuoliskolla käynnistynyt mittava pa-
kolaisvirta Euroopassa on aiheuttanut kuitenkin sen, että ko. sopimuksessa 
edellytettyä menettelyä ei ole enää kaikkialla noudatettu. Koska rekisteröin-
ti ei toimi kaikissa EU-maissa, niin turvapaikanhakijat ovat voineet liikkua 
rekisteröimättöminä ja osin myös ihmissalakuljettajiin tukeutuen Scheng-
en-rajojen sisällä. Keskeinen rooli Schengen- ja Dublin-sopimusten nou-
dattamisessa on EU-komissiolla.

Myös Euroopan unionissa käynnistyneen taakanjakoajattelun toteutumi-
nen voi aiheuttaa huomattavaakin kasvua turvapaikanhakijoiden määrissä. 
Se tullee näkymään myös muutaman kuukauden viiveellä perhesidehake-
musten lisääntymisenä. Uusi tilanne on aiheuttanut suuria määrärahali-
säystarpeita Maahanmuuttovirastossa ja poliisitoimessa ja jatkossa myös 
ulkoasiainhallinnossa.

Hallitusohjelmissa on painotettu turvapaikkahakemusten käsittelyn no-
peuttamista ja yhteistyön tehostamista. Paikallispoliisissa päätettyjen juttu-
jen turvapaikkatutkinta-ajat olivat vuonna 2014 nykyisten tavoitteiden mu-
kaisia, eli keskimäärin alle 30 vuorokautta. Sen sijaan poliisin suorittamissa 
tiedoksiannoissa on esiintynyt merkittävää viivettä.

Rajavartiolaitoksen mukaan turvapaikkahakemuksen vastaanottoon ja 
turvapaikkatutkintaan kuuluvien toimenpiteiden suorittamiseen kuluu noin 
viisi tuntia, ja kokonaisuudessaan sen osuus turvapaikkatutkinnasta saadaan 
yleensä päätökseen viikon sisällä turvapaikan hakemisesta.

Migrissä turvapaikkahakemusten keskimääräiset käsittelyajat ovat no-
peutuneet viime vuosien aikana, joskaan päätösten määrällistä tavoitetta ei 
esimerkiksi vuonna 2014 saavutettu. Päätösten hinta (€/päätös, OKA) las-
ki mainittuna vuonna merkittävästi ollen 1 593 euroa, kun se vuosina 2012 
ja 2013 oli 2 077 euroa.

Toteuma 
2011

Toteuma 
2012

Toteuma 
2013

Tavoite 
2014

Toteuma 
2014

Turvapaikkapäätökset, 
henkilöä 3 643 3 894 3 800 4 055 3 714

Keskimääräiset käsittelyajat vrk

- turvapaikkahakemukset, 
kokonaiskäsittelyaika ilman 
muutoksenhakua

263 250 210 190 170

Turvapaikkapäätöksiä/htv 37 50 49 56 53

Toimintamenomääräraha, 
1 000 euroa 6 060 8 087 7 892 7 940 8 331

Henkilötyövuodet 98 78 78 100 95

Päätösten hinta 
(€/päätös, OKA) 1 671 2 077 2 077 2 452 1 593

Taulukko 2: Kansainvälinen suojelu. Lähde: Maahanmuuttovirasto, kirjanpitoyksikön 
tilinpäätökset
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 Keskimääräiset käsittelyajat (vrk)

 Päätösten hinnat (€/päätös, OKA)
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Kuvio 4: Keskimääräiset turvapaikkahakemusten käsittelyajat ja päätösten hinnat vuosi-
na 2011–2014

Tuloksellisuuden parantamistoimet ja viranomaisyhteistyö

Sisäministeriö asetti hallitusohjelmaan perustuen hankkeen maahan-
muuttohallinnon tuloksellisuuden parantamiseksi toimikaudelle 1.12.2011–
31.12.2014. Tavoitteena oli erityisesti turvapaikkahakemusten nopeuttami-
nen, mutta tarkkoja määrällisiä tavoitteita ei kuitenkaan asetettu. Hankkeen 
toteutumista on ohjattu ja seurattu sisäministeriön maahanmuutto-osaston 
johtamassa poikkihallinnollisessa työryhmässä. Tähän ovat osallistuneet 
edustajat sisäministeriön maahanmuutto- ja poliisiosastolta, oikeusminis-
teriöstä, työ- ja elinkeinoministeriöstä, Maahanmuuttovirastosta, vastaan-
ottokeskuksista, Poliisihallituksesta ja Rajavartiolaitoksesta.

 Yhteistyötä, jossa ovat Migrin ja poliisin lisäksi olleet edustettuina Ra-
javartiolaitos ja vastaanottokeskukset, on harjoitettu muun muassa turva-
paikka-asioiden operatiivisessa yhteistyöryhmässä. Päätavoitteena on ollut 
saavuttaa vastaanottotoiminnassa säästöjä turvapaikkaprosessia kehittämäl-
lä. Ryhmä on toiminnallaan tehostanut myös turvapaikka-asioiden tilanne-
kuvan laadintaa hyödyntämällä ryhmän jäseniltä saatuja tilannekatsauksia.

Migrissä käsittelyn nopeutumiseen on päästy erilaisilla tehostamistoi-
milla ja erityisesti poliisin kanssa harjoitetulla yhteistyöllä. Vuoden 2012 lo-
pulla käynnistyi turvapaikkayksikön ja poliisin välillä hanke, jonka tehtävänä 
oli laatia ehdotuksia turvapaikkaprosessin alkuvaiheen ja viranomaisyhteis-
työn kehittämiseksi silloisen lainsäädännön ja toimivaltuuksien pohjalta.

Migrin turvapaikkayksikön sihteeritehtävät keskitettiin jo vuonna 2012 
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Helsinkiin. Prosesseja on uudistettu pitkälti nk. LEAN-hankkeen avulla. 
Uudistukset ovat käsittäneet muun muassa asioiden esiseulonnan ja -kä-
sittelyn. Prosesseja on kehitetty yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Peri-
aatteena on, että työn tasainen eteneminen turvataan. Asioiden käsittelylle 
on asetettu yksikössä sekä henkilökohtaiset että tiimitavoitteet. Tavoitteet 
ovat nyt selkeämmät, ja asioita seurataan aiempaa tehokkaammin. Toimin-
taa ohjaamaan on lisäksi luotu uudet asioiden käsittelymanuaalit ja päätös-
mallit. Henkilöstölle on järjestetty hakemuskäsittelyn nopeuttamista sekä 
laadun parantamista tukevia koulutus- ja suunnittelupäiviä. Ensimmäiset 
Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) laatutyökalut on otet-
tu käyttöön. Laatuprojekti jatkuu kuitenkin edelleen, ja työkaluja on alka-
nut vasta valmistua.

Maahanmuuttohallinnon tuloksellisuuden parantamista vuosina 2011–
2014 koskevan raportin (SM 9/2015)5 mukaan turvapaikkayksikössä on 
nopeutettu ja sujuvoitettu aiemmin paljon aikaa vieneen puhuttelun kes-
toa, mikä on tuonut mukanaan säästöjä myös tulkkauskustannuksissa. Ke-
hitystyössä on panostettu vahvasti työtilanteen ja tehtyjen päätösten mää-
rän seurantaan.

Poliisissa on nyttemmin otettu käyttöön nk. yhden kosketuksen periaate, 
jolloin hakija rekisteröidään ja hänet kuulustellaan mahdollisuuksien mu-
kaan yhdellä kertaa. Tällöin asian hoitaminen siirtyy Migrille heti kun ha-
kemus on jätetty. Poliisihallituksen mukaan käsittelyaikoja on näissä tapa-
uksissa kyetty lyhentämään vähintään 40 vuorokaudella. 

Turvapaikanhakijamäärän huomattavan lisääntymisen vuoksi Migrin 
vuositavoitteita on sisäministeriön mukaan jouduttu edelleen nostamaan 
muun muassa asettamalla puhuttelulle ja päätöksenteolle aikarajat. Toimin-
nan nopeuttamiseksi myös päätösasiakirjojen rakenteet on määrä uudistaa.

Kiintiöpakolaisten valinta ja kuntiin sijoittuminen

Turvapaikkamenettelyn lisäksi Suomeen on vuosittain otettu kiintiöpakolai-
sia. Vuodesta 2001 lukien määrä on ollut 750. Sekä vuonna 2014 että vuon-
na 2015 määriä korotettiin poikkeuksellisesti 300 henkilöllä. Pääpaino on 
ollut syyrialaisissa pakolaisissa.

YK:n pakolaisjärjestön (UNHCR) annettua Suomelle esityksen kiintiöpa-
kolaisista valinta tehdään pääsääntöisesti kohdemaassa suoritettavien haas-
tattelujen avulla. Migrin ja suojelupoliisin lisäksi matkoilla on ollut edus-
tus kunnista sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY), joista 
kahden viimeksi mainitun tahon matkakulut Migri on maksanut. Migri on 
edesauttanut myös kiintiöpakolaisten kuntiin sijoittamista ja antanut kou-
lutusta ELY:ille, vaikka vastuu näistä toimenpiteistä kuuluu työ- ja elinkei-
noministeriölle (TEM). Migri on välittänyt myös kiintiöpakolaisia ja kun-
tia koskevaa tietoa ELY:ille.

Ennen kuin valitut kiintiöpakolaiset otetaan Suomeen, kunnilla tulee ol-
la valmiudet ja halukkuus vastaanottoon ja kotouttamiseen. Ongelmana on 
se, ettei kunnissa kuitenkaan aina ole ollut halukkuutta ottaa vastaan pako-
laisia. Tarkastusajankohtana TEM:ssä oli meneillään Euroopan pakolaisra-
haston kustantama Sylvia-hanke, jossa on tuettu kuntia kansainvälistä suo-
jelua saavien henkilöiden sijoittumista kuntiin.

Turvapaikka-asioiden käsittelyä 
nopeutettiin erityisesti 
viranomaisyhteistyöllä ja 
LEAN-hankkeen avulla

Myös puhuttelujen 
kestoa lyhennettiin

Kiintiöpakolaisia ei aina 
haluta kuntiin
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4.2 Käsittelyä voidaan vielä parantaa ja 
nopeuttaa

Migri on antanut ohjeen kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen kä-
sittelystä turvapaikkamenettelyssä6. Poliisihallituksen (Poha) ohjeistuksen 
mukaan tätä sovelletaan poliisissa siltä osin kuin se kohdistuu poliisiin. Ta-
voitteena on muun muassa se, että tutkinta-asiakirjat lähetetään Migriin 
viimeistään kahden viikon kuluessa turvapaikkahakemuksen jättämisestä.

Turvapaikkahakemukset jätetään rajavartio- tai poliisiviranomaisille. 
Suomessa turvapaikkaa voidaan hakea kaikissa poliisilaitoksissa. Yhtenä 
vaihtoehtona hallinnossa on harkittu turvapaikanhaun rajoittamista tietyil-
le hakijoiden maahantulopaikkakunnille, joissa sijaitsee myös Migrin tur-
vapaikkayksikön toimipiste. Keskittämisen suhteen on kuitenkin näkemy-
seroja Migrin ja sisäministeriön välillä.

Käsittelyn nopeuteen vaikuttavat monet seikat. Päätöksenteon valmiste-
lu saattaa kestää kauan esimerkiksi silloin, kun kansainvälistä suojelua kos-
kevan hakemuksen rinnalla haetaan työlupaa.

Vaikka turvapaikkapuhuttelujen järjestämistä on kyetty rationalisoi-
maan, niin ne vievät edelleen paljon aikaa. Suomessa puhutteluista vas-
taavat sekä Migri että poliisi, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa niis-
tä vastaa yksi toimija.

Puhuteltavan mielentilalla on suuri merkitys puhuttelun läpiviennis-
sä. Migrin näkemyksen mukaan asian jatkokäsittelyä edesauttaisi paljon 
se, että Migri olisi jo asian käsittelyn alkuvaiheessa selvillä näistä seikoista.

Turvapaikka-asioihin liittyvien tehtävien hoitamisessa on huomattavia 
poliisilaitoskohtaisia eroja. Tietojen toimitus poliisilta Migrille kestää mo-
nesti kauan, ja päätöksenteko saattaa pitkittyä myös silloin, kun puhuttelun 
jälkeen tarvitaan lisäselvityksiä. Tulkkien saatavuus on Helsingissä vaike-
aa, ja heidän osaamistasonsa vaihtelee paljon.

Periaatteessa asiakas saa valita itse avustajansa, ja yhdellä henkilöllä voi 
olla useitakin avustajia. Toisaalta erityisesti alaikäisille edustajien saanti on 
usein ongelmallista. Turvapaikanhakijoiden oikeusturva edellyttää kohtuul-
lisen nopeaa hakemusten käsittelyä sekä tehokasta asiamiesten ja tulkkien 
käyttöä. Nykyisin asiamiehet ovat kuitenkin niin varattuja, että tapaamis-
aikoja on vaikea järjestää, mikä on johtanut oikeuskäsittelyjen viivästymi-
seen. Turvapaikkayksikkö arvioi, että prosesseja hidastavia tapauksia on ol-
lut 10–20 % vuodessa.

Maahanmuuttohallinnon vuoden 2014 tuloksellisuuden parantamis-
ta koskevassa raportissa7 on kiinnitetty huomiota kansainvälistä suojelua 
hakevien henkilöiden oikeusapupalveluihin, jotka siirrettiin vuoden 2013 
alusta oikeusministeriön hallinnonalan vastuulle. Turvapaikanhakijoita on 
voinut sen jälkeen avustaa ulkoprosessuaalisessa vaiheessa julkisin varoin 
lakimies, jolle ei aseteta samoja kelpoisuusvaatimuksia kuin muita asioita 
hoitaville lakimiehille. Näiden lakimiesten valvontaan ei ole mitään viral-
lista järjestelmää. Siirron seurantaan osallistuneet tahot ovat katsoneet saa-
tujen kokemusten perusteella, että avustajan kelpoisuusvaatimusten tulisi 
kohdistua myös ulkomaalaisasioita hoitaviin avustajiin. Parhainta olisi, jos 
asiaa kyettäisiin selkeyttämään lainsäädännön avulla. Tämän asian selvit-
tely on nyt meneillään oikeusministeriössä. Suomessa turvapaikanhakijoil-
la on kerrottu olevan myös laajempi oikeus maksuttomaan oikeusapuun il-

Turvapaikkahaun kestoon on 
vielä mahdollisuuksia vaikuttaa 
organisaatiouudistuksilla ja muilla 
rationalisointitoimenpiteillä

Turvapaikka-asioiden hoidossa on 
suuria poliisilaitoskohtaisia eroja

Turvapaikkaa hakevien 
oikeusapupalveluissa on ongelmia
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man tarveharkintaa kuin muissa Pohjoismaissa.
Edellä luvussa 3.3 mainitun Pohan raportin mukaan on arvioitu, että po-

liisissa yhden turvapaikka-asian käsittelyyn käytettiin vuonna 2013 aktiivis-
ta työaikaa 5–14 tuntia, eli suurin osa tilastoissa näkyvistä tutkinta-ajoista 
koostuu erilaisista odotusajoista. Yleensäkin turvapaikkaprosessin mer-
kittävimmät viiveet sen kaikissa vaiheissa liittyvät pääosin odotusaikoihin. 

Lähes kaikista kielteisistä turvapaikkapäätöksistä valitetaan Helsin-
gin hallinto-oikeuteen, mikä osaltaan pitkittää henkilön oleskelua maassa. 
Kielteisen päätöksen saanut voi myös perua jo käsittelyssä olevan muutok-
senhaun ja laittaa vireille uuden turvapaikkahakemuksen. Turvapaikkayk-
sikkö on kertonut tämän toiminnan lisääntyneen viime aikoina. Uusi hake-
mus voidaan tehdä heti perumalla aiempi, koska vireillä voi olla vain yksi 
hakemus. Jatkovalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on luvanvarainen.

Kaiken kaikkiaan turvapaikka-asioiden käsittely on tilastojen mukaan 
sujunut hallintotuomioistuimissa kohtuullisessa ajassa, eikä prosessissa ole 
havaittu tuomioistuimista johtuvia viiveitä. Tähän on paljolti myötävaikut-
tanut sekä Helsingin hallinto-oikeuden että korkeimman hallinto-oikeuden 
turvapaikka-asioiden käsittelyyn vuosina 2012–2014 saama lisärahoitus. Nä-
mä seikat on tuotu esille edellä mainitussa maahanmuuttohallinnon vuoden 
2014 tuloksellisuuden parantamista koskevassa raportissa.

Toiminnan tehostamiseksi esillä on ollut turvapaikka-asioiden muutok-
senhaun hajauttaminen Helsingin hallinto-oikeudesta useampiin hallinto-
oikeuksiin. Uudistuksen on arvioitu nopeuttavan asioiden lopullista käsit-
telyä, jolloin myös vastaanottokeskusten kustannukset alenisivat.

Turvapaikkaohjeen mukaan poliisilaitoksen tai Rajavartiolaitoksen tu-
lee antaa hakijalle turvapaikkapäätöstä koskeva haastetiedoksianto ilman 
aiheetonta viivytystä ja viimeistään viikon kuluttua päätöksen saapumises-
ta. Haastetiedoksiantomenettely on raskas, ja se on omiaan viivyttämään 
päätöksen annon jälkeisiä toimenpiteitä. Esimerkiksi vuonna 2014 keski-
määräinen tiedoksiantoaika oli Pohan edellä mainitun raportin mukaan 25 
vuorokautta.

4.3 Vastaanottotoiminnan säästöjen arviointi 
on vaikeaa

Vuoden 2014 ennuste turvapaikanhakijoiden määrälle oli 3 000, ja vastaan-
oton määräraha 49,8 miljoonaa, eli 10,5 miljoonaa pienempi kuin edellisen 
vuoden toteuma. Hakijamäärät kasvoivat kuitenkin vuoden 2014 aikana ol-
len yhteensä 3 651, ja lukumäärään voidaan lähivuosina odottaa huomatta-
vaa lisäystä.

Kuten jo edellä on tuotu esille, turvapaikkahakemusten käsittelyn no-
peuttamisella on ollut määrä saavuttaa merkittäviä säästöjä erityisesti vas-
taanottotoiminnassa. Toisaalta turvapaikanhakijoiden ja kiintiö-pakolaisten 
määrän lisääntyminen aiheuttaa huomattavaa menojen kasvua. Esimerkiksi 
vuodelle 2014 pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon joudut-
tiin myöntämään lisämäärärahoja yhteensä 13,6 miljoonaa käytön oltua 61,9 
miljoonaa. Tämä aiheuttaa säästöjen saavuttamisen arvioinnille vaikeuksia.

Konkreettisena tavoitteena on ollut tehostaa maahanmuuttoviranomais-
ten toimintaa siten, että valtionhallinnon menokehyksissä edellytetty toimin-
nan tehostamiseen liittyvä 20 miljoonan euron säästö sekä hakijamäärien 

Turvapaikka-asioiden 
muutoksenhaun hajauttaminen 
on harkinnassa
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vähenemiseen liittyvä säästö (arvio 20 miljoonaa euroa) turvapaikanhaki-
joiden vastaanottotoiminnan menoissa saavutetaan vuoteen 2015 mennes-
sä. Sisäministeriön selvityksen mukaan kehittämistoimilla olisi saavutet-
tu vuosina 2011–2014 yli 16 miljoonan euron, eli noin 20 prosentin säästöt. 
Luku on saatu vertaamalla vastaanottotoiminnan vuoden 2011 määrärahan 
kokonaiskäyttöä vuoden 2014 toteumaan. Toisaalta keskimääräiset henki-
löä kohden lasketut vastaanoton kustannukset ovat nousseet vuodesta 2011.

Toteuma 
2011

Toteuma 
2012

Toteuma 
2013

Tavoite 
2014

Toteuma 
2014

Turvapaikanhakijoiden määrä 3 088 3 124 3 238 3 000 3 651

Vastaanottokeskusten 
käyttöaste keskimäärin % 78,5 90 83 90 83

Vastaanottokeskusten 
paikkaluku keskimäärin 
yhteensä enintään

3 085 3 054 2 965 2 750 2 613

Keskimäärin vastaanoton 
piirissä olevia/henkilöä/vuosi 4 217 4 160 3 536 3 450 3 041

Määräraha, 1 000 euroa 77 906 69 777 60 282 49 823 61 941

Keskimäärin vastaanoton 
kustannukset/henkilö/vuosi 18 474 16 773 17 048 13 942 20 368

Taulukko 3: Turvapaikanhakijoiden vastaanottotoiminta. Lähde: Maahanmuuttovirasto, 
kirjanpitoyksikön tilinpäätökset

4.4 Vastaanottotoiminnan uudistaminen on 
tarpeen

Vastaanottokeskuksia ylläpitävät valtio sekä sen rahoittamina kunnat, Suo-
men Punainen Risti ja nyt myös yksityinen sektori. Valtion vastaanottokes-
kukset sijaitsevat Joutsenossa ja Oulussa. Sisäministeriö on aiemmin tehnyt 
päätökset vastaanottokeskusten avaamisesta ja majoituspaikkojen määristä. 
Se on kuitenkin 24.9.2015 tekemällään päätöksellä antanut Maahanmuut-
tovirastolle valtuudet perustaa vastaanotto- ja järjestelykeskuksia. Valtuu-
det, jotka eivät kuitenkaan koskeneet valtion vastaanottokeskuksia, annet-
tiin ajalle 24.9.–31.12.2015.

Turvapaikanhakijoiden lukumäärän vaikea ennustettavuus on aiheutta-
nut sen, että lyhyelläkin aikavälillä majoituspaikkojen määrän tulee olla ky-
syntään nähden joustava. Esimerkiksi alkuvuonna 2014 yksiköiden majoitus-
kapasiteettia jouduttiin vähentämään tuntuvasti, mutta palauttamaan sitä 
jälleen osittain loppuvuodesta. Vuonna 2015 turvapaikanhakijoiden määrä 
oli jo huomattavasti lisääntynyt, ja se oli elokuussa jo enemmän kuin koko-
naisuudessaan vuonna 2014. Vuoden 2015 lokakuussa sisäasiainministeriö 
arvioi Suomeen tulevan vuoden aikana 30–35 000 turvapaikanhakijaa. Tä-
mä on asettanut paineita avata uusia vastaanottokeskuksia jo alkusyksyn ai-
kana, mikä edellyttää huomattavaa lisärahoitusta. Eduskunta on myöntänyt 
pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimintaan vuoden 2015 
toisessa lisätalousarviossa 19,5 miljoonaa euroa.

Muuttuneen tilanteen vuoksi vastaanottotoiminnassa on vuonna 2015 
jouduttu tukeutumaan poikkeuksellisiin ratkaisuihin, joihin lukeutuu myös 
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Tornioon syyskuussa perustettu järjestelykeskus. Sen seurauksena turvapai-
kanhakijat eivät enää voi jatkaa matkaansa ilman rekisteröitymistä.

Tarkastusajankohtana turvapaikanhakijat odottivat puhuttelua nk. tran-
sit-yksiköissä. Puhuttelun jälkeen asiakkaat lähetettiin odotusajan vastaan-
ottokeskuksiin odottamaan turvapaikkapäätöstä, mikä on ollut omiaan ai-
heuttamaan lisäkustannuksia. Tilanteen vakiintuessa yhtenä vaihtoehtona 
voisi olla turvapaikanhakijoiden vastaanoton keskittäminen Pohjoismaissa 
sovelletun käytännön mukaan tietyille harvoille paikkakunnille.

Ainakin Joutsenon vastaanottokeskuksessa nähtiin, ettei ylempien viran-
omaisten ohjaus keskukseen nähden toimi. (Ohjausta käsitellään tarkem-
min luvussa 5.3.) Ohjauksen vahvistamiseksi valtion vastaanottokeskukset 
onkin sisäministeriön mukaan päätetty yhdistää Maahanmuuttovirastoon.

Tuloksellisuuden parantamista koskevassa hankkeessa selvitettiin myös 
vastaanottokeskusverkoston laajuutta sekä tarkasteltiin kuntasijoitusten ja 
muutoksenhakuprosessien tehostumista. Yhtenä strategisena tavoitteena 
on ollut siirtyä laitostyyppisestä toiminnasta hajautettuun asuntopohjai-
seen toimintaan. Tällöin laitosmaisia keskuksia olisivat enää alkuvaiheen 
transit-keskukset Helsingissä, Joutsenossa, Oulussa ja Turussa.

Tavoitteena on ollut, että kuntiin siirryttäisiin kahden kuukauden kulu-
essa oleskelulupapäätöksen saannin jälkeen. Maahanmuuttohallinnon tu-
loksellisuuden parantamista koskevan vuosiraportin mukaan oleskeluaika 
vastaanottokeskuksissa oli vuonna 2014 keskimäärin 46 vuorokautta. Aiem-
pina vuosina odotusaika on ollut jopa kaksinkertainen. Vuoden 2015 alku-
puoliskolla siirtymisen kesto pidentyi ollen noin 50 vuorokautta. Odotusai-
ka on laskettu siitä, kun asiakas on saanut tiedokseen myönteisen päätöksen 
siihen asti, kun hän on muuttanut pois vastaanottokeskuksesta.

Mikäli odotusaika lasketaan päätöksen tekopäivästä, oli se keskimäärin 
120 vuorokautta. Näin ollen päätöksen jälkeiset toimenpiteet, joihin sisäl-
tyy poliisin vastuulla oleva päätöksen tiedoksianto, ovat pidentäneet odo-
tusaikaa 2,5 kuukaudella. Tiedoksiantoa pidentää muun muassa se, että osa 
päätöksen saaneista katoaa tai piileksii poliisia ja heidät joudutaan etsintä-
kuuluttamaan. Tietoa keskimääräisistä oleskeluajoista koko vastaanotto-
keskusasumisen ajalta ei ole saatavissa.

Myönteisen päätöksen jälkeen työ- ja elinkeinoviranomaisten tehtävä-
nä on löytää asiakkaille kuntapaikka. Sen ohella vastaanottokeskukset ovat 
kannustaneet asiakkaitaan omatoimiseen muuttoon. Vuonna 2014 vastaan-
ottokeskuksista suoraan kuntiin muutti 1 267, ja ELY -keskusten osoittama-
na ainoastaan 317 henkilöä.

Työ- ja elinkeinoministeriössä oli tarkastusajankohtana meneillään Eu-
roopan pakolaisrahaston rahoittama hanke, jossa kunnille maksetaan ta-
loudellisia kannustimia kansainvälistä suojelua saavien vastaanotosta, jär-
jestetään sotatraumoihin ja kiintiöpakolaisten valintamatkoihin liittyvää 
koulutusta, lisätään pakolaisuuteen liittyvää tietoa sekä kehitetään hätäta-
pauksina tulevien kiintiöpakolaisten vastaanottoa. 

Kustannuksia voitaisiin vähentää 
vastaanottojärjestelmää ja 
sen ohjausta uusimalla 

Päätösten teosta on pitkä 
aika kuntiin sijoittumiseen

Omatoimiseen muuttoon 
kannustamisessa on onnistuttu
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5 Miten toiminnan tuloksellisuutta 
voitaisiin muutoin edistää?

Toiminnan tuloksellisuutta voidaan parantaa muun ohella tehostamalla tie-
topalveluista vastaavien yksiköiden tuottaman tiedon jatkojalostusta ja hyö-
dyntämistä. Esimerkiksi maahantuloennusteiden laatimiseen tulisi panostaa 
nykyistä enemmän. Päätösten valmistelua ja muuta toimintaa palvelevissa 
tietojärjestelmissä on niin ikään edelleen kehittämistarvetta. Sisäasiainhal-
linnossa konserniohjausta, prosessinomistajuutta sekä Poliisihallituksen 
roolia valtakunnallisten linjausten antajana tulee vahvistaa. Erityisen tär-
keää on ulkomaalaislainsäädännön uudistaminen.

5.1 Päätöksenteon tietoperustaa voidaan 
parantaa

Migrin toimintaa ja päätösvalmistelua tukevat oikeus- ja maatietopalvelu-
jen lisäksi Euroopan muuttoliikeverkoston (European Migration Network, 
EMN) Suomen yhteyspisteen toiminta.

Maatietopalvelun tehtävänä on
 – luotettavan ja ajan tasalla olevan lähtömaatiedon (Country of Origin 

Information/COI) hankkiminen ja tuottaminen turvapaikka-, maa-
hanmuutto- ja kansalaisuusyksiköiden päätöksenteon tueksi

 – viranomaisille tarkoitetun sähköisen TELLUS-maatietokannan yllä-
pitäminen ja kehittäminen

 – Maahanmuuttokirjaston kokoelman hoitaminen ja hankinnoista vas-
taaminen sekä

 – tietopalveluiden tuottaminen viraston tarpeisiin sekä kansallisille ja 
kansainvälisille viranomaisille, sidosryhmille ja järjestöille. 

Maatietopalvelu vastaa yksiköiden kyselyihin sekä laatii eri maita kos-
kevia tilannekuvia ja maaraportteja. Se on ollut aktiivisesti mukana myös 
kiintiöpakolaisten valintaryhmien kanssa.

Lähtömaatietoa on koottu viranomaiskäyttöön tarkoitettuun sähköiseen 
TELLUS-tietokantaan. Lähtömaatiedot sisältävät tietoja valtioiden poliit-
tisista ja yhteiskunnallisista olosuhteista, ihmisoikeus- ja turvallisuustilan-
teesta, lainsäädännöstä, maantiedosta sekä arkielämään liittyvistä asioista, 
kuten terveydenhuollon saatavuudesta ja asiakirjojen myöntämiskäytän-
nöistä. Lähteinä käytetään muun muassa uutisia sekä muiden eurooppa-
laisten maahanmuuttoviranomaisten ja YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n 
tietokantoja. Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (European Asy-
lum Support Office, EASO) toimii lähtömaatutkijoiden verkostona ja aut-
taa muiden maiden hankkiman tiedon hyödyntämisessä.

Keskusrikospoliisin kanssa on tehty muun muassa yhteisiä tiedonhan-
kintamatkoja, mutta muutoin maatietopalveluilla ei juurikaan ole ollut po-
liisin kanssa tiedonkeruuta koskevaa yhteistyötä. Edustustojen ASKI-jär-
jestelmästä on saatu vaihtelevasti eri maita ja tilanteita koskevaa tietoa. Se 
saadaan pyytämällä, koska suorayhteyksiä järjestelmään ei ole.

Maatietopalvelun edustajan haastattelussa tuotiin esille, että tiedon tuot-
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tamisen yhtenä ongelmana on ollut toiminnan aliresursointi. Tämä on aiheut-
tanut sen, että tutkimusaineistojen läpikäynnille on jäänyt liian vähän aikaa.

Toistaiseksi valtaosa kyselyistä on tullut maatietopalveluun turvapaik-
kayksiköstä, vaikka maatietoa tarvitaan Migrin muillakin tehtäväalueilla. 
Myös tärkeimmillä sidosryhmillä on halutessaan pääsy tietokantaan. Eri-
tyisesti poliisi ja hallintotuomioistuimet ovat käyttäneet tätä mahdollisuut-
ta jonkin verran hyväkseen. Tavoitteena on ollut saada maatietokyselyt toi-
mivaksi osaksi ulkomaalaisrekisteriä.

Maatietopalvelun tutkijat ovat olleet erikoistuneita tiettyyn maa-aluee-
seen ja muihin erityiskysymyksiin. Projektitutkijat ovat tarkastelleet syste-
maattisesti puhuttelupöytäkirjoja. Tietoa tarvitaan erityisesti niistä lähtö-
maista, joista turvapaikanhakijoita tulee eniten Suomeen. Paitsi että tämä 
auttaa tunnistamaan paremmin maakohtaisia erityiskysymyksiä, niin täten 
saatua tietoa on ollut tarkoitus käyttää turvapaikkavirtoja ennakoivan jär-
jestelmän kehittämisessä.

Suomessa maahantuloennusteiden laatimiseen tulisi panostaa nykyis-
tä enemmän. Esimerkiksi Ruotsissa on ollut käytössä tähän tarkoitukseen 
soveltuva, EU-rahoituksella toteutettu työkalu. Tätä voitaisiin hyödyntää 
esimerkiksi toivotun maahanmuuton edistämisessä (erityisesti tarvittavan 
työvoiman turvaaminen tulevaisuudessa).

Maahanmuuton tilastointia ja EMN:n tuottamien tietojen jatkojalostus-
ta tulee kehittää. Tarkastusajankohtana toiminnassa oli Tilastokeskuksen 
ja EMN:n perustama epävirallinen työryhmä.

Euroopan muuttoliikeverkosto tuottaa vuosittain raportteja maahan-
muuttopolitiikan kehityksestä EU-jäsenmaissa ja -elimissä sekä erilaisia 
teematutkimuksia ajankohtaisista muuttoliikeaiheista. Sen vuotuisen työ-
ohjelman hyväksyy Euroopan yhteisön komissio. Painopiste on tutkimus-
aiheissa, joissa tutkimustarvetta ilmenee useamman EU-maan kohdalla. 
EMN:n tuottamaa tietoa on voitu hyödyntää lainsäädännön ja poliittisen 
päätöksenteon (esim. Maahanmuuttostrategia) valmistelussa, joskin Mig-
rissä on esitetty kritiikkiä siitä, ettei EMN:n tuottamien tietojen hyödyl-
lisyyttä osata kyllin arvostaa lainsäädäntötyössä. EMN julkaisee nykyisin 
myös erillisen vuosittaisen tilastokatsauksen.

Tarkastusajankohtana voimassa olleen hallitusohjelman mukaan maa-
hanmuuton tilastointi- ja tutkimustoimintaa on ollut tarve selkeyttää ja te-
hostaa. Aiheelliseksi katsottiin myös selvittää maahanmuuton osaamiskes-
kuksen perustamisen edellytykset. Osaamiskeskuksen tehtävänä olisi ollut 
kerätä, tuottaa ja analysoida tietoa maahanmuuttoasioita koskevan poliit-
tisen päätöksenteon ja operatiivisen viranomaistoiminnan tueksi. Tuolloin 
tarkasteltiin erityisesti edellytyksiä yhdistää osaamiskeskustoiminta sekä 
maahanmuuton tilastointi- ja tutkimustoiminta aiempaa laajemmin Euroo-
pan muuttoliikeverkoston Migriin sijoitetun kansallisen yhteyspisteen toi-
mintaan. Migrissä on katsottu, että osaamiskeskukselle on edelleen tarvet-
ta, mutta ainakaan toistaiseksi hanke ei ole edennyt.

Migrin oikeuspalvelu valmistelee yksiköitä koskevat yhteiset ohjeet se-
kä opastaa yksiköitä niiden omassa ohjevalmistelussa. Se koordinoi viraston 
laillisuusvalvontaa ja osallistuu yksiköissä tehtävään tuomioistuinratkaisu-
jen seurantaan ja analysointiin. Oikeuspalvelu on myös mukana lainvalmis-
telussa yhdessä substanssiyksiköiden kanssa.

Migrissä maatietopalvelua 
hyödyntää lähinnä 
turvapaikkayksikkö

Maahantuloennusteiden 
laatimiseen ja tietojen 
jatkojalostukseen tulisi 
panostaa aiempaa enemmän

Osaamiskeskushanke jäi kesken
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5.2 Tiedonvälitys ja tietojärjestelmät ovat 
edelleen kehitteillä

Tärkeimmät maahanmuuttoasioita hoitavien viranomaisten käytössä ole-
vat tietojärjestelmät ovat ulkomaalaisasioiden sähköinen asiankäsittelyjär-
jestelmä (UMA), Schengenin tietojärjestelmä (SIS II) ja viisumijärjestelmä 
(VIS). Erityisesti UMA-järjestelmän hyödyntämisen lisäämisen odotetaan 
saavan aikaan tuottavuuskasvua.

Ulkomaalaisasioiden sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä (UMA)

UMA on otettu käyttöön jo yli kymmenen vuotta sitten. Budjettirahoituksen 
lisäksi rahoitusta on saatu EU-rahastoista. Migristä saadun tiedon mukaan 
UMAn kehittämisen ja ylläpidon kustannukset olivat vuosina 2007–2014 
yhteensä noin 26,4 miljoonaa euroa. Migri on vastannut yksin kustannuk-
sista, vaikka järjestelmä palvelee useita eri viranomaisia.

Migrin laskelmien mukaan tuottavuuden (ratkaisut/htv) lisäys Migris-
sä on vuosina 2006–2014 ollut 34 %, ja tehokkuustason noston on lasket-
tu tuoneen vuoteen 2014 mennessä 86 henkilötyövuoden säästön. Poliisil-
ta saaduilla tiedoilla ei Migrissä ole kyetty sen sijaan tuottavuuskehitystä 
mittaamaan.8 Lisäksi on otettava huomioon, että tuottavuuden kasvuun vai-
kuttavat muutkin toimintatapojen muutoksiin liittyvät parannukset kuin 
UMAn avulla tapahtunut työn rationalisointi.

Migrin sanottua irti pitkäaikaisen konsulttisopimuksensa UMAn kehit-
tämis- ja ylläpitovastuuta on siirtynyt aiempaa enemmän Migrille itselleen. 
Toimintoja on otettu käyttöön asteittain. Sähköisen asiointipalvelukokonai-
suuden käyttöönotto käynnistyi vuoden 2011 lopussa. Samoihin aikoihin aloi-
tettiin raportointi- ja tilastointitoimintojen hyödyntäminen.

Vuoden 2014 loppupuolella automatisoinnin ja itsepalvelun kehittämi-
seen saatiin erillinen tuottavuusrahoitus. UMA4-hanke toteutetaan sisä-
ministeriön hallinnonalalla yhteistyössä Poliisihallituksen ja Rajavartio-
laitoksen kanssa Migrin ollessa sen päävastuullinen toteuttaja. Hankkeen 
kertaluonteisiksi kuluiksi on arvioitu neljä miljoonaa euroa. Sen avulla on 
arvioitu saavutettavan noin 28 prosentin tuottavuuden kasvu vuoden 2013 
toteumaan verrattuna ja säästöä yhteensä kolme miljoonaa euroa vuosina 
2017–2020.

UMAn toimivuutta on tutkittu, ja se on Migrin mukaan johtanut paran-
nuksiin järjestelmän käytössä. Järjestelmän hyödyntämistä voidaan vielä 
lisätä, mutta esimerkiksi oikeuksia UMAn käyttöön ole vielä tarvittavas-
sa määrin. Liittymien hallinto-oikeuksiin on kerrottu toimivan nyt hyvin, 
mutta Migrissä joudutaan kuitenkin edelleen tulostamaan dokumentteja ja 
lähettämään niitä postitse, koska hallinto-oikeuksilla ei ole lukuoikeuksia 
UMAan. Työaikaa säästäisi myös se, että tuomiolauselmatiedot saataisiin 
sähköisesti. Nyt tuomio- ym. tietoja joudutaan tilaamaan tuomioistuimilta 
ja syyttäjänvirastoista. Myöskään ELY-keskuksilla ei ole lain mukaan pää-
syä UMAan, joten tieto, joihin niillä kuitenkin on oikeus, toimitetaan edel-
leen postin välityksellä. Arkistointi Migrissä tapahtuu joko sähköisessä tai 
paperisessa muodossa.

Migrin päätösvalmistelussa on kerrottu olevan edelleen automatisoin-
nin tarvetta, ja UMAan tulisikin saada muun muassa lupahakemusten au-
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tomaattiset tarkistukset. Järjestelmää tulisi Migrin mukaan kehittää myös 
siten, että asioiden käsittelijät voisivat sinne tallennettujen asiakirjojen poh-
jalta käydä keskustelua merkityksellisiksi koetuista asioista.

Kelalla ja joillakin isoilla kaupungeilla on liittymät UMAan, mutta Mig-
rillä ja poliisilla on oikeus saada tietoja sosiaalietuuksista vain yksittäistapa-
uksissa. Niillä ei myöskään ole velvollisuutta eikä aina edes oikeutta ilmoit-
taa omatoimisesti tiettyä henkilöä koskevista etuuksista.

Poliisilaitoskyselyn mukaan poliisin tärkeimpiä tietolähteitä ovat 
UMA-, SUVI-, VIS-, PATJA-, Eurodac- ja SIS -järjestelmät sekä Rajavartio-
laitoksen sovellukset. Käytössä on lisäksi useita viranomaisrekistereitä yh-
distävä kyselyjärjestelmä Ulkonet. Lupahallinnossa hyödynnetään paljon 
väestötietojärjestelmää, mutta Migrin maatietojärjestelmää ei juurikaan 
mainita tietolähteenä.

UMAn rinnalla käytetään vielä varsin paljon poliisin omia tietojärjestel-
miä, mikä aiheuttaa päällekkäistä kirjaamista. Tällöin asiat kirjataan ensin 
poliisiasiain tietojärjestelmään (PATJA), josta ne siirretään joko automaat-
tisesti tai manuaalisesti UMAan. Lisäksi näiden järjestelmien yhteen toimi-
vuudessa olisi kehittämisen varaa, mutta edelleen merkittävästi myöhässä 
olevan VITJA-järjestelmän odotetaan korjaavan aikanaan nämä puutteet. 
Yleensäkin eri järjestelmät ovat poliisilaitoskyselyssä esitetyn mukaan suu-
relta osin yhteen toimimattomia, osittain vanhentuneita ja työläitä käyttää, 
ja käytännöt aiheuttavat päällekkäistä kirjaamista.

UMAn puutteina on poliisissa nähty järjestelmän käyttövarmuuden heik-
koudet ja käytön kankeus. Tämä aiheuttaa ongelmia muun muassa asiakas-
palvelutilanteissa. Myös sähköisen asioinnin ohjeistusta asiakkaille tulisi 
lisätä ja täsmentää. Muita poliisin esille tuomia parannusehdotuksia ovat 
päällekkäisten tallennusten poistaminen, kuulustelujen kirjaamisen yksin-
kertaistaminen, asiakirjojen helpompi esille saaminen ja ulkomaalaisasioi-
ta koskevien lukuisten lomakkeiden integrointi UMAan.

Poliisitoimen kyselyvastauksissa on kiinnitetty huomiota siihen, että 
kaikki turvapaikkahakemusten yhteydessä ulkomaalaiselta otetut sormen-
jäljet tulisi tallentaa suoraan UMA-järjestelmään, sen sijaan että ne otetaan 
ja tallennetaan nykyisin eri tarkoituksia varten kolmeen eri rekisteriin (Eu-
rodac, Afis ja UMA).

Maahanmuuttoyksikön mukaan sormenjäljet otetaan jokaisen luvan 
yhteydessä, eli silloinkin, kun siihen ei nähtäisi olevan tarvetta. Sillä ja po-
liisilla ei kuitenkaan ole tietojärjestelmien kehittymättömyyden vuoksi 
mahdollisuuksia tehdä sormenjälkivertailuja ennen päätöksentekoa. Jär-
jestelmän kehittäminen edellyttäisi rahallisia panostuksia, mutta toisaal-
ta se toisi henkilötyövuosisäästöjen lisäksi hyötyjä muun muassa laittoman 
maahantulon torjumiseen.   

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että tietoa on poliisitoimelle varsin pal-
jon saatavissa, mutta yhteydet toisiin järjestelmiin eivät vielä toimi riittä-
vän hyvin. UMAa ei vielä hyödynnetä riittävästi ja VITJAn kehittämisessä 
ollaan myöhässä. Päällekkäistä rekisteröintiä esiintyy. Järjestelmien käy-
tössä ja käyttökoulutuksessa ilmenee puutteita. Myös salassapitosäännök-
set muodostavat edelleen suuria esteitä tiedonvälitykselle.

Edustustojen kyselyvastausten perusteella seitsemän edustustoa ilmoit-
ti käyttävänsä UMA-järjestelmää pääosin tehokkaasti. Sen käyttöön liittyi 
ongelmia 12 edustuston mielestä. Järjestelmää pidettiin raskaana, epäloo-
gisena, hitaana, käyttäjäepäystävällisenä, vaikeaselkoisena ja epäyhtenäise-
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nä. Ohjelmassa on turhia tallennusvaiheita, ja toiminnot ovat usean polun 
päässä. Monessa edustustossa hitauden katsottiin johtuvan heikoista tie-
toliikenneyhteyksistä. Järjestelmän tehokkaan käytön esteenä mainittiin 
myös puutteellisesti järjestetty koulutus.

Ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa (1270/1997) on puutteelliset 
säännökset rekisterinpitäjistä. Laissa mainitaan esimerkiksi ulkoasiainmi-
nisteriö, mutta ei edustustoja. Lakiin tulisi sisällyttää myös säännökset me-
nettelyistä, joissa tehtäviä annetaan ulkoiselle palveluntarjoajalle. Lakia 
tulisi täydentää määrittelemällä ne muut kuin laissa nyt jo mainitut ulko-
puoliset rekisterit, joiden sisältämää tietoa tarvitaan maahanmuuttoon liit-
tyvien tehtävien suorittamiseksi. Lisäksi tulisi selvittää ilman eri pyyntöä 
saatavan, automatisoidun ja massamuotoisen tiedon lisäämistarpeet ja -mah-
dollisuudet (esim. tiedonsaanti sosiaali- ja terveydenhuoltoviranomaisilta).

Valtiontalouden tarkastusvirasto on eduskunnalle annetussa, vuoden 
2015 toimintaa koskevassa kertomuksessaan (K 18/2015 vp) katsonut, että 
digitalisaation edistäminen edellyttää vahvaa ja sitoutunutta johtajuutta ja 
konserniohjausta. Digitalisaatio tulee huomioida säädösvalmistelutyössä. 
Myös olemassa olevia säädöksiä tulee tarkistaa, jos ne muodostavat turhan 
esteen prosessien innovatiiviselle uudelleensuunnittelulle ja digitalisaati-
olla tavoitelluille hyödyille.  

Viisumijärjestelmät VIS ja SUVI

VIS (Visa Information System) on Euroopan unionin säädöksiin perustuva 
Schengen-maiden yhteinen viisumitietojärjestelmä. Jokaisen maan kansal-
lisesta viisumitietojärjestelmästä (Suomessa SUVI) siirtyy yhteiseen tieto-
kantaan Schengen-viisumihakemustietoja ja hakijan biometriset tunnisteet 
(kasvokuvat ja sormenjäljet). Järjestelmän päätarkoitus on parantaa jäsen-
maiden sisäistä turvallisuutta ja laittoman maahantulon torjuntaa yhteistä 
viisumipolitiikkaa ja viisumihakijoista tehtäviä tarkastuksia tukemalla sekä 
helpottamalla matkustamista Schengen-alueella. Tietojärjestelmän perus-
tamis- ja käyttökustannukset jaetaan Schengen-maiden kesken.

EU:ssa määritellyn järjestelmän käyttösuunnitelman mukaan VIS:n käyt-
töönotto aloitettiin lokakuussa 2011 Pohjois-Afrikan maista, ja käyttöä laa-
jennetaan kahdeksassa vaiheessa. Käyttöönotto kullakin levitysalueella 
edellyttää, että jokainen jäsenmaa on ilmoittanut komissiolle teknisen ja ju-
ridisen valmiutensa siihen. VISin käyttö ulotettiin viimeisellekin ns. levi-
tysalueelle vuoden 2015 marraskuussa. Viimeinen Schengenin ulkoraja tu-
lee VISin piiriin helmikuussa 2016. Levitykset ovat ulkoasiainministeriön 
mukaan onnistuneet hyvin ja VISin kapasiteetti on riittänyt.

Kyselyvastausten perusteella useissa edustustoissa SUVI/VIS-järjes-
telmän katsottiin toimivan varsin hyvin ja sen käytön olevan tehokasta. 
Puutteita ja parannusehdotuksia nostettiin kuitenkin myös esille. SUVI esi-
merkiksi hyväksyy sormenjälkiä, jotka VIS-järjestelmässä hylätään. Paikal-
lispoliisille kohdennettuun kyselyyn saaduissa vastauksissa ei kohdistettu 
VIS-järjestelmään mainittavampaa kritiikkiä. Puutteena on kuitenkin pi-
detty sitä, etteivät kaikki jäsenmaat tallenna siihen sormenjälkiä. Tilanteen 
katsotaan osin johtuvan siitä, että esimerkiksi viisumihakemukset on voi-
tu monesti jättää ilman sormenjälkien ottoa. EU:n viisumisäännöstön mu-
kaan uusia sormenjälkiä ei tarvitse ottaa, jos edellisten ottamisesta on vä-
hemmän kuin 59 kuukautta.

Ulkomaalaisrekisterilakia 
tulee tarkistaa
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SUVIn tehokasta käyttöä edesauttaisi, jos järjestelmän käyttökielek-
si voisi valita englannin. Tämä mahdollistaisi asemamaasta palkatun hen-
kilökunnan nykyistä tehokkaamman käytön hakemustietojen käsittelyssä. 
Järjestelmään toivottiin myös enemmän automatiikkaa ja parempia hakuo-
minaisuuksia. Häiriöt järjestelmään sisältyvissä tarkastustoiminnoissa hi-
dastavat aika ajoin hakemuskäsittelyä.

Muiden viranomaisten järjestelmistä edustustot käyttävät varsinkin 
UMA-järjestelmää. Pääsyä kaikkien maahantuloviranomaisten maahantu-
lon kannalta keskeisiin järjestelmiin pidettiin tärkeänä.

Passi- ja viisumiyksikön mukaan SUVI-järjestelmällä alkaa jo olla ikää, 
ja se on jatkuvan kehittämisen kohteena. Tarkoituksena on laittaa vireil-
le korvaavan järjestelmän esiselvityshanke. Laskeneet viisumimäärät ovat 
kuitenkin hieman vähentäneet toimenpiteen kiireellisyyttä. SUVIn kehit-
täminen on vähäisten resurssien vuoksi ollut jatkuvaa priorisointia. EU:sta 
tulevat pakolliset vaatimukset sivuuttavat monet muut hyvät käytännön rat-
kaisut. Myös VIS-järjestelmän kytkeminen SUVIin on ollut oma haasteensa.

Ulkoasiainministeriö on vuosina 2009–2014 käyttänyt viisumikäsitte-
lyn tietojärjestelmien perustamiseen sekä niiden kehittämiseen ja ylläpi-
toon kaikkiaan lähes 36,5 miljoonaa euroa. EU:n ulkorajarahasto on avus-
tanut hankkeita noin 4,2 miljoonalla eurolla.

Schengenin tietojärjestelmä (SIS II)

Suomessa on käytössä myös Schengen-maiden käyttöön luotu SIS-tieto-
järjestelmä. Eräiden epäonnistumisien ja viivästysten jälkeen, kehitystyön 
oltua merkittävästi myöhässä, Suomessa päädyttiin vuoden 2014 keväällä 
kansallisen järjestelmän väliaikaiseen ratkaisuun.

SIS-järjestelmän tarkoitus on auttaa kansallisia lainvalvonta-, oikeus- ja 
hallintoviranomaisia suojelemaan paremmin Schengen-aluetta, torjumaan 
rikollisuutta ja paikallistamaan kadonneita henkilöitä. Sen avulla Scheng-
en-alueen ulko- ja sisärajoilla tehtävistä tarkastuksista vastaavat rajavartio-, 
tulli- ja poliisiviranomaiset voivat välittää muun muassa ilmoituksia etsin-
täkuulutetuista tai kadonneista henkilöistä.

SIS II -hankkeelle on vuosina 2004–2015 myönnetty määrärahoja yh-
teensä 27,3 miljoonaa euroa. Samana ajanjaksona määrärahan käyttö oli 15,7 
miljoonaa, josta kansallisen rahoituksen osuus oli 9,6 miljoonaa ja rahasto-
rahoitus 6,1 miljoonaa euroa.

Sisäministeriön sisäisessä tarkastuksessa valmistui vuonna 2014 SIS II 
-hanketta koskeva tarkastuskertomus, jossa arvioitiin noin kymmenen vuotta 
kestäneen hankkeen toimintaa ja kansallisen osuuden toteuttamista9. Kan-
sallisesti SIS II -hanke on osa poliisihallinnon tietojärjestelmäuudistus-
ta, ja sen toteutus on suurelta osin kytköksissä VITJA-hankkeeseen ja osin 
myös hallinnon turvallisuus-verkkohankkeeseen (TUVE). Tarkastuksessa 
kiinnitettiin huomiota muun muassa siihen, että SIS II -hankkeelle aiheu-
tuu haasteita muihin tietojärjestelmiin ja verkkoihin kohdistuvasta riippu-
vuudesta. Tietohallinnolle ja hankkeille ei ollut määritelty yleistä projekti-
mallia tai selkeää toimintamallia. Koska toimijoilla on erilaisia intressejä ja 
toimintatapoja, niin kokonaisuuden hallinta on osoittautunut haastavaksi. 
SIS II -hanketta oli myös ohjattu ja valvottu pitkälti sivutoimisesti. Poliisi-
hallituksen ja Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) välinen ohjaus-
suhde ei ollut toiminut tilaaja-tuottajamallin mukaisesti, ja asiat olivat jää-
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neet osin myös dokumentoimatta.
Poliisihallitus on nähnyt ongelmalliseksi sen, että vaikka SIS II -järjes-

telmän käyttäjiä ovat Rajavartiolaitos, Tulli, Migri ja ulkoasiainministeriö, 
niin tämän merkittävän ja kalliin tietohallinto-hankkeen toteuttamis- ja ra-
hoitusvastuu on poliisilla.

Sisäisen tarkastuksen laatimien suositusten mukaan hallinnonalan tie-
tohallinnon konserniohjausta tulee vahvistaa ja ottaa käyttöön yleiseen pro-
jektimalliin perustuva yhteinen hankkeiden hankintamalli, jossa hankkeen 
keskeiset toimintakäytännöt määritellään yksiselitteisesti.

Eräiden poliisilaitosten näkemysten mukaan Euroopan tasoisten rekiste-
rien puute haittaa toimintaa. Esimerkiksi Schengen-alueen rajanylityksistä ja 
EU-oleskeluluvista ei saa mistään rekisteristä tietoa. Tietoa ei ole myöskään 
ollut saatavissa keskitetysti eri maiden kansallisista maahantulokielloista.

5.3 Ohjaus on osin riittämätöntä

Normiohjauksen puutteet

Ulkomaalaislakiin on tehty sen voimassaolon aikana huomattavassa mää-
rin muutoksia. EU-direktiivien saattaminen kansalliseen lainsäädäntöön 
on tuottanut vaikeasti luettavia ja keskenään ristiriitaiseksi koettuja pykä-
liä. Normiston selkeyttämiseksi laki kaipaa kokonaisuudistusta ja yksinker-
taistamista. Lakitasolla olisi vältettävä tarkkaa sääntelyä, joka ei anna riittä-
västi mahdollisuuksia erilaisten tilanteiden vaatimille ratkaisuille. Tarkempi 
sääntely tulisi siirtää asetustasolle.

Migrissä on esimerkiksi katsottu, että oikeiden tietojen toimittamis-
ta koskevaan asiakkaan vastuuseen on kiinnitetty säädöstasolla liian vä-
hän huomiota. Lainsäädännöstä puuttuvat väärinkäyttöyrityksiä (esim. lu-
me-avioliitot) koskevat pykälät. Säädökset eivät myöskään tue kaikilta osin 
riittävästi nykyisin käytössä olevien sähköisten toimintatapojen käyttöä ja 
toimintojen rationalisointia. Luvuissa 3–5 on tuotu esille useita muitakin 
lainsäädännön kehittämistarpeita.

Sisäministeriössä on ollut vireillä ulkomaalaislain uudistaminen, jonka 
valmistelutyössä myös Migri on ollut mukana. Tässä työssä edetään vaiheit-
tain ja osin erillislakien (esim. kausityöntekijät) valmistelujen kautta.  Sisä-
ministeriön mukaan lähivuosina ei kuitenkaan ole nykyresurssein mahdol-
lisuuksia toteuttaa lain kokonaisuudistusta.

Konserniohjausta ja prosessinomistajuutta vahvistetaan

Maahanmuuttoasioissa tarvitaan ohjauksen vahvistamista. Tilanne, jossa 
toimijat työskentelevät eri toimialueilla, jotka kuitenkin liittyvät samaan 
maahanmuuton tehtäväkokonaisuuteen, luo erityistä tarvetta konserni- ja 
prosessiohjauksen vahvistamiseen. Viranomaisilta puuttuvat nykyisin esi-
merkiksi yhteiset, lupahallinnon kokonaisprosesseja koskevat tulostavoit-
teet. Maahanmuuttoon liittyvät tehtävät tulisi nähdä suuremmassa määrin 
kokonaisuutena, missä tehtävässä sisäministeriöllä olisi nykyistä merkittä-
vämpi rooli. Käytännössä tämä merkitsisi hallinnonalalla aiempaa enemmän 
ylätason kannanottoja kysymyksiin, jotka liittyvät muun muassa määrära-
hojen kohdentamiseen, tehtävien priorisointeihin ja viranomaisyhteistyö-
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hön. Hallinnonalojen välillä tulisi lisäksi saada aikaan velvoittavammat so-
pimukset esimerkiksi siitä, miten lupahakemusten käsittelyyn käytettävissä 
oleva aika jaetaan eri viranomaisten kesken.

Maahanmuuttoviraston prosessiomistajuutta tulisi vahvistaa. Erityi-
sesti turvapaikka-asiat ja vastaanotto ovat kärsineet prosessiomistajuuden 
puutteesta, koska turvapaikkatutkinta ja vastaanottotoiminta ovat vahvas-
ti kytköksissä toisiinsa. Henkilöiden siirto vastaanottokeskuksesta toiseen 
vähenisi ja kustannukset pienenisivät, jos hakija esimerkiksi sijoitettaisiin 
heti siihen vastaanottokeskukseen, jossa turvapaikkapuhuttelukin pidetään. 
Tätä tukisi valtion vastaanottokeskusten siirto Migrin prosessiohjaukseen.

Sisäministeriö on tiedostanut ongelman ja ilmoittanut tulevansa vastai-
suudessa voimistamaan konserniohjausta erityisesti tulosohjauksen kei-
noin. Aiemmin varsin itsenäisesti toimineet valtion vastaanottokeskukset 
on myös päätetty siirtää Maahanmuuttoviraston tiukempaan ohjaukseen.

Poliisitoimen ohjauksessa on puutteita

Kyselyvastausten mukaan poliisilaitokset ovat saaneet ohjausta maahan-
muuttoasioiden hoitoon lähinnä Poliisihallitukselta ja Maahanmuuttoviras-
tolta. Poha on painottanut ohjauksessaan enemmänkin vaikuttavuus- kuin 
käsittelyaikatavoitteita, ja tavoitteet sisältyvät pääasiassa sen antamiin oh-
jeisiin, eivätkä niinkään tulossopimuksiin. Pohan ohjaukseen ja seurantaan 
liittyvät tehtävät ovat lisääntyneet erityisesti laittoman maahantulon torjun-
nassa sitä koskevan valtakunnallisen toimintaohjelman myötä. Poliisitoi-
messa seurataan LAMA-asioiden lisäksi muun muassa henkilötyövuosien 
kohdentumista, lupakäsittelyä ja maasta poistamista. Useimpien poliisilai-
tosten mukaan Pohan koetaan ohjaavan ulkomaalaistutkintaa ja -valvontaa 
sekä maasta poistamista hyvin. Erityistä arvostusta on saanut Pohan käyn-
nistämän päällystötasoisen ulkomaalaisverkoston toiminta, jonka avulla 
osaamista ja yhdenmukaisia toimintamalleja on pyritty lisäämään. Tämän 
lisäksi hyvänä on pidetty Pohan vuonna 2014 käynnistämää ulkomaalais-
asioiden verkkokoulutusta.

Poliisilaitokset ovat arvostaneet myös Migrin antamaa tukea. Erittäin 
hyväksi toimintatavaksi ovat osoittautuneet kokeilut, joissa Migrin työnte-
kijä on työskennellyt poliisilaitoksella. Sekä Pohalta että Migriltä toivotaan 
kuitenkin lisää koulutusta. Muun muassa UMA-rekisteriä koskeva lisäkou-
lutus koetaan tarpeelliseksi.

Poha on linjannut ulkomaalaisvalvonnan osaksi peruspoliisitoimintaa. 
Poliisin peruskoulutukseen sisältyy kuitenkin ulkomaalaisasioihin liittyvää 
opetusta erittäin vähän, minkä ei katsota antavan riittäviä valmiuksia käy-
tännön toimintaan. Poliisihallituksessa käydyn haastattelun mukaan lisäpa-
nostusta toivotaan erityisesti terrorismin ja ”hit and run” -ilmiön torjuntaan.

Pohalta odotetaan valtakunnallisia linjauksia erityisesti EU-kansalaisten 
rekisteröintiin ja jatkolupiin liittyvissä kysymyksissä. Tukea halutaan muun 
muassa työsopimusasioiden tulkintaan sekä toimeentulon ja opintosuori-
tusten riittävyyden arviointeihin. Nykyiset tietojärjestelmät eivät myöskään 
tue riittävästi operatiivisessa toiminnassa tapahtuvaa päätöksentekoa. Nyt 
valtakunnassa saatetaan ratkoa samanlaisia kysymyksiä eri paikoissa, ja se 
voi jopa johtaa erilaisiin ratkaisuihin.

Poliisin peruskoulutuksessa on 
liian vähän ulkomaalaisasioihin 
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Edustustojen ohjaukseen lisää johdonmukaisuutta ja ajanmukaisuutta

Eri maahantuloviranomaisten maahantulolupien hakemisen ohjeistus ja tie-
dottaminen on ollut osin ristiriitaista. Ulkoasiainministeriön ohjeiden mu-
kaan ensimmäistä oleskelulupaa haetaan aina Suomen edustustosta. Migrin 
ja poliisin ohjeita on sen sijaan voitu tulkita niin, että on mahdollista tulla vii-
sumilla Suomeen ja jättää Suomessa oleskelulupahakemus paikallispoliisille. 

Ulkoasiainministeriön mukaan se on hyvin tietoinen maahantuloasioi-
den tiedottamiseen liittyvistä haasteista eri viranomaisten välillä. Viisumin 
ja oleskeluluvan välisestä suhteesta ja siihen liittyvästä tiedottamisesta on 
laadittu päivitetty ohje yhdessä sidosviranomaisten (Migri ja poliisi) kans-
sa sekä pyydetty vastuuviranomaisia tarkistamaan myös kirjallisen ohjeis-
tuksensa muun muassa kotisivuillaan.

Edustustokyselyyn vastanneiden enemmistö piti viisumi- ja oleskelulupa-
asioissa saamaansa koulutusta ja ohjausta pääosin riittävänä. Tyytymättömi-
en joukossa koulutuksen suurimpana puutteena pidettiin sen pinnallisuut-
ta ja teknisyyttä. Lisäkoulutusta kaivattiin substanssiasioissa, alueellisissa 
erityiskysymyksissä sekä haastattelu- ja asiakaspalveluasioissa. UMA-jär-
jestelmäkoulutuksen lisäämistä pidettiin myös tarpeellisena.

Edustustot toivoivat Maahanmuuttovirastolta nykyistä selkeämpiä ja 
ajanmukaisempia ohjeita ja parempia työvälineitä. Asiantuntijatuen laatua 
heikentävät siihen liittyvät toimitusviiveet. Migrin yleiseen sähköpostiin 
lähetettyihin kyselyihin ei edustustojen mukaan aina vastata riittävän no-
peasti. Yhteydenpitoa voitaisiin esimerkiksi parantaa ottamalla virastossa 
käyttöön aihepohjaiset postilaatikot. 

Migrin mukaan ulkoasiainministeriön koulutuskäytännöt eivät riittäväs-
ti huomioi tiettyjen edustustojen erityistarpeita. Virasto on tehnyt ministe-
riölle koulutuksen kehittämistä koskevan ehdotuksen.
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6 Onko laitonta maahantuloa torjuttu 
tehokkaasti?

Laittoman maahantulon vastaisen toimintaohjelman voimassaoloaikana on 
sekä toteutettu runsaasti lainmuutoksia että nopeutettu käsittelyprosesse-
ja. Edustustoihin sijoitettujen yhdyshenkilöiden toiminnalla on saavutettu 
merkittäviä tuloksia. Yhteistyö eri viranomaisten sekä Venäjän rajavartio-
palvelun kanssa on rajaviranomaisten mukaan toiminut hyvin, joskin kus-
tannusleikkausvelvoitteet ovat Rajavartiolaitoksen mielestä jo nyt heiken-
täneet kykyä hallita rajatilannetta. Maahantulokieltoon määräämiseen ja 
maasta poistamiseen liittyy lisäksi joitain ongelmia. Nykytilanteessa tarvi-
taan myös aiempaa enemmän toimenpiteitä EU-tasolla.

6.1 Laittoman maahantulon riskit ovat 
kasvamassa

Laittomalla maahantulolla ja maassa oleskelulla tarkoitetaan tilanteita, jol-
loin ulkomaalainen on saapunut ja jäänyt tänne ilman laissa ja/tai Scheng-
enin rajasäännöstössä edellytettyjä asiakirjoja. Myös laillinen maassa oles-
kelu muuttuu laittomaksi esimerkiksi silloin, kun luvan voimassaolo lakkaa 
tai oleskelun peruste ei enää ole annetun luvan mukainen.

Vuonna 2014 Suomessa tavattiin hieman alle 3 000 laittomasti maassa 
oleskellutta kolmannen maan kansalaista ja noin 400 maahantulokiellos-
sa olevaa EU-kansalaista. Pääasialliset lähtömaat olivat Irak, Somalia, Ve-
näjä, Afganistan ja Iran.

Suurin osa Suomeen kohdistuvista laittoman maahantulon yrityksis-
tä tapahtuu EU:n sisärajojen kautta, ja yleisin reitti kulkee Ruotsin kautta 
Suomeen. Merkittävimpiä maahantulopaikkoja ovat olleet Helsinki–Van-
taan lentoasema sekä Helsingin ja Turun satamat. Maahan pyrkivien hen-
kilöiden lukumäärän voimakas kasvu vuonna 2015 on lisännyt riskiä myös 
pohjoisen Suomen rajanylityspaikoilla.

 Viranomaisten mukaan Suomeen kohdistuneessa laittomassa maahan-
tulossa ei ole menneinä vuosina tapahtunut vuosiin oleellisia muutoksia, 
lukuun ottamatta maahantulokiellon rikkomuksia, jotka olivat lisäänty-
neet huomattavasti. Laittomaan maahantuloon oli kuitenkin eräissä tapa-
uksissa havaittu liittyvän ihmiskauppaa. Viranomaiset ovat joutuneet myös 
viime vuosina ottamaan terrorismiuhan aiempaa vakavammin huomioon.

Maahan pyrkivien henkilöiden voimakkaalla lisääntymisellä saattaa 
vuodesta 2015 alkaen lisäksi olla merkittävääkin vaikutusta laittomien maa-
hantulijoiden lukumääriin. Laitonta maahantuloa voitaisiin torjua tehok-
kaammin, jos rajaturvallisuusjärjestelmä toimisi kaikissa EU-maissa hyvin. 
Nykytilanne edellyttäisikin muun muassa yhteisten rajavalvontatoimenpi-
teiden lisäämistä koko Euroopan unionin alueella.

6.2 Kotimaan viranomaisyhteistyö on 
lisääntynyt

Sisäasiainhallinnossa Rajavartiolaitos, poliisi ja Maahanmuuttovirasto tor-
juvat päivittäisessä toiminnassaan laitonta maahantuloa. Jyrki Kataisen 
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hallitusohjelman pohjalta käynnistyi myös laaja viranomaisyhteistyö, jos-
sa ovat olleet mukana sisäministeriön hallinnonalan edustajien lisäksi sosi-
aali- ja terveysministeriö, syyttäjälaitos, Tulli ja ulkoasiainministeriö. Näis-
tä koostuva LAMA-työryhmä valmisteli laittoman maahantulon vastaisen 
toimintaohjelman vuosille 2012–2015. Painopisteinä olivat lainsäädännön 
tarkistaminen ja viranomaisprosessien nopeuttaminen. Työryhmä on myös 
seurannut ohjelman toteutumista ja raportoinut siitä puolivuosittain sisäi-
sen turvallisuuden johtoryhmälle ja sisäministeriön johtoryhmälle. Toimin-
taohjelman voimassaoloaikana on toteutettu runsaasti lainmuutoksia ja no-
peutettu käsittelyprosesseja. Osa työryhmän esille ottamista ja osin myös 
tämän tarkastuksen aikana haastatteluissa ja kyselyissä esille nousseista 
epäkohdista edellyttää kuitenkin edelleen toimenpiteitä.

Useimmat poliisilaitokset suhtautuivat myönteisesti laittoman maahan-
tulon vastaisen toimintaohjelman toteuttamiseen, joskin sitä on jouduttu 
käytännössä tehtävien priorisoinnit huomioon ottaen rajoittamaan. Mah-
dollisuuksiin toteuttaa valvontaa ovat aiemmin vaikuttaneet myös ulkomaa-
laisvalvonnan puutteelliset toimivaltasäännökset. Viimeksi mainittu ongel-
ma on poistunut 1.5.2015 lukien voimaan tulleen ulkomaalaislakiin tehdyn 
muutoksen (193/2015) myötä.

Esimerkiksi Keskusrikospoliisin mukaan yhteistyö eri viranomaisten vä-
lillä toimii hyvin. Joka aamu järjestetään videoyhteyksin tilannekuvakatsa-
uksia, joissa ovat mukana Poliisihallitus, Keskusrikospoliisi, PTR-yksiköt, 
johtokeskukset ja poliisilaitokset sekä tulli- ja rajaviranomaiset.

Toiminnan tehostamiseksi poliisilaitoksiin on nimetty laittoman maa-
hantulon torjunnan vastuuhenkilöt. Niihin on myös sijoitettu poliisin, tul-
lin ja Rajavartiolaitoksen PTR-yhteistyötä ja LAMA-torjuntaa palvelevia ri-
kostorjunta- ja analyysiyksikköjä.

Rajavartiolaitos paljasti vuonna 2014 yhteensä 521 laitonta maahantu-
lijaa ja maahantulon järjestäjää. Laittomasta maahantulosta lähes kolmas-
osa tapahtuu EU:n ulkorajan ylityspaikoilla, ja noin 60 % henkilöistä on pal-
jastettu ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä sisärajan maahantulopaikoilla.

Merkittävin ulkorajan rajanylityspaikka on ollut Helsinki-Vantaan lento-
asema, jonne sijoittui noin 68 % ulkorajan laittoman maahantulon tapauk-
sista. Riskiltään suurin yksittäinen reitti on Istanbul–Helsinki -lentoreitti. 
Rajavartiolaitos on nykyisin jatkuvasti yhteydessä lentoyhtiöihin, joilta saa-
daan tietoa muun muassa pitkien suorien lentojen matkustajista.

Suomen ja Venäjän välillä on solmittu sopimus, jossa määritellään raja-
turvallisuusyhteistyön toiminnan tasot. Yhteistyöhön sisältyy säännönmu-
kaisia tapaamisia ja erilaisten työryhmien toimintaa myös operatiivisella 
tasolla. Rajavartiolaitoksen mukaan yhteistyö Venäjän kanssa on toiminut 
hyvin, ja sieltä Suomeen suuntautuvaa laitonta maahantuloa on hillinnyt 
Venäjän rajavartiopalvelun tehokas toiminta.

Rajavartiolaitoksella on käytössään operatiivista toimintaa palveleva tie-
tojärjestelmä, josta on liittymät UMAan sekä ulkoasiainministeriön ja po-
liisin tietojärjestelmiin. Kansainvälisellä tasolla hyödynnetään erityisesti 
Schengenin tietojärjestelmää ja Interpolin rekistereitä. Rajavartiolaitok-
sen näkemyksen mukaan olemassa olevat yhteydet ovat asioiden hoidon 
kannalta riittävät.

Riskianalyysit ovat yksi keskeisistä laittoman maahanmuuton välineistä. 
Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköissä tehdään lähinnä taktisen tason analyy-
sejä ja esikunnassa operatiivisia. Näistä viimeksi mainitut luovat valtakunnan 
tasolla perusteita päätöksenteolle voimavaroja eri kohteille allokoitaessa.

Rajaviranomaisten yhteistyö 
Venäjän kanssa on toiminut hyvin
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Vaikka omien rajojen valvonta onkin kunkin EU-valtion omalla vastuul-
la, niin myös EU:n alainen rajaturvallisuusvirasto (Frontex) osallistuu lait-
toman maahantulon torjuntaan laatimalla muun muassa EU-tasolla malleja 
riskianalyysien teolle. Analyysejä täydennetään Frontexin yhteisten operaa-
tioiden tuottamalla tiedolla.

Kokemukset teknisen valvonnan käyttämisestä ovat olleet hyviä. Kos-
ka Rajavartiolaitoksella on pitkä kokemus erilaisten teknisten valvontajär-
jestelmien kehittämisestä ja käytöstä, niin myös EU:n muut ulkorajavaltiot 
ovat käyneet laitoksen mukaan usein tutustumassa järjestelmiin ja niiden 
toteutukseen. Teknisten valvontajärjestelmien avulla on kyetty luomaan 
valvonnallisia painopisteitä ja kattavuutta sitomatta rajavalvontaan lisää 
henkilöstöä. Uusimpana kehityssuuntana on lisätä siirrettävien valvonta-
laitteiden käyttöä. Näillä voidaan tehostaa sellaisten alueiden valvontaa, 
joille kiinteät valvontajärjestelmät sopivat huonosti (esim. erämaa-alueet 
Lapissa ja Kainuussa).

Rajavartiolaitos harjoittaa säännöllistä yhteistyötä Keskusrikospoliisin 
kanssa ja hyödyntää sen osaamista kansainvälisessä rikostorjunnassa. Ri-
kostorjunnan yhteistyön kehittäminen Venäjän viranomaisten kanssa on 
myös yksi keskeisimmistä lähivuosien tavoitteista.

Hallitusohjelman, kehyspäätösten ja tuottavuusohjelmien pohjalta Raja-
vartiolaitokselle on asetettu vuosille 2012–2018 yhteensä lähes 22 miljoonan 
euron, eli noin kymmenen prosentin kustannusleikkausvelvoitteet. Leikka-
ukset ovat laitoksen mukaan jo nyt heikentäneet kykyä hallita nykyistä vai-
keampaa rajatilannetta. Parhaillaan Rajavartiolaitoksessa on meneillään 
vuoden 2017 loppuun ulottuva henkilötyövuosia vähentävä sopeuttamisoh-
jelma. Itärajan pohjoisosalla joudutaan vähentämään noin 40 % maastora-
jan valvontaa suorittavasta henkilöstöstä, mikä heikentää partiointia koko 
itärajalla. Toisaalta vuonna 2013 tehtyyn hallituksen kehyspäätökseen si-
sältyy 12,4 miljoonan pysyvä henkilöresurssilisäys kasvavan rajaliikenteen 
tarpeisiin kaakkoisrajalla ja pääkaupunkiseudulla.

6.3 Yhdyshenkilötoimintaan on kannattanut 
panostaa

Laittoman maahantulon torjunnassa nähdään erityisen tärkeäksi ryhtyä 
toimenpiteisiin jo maahan pyrkijöiden lähtö- ja kauttakulkumaissa. Viran-
omaiset ovatkin sijoittaneet maahanmuuttoalan yhdyshenkilöitä (Immi-
gration liaison officers, ILO) erityisesti Suomen ulkomaanedustustoihin. 
Yhdyshenkilöillä on ollut myös verkostoitumista muiden maiden yhdys-
henkilöiden kanssa.

Edustustoihin sijoitettujen yhdyshenkilöiden toiminta on nähty merkit-
täväksi. Toiminnan edelleen kehittämiseksi on perusteltua harkita lyhytai-
kaisten, kiertävien yhdyshenkilöiden lähettämistä edustustoihin, joilla on 
erityisiä tarpeita laittoman maahantulon torjunnassa.

Varsin tulokselliseksi osoittautunutta ILO-toimintaa on koordinoinut si-
säministeriön johtama työryhmä, jossa on sisäasiainhallinnon lisäksi ulko-
asiainministeriön ja Tullin edustus. Rahoitus on tullut sekä budjettivaroista 
että EU-rahastoista. Migrillä ei tarkastusajankohtana ollut enää rahoituk-
sellisia valmiuksia jatkaa omaa edustustaan ILO -toiminnassa.

Viranomaisten yhteisten maahanmuuttoalan yhdyshenkilöiden lisäksi 
poliisilla, Rajavartiolaitoksella ja Tullilla on ollut omia yhdyshenkilöitä. Polii-
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silla on myös ollut käytettävissään yhteispohjoismaisia PTN-yhdyshenkilöitä.
Yhdyshenkilöt ovat työskennelleet usein lentoasemilla, minkä on kerrot-

tu tuottaneen hyviä tuloksia. Ongelmana kuitenkin on, että jotkut lentoyhti-
öt ovat esimerkiksi mainettaan varjellen olleet haluttomia tietojen antoon.

Esimerkiksi poliisin ja Rajavartiolaitoksen yhdysmiesten ammattitaito 
asiakirjaväärennysten paljastamisessa on ollut arvostettua. Yhdysmiehet 
ovat myös suorittaneet maahantulijoiden haastatteluja, mihin toimintaan ja 
sen avulla saadun tiedon välittymiseen Suomeen on ainakin Migrissä nähty 
olevan nykyistä enemmänkin tarvetta. Yhdysmiesten tuottamaa tietoa on 
hyödynnetty erityisesti maahanmuuttoyksikössä. Sekä tarkastushaastatte-
luissa että maahantulon torjunnan arviointiraportissa on tuotu esille, et-
tä turvapaikkayksikön ja Migrin maatietopalvelun tiedonhankinnassa oli-
si tarpeen tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä yhdyshenkilöiden kanssa.

Rajavartiolaitoksen yhdyshenkilöt ovat toimineet tiiviissä yhteistyös-
sä poliisin yhdyshenkilöiden kanssa. Sen näkemyksen mukaan yhdyshen-
kilötoiminnan avulla on onnistuttu vuosittain torjumaan tuhansien laitto-
mien maahantulijoiden ja mahdollisten ihmiskaupan uhrien sekä muiden 
oletettavasti rikoksiin matkustamisen kohdemaassa syyllistyvien henkilöi-
den viisumin saanti, ja siten matka Suomeen ja edelleen muualle Scheng-
en-alueelle. Rajavartiolaitos sijoitti yhdyshenkilönsä myös Europoliin elo-
kuussa 2013. Toiminnasta saadut kokemukset ovat sen mukaan toistaiseksi 
olleet erittäin hyviä.

Rajavartiolaitoksen mukaan yhdyshenkilöiden järjestämät lentokenttä-
henkilöstön koulutukset ovat olleet merkittävä tekijä laittoman maahantu-
lon ehkäisyssä Kaakkois-Aasian lentoreiteillä. Erityisesti Turkista ja Kaak-
kois-Aasian maista Suomeen avattavat suorat lentoyhteydet muodostavat 
lähes aina laittoman maahantulon riskin, sillä ko. maihin riskimaista saa-
puvilta ei välttämättä edellytetä lentokentän kauttakulkuviisumia. Viisumi 
voi olla myös helppo hankkia, eivätkä rajaviranomaiset enää tarkista mat-
kustusasiakirjoja lennonvaihtoalueilla.

Migrin toivomuksena on, että yhdyshenkilöt tekisivät vastaisuudessa 
enemmän haastatteluja. Edustustoilta haluttaisiin lisäksi nykyistä enem-
män paikallisia olosuhteita koskevaa tietoa.

Yhdyshenkilöiden palveluita käyttävien edustustojen mielestä niiden toi-
minta tuo suurta lisäarvoa viisumi- ja oleskelulupahakemusten käsittelylle. 
Varsinkin Rajavartiolaitoksen yhdyshenkilön roolin merkitystä korostettiin. 
Yhdyshenkilöiden keskeisiä tehtäviä edustustoissa ovat hakemusasiakir-
jojen oikeellisuuden tutkiminen, asiakkaiden profilointi sekä edustustojen 
henkilöstön kouluttaminen.

Vilpillisten hakemusten tunnistaminen edustustoissa on haasteellista

Kyselyyn vastanneiden edustustojen selvän enemmistön mukaan niiden 
viisuminkäsittelyssä noudattamat prosessit mahdollistavat vilpillisten ha-
kemusten tunnistamisen ja laittoman maahantulon torjumisen. Keskeisiä 
vilpin tunnistamisen edellytyksiä ovat henkilöstön riittävä koulutus, koke-
mukseen perustuva ammattitaito, paikallisten olosuhteiden tuntemus, haas-
tattelut, tekniset apuvälineet ja viranomaisyhteistyö, ml. yhteistyö muiden 
Schengen-edustustojen kanssa. Viisumihakemusten yhteiskäsittelyä ja sii-
hen perustuvaa päätöksentekoa pidettiin hyvänä käytänteenä lisätä proses-
sin asiantuntijuutta edustustossa.

Kuuden edustuston vastausten perusteella viisumikäsittelyn puutteel-
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liset prosessit ja työkalut, niukat resurssit sekä henkilöstön nopea vaihtu-
minen lisäävät laittoman maahantulon riskiä. Erityisenä haasteena tuotiin 
esiin asiakirjojen oikeellisuuden todentaminen hakijan tullessa laittoman 
maahantulon riskimaasta.

Ulkoasiainministeriön mukaan väärinkäytösyritysten tunnistaminen 
viisumihakutilanteessa vaatii edustustossa asiantuntevaa ja ammattitai-
toista henkilökuntaa. Väärinkäytösyritysten tunnistaminen tapahtuu en-
sisijaisesti asemapaikan Schengen-maiden yhteisen käytännön mukaisesti 
paikallisten taustatarkastusten ja haastattelujen avulla. Tunnistetuista vää-
rennetyistä asiakirjoista valtaosa on ns. liiteasiakirjoja. Itse matkustusasia
kirjojen väärentäminen, joita tapauksia tulee vuosittain ilmi muutamia, on 
ministeriön mukaan entistä vaikeampaa niiden tasoltaan korkeampien tur-
vallisuusominaisuuksien vuoksi.

Sormenjälkien ottamisesta (biometriset tunnisteet) määrätään EU:n vii-
sumisäännöstössä seuraavasti: jos hakijalta aiempaa hakemusta varten ke-
rätyt sormenjäljet on ensimmäistä kertaa tallennettu viisumitietojärjestel-
mään alle 59 kuukautta sitten ennen uuden hakemuksen päivämäärää, uusia 
sormenjälkiä ei saa ilman perusteltua syytä ottaa. Yhden kyselyyn vastan-
neen edustuston mukaan Suomen tapa vastaanottaa viisumihakemuksia ei 
tue kiinnijäämistä. Muut jäsenmaat tallentavat hakijan sormenjäljet jokai-
sella hakukerralla. Ulkoasiainministeriön mukaan edustuston esittämät 
huomiot ovat sen tiedossa. Asiasta on keskusteltu EU:n viisumityöryhmäs-
sä, jossa käsitellään EU:n viisumisäännöstöön tehtäviä muutoksia.

Oleskeluluvissa noin kolmannes edustustoista piti asiakirjojen aitouden 
tunnistamista haasteellisena. Syiksi mainittiin osaamisen ja resurssien sekä 
riittävien työvälineiden puuttuminen. Erityisen vaikeana pidettiin edustus-
ton sivuakkreditointimaista tulevien hakijoiden asiakirjojen oikeellisuuden 
tunnistamista. Tämä koskee etenkin laittoman maahantulon riskimaita. On-
gelmana pidettiin myös sitä, että rahalla voi ostaa sinänsä aitoja asiakirjoja, 
joiden myöntämisperuste on väärä. Väärennettyjen asiakirjojen läpimenon 
riski on siten olemassa. Valtaosa edustustoista on kuitenkin ilmoittanut, ettei 
niille ole jälkikäteen tullut tietoa käsittelyn läpäisseistä vääristä asiakirjoista.

Edustuston ja Maahanmuuttoviraston käsitykset hakijan maahantulo-
kelpoisuudesta saattavat poiketa toisistaan huomattavasti. Tämä ilmenee 
esimerkiksi siten, että Migri voi edustuston mukaan myöntää oleskelulu-
pia henkilöille, joiden hakemukset edustuston osaamisen ja kokemuksen 
perusteella ovat laittoman maahantulon järjestämistä. Edustusto välittää 
näkemyksensä Migrille hakemuksista antamissa lausunnoissaan. Migrin 
mukaan kyse on siitä, että sen ja edustuston käsitykset näytön riittävyydes-
tä eroavat toisistaan. Tarkastuksen perusteella viranomaisten keskinäistä 
tiedonvaihtoa on tältä osin perusteltua lisätä. Oleellista on, että molemmil-
la osapuolilla on mahdollisimman yhtenevä käsitys päätöksenteossa tarvit-
tavan tiedon sisällöstä, määrästä ja laadusta.

Viisumitilastojen perusteella vuonna 2014 Suomen ulkomaanedustus-
toissa tehtiin 1,2 miljoonaa viisumipäätöstä, joista myönteisiä oli 99 prosent-
tia. Kielteisten päätösten vähäinen osuus kokonaismäärästä johtuu lähinnä 
siitä, että suurin osa viisumeista myönnetään Venäjälle.

Kielteisiä viisumipäätöksiä tehdään prosentuaalisesti selvästi eniten 
laittoman maahantulon riskimaissa tai niiden lähialueilla sijaitsevissa Suo-
men edustustoissa. Kielteisten päätösten osuus kymmenessä eniten kieltei-
siä päätöksiä tehneessä Suomen edustustossa oli keskimäärin 38 prosent-
tia tehdyistä päätöksistä.
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Kielteisestä päätöksestä tehdään koodimerkintä SUVIin. Kielteispäätös-
ten yleisimmät syyt ovat pysyneet samoina jo pidemmän aikaa.

6.4 Maasta poistamisessa esiintyy ongelmia

Mikäli ulkomaalaislaissa säädetyt maahantulon ja maassa oleskelun edelly-
tykset eivät täyty, ulkomaalaisen on poistuttava maasta. Käännyttämispää-
töksiä, jotka koskevat yleensä kolmannen maan kansalaisia, voidaan tehdä 
rajalla tai sisämaassa. Päätöksiä tekevät Maahanmuuttovirasto, Rajavartio-
laitos ja poliisi. Vuonna 2014 käännyttämispäätöksiä tehtiin yhteensä 5 654 
(5 992 v. 2013). Niistä Migrin osuus oli noin 60 %.

Karkottamisasioita panevat vireille poliisi ja Maahanmuuttovirasto. Kar-
kottamisesitysten ja karkotettavien lukumäärät pysyivät vuosittain melkein 
samansuuruisina vuoteen 2010 asti, jolloin esitysten määrä edelliseen vuo-
teen verrattuna kaksinkertaistui ja karkotettavien määrä kasvoi lähes kol-
minkertaiseksi. Migrin tekemistä karkotuspäätöksistä, joihin usein liittyy 
rikollista toimintaa, valitetaan lähes aina.

Vuosi Esitykset Päätökset

Ei karkoteta Karkotetaan

2014 418 138 258

2013 442 107 273

2012 344 134 222

2011 382 160 214

2010 446  77 216

Tilasto sisältää sekä Poliisin että Maahanmuuttoviraston vireillepanemat karkotusasiat. 
Osa esityksistä raukeaa, luvut eivät sisälly taulukon tietoihin.

Taulukko 4: Karkottamisesitykset ja -päätökset 2010–2014. Lähde: 
Maahanmuuttoviraston tilastot

Poliisi poisti vuonna 2014 maasta yhteensä 2 794 henkilöä (2 668 vuonna 
2013). Paitsi nk. kolmannen maan kansalainen, myös Euroopan unionin kan-
salainen voidaan tietyin perustein poistaa maasta. Useimmiten EU-kansa-
laista koskevaan toimenpiteeseen ryhdytään silloin, kun henkilöllä on Suo-
messa asetettu maahantulokielto.

Tiedot Schengen-alueelle maahantulokieltoon määrätyistä henkilöis-
tä on rekisteröity SIS-tietojärjestelmään. Sen lisäksi yksittäinen Scheng-
en-valtio voi määrätä kansallisen maahantulokiellon EU-kansalaiselle tai 
poikkeustapauksessa myös kolmannen maan kansalaiselle. Päätöksenteki-
jöiden kannalta ongelmallista on ollut se, etteivät muiden maiden kansalli-
set maahantulokiellot ole näkyneet käytettävissä olevissa tietojärjestelmis-
sä. Suomessa annetut kansalliset maahantulokiellot tallennetaan sen sijaan 
UMA-järjestelmään.

Laittoman maahantulon torjunnan vuotta 2014 koskevan arviointirapor-
tin10 mukaan Suomessa oli vuoden 2014 lopussa voimassa 5 185 kansallista 
maahantulokieltoa ja 2 699 Schengen-alueen maahantulokieltoa. Maassa 
oleskelevien, maahantulokiellossa olevien henkilöiden määrän on havait-

Muiden maiden kansallisista 
maahantulokielloista ei saada 
automaattisesti tietoa
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tu lisääntyneen huomattavasti vuodesta 2012 alkaen. Tyypillinen tekotapa 
rikkoa maahantulokieltoa on mainitun raportin mukaan ollut se, että kan-
salliseen maahantulokieltoon määrätty, lähialueelta Suomeen matkustava 
EU-kansalainen käy maahantulokiellosta huolimatta toistuvasti Suomessa 
ja jatkaa täällä rikollista toimintaansa.

Yksi epäkohta on se, ettei maahantulokieltoa voida määrätä ulkomailla 
oleskelevalle, vaan henkilön tulee olla Suomessa.  Maahantulokiellon rik-
komista ei myöskään ole Suomessa kriminalisoitu ennaltaehkäisevästi siten 
kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, vaan teosta määrätään käännytyk-
sen lisäksi enimmäissanktiona ainoastaan sakko. Sisäministeriön mukaan 
tällaisen menettelyn voisi harkita koskevan henkilöitä, jotka osallistuvat ter-
roristijärjestöksi luokitellun organisaation toimintaan, tai jotka matkusta-
vat ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten. Nämä teot tulee kui-
tenkin ensin kriminalisoida, ja tätä koskeva lainvalmisteluvastuu kuuluu 
oikeusministeriölle.

Poliisilaitoskyselyn yhteydessä nousi esille kysymys, pitäisikö ulkomaa-
laislakia muuttaa siten, että EU-kansalainen, joka kohtuuttomasti rasittaa 
sosiaalihuoltojärjestelmää, voitaisiin poistaa maasta käännyttämismenette-
lyllä. Ongelma on siinä, että Suomessa rekisteröity oleskeluoikeus rinnaste-
taan oleskelulupaan, jolloin mahdollisen maasta poistamisen pitää tapahtua 
karkottamismenettelyn kautta. EU-kansalaisten rekisteröinnissä on myös 
nähty ristiriitaa sovellettujen käytäntöjen ja direktiivien tarkoituksen vä-
lillä. Poliisilaitoksissa on esiintynyt epäilyjä muun muassa siitä, olisiko EU-
rekisteröinti joillekin hakijoille Suomen nykyisessä työllisyystilanteessa ai-
noastaan keino päästä sosiaalietuuksien piiriin.

Myös uuden Dublin-asetuksen soveltamisessa on nähty ongelmia, koska 
nyt myös tässä menettelyssä käsitellyt tapaukset ovat täytäntöön pantavissa 
aikaisintaan kahdeksantena päivänä käännyttämispäätöksen tiedoksiannos-
ta. Poliisin mukaan tämä on johtanut siihen, että henkilöt ovat karanneet yhä 
useammin päätöksen tiedoksi antamisen jälkeen. Nykymenettelyssä myös 
mahdollinen säilöönotto on muodostunut ajallisesti pidemmäksi.

Poliisin olisi syytä harjoittaa yhteistyötä aktiivisesti eri vankiloiden kans-
sa, jotta niissä olevat käännytettäviksi tai karkotettaviksi määrätyt ulkomaa-
laiset pystytään poistamaan maasta heti vankilasta vapautumisen jälkeen.

Maasta poistuminen voi perustua vapaaehtoisuudelle tai nk. saatto-
paluulle, jota on rahoitettu lähinnä kansallisin varoin. Joissain tapauksis-
sa EU:lta on saatu rahastotukea. Nykyisin apua saadaan myös Frontexilta.

Suomessa on vuodesta 2010 alkaen toteutettu Migrin toimesta ja Eu-
roopan paluurahaston tukemana vapaaehtoista paluuta. Vuoden 2015 hei-
näkuun alusta voimaan tulleiden lakiuudistusten (314/2014) seurauksena 
vapaaehtoisesta paluusta tuli vakiintunut järjestelmä. Näin ollen kieltei-
sen turvapaikkapäätöksen saaneelle ulkomaalaiselle korvataan kohtuulli-
set muuttokustannukset ja maksetaan avustusta, mikäli hän poistuu maasta 
vapaaehtoisesti ja pysyväisluonteisesti. Tapauksissa, joissa vapaaehtoinen 
paluu on mahdollinen, majoitus- ja muut vastaanottopalvelut lakkaavat, ei-
kä tilapäistä oleskelulupaa enää myönnetä.

Migrin mukaan vapaaehtoisen paluun yhteydessä tulisi huomioida ny-
kyistä paremmin pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman lakkauttami-
nen sekä oleskeluluvan, pakolaisen matkustusasiakirjan ja muukalaispassin 
peruuttaminen. Nykyisin henkilöiden asemat ja luvat jäävät pääsääntöises-
ti voimaan heidän poistuessaan maasta vapaaehtoisesti. Tämä lisää laitto-
man maahantulon riskiä, koska kotimaahan palattuaan he eivät välttämät-
tä tarvitse enää itse mainittuja asiakirjoja.

Maahantulokielto tulisi voida 
määrätä myös ulkomailla 
oleskelevalle, ja kiellon 
rikkominen tulisi kriminalisoida

Tarve EU-kansalaisen 
maasta poistamiseen 
käännyttämismenettelyllä 
tulisi selvittää

Vapaaehtoiseen paluuseen liittyvät 
menettelyt sisältävät riskejä
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Tarkastuksen tavoite

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, miten tuloksellisesti maahantuloon 
liittyviä tehtäviä on hoidettu sisä- ja ulkoasiainministeriön hallinnonaloil-
la sekä miten toimintaa voitaisiin edelleen kehittää.

Tarkastuksen kohde

Tarkastuksessa arvioitiin maahantuloon liittyvistä tehtävistä viisumiha-
kemusten, oleskelulupahakemusten ja turvapaikkahakemusten käsittelyä 
ja vastaanottokeskusten toimintaa sekä laittoman maahantulon torjuntaa. 
Tehtävistä vastaavat viranomaiset ovat sisäministeriö, Maahanmuuttovi-
rasto, poliisi ja Rajavartiolaitos sekä ulkoasiainministeriö ja sen edustustot.

Oleskelulupa- ja turvapaikka-asioiden käsittelyä koskevassa tarkaste-
lussa painottui prosessinäkökulma. Tällöin selviteltiin erityisesti tekijöitä, 
jotka vaikeuttavat asioiden tehokasta käsittelyä ja luotettavan tiedon saan-
tia. Tätä varten Maahanmuuttovirastossa haastateltiin lukuisa määrä käsit-
telyprosessien eri vaiheista vastaavia sekä prosessien toimivuuden tukemi-
sesta vastuussa olevia henkilöitä.

Näissä, kuten muussakin laittoman maahantulon torjunnassa pyrittiin 
arvioimaan erityisesti myös viranomaisyhteistyön toimivuutta.

Tarkastuskysymykset, -kriteerit ja -aineistot

Tarkastuksen pääkysymys oli, miten hyvin maahantulon viranomaistoimin-
nassa on onnistuttu sisä- ja ulkoasiainministeriön hallinnonaloilla. Pääky-
symystä tarkennettiin viidellä alakysymyksellä (taulukko). Tarkastuksen 
kriteerit johdettiin lainsäädännöstä, hallitusohjelmien linjauksista, valtio-
neuvoston päätöksistä, kansainvälisistä sopimuksista sekä viranomaisten 
antamista määräyksistä ja ohjeista. Pääasialliset aineistot kysymyksittäin 
on kuvattu taulukossa.

Varsinkin voimassa olleeseen hallitusohjelmaan sisältyi varsin monia 
tässä tarkastuksessa huomioon otettuja maahanmuuttoa koskevia lausu-
mia ja säästötavoitteita. Näitä olivat:

 – Mahanmuuton tulevaisuus 2020-strategia ja sen toimeenpano (kär-
kihanke)

 – EU:n yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan aikaansaa-
minen

 – turvapaikkahakemusten käsittelyn nopeuttaminen
 – turvapaikanhakijoiden hallittu ja systemaattinen sijoittaminen kun-

tiin
 – laittoman maahantulon torjunta ja siihen liittyvä viranomaisyhteis-

työ
 – käännyttämisten nopea toimeenpano
 – perheenyhdistämissäännösten tarkentaminen sekä
 – maahanmuuton tilastointi- ja tutkimustoiminnan kehittäminen.
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Tarkastuksen osakysymykset

1. Miten hyvin viisumiasioiden käsittely on onnis-
tunut?

2. Kuinka hyvin oleskelulupa-asioiden käsittelyssä 
on onnistuttu?

3. Onko turvapaikkahakemusten käsittely ja vas-
taanottotoiminta ollut tavoitteiden mukaista?

4. Miten toiminnan tuloksellisuutta voitaisiin muu-
toin parantaa?

Kriteerit:
Lainsäädäntö, erityisesti Ulkomaalaislaki (301/2004)
Asetetut tavoitteet hallitusohjelmissa ja valtioneuvos-
ton päätöksissä (Maahanmuutto 2020 -strategia ja sen 
toimenpideohjelma)
Aineistot:
Viranomaisten asiakirjat
Haastattelut sisäministeriössä, Maahanmuuttoviras-
tossa, Poliisihallituksessa, Keskusrikospoliisissa, Ra-
javartiolaitoksessa, ulkoasiainministeriössä sekä Suo-
men Ankaran ja Moskovan suurlähetystöissä
Kysely poliisilaitoksille
Kysely edustustoille 

Tarkastuksen kriteerit ja tärkeimmät aineistot

Kriteerit: 
Ulkoasiainministeriön kansalaispalvelustrategia
Viisumihakemuskäsittelyn taloudellisuuden kehitty-
minen
Viisumikäsittelyn riittävä ohjaus ja tuki ministeriöstä
Aineistot:
Ulkoasiainministeriön viisumiohjeistus
Haastattelut ulkoasiainministeriössä, Kouvolan viisu-
mipalvelukeskuksessa sekä Suomen Moskovan ja An-
karan suurlähetystöissä
Kysely edustustoille
Ulkoasiainministeriön kustannusvastaavuuslaskelmat 
ja viisumitilastot

Kriteerit:
Lainsäädäntö, erityisesti Ulkomaalaislaki (301/2004)
Asetetut tavoitteet hallitusohjelmissa ja valtioneuvos-
ton päätöksissä (Maahanmuutto 2020 -strategia ja sen 
toimenpideohjelma)
Viranomaismääräykset ja -ohjeet
Aineistot: 
Asiakirjat
Haastattelut sisäministeriössä, Maahanmuuttoviras-
tossa, Joutsenon vastaanottokeskuksessa, Poliisihalli-
tuksessa, Keskusrikospoliisissa ja Rajavartiolaitoksessa
Kysely poliisilaitoksille

Kriteerit: 
Päätöksenteon hyvä tietoperusta
Toimivat tietojärjestelmät
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5. Onko laitonta maahantuloa torjuttu tehokkaasti?

Riittävä toiminnan ohjaus
Aineistot:
Asiakirjat
Haastattelut ulkoasiainministeriössä, Maahanmuut-
tovirastossa, Poliisihallituksessa, Keskusrikospoliisis-
sa ja Rajavartiolaitoksessa
Kysely poliisilaitoksille
Kysely edustustoille

Kriteerit: 
Lainsäädäntö, erityisesti Ulkomaalaislaki (301/2004)
Valtioneuvoston päätökset
Hallitusohjelmat
Viranomaismääräykset ja -ohjeet
Aineistot:
Asiakirjat
Haastattelut sisäministeriössä, Maahanmuuttoviras-
tossa, Poliisihallituksessa, Keskusrikospoliisissa, Ra-
javartiolaitoksessa, ulkoasiainministeriössä sekä Suo-
men Ankaran ja Moskovan suurlähetystöissä
Kysely poliisilaitoksille
Kysely edustustoille

Tarkastuksen toteutusaika

Tarkastus aloitettiin 27.2.2014. Pääasiallinen aineisto hankittiin 1.6.2015 
mennessä (asiakirja-aineistot, edustusto- ja poliisilaitoskyselyt, haastatte-
lut ulkoasiainministeriössä, Maahanmuuttovirastossa, Rajavartiolaitoksessa, 
Poliisihallituksessa ja Keskusrikospoliisissa, käynnit Joutsenon vastaanot-
tokeskuksessa, Kouvolan viisumipalvelukeskuksessa sekä Suomen Mosko-
van ja Ankaran suurlähetystöissä). Tarkastuksen loppuvaiheessa haastatel-
tiin vielä sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston edustajia.

Tarkastuskertomusluonnos lähetettiin lausuntoa varten sisä-, ulkoasi-
ain- sekä työ- ja elinkeinoministeriöön, Maahanmuuttovirastoon, Poliisi-
hallitukseen ja Rajavartiolaitokseen. Lausuntopyynnön tarkoituksena on 
varmistaa, että tarkastuskertomuksessa ei esiinny asia- tai tulkintavirheitä, 
joilla olisi vaikutusta tarkastusviraston kannanottoihin.

Työ- ja elinkeinoministeriötä lukuun ottamatta kaikki antoivat lausun-
tonsa. Annetut lausunnot on julkaistu valtiontalouden tarkastusviraston 
Internet-sivuilla.

Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen tekivät johtavat tuloksellisuustarkastajat Eeva Miettinen ja 
Berndt Lindman (ulkoasiainhallinnon osuus).

Tarkastusta ohjasi tuloksellisuustarkastuspäällikkö Lassi Perkinen ja 
laadunvarmistajana toimi tuloksellisuustarkastusjohtaja Jarmo Soukainen.
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