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Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiontalouden tarkastusviraston lausuntopyyntö sp 18.11.2015 klo 11.17

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUSKERTOMUSLUONNOS

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt Rajavartiolaitoksen lausuntoa 
tarkastuskertomusluonnokseensa koskien maahantulon järjestämistä.

Tarkastuskertomus on kokonaisuutena erittäin hyvin laadittu. Rajavartiolaitos 
kiinnittää kuitenkin huomion seuraaviin kohtiin:

Sivulla 9 toisessa kappaleessa todetaan, että Rajavartiolaitos valvoo 
maahantuloa ja maasta lähtemistä ja suorittaa passintarkastuksen. Sanan 
passintarkastuksen tilalla tulee olla rajatarkastuksen.

Kohdassa 4.1 todetaan, että … tutkii EU:n Dublin asetuksen eli nk. 
vastuunmäärittämisasetuksen pohjalta,…. 
Asutus on virallisesti vastuunmäärittämisasetus, ja sen arkikielessä käytetty 
nimi on nk Dublin-asetus.

Sivulla 52 alaotsikon 6 ensimmäisessä kappaleessa todetaan, että Yhteistyö eri 
viranomaisten välillä sekä Suomen ja Venäjän yhteistoimintana harjoitettu 
rajavalvonta ovat rajaviranomaisten mukaan toimineet hyvin. 
Rajavartiolaitos ei harjoita Venäjän kanssa yhteistä rajavalvontaa. Tämä kohta 
tulee muuttaa muotoon: Yhteistyö eri viranomaisten sekä Venäjän 
rajavartiopalvelun kanssa on toiminut rajaviranomaisten mukaan hyvin.

Raja- ja meriosasto apulaisosastopäällikkö
Eversti Matti Sarasmaa

Tilanne- ja riskianalyysiyksikön päällikö sij.
Majuri Jorma Turunen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asiankäsittelyjärjestelmässä. Rajavartiolaitos 03.12.2015 klo 
14.58. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

TIEDOKSI Oikeudellinen osasto
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Lausuntopyyntö 18.11.2015 
 
Sisäministeriön lausunto; VTV:n tarkastuskertomusluonnos; maahantulon 
järjestäminen 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt sisäministeriöltä lausuntoa tarkastusker-
tomusluonnokseensa koskien maahantulon järjestämistä. Pyydettynä lausuntonaan 
sisäministeriö toteaa seuraavaa 

Kertomuksessa mainitaan useassa kohdassa tarve ulkomaalaislain kokonaisuudis-
tukseen. Tarve on kiistaton, mutta tilanteessa, jossa lainsäädäntöön edellytetään teh-
täväksi useita hyvin nopeita muutoksia, tämä on sisäministeriön näkemyksen mukaan 
mahdotonta ainakaan lähivuosina toteuttaa. Uudistamistyöhön tarvittaisiin merkittävät 
lisäresurssit, joita ei ministeriöön ole tällä hetkellä saatavissa. Tämän seurauksena 
lakia on tarkoitus uudistaa sisällöllisten muutosten yhteydessä. Jotkut muutokset val-
mistellaan erillislakeina (kausityöntekijät, yritysten sisällä siirtyvät). Tarkoitus ei kui-
tenkaan ole ainakaan tässä vaiheessa alkaa pilkkoa lakia osiin.   

Sivulla 58 mainitaan, että maahantulokiellon määrääminen ulkomailla oleskelevalla 
henkilölle on vireillä oikeusministeriössä. Ulkomailla oleskelevalle henkilölle annetta-
van maahantulokiellon määräämisen on alustavasti harkittu koskevan henkilöitä, jotka 
osallistuvat terroristijärjestöksi luokitellun organisaation toimintaan tai matkustavat ul-
komaille terrorismirikoksen tekemistä varten.  Nämä teot tulee ensi oikeusministeriön 
valmistelussa kriminalisoida ennen kuin voidaan alkaa selvittää mahdollisen maahan-
tulokiellon määräämistä heille. Maahantulokieltoasian valmistelu kuuluu sisäministeri-
ölle. Asiaan liittyy em. tekojen mahdollisen kriminalisoinnin jälkeen hankalasti ratkais-
tavia oikeusturvaan liittyviä seikkoja kuten henkilön kuuleminen. 

Sisäministeriö ehdottaa tarkastuskertomuksen nimen "Maahantulon järjestäminen" 
vaihtamista. Nimi viittaa laittoman maahantulon järjestämiseen, jota termiä käytetään 
myös mm. ulkomaalaislaissa.  Esitystään ministeriö perustelee sillä, että tarkastuk-
sessa selvitettiin, miten tuloksellisesti maahantuloon liittyviä tehtäviä on hoidettu si-
säministeriön ja ulkoasiainministeriön hallinnonalalla ja miten toimintaa voitaisiin edel-
leen kehittää. Näin ollen paremmin kuvaava tarkastuskertomuksen nimi voisi sisämi-
nisteriön näkemyksen mukaan olla esimerkiksi: "Maahantuloon liittyvät viranomaisteh-
tävät ja toiminnan kehittäminen." 

Alla lisäksi korjausehdotuksia tekstiin: 

• s. 36, toiseksi viimeinen kpl, korjaus: "Turvapaikanhakijoiden suuren lisään-
tymisen vuoksi… " Turvapaikanhakijamäärän… 

• s. 37, 1.lause: "… annettua Suomelle tarjouksen…" "… annettua Suomelle 
esityksen… 

• s. 39–40 kappale: Valtuutta ei ole annettu valtion vastaanottokeskusten pe-
rustamiseksi. Se on edelleen SM:n vastuulla. Alla ote ko. päätöksestä. 

Sisäministeriö antaa tällä päätöksellä kansainvälistä suojelua hakevan 
vastaanotosta annetun lain 10 §:ään perustuvat valtuudet Maahan-
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muuttovirastolle sopia kunnan, kuntayhtymän, muun julkisoikeudellisen 
yhteisön taikka yksityisen yhteisön tai säätiön kanssa vastaanotto- tai 
järjestelykeskuksen perustamisesta, lakkauttamisesta ja toimipaikasta. 
Valtuuksien antamista koskeva päätös on voimassa 24.9. - 
31.12.2015. 

• s. 40: 3. kpl: puhutaan hätäratkaisuista. Hätäratkaisun sijaan tulisi sisäminis-
teriön näkemyksen mukaan käyttää toisenlaista muotoilua, sillä järjestelykes-
kuksen perustaminen pohjautuu lainsäädäntöön:  

Maahantulijoiden rekisteröinnistä laajamittaisessa maahantulossa sää-
detään ulkomaalaislain 133 §:ssä. Pykälän mukaan valtioneuvosto voi 
yleisistunnossa päättää, että maahantulijat, joiden maahantulon edelly-
tykset tai henkilöllisyys ovat epäselvät, voidaan toimittaa järjestelykes-
kukseen rekisteröintiä varten. Tämä edellyttää sitä, että maahantulijoi-
den määrä on poikkeuksellisesti niin suuri, ettei maahantulon edellytys-
ten selvittäminen ja maahantulijoiden rekisteröinti ole mahdollista taval-
lisessa menettelyssä. 

Sisäministeriön näkemyksen mukaan ensimmäisesä lauseessa voisi 
todeta, että maahantulon tilanteen hallitsemiseksi ja rekisteröinnin suo-
rittamiseksi perustettiin Tornioon järjestelykeskus.  

• s. 40, 4. kpl: Kappaleessa todettu, että transit-yksiköistä hakijat siirretään 
vastaanottokeskuksiin, mikä on ollut omiaan aiheuttamaan lisäkustannuksia. 
On kuitenkin normaali käytäntö, että transit-yksiköistä Migrin turvapaikkapu-
huttelun jälkeen hakijat siirretään odotusajan-vastaanottokeskuksiin turva-
paikkapäätöstä odottamaan. Turvapaikkapäätöksenteko kesti vielä v. 2014 
keskimäärin 170 vrk. 

• s. 40/5. kpl: Valtion vastaanottokeskusten siirtämisestä on jo tehty päätös, eli 
ne tullaan vuoden 2017 alusta yhdistämään Maahanmuuttovirastoon.   

Muuta 

Tarvittaessa lisätietoja sisäministeriön lausunnosta antaa ylitarkastaja Arja Saarto. 

 

 

Kansliapäällikkö Päivi Nerg 

 

Ylitarkastaja  Hanne Huvila 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö SM 
04.12.2015 klo 15:28. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta. 
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VTV:n lausuntopyyntö tarkastuskertomusluonnoksesta Dnro 321/54/2013 
 
Asia 
Lausunto VTV:n luonnoksesta tarkastuskertomukseksi Maahantulon järjestämisestä 
 

VTV on pyytänyt ulkoasiainministeriöltä lausuntoa luonnoksesta tarkastuskertomukseksi 
maahantulon järjestämisestä. Ulkoasiainministeriö pitää tarkastuskertomusluonnosta 
hyvänä ja täsmällisenä, esittäen kuitenkin huomioita muutamiin tekstikohtiin alla olevan 
mukaisesti.  

Viisumikäsittelyn viisumimaksuja (s. 14-15) koskien ulkoasiainministeriö esittää huomio-
na, että Venäjä on yksi EU:n kanssa viisumihelpotussopimuksen tehneistä maista, jol-
loin käsittelymaksu on 35 euroa. Tällä on vaikutusta, koska suuri osa viisumihakijoista 
Suomeen tulee Venäjältä.  

Viisumiasioiden tuottoja koskevassa kappaleessa todetaan (s. 16): Määrällisesti lasket-
tuna viisumikäsittely on Kouvolassa tuottavampaa kuin esimerkiksi Pietarissa tai Mosko-
vassa. Palvelukeskuksen resurssinkäyttösuunnittelussa tavoitteena on tehdä 50 päätös-
tä käsittelijää kohden päivässä. Pietarissa vastaava tavoite on 40 ja Moskovassa 35 
päätöstä. Moskovan alempaan tavoitelukuun vaikuttaa viisumihakijoiden erilainen profiili. 

Myös Pietarissa tavoitteena on nykyään 50 päätöstä käsittelijää kohden päivässä. Suora 
vertailu Kouvolan ja Pietarin välillä on vaikeaa, koska pääkonsulaatissa päätöksen teki-
jät hoitavat muitakin kuin viisumitehtäviä. 

Viisumiasioiden tuottoja koskevassa kappaleessa todetaan (s. 16): Maksullisen palvelu-
toiminnan vuotuiset kustannusvastaavuuslaskelmat laaditaan ministeriön talousyksikös-
sä edustustojen raportoimien tuotto- ja kulutietojen perusteella. Laskelmien tekemistä ei 
ole ministeriön työjärjestyksessä säädetty talousyksikön tehtäväksi. Tehtävän siirtämi-
nen ministeriön passi- ja viisumiyksikölle kytkisi asian nykyistä tiiviimmin varsinaiseen 
toimintaan ja yksikön substanssiosaamiseen sekä voisi lisätä yksikön kustannustietoi-
suutta. 

Kustannusvastaavuuslaskelmien tekeminen on siirretty talousyksiköstä passi- ja viisu-
miyksikköön, jossa laskelmista vastaa osa-aikainen talousalan osaaja.  

Viranomaisten toiminnan kehittämistä koskevassa kappaleessa (s. 27) todetaan: Haas-
tattelujen ohjeistus ja viranomaisten välinen kustannusten jako perustuvat vuonna 2006 
tehtyyn sopimukseen.  
 
Kyseessä on maahanmuuttoviraston ja ulkoasiainministeriön yhteistyömuistio, joka kä-
sittelee yhteisesti tehtäviä virkamatkoja perhesidehakemusjonojen purkamiseksi. Per-
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hesidehakemuksiin liittyvä haastattelujen ohjeistus (myös haastattelupyyntöjen tekemi-
nen edustustoille ja ulkoasiainhallinnon henkilöiden koulutus haastattelutyöhön) kuuluu 
maahanmuuttoviraston normaaleihin tehtäviin.  
  
Raportin turvapaikanhakijoita koskevassa luvussa (s. 35) todetaan: myös Euroopan 
unionissa käynnistyneen taakanjakoajattelun toteutuminen voi aiheuttaa huomattavaakin 
kasvua turvapaikanhakijoiden määrissä. Se tullee näkymään myös muutaman kuukau-
den viiveellä perhesidehakemusten lisääntymisenä. Uusi tilanne on aiheuttanut suuria 
määrärahalisäystarpeita sekä Maahanmuuttovirastossa että poliisitoimessa. 
 
Perhesidehakemusten kasvava määrä tulee aiheuttamaan määrärahalisäystarpeita 
myös ulkoasiainhallinnossa, sillä suuri osa perhesidehakemuksiin liittyvistä tehtävistä on 
edustustojen vastuulla.  
 
VIS -järjestelmän käyttöönottoon liittyen (s. 47) ulkoasiainministeriö esittää huomiona, 
että VIS on nyt käytössä kaikissa maailman maissa ja helmikuussa 2016 myös kaikilla 
Schengenin ulkorajoilla. Ehdotus lisäykseksi tekstiin (esim. s. 47 2. kappaleen jälkeen): 
"VIS levitettiin viimeisellekin eli Schengen-Euroopan levitysalueelle  vuoden 2015 mar-
raskuussa. Viimeinen Schengenin ulkoraja tulee VISin piiriin helmikuussa 2016.  Levi-
tykset ovat onnistuneet hyvin ja VISin kapasitetti on riittänyt " 
 
Toiminnan tuloksellisuutta ja edustustojen ohjausta käsittelevässä kappaleessa (s.50) 
todetaan että oleskelulupakorttien luovuttaminen asiakkaalle tapahtuu aina edustustojen 
kautta. Tähän oikaisuna, että jos hakemus on jätetty Suomessa poliisille, poliisi myös 
vastaa oleskelulupakortin tai kielteisen päätöksen toimittamisesta hakijalle.   

 
Tarkastuskertomusluonnoksen taloudellisiin lukuihin liittyen ulkoasiainministeriö esittää 
seuraavat huomiot:   

 
Raportin alussa esitetyt luvut ulkoasiainhallinnon viisumikäsittelyn ja oleskelulupien ko-
konaiskustannuksista vuonna 2014 (s. 10): esitetyt viisumien ja oleskelulupien kustan-
nukset ja tuotot ovat kustannusvastaavuuslaskelman mukaiset. Suoritteiden kaikki tuotot 
ja kustannukset eivät ole kustannusvastaavuuslaskelmassa mukana. Jos suhteutetaan 
kustannukset täysimääräisesti laskelman mukaan, niin viisumien osalta ne ovat 27,8 
milj. euroa ja oleskelulupien osalta 3,2 milj. euroa. Viisumien tuotot olivat vuonna 2014 
yhteensä 40,5 milj. euroa ja oleskelulupien tuotot 2,5 milj. euroa. 

 
Edustustojen viisumikäsittelyjen tuotot ja kulut (s. 15): esitetty kuvio edustustojen viisu-
mikäsittelyn tuotoista ja kuluista perustuu vuosittaisiin tilinpäätöksiin laskettavasta kus-
tannusvastaavuuslaskelmasta, johon osallistuu noin 20 edustustoa. Viisumien kokonais-
tulot ja kustannukset ovat vuositasolla noin 0,5 – 1,0 milj. euroa suuremmat (vrt. korja-
usehdotus s. 10 lukuja koskien).   

 
 
Liitteet - 
 
 
      



  

 

Erillinen sivu elektronisen version käsittelyyn: 
 
Kansalaispalvelut   
KPA-20 Anna Mantere  
 
 
Asiasanat       

 
Hoitaa       

      
Hoitaa UE       
Koordinoi       
Tiedoksi       

      
      
      

Laatija jakanut       
   

                                                
  Lomakepohja: Kirje 



Lausunto ID-1559067801 1 (3)

10.12.2015 POL-2015-15423

POLIISIHALLITUS

poliisi.fi

Asemapäällikönkatu14, PL 22, 00521 HELSINKI
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi
Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 780

Valtiontalouden tarkastusvirasto 
tuloksellisuustarkastus@vtv.fi

Tarkastuskertomusluonnos maahantulon järjestämisestä

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt Poliisihallitukselta lausuntoa 
tarkastuskertomusluonnoksesta, joka käsittelee aihetta maahantulon järjes-
täminen (dnro 321/54/2013).

Poliisihallitus toteaa, kuten lähetekirjelmässäkin oli todettu, että turvapai-
kanhakijatilanne on muuttunut merkittävästi tarkastuskertomuksen pohjana 
olevien selvitysten aikaisesta tilanteesta. Poliisihallitus pyrkii peilaamaan 
lausuntoaan ajanjaksoon, jolloin raporttia on pääosin valmisteltu. 

Poliisihallitus on tutustunut asiakirjaan ja esittää kunnioittavasti seuraavat 
huomiot: 

Kappale 4: 
Kuten raportissa todetaan, on turvapaikanhakijatilanne muuttunut merkittä-
västi siitä ajankohdasta, kun raporttia on valmisteltu ja sitä on laadittu. Tä-
män seurauksena useita turvapaikkaprosessin kehittämistoimia on pantu 
täytäntöön raportissa mainittujen toimien lisäksi. Poliisi on esimerkiksi otta-
nut käyttöön uusien turvapaikkahakemusten osalta niin sanotun yhden 
kosketuksen periaatteen eli hakija rekisteröidään ja hänet kuulustellaan 
mahdollisuuksien mukaan yhdellä kertaa, jolloin asiakasta ei tarvitse kut-
sua toistamiseen poliisilaitokselle vaan asian hoitaminen siirtyy Maahan-
muuttovirastolle heti kun hakemus on jätetty. Tällä menettelyllä poliisin toi-
min turvapaikkaprosessia on pystytty lyhentämään vähintään 40 vuorokaut-
ta per turvapaikanhakija, jonka hakemus on käsitelty yhden kosketuksen 
periaatteella. Turvapaikkaprosessin lyhentämiseen liittyen on nähty, kuten 
raportissakin todetaan, että eri vaiheiden välisiä odotusaikaoja lyhentämäl-
lä turvapaikkaprosessia on mahdollista lyhentää merkittävästi. 

4.1 kohdan lopussa on virke, jossa todetaan, että Maahanmuuttoviraston 
käytössä on varautumisjärjestelmä, jonka avulla pyritään nopeaan reagoin-
tiin suurten muutosten ilmetessä. Poliisi on toiminut osana tätä varautumis-
järjestelmää siten, että poliisi on antanut Maahanmuuttovirastolle virka-
apua ja suorittanut viraston pyynnöstä ulkomaalaislain nojalla Maahan-
muuttoviraston tehtäviin kuuluvia turvapaikkapuhutteluja, jotta prosessi 
saataisiin mahdollisimman nopeasti päätökseen. 

s. 37 "Puhutteluissa ja muiden turvapaikka-asiohin liittyvien tehtävien hoi-
tamisessa on suuria poliisilaitoskohtaisia eroja." Poliisihallitus huomauttaa, 
että turvapaikkapuhuttelussa on kysymyksessä hallintolain mukainen kuu-
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leminen, jossa selvitetään turvapaikkahakemuksen perusteet. Puhutteluis-
sa ei ole lähtökohtaisesti kyseessä poliisin toimivaltaan kuuluva asia vaan 
Maahanmuuttovirasto suorittaa turvapaikanhakijoiden puhuttelut.   

s. 38 "Edellä luvussa 3.3. mainitun Pohan raportin mukaan on arvioitu, että
yhden turvapaikka-asian käsittelyyn käytettiin vuonna 2013 aktiivista työ-
aikaa 5-14 tuntia, eli suuri osa tilastoissa näkyvistä tutkinta-ajoista koostuu 
erilaisista odotusajoista."  

Poliisihallitus pyytää huomioimaan, että asia koskee koko turvapaikkapro-
sessia, ei ainoastaan poliisin osuutta siinä. Useissa raporteissa, joihin tar-
kastuskertomuksessakin viitataan, on todettu, että turvapaikkaprosessin 
merkittävimmät viiveet kaikissa sen eri vaiheissa liittyvät pääosin odo-
tusaikoihin. 

s. 40 "Näin ollen päätöksen jälkeiset toimenpiteet, joihin sisältyy poliisin 
vastuulla oleva päätöksen tiedoksianto, ovat pidentäneet odotusaikaa 2,5 
kuukaudella."  

Keskimääräinen tiedoksiantoaika on 25 vuorokautta ja siinä on mukana se-
kä kielteisten että myönteisten päätösten tiedoksianto. Keskimääräistä tie-
doksiantoaikaa pidentää muun muassa se, että osa päätöksen saaneista 
henkilöistä katoaa tai piileksii poliisia ja heidät joudutaan etsintäkuulutta-
maan. 

s.25
Ensimmäisessä kappaleessa on seuraava virheellinen maininta, jonka Po-
liisihallitus pyytää oikaisemaan: ”Lukumäärältään suurin tehtävä ovat kui-
tenkin EU-kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oleskeluoikeuden re-
kisteröinnit.” 

Todellisuudessa esimerkiksi vuonna 2014 EU-asioita tuli vireille (rekiste-
röinnit+oleskelukortit) 11 548. Samana vuonna oleskelulupa-asioita tuli vi-
reille yhteensä 39 032: Näistä poliisin ratkaisemia ensimmäistä oleskelulu-
paa koskevia hakemuksia 3826, jatko-oleskelulupahakemuksia 27 960 ja 
pysyvää oleskelulupaa koskevia hakemuksia 7 246. 

Poliisijohtaja Timo Saarinen

Poliisitarkastaja Mia Poutanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä. Po-
liisihallitus 10.12.2015 klo 15.38. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi toden-
taa kirjaamosta.
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Tiedoksi Esko Kesti
Jukka Hertell
Juhani Ruutu



Kommentti

14.12.2015

Maahanmuuttoviraston kommentit VTV:n Migrin toiminnan tuottavuuden kehitystä kuvaavaan

tarkastusraporttiluonnokseen

Yleisesti ottaen raporttia pidettiin hyvänä ja se nostaa esille tärkeitä asioita jo joh-
dannossa. Alla yksityiskohtaisia kommentteja eri kohtiin.

Perhesidehakemukset on raporttiluonnoksen mukaan tarkoitus saattaa sähköisen
asioinnin piiriin vuonna 2015 (s. 29). Selvityksen aikaan tämä tietysti on ollut tavoit-
teena, mutta nyt tiedossa tarkentunut aikataulu ensi vuodelle (helmikuussa 2016).

UMA-koulutusta (s. 50) edustustoille tarjotaan lähes kuukausittain. Peruskoulutuk-
sen lisäksi vuonna 2014 tarjottiin syventäviä koulutuksia ja tänä vuonna aloitettiin
kertauskoulutukset.

Videohaastattelujen tekemisestä Migrissä paikan päällä tehtävien sijaan mainitaan
sivulla 23. Haastattelujen tekemiseen pitäisi osoittaa resurssit ja selvittää ensin, on-
ko haastattelujen tekeminen etänä tietoturvallisuuden kannalta hyväksyttävissä,
ovatko nykyiset laitteet sopivat jne. Raporttiluonnoksessa ehdotetaan myös (s.23)
että oleskelulupakortit voitaisiin luovuttaa Suomessa, jolloin kortin lähettämiseen ku-
luva aika olisi pois kokonaiskäsittelyajasta (asiakkaalle edullinen ajallisesti). Luon-
noksessa ei kuitenkaan ole pohdittu, miten viisumin kanssa menetellään tai miten
varmistetaan, että tänne saapuva on oikeasti saanut myönteisen päätöksen. Toki
mahdollisuuksia on esim. noutaa päätös sähköisestä palvelusta, mutta miten mui-
den kanssa meneteltäisiin?

Sivuilla 22 ja 25 mainitaan edustuston/poliisin tehtävänä olevan ”varmennetaan ha-
kemuksen päätöksentekovalmius” ja ”varmistua siitä, että tarvittava tieto on saatu”.
Vireillepanoviranomaisen tehtävä rajoittuu kuitenkin asian vireillepanoon liittyviin ha-
kemus- ja liiteasiakirjoihin liittyviin tarkastuksiin. Vasta hakemusta käsiteltäessä to-
detaan, onko ratkaisun kannalta tarvittava tieto jo saatu hakemusta vireille pantaes-
sa vai tarvitaanko kirjallista/suullista lisäselvitystä hakijalta, muulta hakemusosapuo-
lelta tai sidosorganisaatiosta.

Sivulla 26 mainitaan, että ”Työntekijän oleskelulupapäätösten määrä oli sen sijaan
asetettua tavoitetta pienempi.” Kyse ei oikeastaan ole tavoitteesta, vaan arviosta vi-
reille tulevien asioiden osalta (ei voida tehdä enempää, kuin tulee vireille).

Sivulla 28 otsikon 3.1 viimeinen kappale: ”Myös erityisasiantuntijoiden kohdalla so-
velletaan matalampia toimeentulovaatimuksia, mutta päätöksenteossa on ollut jon-
kin verran ongelmia siinä, ketkä voidaan luokitella erityisasiantuntijoiksi.” > Tässä
ehkä halutaan sanoa, että matalampia toimeentulovaatimuksia kuin sinisessä kortis-
sa, mutta ei tule esille ja näyttää siltä, että olisi perustoimeentulorajoja matalammat.

Sivulla 28 otsikon 3.2 viides kappale: ”Ulkomaalaislain mukaan perhesiteen perus-
teella tehtyä oleskelulupahakemusta koskeva päätös on annettava hakijalle tiedoksi
viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Migrin antami-
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en tietojen mukaan tämä tavoite saavutettiin, ja kaikkien hakemusten keskiarvo oli
140 vrk (190 vuonna 2013). Lain käsittelylle asettama määräaika ei ole keski-
määräinen, vaan koskee kutakin yksittäistä hakemusta, joten tällaista rinnastusta ja
johtopäätöstä ei voida tehdä. Asiaa tuntemattomissa voi herättää esim. ihmetystä,
miksi on ongelmallista, että Uudenmaan Te-toimistojen osaratkaisuissa esiintyy
usein viivettä ja neljä kuukautta ylittyy, kun kuitenkin keskimääräinen käsittelyaika
on ”vain” 86 vrk ts. alle 4 kuukautta. Näkyvissä on, että hakemusmäärät lisääntyvät
erittäin runsaasti lähitulevaisuudessa, mikä lisää haastetta päästä lakisääteisiin
enimmäiskäsittelyaikoihin.

Sivulla 46 otsikon 5.2 neljäs kappale: ”Maahanmuuttoyksikön mukaan sillä eikä po-
liisilla ole kuitenkaan kalliiden laitteiden puuttumisen johdosta mahdollisuuksia tehdä
sormenjälkivertailuja ennen päätöksentekoa.” Tässä pitäisi puhua ennemminkin
siitä, että tietojärjestelmiä ei ole kehitetty sormenjälkivertailujen mahdollistamiseksi.
Laitehankinnoilla ei selvitä, vaan järjestelmät on tehtävä sellaiseksi, että vertailu yksi
yhteen ja yksi moneen ovat mahdollisia. Ja tämä on kallista. Säästäisi kuitenkin sel-
västi henkilötyövuosia jatkossa, jos järjestelmä kehitettäisiin. HTV-säästöjen lisäksi
saataisiin laajempia hyötyjä laittoman maahantulon torjumiseen ja yleisen järjestyk-
sen ja turvallisuuden kannalta.

Sivulla 50 edustustojen ohjaamista koskevan otsikon alla ensimmäinen ja toinen
kappale: asiasta on keskusteltu erittäin usein. Kyse on kuitenkin kahdesta eri asias-
ta, viisumista ja oleskeluluvasta. Migrin päätöksentekoa ohjaa myös tieto hallinto-
oikeuksien/KHO:n soveltamiskäytännöstä. Migrin tekstit on muutettu KPA-20:n
kanssa yhteistyössä jo ainakin neljä vuotta sitten. Vaikea ymmärtää, miksi edustus-
tot edelleen ovat sitä mieltä, että ongelma olisi Migrin teksteissä. Se on eri asia, että
asiakkaat oikeanlaisista teksteistä huolimatta esittävät asiansa edustustossa jollakin
toisella tavalla.

Sivulla 50 tuodaan esille edustustojen mainita toimitusviiveistä. Migri kouluttaa edus-
tustoja jo nyt runsaasti, mutta UM:n koulutusmuodot eivät suosi tiettyjen edustusto-
jen/henkilöryhmien täsmäkoulutusta (tarkoittaa usein syventävää koulutusta). Migri
on ehdottanut UM:lle OTO-kouluttajien käyttöön ottamista. Rakenteellisena ongel-
man on UM:n rotaatiojärjestelmä.

Sivun 56 alalaidassa on edustustojen kommentti ”…”Migri voi edustuston mukaan
myöntää oleskelulupia henkilöille, joiden hakemukset edustuston osaamisen ja ko-
kemuksen perusteella ovat laittoman maahantulon järjestämistä”. Kyse siitä, että
käsitys näytön riittävyydestä on erilainen. Viitataan myös Migrin tietoon
HaO:n/KHO:n soveltamiskäytännöstä.

Terminologinen huomautus: p.o. käännyttäminen/karkottaminen, ei käänny-
tys/karkotus.

UMA järjestelmää ja sähköistä asiointia koskevat kohdat

Kannanoton kohdassa:
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 Ei käy selville mitkä seurantajärjestelmät ovat kehittymättömiä? Saamme UMA järjestelmästä

koko ajan päivittyvää tietoa eri viranomaisten käsittelyajoista. Eli seurantajärjestelmä on poikkihal-

linnollinen ja ymmärtääkseni sellaisena pisimmälle kehittynyt koko valtionhallinnossa.

Sivu 22:

 Tähän liittyen Migrin ja UM:n kannoissa on eroa

Sama asia jatkuu sivulla 23:
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Sivu 24:

 UM, MIGRI, POLIISI ja TEM osallistuvat kaikki yhteiseen maksutyöryhmään jossa maksujen

tasosta ja jaosta eri osapuolille sovitaan.

Kustannusvastaavuuteen vaikuttaa joidenkin lupatyyppien maksuttomuus ja virastoista riippumat-

tomista syistä alennettu hinta.

Sivu 24:

 Sähköisen asioinnin osalta UM vaatimus on ollut (ja toteutus sen mukainen), ettei käsittely-

maksu ole pakollinen hakemuksen sähköisen jättämisen yhteydessä.

Myöhemmin sivulla 24:
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 Vrt. edellinen. Huomiona, että tämä tulee laskemaan sähköisen asioinnin osuutta ensimmäi-

sissä luvissa.

Sivu 25:


Sivu 29:

 Lähtökohtamme on, että globaalissa digitalisoituneessa yhteiskunnassa älypuhelinten / verk-

koyhteyksien kattavuus on erittäin suuri kaikkialla maailmassa.

Sivu 29:
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 Valtaosa tämän kappaleen ihan oikeista kommenteista on Migristä / MIgrin halusta riippumat-

tomia haasteita. Itellalla ei ole olemassa soveltuvaa iPost palvelua saantitodistuksille. OM:lla ei

ole kykyä ottaa vastaan asiakirja-aineistoa UMA:sta.

Sivu 29:

 Kohta ”esteet ovat lähinnä teknisiä” ei oikein ole ymmärrettävissä. tietääksemme meillä ei ole

olemassa lainkaan teknisiä esteitä.

Sivu 29:

 ”…joissa sähköiset järjestelmät ovat käytössä”. Sähköiset järjestelmät ovat käytössä kaikkialla,

globaalisti.

 ”edistetty alemmilla lupahinnoilla”: alemmat lupahinnat perustuvat omakustannuslaskentaan eli

sähköisille hakemuksille työmäärä on pienempi.

Sivu 29:

 Kyseessä on UM tietohallinnon kanta. Migrissä skannaus on otettu käyttöön ja lisätyövoiman

tarve on ollut vähäinen.
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Sivu 31:

 Migri rahoittaa pääsääntöisesti pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta UMA kehityksen ja koko-

naan ylläpidon. Se on haaste tässä yhteydessä.

Sivu 33:

 Tässä on malliesimerkki huonoista poikkihallinnollisista käytännöistä: Manuaalinen toimitus

postitse toiselle viranomaiselle.

Sivu 45:

 Varsinainen toteutusvaihe alkoi 04/2007 ja tuotantoon mentiin 11/2010.

 Kyseessä on TOIMINNAN KEHITTÄMINEN ja se ei lopu koskaan. UMA:aa kehitetään vielä

ainakin seuraavat 10 vuotta, mutta KESKEN se ei ole.

Sivu 45:

 Tuo luku on ongelmallinen näin yleisenä. Noin puolet siitä on ns. ylläpitoa (konesali, laitteistot,

lisenssit, tietoliikenteet yms. ja näihin liittyvät palvelut). Summa sisältää myös kaiken sivusta mu-

kaan tulleen alkaen biometrisesta ole-kortista aina UMAREK kokonaisuuteen. Lisäksi on tehty

asioita muille tahoille heidän tarpeistaan (liittymiä, palveluja ym. paljon). Ja mukana on johtotason

konsultointia esimerkiksi maahanmuuton vaikuttavuustyö. Erityisesti ylläpitokulut on suhteutettava
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siihen että myös vanhassa järjestelmässä oli ylläpitokuluja, joten tuo 24meur antaa kyllä hiukan

värittyneen kuvan asiasta

Sivu 45:

 Migri innovoi keinoja saada aikaan merkittäviä säästöjä luodakseen edellytyksen toiminnan

edelleen kehittämiselle digitaalisessa ympäristössä ja teki poikkeuksellisen rohkea säästöoperaa-

tion. Insentiivi oli täysin Migrin oma. Monistettavissa koko julkishallinnon kontekstissa.

Sivu 45:

 Yhteistyössä maahanmuuton toimijoiden kanssa.

Sivu 45:

 UMA hankkeen laajuus on ajat sitten toteutettu ja otettu käyttöön ja sen lisäksi käyttöön on

otettu valtavasti uusia palveluja ja kehityskohteita.
UMA EI OLE KESKENERÄINEN tässä mielessä. Seuraaava tuontantoversio on 3.5 eli olemme ottaneet
UUSIA versioita käyttöön yli 10 alkuperäisen laajuuden jälkeen.
 En ymmärrä kommenttia, ettei ole oikeuksia tarvittavissa määrin? Laki säätelee UMA:n käyttö-

oikeuksia oikeuksia ja sen mukaan me myönnämme käyttöoikeuksia hakemuksesta.

Sivu 45:

 Lainsäädäntö ei mahdollista.

Sivu 46:
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 Alun perin toiminnallisuuden suunniteltiin UMA:aan yhdessä poliisin kanssa. Poliisin vaatimuk-

sesta myöhemmin siirryttiin näihin päällekkäisiin toimintatapoihin.

 UMA:ssa on noin 30 tiedonvaihtoliittymää eri tietolähteisiin, joten UMA-näkökulmasta yhteen-

toimivuus on hyvällä tasolla.

Sivu 46:

 Poliisi on ollut mukana alussa suunnitteluvaiheessa. Lisäksi MIgri teki omalla kustannuksella

erillisen käytettävyystutkimuksen poliisiorgansiaatioon UMA:n osalta. Tätä seurasi ns. käytettä-

vyyden parantamisprojekti, jonka aikana noin 100 käytettävyysparannusta toteutettiin UMA:aan.

Sivu 46:

 Tämä suunniteltiin alussa yhdessä poliisin kanssa, mutta Poliisi muutti myöhemmin omaa toi-

mintatapaansa.

Sivu 46:

 UMA:n liittymät muualle ovat hyvällä tasolla (vrt. aiempi kommentti)

 UMA:aa kehitetään koko sen elinkaaren ajan (”on kehitteillä”). Se ei ole kuitenkaan KESKEN.

 Päällekkäinen rekisteröinti pääosin poliisin oman toimintalinjauksen aiheuttamaa

Sivu 46:
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 Tuo alkuosa antaa hyvän kuvan siitä, mistä ongelma johtuu. Se ei siis johdu UMA-

järjestelmästä vaan joistain muista tekijöistä.

Eihän muuten voisi olla osa tehokkaasti käyttäviä ja osa ongelmissa koska kaikilla edustustoilla

on kuitenkin samat toiminnallisuudet ja palvelut.

Sivu 48:

 Migrillä tismalleen sama näkemys UMA-järjestelmän osalta ja sen voisi mainita samalla tavalla

ponnekkaasti tässä raportissa.

Sivu 50:

 kts aiempi kommentti

Terv, Jouko Salonen
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