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Lausuntopyyntö 28.11.2017 (Dnro 353/534/2017)

Lausunto VTV:n tarkastuskertomusluonnokseen kansainvälistä suojelua 
saavien kuntiin osoittamisesta sekä kuntakorvausjärjestelmän kehittämisestä

Valtion talouden tarkastusvirasto on pyytänyt sisäministeriöltä lausuntoa 
tarkastuskertomusluonnokseen koskien kuntiin osoittamista ja 
kuntakorvausjärjestelmän kehittämistä. Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida vuosien 
2012-2016 viiteaineiston perusteella, onko kansainvälistä suojelua saavien kuntiin 
osoittaminen toteutettu tuloksekkaalla tavalla ja onko kotouttamisen 
kuntakorvausjärjestelmän ohjaus ja valvonta järjestetty asianmukaisesti. Lisäksi 
tarkastuksessa selvitettiin, miten valmisteilla olevat hallinnon uudistukset tulevat 
kuntaan ohjaamiseen ja korvausjärjestelmään vaikuttamaan.

Kuntaan siirrytään tällä hetkellä ELY-keskusten neuvottelemille kuntapaikoille, 
vastaanottokeskusten avustamana tai hankkimalla asunto itsenäisesti. ELY-
keskusten neuvottelemien kuntapaikkojen tarjonta ei kuitenkaan ole ollut riittävää. 
Sisäministeriö katsoo, että valtakunnallisen kuntapaikkatavoitteen tulee vastata 
oleskeluluvan saavien arvioitua vuotuista määrää. Keskeisiä maahanmuuton 
olettamia, kuten myönteisen oleskeluluvan saaneiden vuotuista määrää, käytetään 
laskentaperusteina talousarvion valmistelussa.

Mitä nopeammin luvan saanut henkilö pääsee kuntaan muuttamaan, sitä nopeammin 
henkilö pääsee pois vastaanottopalveluiden piiristä laajempien kuntapalveluiden 
piiriin. Sillä on vaikutusta myös vastaanottopalveluiden kustannuksiin niitä alentavasti. 
Vastaanottokeskusten vuotuinen yksikkökustannus on vuoden 2018 
talousarvioesityksessä 19 200 euroa / henkilö. Kuntaan siirtymisen tavoiteaika on 
kaksi kuukautta oleskeluluvan tiedoksiannosta. Odotusaika on kuitenkin ollut 
keskimäärin kolme kuukautta. Sinällään vastaanottokeskuksesta kuntaan siirtyminen 
on vuoden alusta hieman piristynyt. Myönteisen päätöksen saaneiden henkilöiden 
määrä vastaanottokeskuksissa on vuoden aikana merkittävästi laskenut ja on tällä 
hetkellä n. 600.

VTV:n raportin mukaan kuntapaikoille siirtymisen hitauteen vaikuttaisi se, etteivät 
vastaanottokeskukset Maahanmuuttoviraston kuntaan siirtymisen ohjeesta huolimatta 
olisi systemaattisesti tehneet UMAREK-järjestelmän kautta kuntapaikkahakemuksia 
ELY-keskuksille. Asiaan on kiinnitetty huomiota myös sisäministeriössä. 
Maahanmuuttoviraston vuotta 2018 koskevaan tulostavoiteasiakirjaan on em. 
johdosta kirjattu erityiseksi toimenpiteeksi kuntiin sijoittumista koskevien käytäntöjen 
seuranta yhtenäisyyden turvaamiseksi vastaanottokeskuksissa.

VTV on tarkastellut raportissa myös hallinnon uudistuksen vaikutuksia kuntaan 
ohjaamiseen. Kotoutumisen edistämisestä annettua lakia koskevassa hallituksen 
esityksen luonnosversiossa on määritetty selkeästi, että maakunta on päävastuussa 
kuntaan ohjaamisessa. Lakiesityksen luonnoksessa on määritetty myös 
vastaanottokeskusten avustama työ kuntaan muutossa maakunnan kuntaan 
ohjaamisen tukena. Lakiluonnoksen mukaan kuntaan ohjaamisen valtakunnalliset 
tavoitteet ja painopisteet vahvistettaisiin osana aluekehittämispäätöstä. Maakunnan 
olisi kotouttamisen suunnittelussaan otettava huomioon myös kuntaan ohjaamisen 
valtakunnalliset tavoitteet ja toimenpiteet samoin kuin määriteltävä kuntaan 
ohjaamisen menettelytavat ja vastuutahot maakunnassa. 
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Kuntaan ohjautumisen sujuvuuden kannalta on sisäministeriön mielestä tärkeää, että 
menettelyt ja vastuutahot määritetään selkeästi, erityisesti painottaen maakunnan 
vastuuta kuntaan ohjaamisesta. Myös kuntaan sijoitettavien kotoutumisen 
edellytykset ao. maakunnassa tulee varmistaa.

Hakijamäärien kasvaessa paine avustettuun kuntaan muuttoon kasvaa ja kohdistuu 
vastaanottojärjestelmään ja sen henkilöstöön. On huomioitava, että tällä hetkellä 
puretaan vielä vuoden 2015 turvapaikkatilanteesta syntynyttä ruuhkaa. 
Vastaanottojärjestelmässä olevista asiakkaista (n. 13 000) suurin osa (n. 11 000 
asiakasta) on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen. Pääosa kielteisen päätöksen 
saaneista on valittanut päätöksestään hallinto-oikeuksiin. Se pitkittää sekä 
turvapaikkaprosessia että vastaanottokeskuksissa oleskelua ja lisää riskiä 
levottomuuksiin ja häiriökäyttäytymiseen. Asiakastyö vastaanottokeskuksissa 
kohdistuukin luonnollisesti tähän ryhmään.

Raportissa on viitattu myös työ- ja elinkeinoministeriön tilaamaan esiselvitykseen 
"Sujuvasti kuntaan". Sisäministeriö toteaa, että esiselvityksen vaihtoehtoisia 
kuntasijoitusmalleja käsiteltiin ja arvioitiin työ- ja elinkeinoministeriön johdolla 
poikkihallinnollisesti. Myös sisäministeriö osallistui työskentelyyn. Esiselvitysraportti 
on ollut käytettävissä kotoutumisen edistämisestä annetun lain kuntaan ohjaamista 
koskevien pykäläehdotusten laatimiseksi.

Sisäministeriö ja Maahanmuuttovirasto jatkavat vuoden 2018 tulossopimuksen 
mukaan yhteistyötä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan kanssa 
kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntiin 
sijoittumisessa ja muuton tukemisessa. Aluehallinnon uudistuessa on tärkeää, että 
alueellinen yhteistyö ja tiedonvaihto eri toimijoiden (uudet maakunnat, 
vastaanottokeskukset, Maahanmuuttovirasto) kesken tulisi edelleen jatkumaan 
kuntaan ohjaamisen ja kotoutumistoimien piiriin pääsyn sujuvoittamiseksi. Myös 
maakuntien välinen yhteistyö on tärkeää. Haasteeksi vastaanottojärjestelmälle 
muodostuu kuitenkin kuntiin sijoittamisen käytäntöjen organisointi ja sopiminen 18 
uuden maakunnan kanssa. Olemassa olevia hyviä alueellisia käytäntöjä tulee 
jatkossakin hyödyntää ja kehittää.

Tarkastusvirasto on esittänyt suosituksia työ- ja elinkeinoministeriölle. Sisäministeriö 
pitää niitä kannatettavina. Suosituksen 2 mukaista kuntiin ohjausta ja tiedonvaihtoa 
toteutetaan alueellisten yhteistyöryhmien puitteissa. UMA-järjestelmän ja -rekisterin 
kehittäminen on ohjauksen ja tiedonkulun turvaamiseksi suositeltavaa. Suositusten 3 
ja 4 toteutumista on taas edistetty osana kotoutumisen edistämisestä annetun lain 
valmistelua sisäministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä. 
Sisäministeriön mielestä myös laskennallisten korvausten maksamisen 
automatisointiin ja sen edistämiseen tulee kiinnittää huomiota. Vastuutaho UMA-
järjestelmän mahdollisen kehitystyön kustannusten kattamiseksi on kuitenkin 
määritettävä.

Osastopäällikkö, ylijohtaja Jorma Vuorio

Neuvotteleva virkamies Tiina Snellman

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
02.01.2018 klo 08:41. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liitteet .-
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Jakelu tuloksellisuustarkastus@vtv.fi
olli-pekka.luoto@vtv.fi

Tiedoksi HKO/Aalto, Kananen
Maahanmuutto-osaston johto ja esittelijät


