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Tuloksellisuustarkastus 

Tarkastuskertomus 3/2016 Maahantulon viranomaistoiminta ja sen kehittäminen 

Yhteenveto kertomusluonnoksen lausunnoista 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on saanut viitekohdassa mainitun tarkastuskertomuksen luonnokses-
ta palautetta seuraavasti: 

 Sisäministeriö 4.12.2015. 

 Ulkoasiainministeriö 7.12.2015. 

 Maahanmuuttovirasto 14.12.2015. 

 Poliisihallitus 10.12.2015. 

 Rajavartiolaitos 3.12.2015. 
 

Lausunnonantajilla on ollut tilaisuus lausua näkemyksensä tarkastuskertomusluonnoksessa esitetyistä 
tarkastusviraston kannanotoista sekä esittää kertomusluonnoksen tekstiin korjaus- ja täsmennysehdo-
tuksia. 

Ennen lopullisen tarkastuskertomuksen antamista tarkastusvirasto on kertomusta viimeisteltäessä ot-
tanut huomioon palautteen seuraavasti: 

1. Lausunnonantajien näkemykset kannanotoista  

Sisäministeriö on lausunnossaan myöntänyt, että tarve ulkomaalaislain uudistamiseen on kiistaton, 
mutta tilanteessa, jossa lainsäädäntöön edellytetään tehtäväksi hyvin nopeita muutoksia, tämä olisi 
ministeriön mukaan mahdotonta toteuttaa ainakaan lähivuosina. Uudistamistyöhön tarvittaisiin mer-
kittävät lisäresurssit, joita ei sen mukaan ole tällä hetkellä saatavissa. 

Maahanmuuttovirasto (Migri) keskittyy lausunnossaan pitkälti ulkomaalaisasioiden sähköiseen asian-
käsittelyjärjestelmään (UMA) ja sähköiseen asiointiin. Migri korostaa, ettei UMAn kehittäminen ole 
kesken, mutta toisaalta sitä kehitetään vielä ainakin seuraavat kymmenen vuotta. Kyse on Migrin mu-
kaan toiminnan kehittämisestä. 

Migriltä pyydettiin sen antaman lausunnon vuoksi lisäselvitys perheenyhdistämispäätösten lakisääteis-
ten käsittelyaikojen noudattamisesta. Saadun selvityksen perusteella kannanotto-osiota tarkistettiin 
jonkin verran.  

Migrin edustustojen oleskelulupahakemusten vastaanottoon liittyvien varsin yksityiskohtaisten kom-
menttien perusteella on kertomustekstiin tehty eräitä muutoksia ja lisäyksiä. Ne koskevat muun mu-
assa edustustojen UMA -koulutusta, edustustojen ja Migrin välistä yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa se-
kä sähköisen asioinnin hinnoitteluperiaatteita. Lisäksi on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.   

Ulkoasiainministeriö on pitänyt tarkastuskertomusluonnosta hyvänä ja täsmällisenä. Ministeriön lau-
sunnossa keskitytään pitkälti eräiden tarkennusten tekemiseen koskien viisumituloja, viisumikäsittelyn 
kustannustehokkuutta sekä viisumi- ja oleskelulupien kustannusvastaavuuslaskelmia. Nämä tarken-
nukset on otettu huomioon tarkastuskertomuksessa. VIS-järjestelmän käyttöönottoon liittyen ministe-
riön taholta on todettu, että VIS on nyt käytössä kaikissa maailman maissa ja helmikuussa 2016 myös 
kaikilla Schengenin ulkorajoilla. Kertomustekstiä on tältä osin täsmennetty.   
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Poliisihallitus tuo lausunnossaan esille, että tarkastuskertomusluonnoksen valmistelun ja laadinnan 
jälkeen useita turvapaikkaprosessin kehittämistoimia on pantu täytäntöön raportissa mainittujen toi-
mien lisäksi. Tällainen on esimerkiksi ns. yhden kosketuksen periaate, jonka avulla poliisin vastuulla 
olevaa turvapaikkaprosessia on pystytty lyhentämään. Tämä on huomioitu havainto-osassa, mutta 
suosituksiin sillä ei ole ollut vaikutusta. 

Rajavartiolaitos (RVL) pitää tarkastuskertomusluonnosta erittäin hyvin laadittuna. RVL haluaa kuiten-
kin painottaa, ettei RVL harjoita Venäjän kanssa yhteistä rajavalvontaa, vaan kysymys on maiden väli-
sestä yhteistyöstä. Tämä on huomioitu tekstissä, mutta sillä ei ole ollut vaikutusta VTV:n kannanottoi-
hin. 

Yhteenvetona voidaan todeta, ettei missään lausunnossa ole esitetty muutoksia kertomusluonnoksen 
kannanotto-osioon. Tarkennukset on tehty tarvittaessa tarkastuskertomuksen havainto-osaan. Lisäksi 
kannanotto-osioon tehtiin pieni muutos Migrin antaman lisäselvityksen perusteella. 

2. Teknisluonteiset täsmennys- ja korjausehdotukset 

Kaikissa lausunnoissa on keskitytty pitkälti erilaisiin teknisluonteisiin täsmennys- ja korjausehdotuk-
siin, jotka on pääsääntöisesti otettu tekstimuutoksina huomioon lopullisessa tarkastuskertomuksessa.  

 

Lisätietoja: Johtava tuloksellisuustarkastaja Eeva Miettinen, p. 09 432 5761 ja johtava tuloksellisuus-
tarkastaja Berndt Lindman (ulkoasiainhallinto), p. 09 432 5754. 


