
 

Maahanmuuttohallinnon 
ja Maahanmuuttoviraston 

toiminnan kehittäminen 
 

Selvitysmies Ole Norrback 

  

 Maahanmuutto 
 

SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 15/2008 



 

SISÄASIAINMINISTERIÖ 
Maahanmuutto

Maahanmuuttohallinnon 
ja Maahanmuuttoviraston 

toiminnan kehittäminen
 
 

Selvitysmies Ole Norrback

Helsinki 2008
 
 

 



 

 

Sisäasiainministeriö 
Helsinki 2008 
 
ISSN 1236-2840  
ISBN 978-952-491-344-7 (nid.) 
ISBN 978-952-491-345-4 (PDF) 
 



  

 

  

SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI 
Julkaisun päivämäärä 

30.4.2008 
 

Julkaisun laji 

Selvitysmiehen raportti 
Toimeksiantaja 

Sisäasiainministeriö 

Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) 

Selvityshanke maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuut-
toviraston toiminnan kehittämiseksi. 
Selvitysmies Ole Norrback 

Toimielimen asettamispäivä 

5.11.2007 
Julkaisun nimi 

Maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuuttoviraston toiminnan kehittäminen 
Julkaisun osat 

      
Tiivistelmä 

Sisäasiainministeriö asetti ajalle 1.11.2007-30.4.2008 selvityshankkeen maahanmuuttohallinnon ja 
Maahanmuuttoviraston toiminnan kehittämiseksi. Selvitysmieheksi nimettiin ministeri Ole Norrback ja hänen 
tuekseen asetettiin asiantuntijaryhmä. Selvitysmiehen apuna ovat lisäksi toimineet kehitysjohtaja Esa 
Markkanen, maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne, lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola ja ylitarkastaja Henri 
Helo sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolta. Selvityksen teossa on käytetty TalentPublicHouse Oy:n 
konsulttipalveluja. 
 
Selvityshankkeen tavoitteena oli luoda edellytykset aktiiviselle, kokonaisvaltaiselle ja johdonmukaiselle 
maahanmuuttopolitiikalle, joka ottaa täysipainoisesti huomioon niin työvoiman tarpeen, maahanmuuttajien 
moninaiset lähtökohdat kuin kansainvälisen suojelun ja ihmisoikeuksien toteuttamisen velvoitteet. 
Selvityshankkeen painopiste oli Maahanmuuttoviraston palvelun, toiminnan laadun ja rakenteiden 
kehittämisessä. 
 
Selvitysmiehen peruslinjauksia maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuuttoviraston uudistamisessa ovat: 
1) painottaa työvoiman maahanmuuton lisäämistä ja kotouttamisen tehostamista, 2) uudistaa 
Maahanmuuttoviraston ja maahanmuuttohallinnon toimintakulttuuria asiakaslähtöisesti palvelua parantamalla 
ja käsittelyprosesseja nopeuttamalla tavoitteena lisätä sujuvaa maahanmuuttoa Suomeen ja 3) kehittää 
maahanmuuton hallintoa ja tehdä rakenteelliset muutokset edellä olevien linjausten toteuttamiseksi. 
 
Hallinnon rakenteellisessa kehittämisessä keskeistä on vahvistaa sisäasiainministeriön asemaa 
maahanmuuton ja kotoutuksen ministeriönä. Maahanmuuttovirastosta rakennetaan hallitusohjelman hengen 
mukaisesti kaikkia maahanmuuton keskeisiä osa-alueita hallinnoiva keskusvirasto, jolle nykyisten lupa-
asioiden lisäksi keskitetään vastuu kotouttamisen toiminnallisesta yhteensovittamisesta, turvapaikanhakijoiden 
ja pakolaisten vastaanoton koordinoinnista, viisumiasioiden toimeenpanotehtävistä sekä etnisestä tasa-
arvosta.  
 
Selvitysmiehen raportti sisältää ehdotuksia muun muassa tehtävien siirroista sisäasiainministeriön, 
ulkoasiainministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonaloilla, Maahanmuuttoviraston tulosohjauksen 
kehittämisestä ja strategian uudistamisesta, Maahanmuuttoviraston asiakaspalvelun sekä maahanmuuton 
palveluprosessien ja palveluverkon kehittämisestä. Selvitysmies korostaa kotouttamisen merkitystä kaikille 
maahanmuuttajille ja ehdottaa kotouttamisen toimeenpanon vastuun selkeyttämistä. Selvitysmies katsoo, että 
Maahanmuuttovirastolle asetetut tuottavuustavoitteet henkilöstövähennyksineen on arvioitava uudelleen ja 
että maahanmuuttajien lukumäärä tulisi ottaa huomioon kuntien valtionosuuksissa. 
 

Avainsanat (asiasanat) 

maahanmuuttopolitiikka, Maahanmuuttovirasto, hallinnon kehittäminen 
Muut tiedot 

Sähköisen julkaisun ISBN 978-952-491-345-4 (PDF), osoite www.intermin.fi/julkaisut  
Sarjan nimi ja numero 

Sisäasiainministeriön julkaisut 15/2008 
ISSN 

1236-2840 
ISBN 

978-952-491-344-7 
Kokonaissivumäärä 

51 
Kieli 

suomi 
Hinta 

25 € + alv 
Luottamuksellisuus 

julkinen 
Jakaja 

Sisäasiainministeriö 
Kustantaja/julkaisija 

Sisäasiainministeriö 
 



   

 

 

INRIKESMINISTERIET PRESENTATIONSBLAD 
Utgivningsdatum 

30.4.2008 
 

Typ av publikation 

Utredningsmannens rapport 
Uppdragsgivare 

Inrikesministeriet 

Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) 

Utredningsprojekt för att utveckla verksamheten inom 
migrationsförvaltningen och vid Migrationsverket 
Utredningsman Ole Norrback 

Datum för tillsättandet av organet 

5.11.2007 
Publikation (även den finska titeln) 

Utveckling av verksamheten inom migrationsförvaltningen och vid Migrationsverket 
Publikationens delar 

      
Referat 

Inrikesministeriet tillsatte ett utredningsprojekt för att utveckla verksamheten inom migrationsförvaltningen och 
vid Migrationsverket. Projektets mandattid var den 1 november 2007 till den 30 april 2008. Till utredningsman 
utsågs minister Ole Norrback och en sakkunniggrupp tillsattes till hans stöd. Utredningsmannen har dessutom 
biståtts av utvecklingsdirektör Esa Markkanen, migrationsdirektör Sirkku Päivärinne lagstiftningsrådet Jorma 
Kantola och överinspektör Henri Helo från inrikesministeriets migrationsavdelning.  För att ta fram en utredning 
har det använts konsulttjänster som utförts av TalentPublicHaus Oy. 
 
Målet för utredningsprojektet var att skapa förutsättningar för en aktiv, övergripande och konsekvent migra-
tionspolitik som fullt ut beaktar såväl behovet av arbetskraft som invandrarnas varierande utgångspunkter och 
skyldigheterna att uppfylla de mänskliga rättigheterna som ingår i internationellt skydd. Utredningsprojektets 
prioriterade insatsområde var att utveckla Migrationsverkets service, verksamhetskvalitet och strukturer. 
 
De grundläggande riktlinjerna som utredningsmannen tagit fram för revidering av verksamheten inom migra-
tionsförvaltningen och vid Migrationsverket är 1) att understryka vikten av en ökad arbetskraftsinvandring och 
en effektivare integration, 2) att utgående från kunderna förnya Migrationsverkets och migrationsförvaltningens 
verksamhetskultur genom att förbättra service och påskynda behandlingsprocesser i syfte att främja en flexibel 
invandring till Finland och 3) att utveckla migrationsförvaltningen och göra strukturella ändringar för att genom-
föra de riktlinjer som anges ovan. 
 
När det gäller den strukturella utvecklingen av förvaltningen är det viktigt att förstärka inrikesministeriets ställ-
ning som ett ministerium för invandring och integration. I regeringsprogrammets anda byggs Migrationsverket 
till ett centralt ämbetsverk som administrerar alla väsentliga delområden av invandring och som utöver till-
ståndsfrågor åläggs ansvaret för att operativt samordna integration, samordna mottagandet av asylsökande 
och flyktingar, verkställa beslut som gäller visum och främja etnisk jämställdhet. 
 
I utredningsmannens rapport ingår förslag bl.a. om överföring av uppgifter inom inrikesministeriets, utrikesmi-
nisteriets och arbets- och näringsministeriets förvaltningsområden, utveckling av Migrationsverkets resultat-
styrning och revidering av verkets strategi, utveckling av Migrationsverkets kundservice och serviceprocesser 
och servicenät för invandring. Utredningsmannen betonar vikten av integration med tanke på alla invandrare 
och föreslår att ansvaret för genomförande av integration klarläggs. Utredningsmannen anser att de produkti-
vitetsmål med personalnedskärningar som uppsatts för Migrationsverket ska omvärderas och att  invandrarnas 
antal bör beaktas vid fördelning av statsandelar till kommunerna. 

Nyckelord   

migrationspolitik, Migrationsverket, utveckling av förvaltningen 
Övriga uppgifter 

Elektronisk version, ISBN 978-952-491-345-4 (PDF), www.intermin.fi/publikationer 
Seriens namn och nummer 

Inrikesministeriets publikation 15/2008 
ISSN 

1236-2840 
ISBN 

978-952-491-344-7 
Sidoantal 

51 
Språk 

Finska 
Pris 

25 € + moms 
Sekretessgrad 

Offentlig 
Distribution 

Inrikesministeriet 
Förläggare/utgivare 

Inrikesministeriet 



 

Sisällys 
 

1 Johdanto.................................................................................................................. 3 
1.1 Hallitusohjelma .......................................................................................... 3 
1.2 Selvitysmiehen toimeksianto ...................................................................... 3 
1.3 Selvityshankkeen organisointi.................................................................... 4 
1.4 Maahanmuuttopolitiikan ja hallinnon kehitys ........................................... 6 

2 Selvitysmiehen ehdotukset ..................................................................................... 7 
2.1 Peruslinjaukset maahanmuuttohallinnon uudistamiseksi ja 
 maahanmuuton ja kotouttamisen toimeenpanon vahvistamiseksi .................. 7 

Keskeiset ehdotukset peruslinjausten pohjalta.............................. 8 
2.2 Sisäasiainministeriön ja Maahanmuuttoviraston välisen tehtäväjaon ja 
tulosohjausotteen uudistaminen ....................................................................... 8 

2.2.1 Ministeriötehtävät ja keskusvirastotehtävät: toimeenpano 
Maahanmuuttovirastoon ......................................................................... 8 
2.2.2 Tulosohjausotteen kehittäminen .................................................. 10 

2.3 Maahanmuuttoviraston uudistaminen...................................................... 11 
2.3.1 Strategian uudistaminen .............................................................. 11 
2.3.2 Organisaatiorakenteen uudistaminen ja tehtäväjärjestelyt........... 12 
2.3.3 Asiakaspalvelun parantaminen .................................................... 14 
2.3.4 Palveluprosessien kehittäminen................................................... 16 

Oleskeluluvat työntekoa varten ................................................... 16 
Turvapaikkaprosessin kokonaishallinnan ja palvelun laadun 
parantaminen .............................................................................. 18 
Vastaanottotoiminnan käytännön ohjaus ja 
 turvapaikanhakijoiden sijoittaminen vastaanottokeskuksiin tai 
yksityismajoitukseen .................................................................... 19 
Henkilöllisyyden, maahantulon ja matkareitin selvittäminen ..... 20 
Nopeutettu turvapaikkamenettely................................................ 21 
Turvapaikkapäätösten tiedoksianto ............................................ 22 
Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanotto sekä kuntiin 
sijoittaminen ................................................................................ 23 
Kansalaisuushakemukset............................................................. 25 

2.3.5 Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän  
(UMA) käyttöönotto ............................................................................. 26 
2.3.6 Tuottavuusohjelma ja Maahanmuuttoviraston uudistaminen...... 27 

2.4 Maahanmuuton ja kotouttamisen palveluverkon kehittäminen ............... 28 
2.4.1 Maahanmuuton palveluverkko .................................................... 28 

Edustustojen toiminta.................................................................. 28 
Työvoiman maahanmuuttoa edistävät toimet.............................. 29 
Paikallispoliisin toiminta ............................................................ 30 



Maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuuttoviraston toiminnan kehittäminen 

Ulkomaalaisten säilöönottoyksikkö............................................. 32 
Yhteispalvelu ............................................................................... 33 

2.4.2 Kotouttamisen palveluverkko...................................................... 34 
Kuntien kotouttamispalvelut........................................................ 34 

2.4.3 Keskus- ja aluehallinnon uudistus työvoiman maahanmuuton ja 
kotouttamisen palveluverkon näkökulmasta......................................... 35 

2.5 Maahanmuuttoviraston ja hallintotuomioistuinten käsittelymenettelyt ... 37 
2.6 Quality Initiative project .......................................................................... 39 
 

Liite 
 
Yhteenveto selvitysmiehen ehdotuksista ......................................................... 41 

 

 2



Maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuuttoviraston toiminnan kehittäminen 

1 Johdanto 
 
 
1.1 Hallitusohjelma 
 
Uusi maahanmuuttopolitiikka 
 
Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen maahanmuuttopoliittisena tavoitteena on 
kehittää aktiivista, kokonaisvaltaista ja johdonmukaista politiikkaa, joka ottaa täysipai-
noisesti huomioon niin työvoiman tarpeen, maahanmuuttajien moninaiset lähtökohdat 
kuin kansainväliset velvoitteet. 
 
Hallitusohjelmassa linjatut organisatoriset ja toiminnalliset muutokset edellyttävät työ-
voiman maahanmuuton ja kotouttamisen kokonaisvaltaista tarkastelua. Tämän ohella 
tulee uudistaa maahanmuuttohallinnon toimintatapoja myös yleisesti sekä tehdä ehdo-
tuksia organisaation kehittämiseksi tarvittavista rakenteellisista uudistuksista. 
 
Ulkomaalaisvirasto muutetaan Maahanmuuttovirastoksi. Maahanmuuttoviraston uudis-
tamisessa ei ole kyse pelkästään nimenmuutoksesta, vaan hallitusohjelma edellyttää 
viranomaisilta avoimuuden lisäämistä, parempaa palvelua, kilpailukykyisempää maa-
hanmuuttopolitiikkaa, päätöksenteon nopeutumista ja toiminnan ennakoitavuuden pa-
rantamista. 
 
 
1.2 Selvitysmiehen toimeksianto 
 
Selvityshankkeen tehtäväksi annettiin hallitusohjelman linjausten toteuttamiseksi: 
 
1. Määritellä ja käydä läpi Maahanmuuttoviraston tehtävät. 
 
2. Määritellä aktiivisen, kokonaisvaltaisen ja johdonmukaisen maahanmuuttopolitiikan 
tavoitteet erityisesti Maahanmuuttoviraston toiminnan näkökulmasta. 
 
3. Arvioida viraston toimintaympäristön ja tehtävien muutoksista johtuvat muutostar-
peet viraston toiminta-ajatukseen, visioon, organisaatioon ja tehtäväjakoon eri viran-
omaisten välillä. 
 
4. Arvioida sisäasiainministeriön ja Maahanmuuttoviraston välistä tehtäväjakoa maa-
hanmuuttopolitiikan toteuttamisessa ja tehdä tarvittavat esitykset tehtävien mahdollises-
ta siirtämisestä. 
 
5. Parantaa Maahanmuuttoviraston asiakasneuvontaa ja palvelua. 
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6. Kehittää Maahanmuuttoviraston tulosohjausta ja erityisesti vahvistaa toiminnan seu-
rantaa ja toimintatapojen arviointia, jotta voidaan todeta hallitusohjelman tavoitteiden 
toteutuminen. 
 
7. Tehdä tarvittavat toimenpidesuositukset päätöksenteon nopeuttamiseksi koskien eri-
tyisesti oleskelulupa-, turvapaikka- ja kansalaisuushakemuksia. 
 
8. Seurata hallitusohjelman mukaista keskus- ja aluehallinnon uudistamistyötä sekä 
pyrkiä osaltaan vaikuttamaan sen yhteydessä tehtäviin ratkaisuihin kokonaisvaltaisen 
maahanmuuttopolitiikan näkökulmasta. 
 
9. Tehdä hallitusohjelman mukainen selvitys Maahanmuuttoviraston ja valitustuomiois-
tuinten käsittelymenettelyistä. 
 
10. Tehdä selvitys tuleeko UNHCR:n kanssa solmia Quality Initiative -yhteistyö Maa-
hanmuuttoviraston turvapaikkapäätösten laadun parantamiseksi. 
 
Selvitystyössä on myös huomioitava vähemmistövaltuutetun aiemmat selvitykset Ul-
komaalaisviraston toiminnasta. 
 
Selvityshankkeen painopiste on Maahanmuuttoviraston palvelun, toiminnan laadun ja 
rakenteiden kehittämisessä. Tämän ohella selvityshankkeessa tulee kiinnittää erityistä 
huomiota keskus- ja aluehallinnon uudistamisen yhteydessä tehtäviin ratkaisuihin mm. 
poliisin, työvoima- ja elinkeinokeskusten (ml. työvoimatoimistot) sekä lääninhallitusten 
osalta ja tehtyjen ratkaisujen mahdollisiin vaikutuksiin maahanmuuttohallintoon. Lisäk-
si selvityshankkeen tulee esittää vaihtoehtoisia toimintamalleja kuntayhteistyön edelleen 
kehittämiseksi kuntien ja maahanmuuttohallinnon välille. 
 
 
1.3 Selvityshankkeen organisointi 
 
Selvityshanke maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuuttoviraston toiminnan kehittämi-
seksi asetettiin ajalle 1.11.2007-30.4.2008. Hankkeen selvitysmieheksi nimettiin minis-
teri Ole Norrback. Selvitysmiehen tueksi nimettiin 5.11.2007 asiantuntijaryhmä, jonka 
jäseniä ovat ylijohtaja Pentti Visanen  sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolta, 
ylijohtaja Jorma Vuorio Maahanmuuttovirastosta, poliisitarkastaja Per Ehrstén sisäasi-
ainministeriön poliisiosastolta, prikaatikenraali Mikko Kirjavainen rajavartiolaitoksesta, 
ulkoasiainneuvos Kaija Ilander ulkoasiainministeriöstä, osastopäällikkö Tuula Kuntsi 
Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksesta, läänin sosiaali- ja terveysneuvos 
Pekka Paatero Länsi-Suomen lääninhallituksesta, johtaja Maiju Kouki Joutsenon vas-
taanottokeskuksesta, Leena-Kaisa Åberg Suomen Punaisesta Rististä sekä etnisten suh-
teiden neuvottelukunnan varapuheenjohtaja Atanas Aleksovski. Pysyväksi asiantunti-
jaksi asiantuntijaryhmään nimitettiin vähemmistövaltuutettu Johanna Suurpää. 
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Asiantuntijaryhmää täydennettiin 27.12.2007 nimeämällä ryhmään lakimies Janne Met-
sämäki Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä, maahanmuuttoasiain 
koordinaattori Anu Wikman-Immonen Suomen Kuntaliitosta ja asiantuntija Riitta Wärn 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta. 
 
Selvitysmiehen tueksi hankkeeseen nimettiin 27.12.2007 kehitysjohtaja Esa Markkanen 
ja lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolta. 
Selvitysmiehen apuna ovat lisäksi toimineet maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne ja 
ylitarkastaja Henri Helo sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolta. Selvityksen 
teossa on käytetty TalentPublicHaus Oy:n konsulttipalveluja. 
 
Työ käynnistettiin vierailemalla Maahanmuuttovirastossa, jossa kuultiin viraston johtoa 
ja muita maahanmuuttoviraston edustajia. Selvitysmies on vierailuilla Ruotsissa, Nor-
jassa ja Tanskassa tutustunut maiden maahanmuuttopolitiikkaan ja -hallintoon. Selvi-
tysmies on lisäksi vieraillut Maahanmuuttoviraston Lappeenrannan toimipisteessä ja 
Joutsenon vastaanottokeskuksessa. Selvitysmies on saanut selvityksiä muun muassa 
seuraavilta tahoilta: Maahanmuuttovirasto, sisäasiainministeriön poliisiosasto, ulkoasi-
ainministeriön oikeudellinen osasto, Helsingin ulkomaalaispoliisi, Lappeenrannan kih-
lakunnan poliisilaitos, Helsingin hallinto-oikeus, vähemmistövaltuutettu, Pakolaisneu-
vonta ry. 
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1.4 Maahanmuuttopolitiikan ja hallinnon kehitys 
 
Suomalaisen maahanmuuton ”tarinassa” on nähtävissä erilaisia kehitysvaiheita, joiden 
tunnistaminen auttaa ymmärtämään sen muuttumista viimeisen 50 vuoden kuluessa. 
Kullekin kehitysvaiheelle on ollut ominaista sille tyypillinen toiminta- ja ajattelutapa, 
joka on heijastellut suhtautumista maahanmuuttoon niin yksilön kuin yhteiskunnan ta-
solla. Suomalaisessa maahanmuuttopolitiikassa voidaan tunnistaa osittain päällekkäisiä 
kehitysvaiheita (kuva): 
 

 
 
Kuva. Suomalaisen maahanmuuttopolitiikan ja -hallinnon kehitysvaiheita 
 
 
Siirtotyöläiset ovat olleet mukana rakentamassa Eurooppaa 1960 –luvulta lähtien. Kes-
ki- ja Pohjois-Euroopan jälleenrakennus ja teollistuminen vaativat paljon työvoimaa. 
Niinpä suomalaiset muuttivat 1960 – 1970 luvuilla sankoin joukoin Ruotsiin niin, että 
jopa 10 % suurista ikäluokista muutti maasta. Suomeen saapui 1970 -luvulla muutama 
sata chileläistä pakolaista. Hallinnossa oli keskeinen toimija SM:n ulkomaalaistoimisto, 
muilta osin hallinto ja palvelut olivat varsin kehittymättömät. 
 
Suomi otti pääosin humanitäärisin syin vastaan pakolaisia 1980 -1990 –luvulla Vietna-
mista, Somaliasta ja entisen Jugoslavian alueelta. Vuonna 1990 alkoi myös presidentti 

 6



Maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuuttoviraston toiminnan kehittäminen 

Koiviston aloitteesta inkerinsuomalaisten muutto Suomeen. Ulkomaalaishallinto vahvis-
tui merkittävästi 1990 – luvulla ja sille oli leimaa-antavaa kontrolloiva ja lupakeskeinen 
toimintatapa, jossa maahanmuuttajan kotouttaminen ei ollut viranomaisten ensisijainen 
tavoite. Tämä oli myös hallitseva piirre ajan ulkomaalaispolitiikassa. 
 
Merkittävän uuden kehitysvaiheen käynnisti vuoden 2006 maahanmuuttopoliittinen 
ohjelma sekä uusi hallitusohjelma 2007, joka nosti työperäisen maahanmuuton ja sitä 
kiinteästi tukevan kotouttamisen osaksi työvoima- ja elinkeinopolitiikkaa. 
 
 

2 Selvitysmiehen ehdotukset 
 
2.1 Peruslinjaukset maahanmuuttohallinnon uudistami-

seksi ja maahanmuuton ja kotouttamisen toimeen-
panon vahvistamiseksi 

 
1. Maahanmuuttopolitiikan ja hallinnon kehittämisen keskeisenä lähtökohtana on 
työvoiman maahanmuuton lisääminen ja kotouttamisen tehostaminen. 
 
2. Maahanmuuttoviraston toimintaa uudistetaan parantamalla asiakaslähtöisesti 
palvelua ja nopeuttamalla käsittelyprosesseja tavoitteena sujuva maahanmuutto 
Suomeen. 
 
3. Maahanmuuton hallintoa kehitetään tekemällä rakenteellisia muutoksia edellä 
olevien linjausten toteuttamiseksi. 
 

• Sisäasiainministeriön asemaa vahvistetaan maahanmuuton ja kotouttamisen mi-
nisteriönä 

 
• Maahanmuuttovirastosta rakennetaan hallitusohjelman hengen mukaisesti kaik-

kia maahanmuuton keskeisiä osa-alueita hallinnoiva keskusvirasto, jolle nykyis-
ten lupa-asioiden lisäksi keskitetään vastuu kotouttamisen toiminnallisesta yh-
teensovittamisesta, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanoton koor-
dinoinnista, viisumiasioiden toimeenpanotehtävistä sekä etnisestä tasa-arvosta. 

 
• Tehdään tarvittavat lainmuutokset, joilla toteutetaan tehtävä- ja henkilösiirrot si-

säasiainministeriön, ulkoasiainministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hal-
linnonaloilla 

− kotouttamisen, turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja etnisten suhteiden 
hoitamisen toimeenpanotehtävät siirretään sisäasiainministeriön maa-
hanmuutto-osastolta Maahanmuuttovirastoon 
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− työntekijöiden oleskelulupiin liittyvät tehtävät siirretään työvoimatoimis-
tojen työlupayksiköistä Maahanmuuttovirastoon sekä  

− viisumiasiat siirretään ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston passi- 
ja viisumiyksiköstä sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolle ja 
Maahanmuuttovirastoon. 

 
Keskeiset ehdotukset peruslinjausten pohjalta 
 

• Tehtävien siirrot sisäasiainministeriöstä Maahanmuuttovirastoon, työvoimatoi-
mistojen työlupayksiköistä Maahanmuuttovirastoon sekä ulkoasiainministeriöstä 
sisäasiainministeriöön ja Maahanmuuttovirastoon 

• Maahanmuuttoviraston tulosohjauksen kehittäminen ja strategian uudistaminen 
erityisenä tavoitteena entistä myönteisemmän asenneilmapiirin luominen hallin-
nossa ja yhteiskunnassa 

• Ehdotukset Maahanmuuttoviraston asiakaspalvelun kehittämiseksi 
• Ehdotukset maahanmuuton palveluprosessien tehostamiseksi  
• Kotouttamisen merkityksen korostaminen kaikkien maahanmuuttajien osalta ja 

kotouttamisen toimeenpanon vastuun selkeyttäminen  
• Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) käyttöönotto 
• Valtion tuottavuustavoitteiden uudelleen arviointi Maahanmuuttoviraston osalta 
• Maahanmuuton hallinnon palveluverkon toimivuuden turvaaminen 
• Maahanmuuttajien lukumäärän huomioon ottaminen kuntien valtionosuuksissa 

 
 
2.2 Sisäasiainministeriön ja Maahanmuuttoviraston vä-

lisen tehtäväjaon ja tulosohjausotteen uudistami-
nen 

 
2.2.1 Ministeriötehtävät ja keskusvirastotehtävät: toimeenpano 

Maahanmuuttovirastoon  
 
Hallitusohjelman mukaan keskushallintoa uudistetaan siirtämällä ministeriöistä toi-
meenpanotehtävät ja muut kuin valtakunnalliset kehittämistehtävät alue- ja paikallishal-
linnolle erottamalla ministeriötehtävät ja keskusvirastotehtävät toisistaan. 
 
Aluehallinnon uudistamishankkeeseen liittyvän keskushallinnosta siirrettäviä tehtäviä 
selvittävän työryhmän loppuraportissa todetaan, että ministeriöt toimivat strategisina 
esikuntaorganisaatioina, jolloin niiden tulee luopua hallinnonalansa toimenpanoasioiden 
johtamisesta. Selvityksissä on havaittu ministeriössä hoidettavan muun muassa seuraa-
via operatiivisia tehtäviä, jotka tulisi hoitaa keskusvirastossa:  
 
1. Hyväksymiset ja vahvistukset 
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2. Muuta kuin parlamentaarista valvontaa edellyttävä lupahallinto 
3. Tekninen standardoiva ohjaus 
4. Tuki- palvelutoiminnot 
5. Valtionavustusten ja korvausten jakaminen 
6. Operatiivisen toiminnan ohjaus ja suunnittelu 
7. Tilastotuotanto, tietojärjestelmät, tutkimustoiminta 
8. Kantelujen käsittely 
 
Ministeriöiden ydintoimintoja ovat strateginen suunnittelu ja ohjaus 
− säädösvalmistelu 
− tulosohjaus 
− informaatio-ohjaus 
 
Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston ja Maahanmuuttoviraston välistä työnja-
koa on arvioitava akselilla strategia - operatiivinen toiminta ja sen ohjaus. Vuoden 2008 
alusta toteutettiin hallinnon uudistus, jossa työministeriön politiikkaosastolta ja toi-
meenpano-osastolta siirtyi tehtäviä ja niitä hoitaneet henkilöt sisäasiainministeriön 
maahanmuutto-osastolle. Toimeenpano-osastolta siirtyneet tehtävät sisälsivät selkeästi 
useita operatiivisen toiminnan ohjaus - ja suunnittelutehtäviä, tuki ja palvelutoimintoja, 
asiakasryhmiin ja etnisiin suhteisiin liittyvien työryhmien työn organisointia sekä turva-
paikanhakijoiden vastaanottoon liittyviä toimeenpanotehtäviä. Tämä on varsin luonnol-
lista, koska entisellä työministeriöllä ei ollut keskusvirastoa, jossa operatiivisia tehtäviä, 
niiden suunnittelua ja ohjausta olisi hoidettu, vaan ne hoidettiin työministeriöstä käsin 
TE-keskusten toimiessa maahanmuuton aluehallintoviranomaisena. Tällaisia tehtäviä ei 
sisäasiainministeriön ulkomaalaisosastolla ollut, vaan ne hoidettiin Ulkomaalaisviras-
tossa. 
 
Työministeriöstä siirrettiin sisäasiainhallintoon turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten 
vastaanottoon sekä kotouttamiseen liittyvät tehtävät. Maahanmuuttovirastolla ei ole 
lainkaan näitä tehtäviä hoitavaa yksikköä tai henkilöstöä. Sen sijaan sisäasiainministeri-
ön maahanmuutto-osastolla huolehditaan vastaanottoa ja kotouttamista koskevasta ope-
ratiivisestakin ohjauksesta. Maahanmuuttovirastolla ei ole hallinnollista yhteyttä turva-
paikanhakijoiden vastaanottoon ja kotouttamiseen, joiden tulisi myös kansainvälisesti 
katsottuna olla keskeisiä maahanmuuton keskusviraston tehtäviä. 
 
Siirtämällä päätöksenteko, vastaanotto ja kotouttaminen saman sateenvarjon alle syntyy 
merkittäviä säästöjä, kun hallinto kootaan talousarviossa yhteen pääluokkaan ja lukuun. 
Tavoitteet voidaan asettaa selkeämmin koko hallinnolle, kun määrärahat ovat yhden 
ministeriön käytössä. 
 
Sisäasiainministeriössä tulee jatkossa hoitaa kotouttamispolitiikan valmistelu ja valta-
kunnallinen suunnittelu sekä säädösvalmistelu ja Maahanmuuttovirastossa kotouttami-
sen toimeenpanon – mistä kunnat vastaavat – hallinnointiin liittyvät toiminnot, joita 
ovat muun muassa ohjaus, budjetointi, tiedottaminen ja valvonta. 
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Sisäasiainministeriölle kuuluu turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanoton valta-
kunnallinen suunnittelu sekä politiikan ja säädösten valmistelu. Maahanmuuttoviraston 
tulee jatkossa hoitaa nykyisin TE-keskuksilla olevat vastaanottokeskusten toimintojen ja 
talouden ohjaamista sekä toimeenpanoa koskevat asiat. 
 
 
 
Ehdotus 1: 
Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastosta siirretään Maahanmuuttovirastoon 
kaikki ne kotouttamiseen, turvapaikanhakijoiden vastaanottoon ja etnisten suhtei-
den hoitamiseen liittyvät tehtävät, jotka eivät kuulu ministeriötasolle, mukaan lu-
kien tehtäviä hoitavat henkilöt.  
Vastuu: SM 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
 
 
2.2.2 Tulosohjausotteen kehittäminen  
 
Sisäasiainministeriön ja Maahanmuuttoviraston välinen tulosohjaus toteutetaan nykyisin 
laatimalla vuosittainen tulossopimus. Tulossopimuksen tavoitteita seurataan välitulos-
keskusteluissa. Tulosohjausta tulee käyttää viraston uudistamisen välineenä ja muutok-
sen seurannassa. Nykyisellään tulossopimuksessa ei kuvata riittävän selkeästi Maahan-
muuttoviraston yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita, eikä Maahanmuuttoviraston 
tulossopimus tue riittävästi hallitusohjelman tavoitteita. Myös esitettyjen tavoitteiden 
mitattavuutta ja seurattavuutta tulee kehittää. Palvelukyvyn ja laadun kohdalla tunnus-
luvut keskittyvät liian suppeasti vain päätöksenteon käsittelyaikoihin. Lisäksi Maahan-
muuttoviraston aloitteesta Tuokko Tilintarkastus Oy:n kanssa tehdyssä riskianalyysissä 
on todettu, että ministeriön ohjaus on puutteellista, ministeriön ohjausvastuu on epäsel-
vää ja se välttelee vastuuta.  
 
Maahanmuuttoviraston tulosohjausmenettelyä uudistetaan nykyistä vuorovaikutteisem-
paan ja strategisempaan suuntaan tehostaen ministeriön ohjausotetta. Sisäasiainministe-
riö antaa tarkat vuotuiset kehykset tulossopimuksessa ja valvoo niiden toteuttamista. 
Tämän lisäksi tehdään ohjaava monivuotinen toimintastrategia, jota tarkistetaan vuosit-
tain. 
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Ehdotus 2:  
Maahanmuuttoviraston tulosohjausmenettely uudistetaan. Ohjauksen käytänteitä 
kehitetään vuorovaikutteisempaan ja strategisempaan suuntaan. Strategista kes-
kustelua sisäasiainministeriön ja Maahanmuuttoviraston välillä lisätään säännön-
mukaisin tapaamisin. 
Vastuu: SM 
Tavoiteaikataulu: 2008 – 2009 
 
 Ehdotus 3:  
Sisäasiainministeriön ja Maahanmuuttoviraston tulossopimus uudistetaan. Tulos-
sopimus kattaa budjettivuoden ja monivuotiset strategiset linjaukset päivitetään 
budjetin hyväksymisen yhteydessä vuosittain.  Erityisesti yhteiskunnallisen vaikut-
tavuuden tavoitteet ja niiden mittaaminen yhdenmukaistetaan uuden maahan-
muuttopolitiikan mukaisiksi, jolloin tulossopimuksen voisi sisältää muun muassa 
seuraavia indikaattorityyppisiä tavoiteasetteluja 
− kotouttamisen mittarit  
− kielikoulutuksen saatavuus ja kattavuus 
− maahanmuuttajien työllistyminen/työttömyys 
− maahanmuuttajien syrjäytyminen ja rikollisuus 
− syrjintä/rasistiset rikokset 
− asenneilmapiirin kehitys 
− etnisen tasa-arvon kehitys  
− työvoimapoliittinen vetovoiman kehitys 
Vastuu: SM, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 - 2009 
 
 
 
2.3 Maahanmuuttoviraston uudistaminen 
 
2.3.1 Strategian uudistaminen 
 
Maahanmuuttovirasto uudisti strategiansa vuosina 2006-2007 ennen hallitusohjelman 
julkistamista. 
 
Maahanmuuttopolitiikan uudet tavoitteet on määritelty hallitusohjelmassa: 
− työperusteista maahanmuuttoa lisätään 
− maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistymistä edistetään 
− viranomaistoiminnan avoimuutta lisätään ja ennakoitavuutta parannetaan 
− oleskelulupajärjestelmää selkiytetään 
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− laillista maahanmuuttoa lisätään ja laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa torju-
taan 

 
Maahanmuuttoviraston nykyinen strategia ja toiminta eivät täysin vastaa uuden hallitus-
ohjelmassa määritellyn maahanmuuttopolitiikan haasteisiin erityisesti työperäisen maa-
hanmuuton ja kotouttamisen osalta. Lisäksi tehdyssä riskianalyysissä on tunnistettu 
muun muassa seuraavia strategian sisältöön liittyviä rakenteellisia puutteita:  
− seurantamittarit, tehtävienjako ja itse seuranta on puutteellista 
− toiminnan ja tulosten seurantamittaristo on puutteellinen 
− asioiden priorisointi on riittämätöntä ja tavoitekytkentä on puutteellista. 
 
 
 
Ehdotus 4:  
Maahanmuuttoviraston strategia uudistetaan siten, että lähtökohtana on uusi ja 
merkittävästi laajempi toimiala ja rooli työvoiman maahanmuuton ja kotouttami-
sen sekä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanoton toimeenpanossa ja ke-
hittämisessä. Strategian uudistaminen edellyttää seuraavien osa-alueiden uudel-
leen arviointia ja määrittelyä: 
− toimintaympäristön muutosilmiöiden ja sidosryhmien odotusten ennakointi 
− arvoperustan ja toiminta-ajatuksen tarkistaminen 
− vision päivittäminen 
− strategisten päämäärien asettaminen 
− kriittisten menestystekijöiden määrittely arviointikriteereistä johdettuine ta-

voitteineen 
Vastuu: Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2009 
 
 
 
2.3.2 Organisaatiorakenteen uudistaminen ja tehtäväjärjestelyt 
 
Maahanmuuttovirasto rakennetaan hallitusohjelman hengen mukaisesti maahanmuuton 
eri osa-alueita hoitavaksi kaikki maahanmuuttohallinnon keskeiset toiminnot käsittä-
väksi keskusvirastoksi, jolla on kokonaisvastuu maahanmuuttohallinnon toimeenpano-
tehtävistä ja niiden johtamisesta. 
 
Maahanmuuttovirastossa on nykyisin kolme lupayksikköä 
− maahanmuutto 
− kansainvälinen suojelu 
− kansalaisuus 
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Työvoiman maahanmuutto on hallitusohjelmassa priorisoitu ja lupahallinnossa no-
peimmin kasvava alue, joka muodostaa jo nyt suurimman osan käsitellyistä luvista. 
Valmisteltavana olevien ehdotusten mukaan Maahanmuuttovirasto saisi kokonaisvas-
tuun työvoiman maahanmuuton toimeenpanosta, kun työvoiman saatavuusharkinta as-
teittain poistuu. Virastolle tulee kuitenkin ennakkovalvontaan liittyviä uusia tehtäviä. 
Nämä tehtävät ja niitä hoitavat henkilöt siirrettäisiin Maahanmuuttovirastolle kolmen 
työvoimatoimiston (Uusimaa, Lappeenranta, Tampere) työlupayksiköistä. 
 
Nykyisten yksiköiden lisäksi tulisi perustaa vastaanotto- ja kotouttamisyksikkö, jonka 
tehtävänä on vastaanoton ja kotouttamisen toimeenpano ja sen johtaminen. Nämä tehtä-
vät henkilöineen siirretään Maahanmuuttovirastolle sisäasiainministeriön maahanmuut-
to-osastolta. 
 
Maahanmuuttovirastoon tulisi perustaa lisäksi hankeyksikkö, jonka tehtävänä on rahoi-
tuksen hakeminen erilaisiin maahanmuuton hankkeisiin, niiden toimeenpano ja kan-
sainvälisten yhteyksien ylläpito ja parantaminen. Lisäksi analyysit, tutkimustoiminta ja 
tilastointi voivat olla yksikön tehtäviä ottaen huomioon nykyisen oikeus- ja maatieto-
palvelun toiminnan esimerkiksi yhdistämällä em. toiminnat hankeyksikköön. Euroopan 
unionissa ja muillakin tahoilla on useita rahoituslähteitä joita tulee käyttää hyväksi hal-
linnon kehittämishankkeissa. Hankeyksikkö hoitaisi myös Euroopan muuttoliikkeiden 
verkoston kontaktipisteelle kuuluvat tehtävät. 
 
Hallitusohjelman mukaan on mahdollista koota myös siinä erikseen nimeämättömiä 
maahanmuuttohallinnon toimintoja sisäasiainhallintoon.  
 
Viisumiasioiden hallinnointi siirrettiin tilapäisesti vuonna 1990 silloisesta Sisäasiainmi-
nisteriön ulkomaalaiskeskuksesta ulkoasiainministeriöön pääosin resurssipulan takia. 
Ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston passi- ja viisumiyksikkö hoitaa maamme 
viisumipolitiikkaa ja käsittelee yksittäisiä viisumihakemuksia. Viisumit haetaan ja 
myönnetään pääosin Suomen ulkomaanedustustoissa. 
 
Pohjoismaissa ja useimmissa muissa Euroopan maissa viisumien hallinnointi kuuluu 
maahanmuutosta vastaavalle viranomaiselle ja niin kutsutut viisumialistukset (tapaukset 
joihin liittyy esimerkiksi laittoman maahanmuuton riski) osoitetaan edustustoista maa-
hanmuuttoviranomaiselle, ei ulkoasiainhallinnolle. Euroopan unionissa viisumiasiat 
ovat sisä- ja oikeusasioita, ei ulkoasioita ja viisumeista säädetään ulkomaalaislaissa, 
joka on sisäasiainministeriön alaista lainsäädäntöä. 
 
Biometristen tunnisteiden lisääminen viisumeihin ja oleskelulupakortteihin saattaa edel-
lyttää uudentyyppisen viisumin niin kutsutun työnhakuviisumin käyttöönottoa ainakin 
tilapäisesti, mikä myös on maahanmuuttohallintoa. 
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Aluehallinnon uudistamishankkeeseen liittyvän keskushallinnosta siirrettäviä tehtäviä 
selvittäneen työryhmän raportin mukaan ministeriöissä ei tule hoitaa lupahallinnon teh-
täviä. 
 
Maahanmuuttohallinnon kokoamisen lähtökohdista sekä ministeriö- ja keskusvirasto-
tehtävien järkiperäisen jakamisen perusteella esitetään viisumiasioiden siirtoa kokonai-
suudessaan sisäasiainhallintoon, poliittisten linjausten osalta sisäasiainministeriöön ja 
lupahallinnon osalta Maahanmuuttovirastoon. Maahanmuuttoviraston rakentaminen 
maahanmuuton kokonaisuudesta vastaavaksi virastoksi edellyttää henkilösiirtoja. 
 
 
 
Ehdotus 5: 
Tehdään maahanmuuton hallinnon kehittämisen edellyttämät tehtävä- ja henkilö-
siirrot hallinnonalojen välillä 
− Uudenmaan, Tampereen ja Lappeenrannan työvoimatoimistojen työlupayksi-

köistä siirretään työntekijöiden oleskelulupia käsittelevä henkilöstö Maahan-
muuttovirastoon.  

− Ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston passi- ja viisumiyksiköstä siirre-
tään viisumiasioiden hallinnointi sisäasiainhallintoon siten, että viisumiasioiden 
lupahallintotehtävät henkilöineen siirtyvät Maahanmuuttovirastoon. Viisumi-
politiikan tehtävät henkilöineen siirretään sisäasiainministeriön maahanmuut-
to-osastolle, joka jatkossa vastaa viisumiasioiden valtakunnallisesta ohjaukses-
ta ja lainsäädännöstä  

− Suomen ulkomaanedustustoissa viisumiasioissa työskentelevien henkilöiden 
asema ja työtehtävät säilyvät ennallaan. 

Vastuu: SM, UM, TEM ja Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
 
 
2.3.3 Asiakaspalvelun parantaminen 
 
Maahanmuuttoviraston omassa riskianalyysissä tuli esille, että virastossa ei aiemmin ole 
riittävästi tiedostettu organisaation palveluluonnetta eikä palvelutavoitteita. Asiakaspa-
lautetta on alettu kerätä vasta nyt ja se esitetään tehtäväksi säännöllisesti. 
 
Maahanmuuttovirastossa on vuoden 2007 lopulla tehty kattava asiakaspalvelun kehit-
tämisselvitys konkreettisine toimenpide-ehdotuksineen ja virasto on selkeästi panosta-
nut asiakaspalvelun parantamiseen monin tavoin muun muassa nimeämällä asiakaspal-
velujohtajan seuraamaan tilannetta ja toimeenpanemaan parannusehdotukset. 
 
Maahanmuuttovirasto edeltäjineen on ollut ja on edelleen pääosin yksittäistä ulkomaa-
laista koskevia hallintopäätöksiä tekevä viranomainen. Päätökset sivuavat konkreettises-
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ti myös hakijan mahdollista perhettä ja esimerkiksi työnantajaa. Osa ulkomaalaislain 
nojalla tehtävistä päätöksistä on kielteisiä, jolloin asiakkaalle saattaa muodostua viras-
tosta kielteinen kuva, vaikka päätökset ovatkin lainmukaisia. Tällä perusteella voidaan 
arvioida ja arvostella asiakaspalvelua, vaikka se olisi hyvääkin. 
 
Toinen Maahanmuuttoviraston asiakaspalvelun kuvaan keskeisesti vaikuttava tekijä on 
pitkät käsittelyajat erityisesti perheenyhdistämisissä, tietyissä turvapaikka-asioissa ja 
kansalaisuusasioissa. Pitkät käsittelyajat hidastavat ja vaikeuttavat kotouttamista. Pitkät 
käsittelyajat johtuvat sekä Maahanmuuttoviraston voimavaroista ja toimintatavoista että 
muiden viranomaisten käsittelyn pitkästä kestosta (poliisi, työvoimatoimisto, edustustot, 
hallinto-oikeudet, oikeuslääketieteen laitos) sekä hakijan aiheuttamista viiveistä puuttu-
vien asiakirjojen toimittamisissa jne. Viiveet johtavat melkoiseen puhelutulvaan, jossa 
pääosin tiedustellaan oman hakemuksen tilannetta ja sitä, milloin ratkaisu tehdään. 
Maahanmuuttovirastoon tuli viime vuonna noin 200 000 puhelintiedustelua. Puhelin-
tiedusteluihin vastaaminen on hidastanut edelleen käsittelyä ja kierre on valmis. Lisäksi 
sisäasiainhallinnon puhelinkeskuksen toiminta ei alkuvaiheessa ole vastannut odotuksia. 
 
Asiakaspalvelun puutteisiin voidaan lisätä historialliset rasitteet, tietynlaiset asenteet, 
kiire ja ruuhkat, henkilökohtaisen asiakaspalvelun vähäisyys, asiakkaan tietämättömyys 
siitä milloin hakemus tullaan ratkaisemaan sekä vaikeaselkoiset lomakkeet tietyiltä osin. 
 
Maahanmuuttoviraston sisäisen asiakaspalvelun kehittämistyöryhmä esittää toteutetta-
viksi useita laajoja parannusehdotuksia, alkaen asiakaspalveluhenkisyydestä jatkuen 
varsin yksityiskohtaisiin osioihin, kuten erillisen työnantajapalvelunumeron käyttöönot-
toon ja asiakkaiden osallistumiseen asiakaspalvelun kehittämiseen. Ehdotukset ovat 
konkreettisia ja hyvin perusteltuja. 
 
Maahanmuuttovirastoon siirrettäviksi esitetyt uudet toiminnot (turvapaikanhakijoiden ja 
pakolaisten vastaanotto, kotouttaminen, työntekijän oleskelulupaan liittyvät uudet tehtä-
vät, viisumit) asettavat asiakaspalvelulle uusia vaatimuksia, kun asiat ja käytännöt ovat 
osin erilaisia aikaisempaan verrattuna. Yhteistyö työnantaja-asiakkaiden kanssa painot-
tuu erityisesti. Määrärahojen lisääntyminen on myös merkittävää mikä lisää taloushal-
linnon vastuuta ja vaatii henkilökuntaa. Toisaalta uusia tehtäviä tulevat hoitamaan hen-
kilöt jotka siirtyvät toisista viranomaisista Maahanmuuttovirastoon hoitamaan pääosin 
entisiä tehtäviään. 
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Ehdotus 6:  
Toteutetaan Maahanmuuttovirastossa  
− viraston asiakaspalvelun kehittämistyöryhmän ehdotukset  
− UMA - järjestelmän asiakaslähtöinen hyödyntäminen 
− lomakkeiden yksinkertaistaminen 
− yhteistyössä sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen kanssa puhelinpalvelun pa-

rantaminen 
Vastuu: Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 - 2009 
 
Ehdotus 7:  
Järjestetään Maahanmuuttoviraston uusien toimintojen edellyttämä henkilö - ja 
yhteisöasiakkaiden asiakaspalveluhenkilöstön sijoittaminen sekä koulutus. 
Vastuu: Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 - 2009 
 
Ehdotus 8:  
Hakija-asiakkaille annetaan pääsääntöisesti käsittelyaikatakuu eli selkeä määräai-
ka, milloin päätös on valmis tai milloin pyydetään lisää taustatietoja, jolloin anne-
taan uusi määräaika. 
Vastuu: Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 - 2009 
 
 
 
2.3.4 Palveluprosessien kehittäminen 
 
Oleskeluluvat työntekoa varten 
 
Työvoiman maahanmuuton lisääminen on yksi hallitusohjelman maahanmuuttoa koske-
vista kaikkein keskeisimmistä tavoitteista. Selvityksessä on käynyt ilmi, että oleskelulu-
pien osalta eniten kritiikkiä on kohdistettu työntekijän oleskelulupajärjestelmään. Ny-
kyistä työntekijän oleskelulupajärjestelmää on pidetty vaikeaselkoisena ja hallinnolli-
sesti monimutkaisena, joka yhdistettynä hakemusten vireillepanomenettelyn moninai-
suuteen on aiheuttanut viivettä hakemusten käsittelyssä.  
 
Sisäasiainministeriössä on vireillä hanke työntekijän oleskelulupajärjestelmän uudista-
miseksi. Esivalmistelun päälinjauksena on hallitusohjelman mukainen asteittainen luo-
puminen saatavuusharkinnasta niin, että oleskelulupaan sisältyisi aina työnteko-oikeus. 
Lisäksi on ehdotettu, että kaksivaiheisesta lupaprosessista luovuttaisiin ja työntekijälle 
tehtäisiin yksi päätös ja myönnettäisiin yksi oleskelulupa työnteon perusteella. Ensim-
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mäisen oleskeluluvan työnteon perusteella myöntäisi aina sama viranomainen. Uudis-
tuksen yhteydessä tulisi myös tehostaa ja laajentaa työehtojen ennakkovalvontaa. Val-
vonnan piiriin kuuluisi muun muassa toimeentuloedellytysten arviointi ja työehtojen 
valvonta.  
 
Selvitystyössä on tutustuttu työntekijän oleskelulupajärjestelmää kehittävän hankkeen 
alustaviin linjauksiin, joita voi yleisesti ottaen pitää järkevinä. Työvoiman saata-
vuusharkinnasta luopuminen ja työntekijän oleskelulupajärjestelmän yksinkertaistami-
nen ovat kannatettavia toimia. Kun työvoiman saatavuusharkinnasta luovutaan, keskeis-
tä on tehostaa työehtojen jatkuvaa valvontaa oleskelulupien myöntämisen jälkeen. Vas-
tuu valvonnasta olisi työsuojeluviranomaisilla ja työmarkkinaosapuolilla. 
 
Ensimmäisen oleskeluluvan myöntävän viranomaisen tulisi olla Maahanmuuttovirasto. 
Tämän tehtävän hoitaminen edellyttää henkilövoimavarojen siirtämistä työvoimatoimis-
tojen työlupayksiköistä Maahanmuuttovirastoon. Tämä tarkoittaisi sitä, että työntekijän 
oleskeluluvan osaratkaisuja valmistelleiden työvoimatoimistojen (Uusimaa, Tampere, 
Lappeenranta) työlupayksiköiden henkilökunta siirrettäisiin hoitamaan näitä tehtäviä 
Maahanmuuttovirastoon. Näin varmistettaisiin uusien tehtävien edellyttämät henkilö-
voimavarat ja asiantuntemus Maahanmuuttovirastossa. Maahanmuuttoviraston osaami-
sen laajentaminen työvoimatoimistojen asiantuntijoilla parantaisi yleisemminkin viras-
ton kykyä palvella asiakkaita entistä paremmin työvoiman maahanmuuttoon liittyvissä 
asioissa. Tämä tukisi hallituksen maahanmuuttopolitiikan keskeistä tavoitetta työvoi-
man maahanmuuton lisäämisestä (ks. ehdotus 5). 
 
Työntekijän oleskelulupajärjestelmän uudistuksen alustavissa linjauksissa on ollut esillä 
ehdotus, että Maahanmuuttovirasto myöntäisi työntekijälle myös jatkoluvan. On perus-
teltua, että Maahanmuuttovirasto seuraa työntekijöiden osalta koko lupaprosessin siihen 
saakka, kun hakija on oikeutettu poliisin toimivallassa olevan pysyvän oleskeluluvan tai 
pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan saamiseen. 
 
Ulkomaalaisen pyrkiessä Suomeen töihin on keskeistä, että oleskelulupahakemus käsi-
tellään sujuvasti. Sikäli kuin työntekijän oleskelulupahakemukseen liitetään kaikki vaa-
dittava selvitys, Maahanmuuttoviraston tulisi taata asian käsittely nopeasti. Viraston 
tulisi sitoutua käsittelemään tällainen hakemus pääsääntöisesti yhden viikon kuluessa 
sen jättämisestä. 
 
Maahanmuuttovirasto on antanut ohjeen toimeentuloedellytyksen soveltamisesta oles-
kelulupia myönnettäessä. Ohjeessa annetaan ulkomaalaislain 39 §:n 2 momentissa tar-
koitetulle turvatulle toimeentulolle ohjeelliset euromäärät ja todetaan, kuinka paljon 
oleskeluluvan hakijalla yleensä tulisi vähintään olla käytössä tuloja ja varoja, jotta hän 
voisi selviytyä jokapäiväisen elämän kuluista. Oleskelulupaa myönnettäessä on suuntaa-
antava toimeentulotaso aikuista kohden pääsääntöisesti 10.800 € vuodessa eli 900 € 
kuukaudessa. Jos täysi-ikäisiä on samassa taloudessa useampia, on toimeentulotaso hei-
dän kohdallaan alennettu siten, että euromäärä on 7.560 € vuodessa ja 630 € kuukaudes-
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sa. Lapsen osalta toimeentulotaso on alennettu siten, että euromäärä on 5.400 € vuodes-
sa ja 450 € kuukaudessa. Ohjeessa asetetut suuntaa-antavat toimeentulon tasot ovat käy-
tännössä joissain tapauksissa liian korkeat ja estävät pienipalkkaisen ulkomaalaisen 
työntekijän perheenjäsenten mahdollisuuden tulla Suomeen. Ohjeen soveltamisessa olisi 
kiinnitettävä huomiota myös elinkustannusten alueellisiin eroihin. 
 
 
 
Ehdotus 9:  
Säädetään Maahanmuuttovirastolle toimivalta myöntää oleskelulupa työntekoa 
varten jatkolupineen. Paikallispoliisi ottaa hakemuksia vastaan Suomessa ja 
myöntää pysyvän oleskeluluvan tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalai-
sen EY-oleskeluluvan.  
Vastuu: SM maahanmuutto-osasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
Ehdotus 10: Uudistettaessa työntekijän oleskelulupajärjestelmää tehostetaan työ-
suhteen ehtojen ja työnantajaedellytysten jälkivalvontaa.  
Vastuu: Työsuojeluviranomaiset ja työmarkkinaosapuolet 
Tavoiteaikataulu: 2009 
 
Ehdotus 11:  
Maahanmuuttovirasto sitoutuu ratkaisemaan työnteon perusteella tehdyn oleske-
lulupahakemuksen viikon kuluessa, jos hakemuksen perusteeksi tarvittavat selvi-
tykset ja asiakirjat ovat hakemusta jätettäessä kunnossa.  
Vastuu: Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: Käsittelyaikatakuu otetaan käyttöön, kun työntekijän oleskelu-
lupajärjestelmää koskevat lain uudistukset tulevat voimaan ja ulkomaalaisasioiden 
sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä (UMA) otetaan käyttöön. 
 
Ehdotus 12: 
Maahanmuuttoviraston toimeentuloedellytyksen soveltamisesta antamassa ohjees-
sa määriteltyä suuntaa-antavaa toimeentulotasoa työntekijän ja hänen perheen-
jäsenensä oleskeluluvan myöntämiselle sovelletaan nykyistä joustavammin ottaen 
huomioon alueelliset elinkustannuserot ja perheiden taloudellinen tilanne. 
Vastuu: Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: Heti 
 
 
Turvapaikkaprosessin kokonaishallinnan ja palvelun laadun parantaminen 
 
Turvapaikkamenettely on toiminnallinen kokonaisuus, joka sisältää useita vaiheita. Se 
käsittää turvapaikka-asian käsittelyä koskevan prosessin muutoksenhakuineen, turva-
paikanhakijoiden vastaanoton, turvapaikkapäätöksen tiedoksiannon ja mahdollisen 
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maasta poistamisen täytäntöönpanon sekä eräät turvapaikka-asian käsittelyä ja turvapai-
kanhakijoiden vastaanoton järjestämistä tukevat toimenpiteet. Prosessin eri vaiheissa eri 
viranomaiset ovat vastuussa asian eteenpäin viemisestä. 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on vuonna 2006 tehnyt tarkastuksen turvapaikkamenet-
telystä (tarkastuskertomus 139/2006). Virasto on kiinnittänyt erityistä huomiota turva-
paikkaprosessin kokonaishallinnan puutteellisuuteen. Prosessin käsittelyvastuun siirty-
miseen eri vaiheissa liittyvät viivytykset ovat ilmeinen syy turvapaikkaprosessin pitkit-
tymiseen. Tarkastusvirasto on kehottanut turvapaikkamenettelyn kehittämisessä kiinnit-
tämään erityistä huomiota turvapaikkamenettelyn kokonaishallintaan ja eri toimintojen 
yhteisvaikutukseen. 
 
Turvapaikkahakemusten keskimääräiset käsittelyajat ovat Maahanmuuttovirastossa vii-
me vuosina laskeneet. Turvapaikkaprosessin eri vaiheista johtuen hakemuksen koko-
naiskäsittelyaika saattaa kuitenkin kokonaisuudessaan muodostua pitkäksi, minkä vuok-
si olisi pyrittävä karsimaan turhat vaiheet pois ja tehostamaan toimia eri vaiheissa ja 
näin vähentää menettelyn kokonaiskustannuksia. Pitkä käsittelyaika saattaa luoda turva-
paikanhakijalle riippuvuutta sosiaaliturvasta, antaa väärän kuvan järjestelmästä ja passi-
voida häntä. 
 
Turvapaikkamenettelyn toiminnallinen kokonaisuus olisi järjestettävä tarkoituksenmu-
kaisella ja tehokkaalla tavalla, jota yksi taho vastuullisena hallitsisi ja ohjaisi. Tämän 
tahon tulisi olla Maahanmuuttovirasto. Maahanmuuttoviraston tulisi ohjata toiminnalli-
sen kokonaisuuden eri osa-alueita. Näitä osa-alueita ovat hakemuksen jättäminen, vas-
taanottokeskukseen tai yksityismajoitukseen sijoittaminen, turvapaikkatutkinta, päätök-
senteko, päätöksen tiedoksianto, maasta poistaminen ja oleskeluluvan saaneiden kun-
taan sijoittaminen. 
 
 
 
Ehdotus 13:  
Järjestetään turvapaikkamenettelyn toiminnallinen kokonaisuus Maahanmuutto-
viraston ohjaamaksi tarkoituksenmukaiseksi, tehokkaaksi ja taloudelliseksi koko-
naisuudeksi.  
Vastuu: SM, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
 
Vastaanottotoiminnan käytännön ohjaus ja turvapaikanhakijoiden sijoittami-
nen vastaanottokeskuksiin tai yksityismajoitukseen 
 
Hallitusohjelman perusteella toteutetun hallinnon uudistuksen yhteydessä vastaanotto-
keskukset siirrettiin työministeriöstä sisäasiainministeriön hallinnonalalle. Vastaanotto-
toiminnan sisällön käytännön ohjaus on työministeriön aikana toteutettu ministeriöve-
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toisena ja hallinnon siirron jälkeen on jatkunut pitkälti samalla tavoin. Tämä on aiheut-
tanut epätietoisuutta TE-keskusten ja vastaanottokeskusten keskuudessa siitä, mitkä 
asiat kuuluvat niiden vastuulle ja mistä asioista vastaa ministeriö. 
 
Turvapaikanhakijoiden vastaanotto järjestetään vastaanottokeskuksissa. Turvapaikanha-
kijat voivat kuitenkin itse järjestää asumisensa ja valita asuinpaikkansa. Tällä hetkellä 
40 % turvapaikanhakijoista asuu yksityismajoituksessa. Turvapaikanhakija rekisteröi-
dään vastaanottokeskuksen asukasrekisteriin ja hän saa vastaanoton palvelut siitä vas-
taanottokeskuksesta, johon hänet on rekisteröity.  Turvapaikanhakijan majoituskuluja ei 
korvata. 
 
Vastaanottotoiminnan käytännön ohjaus ja turvapaikanhakijoiden tarkoituksenmukainen 
sijoittaminen vastaanottokeskuksiin on olennaista kokonaisprosessin kannalta. Turva-
paikanhakijoiden vastanottoon liittyvistä yksittäisiä ulkomaalaisia koskevista toimista 
tulisi päättää Maahanmuuttovirastossa. Viraston tulisi vastata hakijoiden sijoittamisesta 
keskuksiin siten, että se on tarkoituksenmukaista turvapaikkamenettelyn ja mahdollisen 
maasta poistamispäätöksen täytäntöönpanon sekä kotouttamisen kannalta. Maahan-
muuttoviraston kokonaisvastuu prosessista edesauttaa oikeudenmukaisuus- ja tehok-
kuusnäkökohtien toteutumista myös asiakkaiden näkökulmasta. Kun päätöksenteosta ja 
vastaanotosta vastaa sama viranomainen, voidaan nykyistä paremmin ennakoida pää-
töksentekoon kuluvaa aikaa. 
 
 
 
Ehdotus 14:  
Annetaan Maahanmuuttovirastolle toimivalta ja vastuu vastaanottokeskusten käy-
tännön ohjauksesta ja turvapaikanhakijoiden sijoittamisesta vastaanottokeskuk-
siin tai yksityismajoitukseen. Valmistellaan tarvittavat ehdotukset säädösmuutok-
siksi ja suunnitellaan käytännön menettelyt.  
Vastuutahot: SM maahanmuutto-osasto, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
 
Henkilöllisyyden, maahantulon ja matkareitin selvittäminen 
 
Turvapaikanhakijan ensi vaiheen kuulemisella on keskeinen merkitys turvapaikkapro-
sessissa. Se olisi tehtävä yhtäältä sujuvasti ja nopeasti, mutta toisaalta siinä tulisi selke-
ästi esittää hakemuksen keskeiset perusteet, jotta hakemus voitaisiin ohjata oikeaan me-
nettelyyn. Poliisin tekemässä ensi vaiheen kuulustelussa selvitetään hakijan henkilölli-
syys, maahantulo ja matkareitti. Ensi vaiheen kuulustelu olisi tehtävä välittömästi tur-
vapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen ja pöytäkirja toimitettava viiveettä Maahan-
muuttovirastolle. Jos ensi vaiheen kuulustelun järjestäminen on hankalaa ja kestää viik-
koa pidempään, saattaisi olla järkevämpää siirtyä suoraan turvapaikkapuhutteluvaihee-
seen. Ensi vaiheen kuulemisen helpottamiseksi olisi oltava selkeät lomakkeet. Sujuva 
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toiminta edellyttää myös sitä, että poliisilla on riittävät voimavarat niissä toimipisteissä, 
joissa turvapaikanhakijoita kuulustellaan. 
 
Henkilöllisyyden, matkareitin ja maahantulon selvittäminen tulisi poliisiorganisaatiossa 
toteuttaa tehokkaasti ja nopeasti. Poliisissa on käynnissä hallinnon uudistus. Uudistuk-
sen yhteydessä tulee ratkaista, miten turvapaikan hakemiseen liittyvät tehtävät paikallis-
poliisissa alueellisesti järjestetään. On pohdittava, onko toiminnan kannalta tarpeen kes-
kittää toimintaa alueellisesti nykyistä harvempiin toimipisteisiin poliisiorganisaation 
sisällä, jolloin voimavaroja ja asiantuntemusta voitaisiin paremmin hyödyntää ja päästä 
nykyistä sujuvampaan ja yhdenmukaisempaan menettelyyn. Palveluverkon tulee kui-
tenkin säilyä riittävän kattavana. 
 
 
 
Ehdotus 15: 
Tehostetaan ja yhdenmukaistetaan menettelyä turvapaikanhakijan ensivaiheen 
kuulemisessa. Ensi vaiheen kuuleminen tulisi suorittaa yhden viikon kuluessa ha-
kemuksen jättämisestä ja kuulustelupöytäkirja toimittaa Maahanmuuttovirastolle 
viivytyksettä kuulustelun jälkeen. Tarkistetaan henkilöllisyyden, matkareitin ja 
maahantulon selvittämistä koskevat lomakkeet. Valmistellaan tarvittavat poliisin 
käytännön menettelyä koskevat määräykset ja tarvittaessa valmistellaan lainsää-
dännön muutokset. 
Vastuu: SM poliisiosasto ja maahanmuutto-osasto, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 - 2009. 
 
 
Nopeutettu turvapaikkamenettely 
 
Turvapaikkahakemuksen jättämisen jälkeen olisi mahdollisimman tehokkaasti kyettävä 
ohjaamaan hakemus oikeaan menettelyyn. Erityisesti tämä tarkoittaisi hakemusten koh-
dentamista nopeutettuun menettelyyn, mutta toisaalta tulisi olla mahdollista ohjata sel-
västi myönteiset tapaukset nopeasti ratkaistavaksi.  
 
Jos turvapaikkahakemuksen perusteet ovat selvästi myönteiset, eikä asian ratkaisu edel-
lytä lisäselvityksiä, hakemus tulisi voida ratkaista nopeasti. Liikaa aikaa ja voimavaroja 
ei tulisi käyttää siihen, minkälaisen oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella 
hakijan tulisi saada. 
 
Nopeutetun turvapaikkamenettelyn tarkoituksena on myös karsia pois ja tehdä mahdol-
liseksi käsitellä nopeasti sellaiset turvapaikkahakemukset, joissa hakijalla selvästi ei ole 
perusteita kansainvälisen suojelun saamiseksi Suomessa. Olennaista on havaita selvästi 
vailla perusteita olevat hakemukset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta ne 
voidaan ohjata oikeaan menettelyyn. Turvapaikkamenettelyn alkuvaihetta olisi kehitet-
tävä niin, että kansainvälistä suojelua hakevalta saataisiin keskeiset tiedot ennen turva-
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paikkapuhuttelua. Yksi kehittämisen kohde ennen hakemuksen saapumista Maahan-
muuttovirastoon on turvapaikanhakijan alkuvaiheen kuulemisen tehostaminen poliisis-
sa. 
 
Nimensä mukaisesti nopeutetun turvapaikkamenettelyn tulisi olla kokonaisuudessaan 
nopeaa. Käytännössä kuitenkin on mahdollista ja on ollutkin tilanteita, joissa hakemus 
esimerkiksi katsotaan ilmeisen perusteettomaksi hyvin pitkän ajan, jopa vuodenkin ku-
luttua hakemuksen jättämisestä. Siinä tapauksessa nopeutettua ei niinkään ole turva-
paikkapäätöksen tekeminen, vaan päätöksen jälkeiset toimet muun muassa maasta pois-
taminen. 
 
Maahanmuuttovirastossa on asetettu ilmeisen perusteettomien hakemusten käsittelylle 
kolmen kuukauden tavoiteaika turvapaikkapuhuttelusta päätöksentekoon. Tämä tavoite-
aika olisi syytä muuttaa sitovaksi ja ajan tulisi alkaa turvapaikkahakemuksen jättämises-
tä. Tämä saattaisi edellyttää myös, että säädettäisiin poliisille määräaika ensivaiheen 
puhuttelun tekemiselle. 
 
 
 
Ehdotus 16:  
Luodaan selvästi myönteisille kansainvälisen suojelun hakemuksille oma nopeutet-
tu menettelynsä. 
Vastuutaho: Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: UMA-järjestelmän tullessa käyttöön. 
 
Ehdotus 17:  
Muutetaan ulkomaalaislakia siten, että lakiin lisätään kolmen kuukauden enim-
mäisaika turvapaikkahakemuksen ratkaisemiselle nopeutetussa menettelyssä.  Ai-
ka lasketaan turvapaikkahakemuksen tekemisestä. 
Vastuutaho: SM maahanmuutto-osasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
 
Turvapaikkapäätösten tiedoksianto  
 
Turvapaikkapäätösten tiedoksiannossa on ollut viiveitä. Tilanne on käytettävissä olevien 
tietojen mukaan parantunut, mutta edelleen on olemassa alueellisia eroja siinä, kuinka 
nopeasti poliisi antaa Maahanmuuttoviraston päätöksen tiedoksi. Sisäasiainministeriön 
poliisiosaston ulkomaalaisen maasta poistamista koskevan päätöksen täytäntöönpanon 
vastuunjaosta antaman määräyksen (SM-2008-00888/Ka-24) mukaan paikallispoliisin 
tulee antaa turvapaikkaa koskevat kielteiset päätökset tiedoksi viipymättä ja viimeistään 
viikon kuluttua niiden saapumisesta. Selvityksessä on kiinnitetty huomiota siihen, että 
erityisesti myönteisten päätösten tiedoksiantomenettelyä tulisi yksinkertaistaa. Myöntei-
sen päätöksen saaneen hakijan kuntiin sijoittaminen on selvitysten mukaan esimerkiksi 
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vuonna 2007 kestänyt keskimäärin yli sata vuorokautta. Olisi olennaista, että työhön, 
koulutukseen ja kuntaan sijoittuminen käynnistyisi mahdollisimman pikaisesti myöntei-
sen päätöksen jälkeen, jolloin kotouttaminen voidaan aloittaa täysimääräisesti. Ulko-
maalaislaissa on säädetty, että kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa tiedoksianto 
on aina suoritettava haastetiedoksiantona. Hakijan oikeusturvan tarve ei myönteisissä 
tapauksissa aina edellyttäisi haastetiedoksiantoa, vaan tiedoksianto tulisi voida tehdä 
kevyemmässä menettelyssä esimerkiksi kirjeellä. Yksi vaihtoehto olisi antaa myöntei-
nen päätös tiedoksi vastaanottokeskuksessa. Myönteiseksi päätökseksi katsottaisiin jat-
kuvan oleskeluluvan myöntäminen hakijalle, vaikka turvapaikkaa ei olisikaan myönnet-
ty. 
 
 
 
Ehdotus 18:  
Kevennetään turvapaikkapäätösten tiedoksiantomenettelyä siten, että myönteinen 
päätös voidaan antaa tiedoksi nykyistä sujuvammin ilman haastetiedoksiantoa. 
Tiedoksianto voisi tapahtua kirjeitse tai vastaanottokeskuksessa sen henkilökun-
nan tai Maahanmuuttoviraston toimesta. Valmistellaan ehdotukset lainsäädännön 
muutoksiksi ja suunnitellaan käytännön menettelyt. 
Vastuutahot: SM maahanmuutto-osasto, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
 
Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanotto sekä kuntiin sijoittaminen 
 
Pakolaisten vastaanotto perustuu kotouttamislakiin ja siinä määriteltyyn sopimukseen 
vastaanotosta kunnan ja TE-keskuksen kesken. Kuntiin sijoitetaan sekä Suomeen kiinti-
ön puitteissa saapuvat pakolaiset että oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat. Sopi-
musjärjestelmällä tavoitellaan pakolaisten vastaanottoon ennakoitavuutta ja sitä että 
vastaanotto on mitoitettu kunnan mahdollisuuksiin järjestää asunto, kotouttaminen ja 
muut pakolaisuudesta johtuvat erityispalvelut. Pakolaisella ei ole velvoitetta muuttaa 
kuntaan, joka hänelle osoitetaan. Hän voi itsenäisesti etsiä työpaikan, koulutuspaikan ja 
muuttaa haluamaansa kuntaan ja hankkia sieltä asunnon. 
 
Sopimukseen perustuvia kuntapaikkoja on vähemmän kuin kuntapaikkaa tarvitsevia 
pakolaisia. Oleskeluluvan saaneet joutuvat odottamaan vastaanottokeskuksessa pitkään-
kin. Huhtikuussa 2008 kuntapaikkaa vastaanottokeskuksissa odotti 284 pakolaista. Kes-
kimääräinen aika oleskeluluvan saamisesta kuntaan muuttamisen oli 124 päivää vuonna 
2007. 
 
Yksin tulleet lapset joutuivat odottamaan keskimäärin 176 päivää. Yksin tulleiden nuor-
ten pisimmät odotusajat olivat yli vuoden. Yhtenä syynä siihen, että kunnat ottavat nih-
keästi vastaan yksin tulleita nuoria on se, että valtio ei korvaa kunnalle 18 vuotta täyttä-
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neen nuoren jälkihoidosta aiheutuvia kustannuksia. Valtio korvaa kunnalle toimeentulo-
tuen antamisesta aiheutuvat kustannukset ensimmäisen kolmen vuoden ajalta. 
 
Jos oleskeluluvan saanut turvapaikanhakija jo vastaanottokeskuksessa ollessaan kirjoit-
tautuu kunnan asukkaaksi ja KELA ottaa hänet vakuutetuksi, hän voi ilmoittautua työn-
hakijaksi työvoimatoimistoon, hänen kanssaan voidaan laatia kotoutumissuunnitelma ja 
hän voi päästä kotoutumiskoulutukseen. Vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy koti-
kunnalle. Ongelmaksi on tullut se, että pienet vastaanottokeskuspaikkakunnat eivät pys-
ty järjestämään palveluja. Toisaalta monet haluavat muuttaa pois pieniltä paikkakunnilta 
ja siellä tarjottu kuntapaikka jää käyttämättä.  
 
Sopimusmenettelyn seurauksena pakolaiset ovat sijoittuneet melko tasaisesti kuntaryh-
mien kesken eri puolille Suomea. Tutkimusten mukaan kuudennen maassa asutun vuo-
den jälkeen pakolaisten jakautuminen Suomen kuntien kesken oli täysin muuttunut siitä, 
mihin he alun perin sijoittuivat. Pakolaiset muuttavat eniten ensimmäisen kolmen maas-
sa asutun vuoden aikana ja muutto suuntautuu paikkakunnille, joissa on etnisiä yhteisö-
jä, mahdollisuuksia työllistyä tai löytää kiinnostava koulutuspaikka. 
 
Huhtikuussa 2008 turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmän piirissä oli 1 567 tur-
vapaikanhakijaa, joista oli yksityismajoituksessa noin 40 prosenttia. Yksityismajoituk-
sessa olevat hakeutuvat pääsääntöisesti sen kunnan asukkaaksi, jossa he hakemisaika-
naan ovat majoittuneet. 
 
Yksinäiset henkilöt asuvat jo nyt usein yksityismajoituksessa, mutta omatoiminen liik-
kuminen voi heilläkin johtaa tukitoimien ulkopuolelle jäämiseen ja asunnottomuuteen.  
 
Tavoitteena tulisi olla se, että myönteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita roh-
kaistaisiin omatoimisuuteen työn ja asunnon hankkimisessa.  Tavoitteena tulisi olla 
myös, että oleskeluluvan saaneet mahdollisimman pian ilmoittautuvat maistraattiin ko-
tikunnan saamista varten ja KELA:n toimistoon Suomessa vakuutettuna asuvaksi hy-
väksymistä varten. Näin oleskeluluvan saanut pääsisi asumiseen perustuvan sosiaalitur-
van piiriin ja voisi aloittaa kotoutumista edistävissä toimenpiteissä. Asuvaksi rekisteröi-
tymisestä tulisi neuvotella sen kunnan kanssa, jonka alueella olevasta vastaanottokes-
kuksesta kuntaan muuttavat ovat.  
 
Sopimusjärjestelmä mahdollistaisi suunnitellun koko maan laajuisen pakolaisten vas-
taanoton, jos kuntapaikkoja olisi riittävästi. Sopimusjärjestelmää tarvitaan jatkossakin 
perheitä ja alaikäisiä varten. Heidän on vaikea omin toimin hankkia asuntoa. Samoin 
kiintiöpakolaisten vastaanotto voi perustua vain sovittuihin kuntapaikkoihin. 
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Ehdotus 19: 
Uudistetaan kuntiin sijoittamisen periaatteita. Oleskeluluvan saaneen turvapai-
kanhakijan kuntiin sijoittamisessa tulisi rohkaista omatoimisuuteen työn ja asun-
non hankinnassa. Ensisijaisesti tulisi hankkia työ- tai koulutuspaikka ja toissijai-
sesti sijoittaa suoraan kuntaan, vaikka työ- tai koulutuspaikkaa ei ole tiedossa.  
Vastuu: SM, Maahanmuuttovirasto, työviranomaiset 
Tavoiteaikataulu: Käynnistetään heti 
 
 
Kansalaisuushakemukset  
 
Maahanmuuttovirasto päättää kansalaisuuslain (359/2003) mukaan Suomen kansalai-
suuden saamisesta, säilyttämisestä ja menettämisestä sekä kansalaisuusaseman määrit-
tämisestä. Suomen kansalaisuuden voi saada syntymän tai vanhempien avioliiton perus-
teella sekä hakemuksesta tai ilmoituksesta. Suomen kansalaisuuden saaminen edellyt-
tää, että henkilöllisyys on luotettavasti selvitetty. Ulkomaalaiselle myönnetään hake-
muksesta Suomen kansalaisuus, jos hän on täyttänyt 18 vuotta; hän on asunut Suomessa 
riittävän pitkään (pääsääntö tällä hetkellä 6 v.); hän ei ole syyllistynyt Suomessa ran-
gaistavaan tekoon eikä häntä ole määrätty lähestymiskieltoon; hän ei ole olennaisesti 
laiminlyönyt elatusvelvollisuuttaan tai julkisoikeudellisia maksuvelvoitteitaan; hän pys-
tyy luotettavasti selvittämään, miten saa toimeentulonsa ja hänellä on suomen tai ruotsin 
kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. 
 
Kansalaisuushakemusten läpivientiajat ovat olleet pitkään varsin pitkiä. Kansalaisuus-
hakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli vuoden 2007 lopussa 668 vrk. Sisäasiain-
ministeriö on edellyttänyt, että niin sanottujen vanhojen hakemusten ruuhka on purettu 
vuoden 2008 loppuun mennessä. Selvityksen aikana tehdyn kartoituksen mukaan kansa-
laisuushakemusten käsittelyä hidastavat lähinnä Maahanmuuttoviraston sidosryhmiin 
liittyvät ja lainsäädännölliset tekijät. Kansalaisuushakemuksen vireillepanon ja ratkai-
sun välisenä aikana hakijan olosuhteissa saattaa tapahtua muutoksia, joiden vuoksi haki-
jalta tai muilta viranomaisilta joudutaan pyytämään vanhentuneiden tietojen vuoksi lisä-
selvityksiä.  
 
 
 
Ehdotus 20:  
Kansalaisuushakemuksen käsittelyä hidastavat lainsäädännölliset tekijät poiste-
taan. Kansalaisuushakemusten käsittelymenettely Maahanmuuttovirastossa muu-
tetaan sellaiseksi, että hakemukset eivät pääse vanhenemaan ja ruuhkautumaan.  
Vastuu: SM, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 - 2009 
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2.3.5 Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän 

(UMA) käyttöönotto 
 
Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) on suunniteltu olevan 
tietojärjestelmän tukema monien viranomaisten yhteinen asiankäsittelyjärjestelmä, jossa 
poikkihallinnollisesti käsitellään maahanmuuttoa, kansainvälistä suojelua ja kansalai-
suutta koskevia asioita sekä maasta poistamista ja turvaamisasioita. UMA toimii kaikki-
en ulkomaalaisprosesseihin osallistuvien viranomaisten yhteisenä työvälineenä ja asiak-
kaan apuna. 
 
Keskeisiä toimijoita ovat Suomen edustustot ulkomailla, Maahanmuuttovirasto, poliisi, 
rajavartiolaitos, työvoimatoimistot, vähemmistövaltuutettu, vastaanottokeskukset, TE-
keskukset, opetushallitus, oppilaitokset, kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO, 
hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus. 
 
UMA:n tavoitteena on 
− mahdollistaa sähköinen asiankäsittely 
− parantaa eri viranomaisten läpi kulkevien prosessien ohjausta ja seurantaa 
− tehdä asiankäsittelystä läpinäkyvämpää ja laadukkaampaa 
− lisätä asiakastyytyväisyyttä 
− tehostaa toimintaa, lyhentää käsittelyaikoja ja säästää kustannuksia sekä 
− parantaa hakijan tietojen oikeellisuutta 
 
UMA:n käytöönoton vuonna 2009 lähestyessä ulkomaalaisprosessiin osallistuvien taho-
jen tulisi omalta osaltaan huolehtia siitä, että UMA:n edellyttämät käytännön toimet ja 
tekniset ratkaisut tehdään asianmukaisesti. Jos näin ei tapahdu, UMA:n hyödyt saattavat 
jäädä vajavaisiksi. Jotta UMA:n käyttöönotto saataisiin toteutettua tehokkaasti ja täysi-
määräisesti, sisäasiainministeriön johdon tulisi vahvasti tukea Maahanmuuttovirastoa 
UMA-järjestelmän käyttöönotossa varmistamalla muiden ministeriöiden johdon sitou-
tuminen hankkeen läpiviemiseen.  
 
UMA:n suunnittelu on aloitettu edellisen hallituskauden aikana. Nykyisessä hallitusoh-
jelmassa maahanmuuttoasioiden painoarvo on kasvanut ja maahanmuuton hallinnolle 
sekä erityisesti Maahanmuuttoviraston toiminnalle on asetettu uusia tavoitteita. UMA:n 
kehittämisessä tulisi varmistaa, että maahanmuuttopolitiikan uudet painopisteet otetaan 
huomioon. Järjestelmän tulisi omalta osaltaan pystyä vastaamaan työvoiman maahan-
muuton edistämisen ja kotouttamisen tehostamisen asettamiin haasteisiin. UMA:n tulisi 
tukea Maahanmuuttoviraston uutta roolia maahanmuuttopolitiikan toimeenpanon kes-
kusvirastona. 
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Ehdotus 21:  
Sisäasiainministeriön johto tukee vahvasti Maahanmuuttovirastoa UMA-
järjestelmän käyttöönotossa ja sitouttaa osallistuvat tahot UMA:n tehokkaaseen 
käyttöönottoon ja kaikkien prosessiin osallistuvien tehokkaaseen koulutukseen. 
Vastuu: SM 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
Ehdotus 22:  
UMA-järjestelmää kehitetään siten, että se tukee työvoiman maahanmuuton edis-
tämistä ja kotouttamisen tehostamista sekä Maahanmuuttoviraston uutta roolia 
maahanmuuton keskusvirastona. 
Vastuu: Maahanmuuttovirasto. 
Tavoiteaikataulu: 2008 - 2009  
 
 
 
2.3.6 Tuottavuusohjelma ja Maahanmuuttoviraston uudistami-

nen  
 
Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelmassa Maahanmuuttovirastolle on 
osoitettu 35 henkilötyövuoden vähennys vuoteen 2011 mennessä. Merkittävin osa tuot-
tavuuden parantamiseen tähtäävistä toimista perustuu ulkomaalaisprosessien sähköistä-
misestä aiheutuvaan tuottavuuden parantumiseen.  
Maahanmuuttovirastoon tulleiden asioiden määrä kasvoi vuonna 2007 edellisestä vuo-
desta yli 10 %. Ratkaisuja pystyttiin toimintaa tehostamalla ja ylitöiden avulla tekemään 
suunnilleen sama määrä. Työntekijän oleskelulupahakemusten määrä kasvoi 65 % 
vuonna 2007 ja vuonna 2008 kasvun arvioidaan olevan samaa luokkaa. Työmäärän kas-
vu on virastossa alkanut näkyä väsymisenä ja sairauspoissaolojen kasvuna. Nykyisellä 
henkilöstömäärällä ratkaisutoimintaa ei enää voida lisätä henkilöstön uupumatta. Henki-
löstön vähentäminen voi nykyisessä tilanteessa arvioida johtavan käsittelyaikojen pi-
dentymiseen. Jo tällä hetkellä odotusajat esimerkiksi perheenyhdistämiseen liittyvissä 
luvissa ja kansalaisuusasioissa ovat aivan liian pitkät. 
 
Maahanmuuttoasioiden käsittelyn tehostamista on edelleen määrätietoisesti jatkettava ja 
käsittelyaikoja lyhennettävä. Maahanmuuton volyymit ovat kuitenkin merkittävästi kas-
vaneet valtion tuottavuusohjelman tuottavuustavoitteiden laatimisen jälkeen. Erityisesti 
työvoiman maahanmuutto on kasvanut merkittävästi ja hallitusohjelman mukaisesti 
työvoiman maahanmuuttoa on tarkoitus entisestään lisätä. Maahanmuuttovirasto on 
keskeisessä asemassa etsittäessä ratkaisuja väestön ikääntymisen aiheuttamaan työvoi-
mapulaan. Vaikka Maahanmuuttovirastoon ehdotetaan uusien tehtävien myötä siirrettä-
väksi henkilövoimavaroja, nämä voimavarat eivät välttämättä riitä maahanmuuton kas-
vun jatkuessa ennustetulla tavalla. Maahanmuuttoviraston voimavarat ja henkilöstön 
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määrä on sen vuoksi arvioitava kokonaan uudelleen, jotta oleskelulupahakemukset pys-
tytään ratkaisemaan kohtuullisessa ajassa ja Suomi saa tarvitsevansa työvoiman. Esi-
merkiksi Norjassa voimavaroja työvoiman maahanmuuttoon on lisätty merkittävästi. 
 
 
Ehdotus 23: 
Maahanmuuttoviraston toimintaa pyritään jatkuvasti tehostamaan ja tuottavuutta 
parantamaan. Maahanmuuttoviraston tuottavuustavoitteet, voimavarat ja henki-
löstön määrä arvioidaan kokonaan uudelleen toiminnan muuttuessa ja laajentues-
sa.  
Vastuu: SM, VM, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 - 2010 
 
 
 
2.4 Maahanmuuton ja kotouttamisen palveluverkon ke-

hittäminen 
 
2.4.1 Maahanmuuton palveluverkko 
 
Edustustojen toiminta 
 
Edustustot myöntävät viisumeita ja ottavat vastaan oleskelulupahakemuksia sekä anta-
vat tiedoksi oleskelulupapäätöksiä. Ulkoasiainministeriö ohjaa edustustoja tässä toimin-
nassa. Edustustojen asiantuntemuksessa ja toimintatavoissa on alueellisesti eroja sen 
mukaan minkälaisissa olosuhteissa ja voimavaroilla toimitaan. Maahanmuuttoasiat ovat 
vain yksi edustustojen tehtävistä. Yleisesti ottaen edustustojen voimavarat maahanmuut-
toasioiden hoitamiseen ovat rajoitetut. Palveluverkon kehittämiseksi on tulevaisuudessa 
pidettävä esillä mahdollisuudet yhteistyöhön muiden EU-jäsenvaltioiden kanssa ja py-
rittävä rakentamaan tällaista yhteistyötä.  
 
Saatujen selvitysten perusteella keskeisiä kehittämistarpeita liittyy edustustojen henki-
lökunnan asiantuntemuksen kehittämiseen ja tietämyksen lisäämiseen sekä yhteistyöhön 
ja tietojen vaihtoon Maahanmuuttoviraston kanssa. Oleskelulupia myönnettäessä Maa-
hanmuuttoviraston tulisi oleskelulupamenettelyssä tarkistaa mahdollisessa aikaisem-
massa viisumiprosessissa hakijasta saadut tiedot. Ulkomaalaisasioiden sähköinen asian-
käsittelyjärjestelmä tarjoaa nykyistä paremmat toimintaedellytykset. 
 
Vaikka ei tehdä päätöksiä tai suosituksia maista, joista työvoimaa rekrytoidaan, tullee 
rekrytointia kohdistumaan kuitenkin joihinkin tiettyihin maihin. Kotouttaminen onnis-
tuu myös paremmin, kun on maahanmuuttajia, joilla on samanlainen kulttuuri- ja identi-
teettitausta. Ainoastaan muutamat edustustot saavat näin ollen lisää tehtäviä työvoiman 
rekrytoinnissa. Maahanmuuttovirasto tulee ohjaamaan näiden edustustojen osallistumis-
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ta työntekijöiden rekrytointiin. Näiden edustustojen henkilökunnan koulutus on syytä 
aloittaa heti. Maahanmuuton asiantuntijoiden lähettäminen määräajaksi joihinkin edus-
tustoihin voi myös tulla kyseeseen. 
 
Suurin osa viisumihakemuksista tulee muutaman lähetystön kautta. Niiden henkilökun-
nan jatkokoulutukseen ja voimavaratarpeeseen on syytä kiinnittää huomiota. 
 
 
Ehdotus 24:  
Tehostetaan edustustojen henkilöstön koulutusta maahanmuuttoasioissa lisäämäl-
lä koulutuksen määrää ja suunnitelmallisuutta. Parannetaan yhteistyötä ja tieto-
jenvaihtoa edustustojen ja Maahanmuuttoviraston välillä. Hyödynnetään täysi-
määräisesti UMA-järjestelmän käyttäminen. 
Vastuu: UM, SM, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: Käynnistetään 2008 
 
 
Työvoiman maahanmuuttoa edistävät toimet 
 
Sisäasiainministeriö on asettanut työryhmän, jonka tarkoituksena on selvittää, miten 
työvoiman maahanmuuttoa voitaisiin edistää toimimalla yhteistyössä lähtömaiden kans-
sa. Hankkeen tavoitteena on edistää työperusteista maahanmuuttoa ja työvoiman rekry-
tointia ulkomailla. Työryhmän toimikausi päättyy 30.9.2008. Hallituksen maahanmuut-
topoliittisessa ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi työvoiman liikkumista koskevan yh-
teistyön lisääminen erityisesti EU-maiden, lähialueiden sekä muiden Suomen kannalta 
merkittävien lähtömaiden kanssa. 
 
Työnantajalla on jatkossa suurin vastuu työntekijän rekrytoinnista ulkomailta ja sen 
kustannuksista. Kun työvoiman saatavuusharkinnasta luovutaan, työnantajat voivat ny-
kyistä vapaammin valita työntekijöitä ulkomailta, mikä toisaalta merkitsee myös laa-
jempaa vastuuta. Työnantajat voivat yhteistyössä oppilaitosten kanssa järjestää kielikou-
lutusta ja ammatillista täydennyskoulutusta lähtömaassa. Edustustot tukevat rekrytointia 
hankkimalla ja jakamalla yrityksille tietoa eri alojen koulutuksen tasosta asemamaassa. 
Valtionhallinnon mukanaolo rekrytointiprosessissa luo toiminnalle uskottavuutta ja luo-
tettavuutta. Ohjaamalla työnhakijat suoraan työnantajien puheille, voidaan välttää epä-
määräistä työnhakijoiden välitystoimintaa lähtömaassa kalliine maksuineen. Työvoiman 
rekrytoinnissa tulisi myös pyrkiä käyttämään apuna Suomessa olevien maahanmuuttaji-
en ja yrittäjien suhteita ulkomaille. 
 
Ennen työntekijän maahan saapumista hänelle olisi annettavat perustiedot suomalaisesta 
työelämästä ja työoloista sekä yhteiskunnasta ja perusoikeuksista. Tiedotuksessa tulisi 
tuoda mahdollisimman realistisesti esille Suomen olot eri näkökulmista. Tiedotustoi-
minnassa tulisi käyttää hyväksi uusia tietoteknisiä mahdollisuuksia, unohtamatta kui-
tenkaan perinteisiä tiedotustapoja. 

 29



Maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuuttoviraston toiminnan kehittäminen 

 
 
Ehdotus 25:  
Kun työvoiman saatavuusharkinnasta luovutaan, työnantaja voi nykyistä va-
paammin rekrytoida työntekijöitä ulkomailta. Kielikoulutus ja ammatillinen täy-
dennyskoulutus aloitetaan lähtömaassa.  Työnantajat vastaavat pääosin rekry-
toinnin ja koulutuksen kustannuksista. Edustustot tukevat toimintaa informoimal-
la työnantajia työelämästä ja opetuksen tasosta asemamaassa. Edustustot antavat 
työnhakijoille tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Tarvittaessa edustustot ja muu 
valtionhallinto osallistuvat rekrytointiin ja luovat toiminnalle luotettavuutta, mikä 
vähentää työnhakijoiden välittämiseen liittyviä lieveilmiöitä.  
Vastuu: Työnantajat ja oppilaitokset 
Tavoiteaikataulu: 2009 
 
Ehdotus 26:  
Työmarkkinaosapuolet ja valtionhallinto yhdistävät tiedottamisensa yhteiseen por-
taaliin, jossa annetaan tietoa eri alojen työvoiman tarpeesta Suomessa, työelämästä 
ja laajemmin suomalaisesta yhteiskunnasta erityisesti maahanmuuttajan näkö-
kulmasta. 
Vastuu: Työmarkkinaosapuolet ja valtionhallinto 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
 
Paikallispoliisin toiminta 
 
Maahanmuuton lupahallinnon palveluverkko on rakennettu vahvasti paikallispoliisin 
varaan. Suomessa on tällä hetkellä 90 poliisilaitosta, joilla on yhteensä 280 palvelutoi-
mistoa. Poliisi ottaa vastaan oleskelulupahakemuksia, myöntää ensimmäisiä oleskelulu-
pia Suomen ja EU-kansalaisten perheenjäsenille, myöntää jatkolupia, hoitaa unionin 
kansalaisten rekisteröinnin, antaa lupapäätöksiä tiedoksi, tekee esityksiä ulkomaalaisten 
maasta poistamiseksi, panee täytäntöön maastapoistamispäätöksiä, lisää oleskelupäiviä 
viisumeihin, myöntää paluuviisumeita sekä suorittaa yleistä ulkomaalaisvalvontaa. Ul-
komaalaisasioiden hoitaminen tukee poliisin perustehtävää eli yleisen järjestyksen ja 
turvallisuuden edistämistä ja rikostorjuntaa. 
 
Selvitettäessä ulkomaalaisprosessien ja oleskelulupahallinnon toimivuutta poliisissa ei 
ole havaittu isoja ongelmia. Tiedossa on, että koska poliisilaitoksia on 90 eri puolilla 
maata ja sitäkin enemmän palvelupisteitä, aina ei ole mahdollista päästä täysin yhden-
mukaisiin soveltamiskäytäntöihin ulkomaalaislain mukaisissa asioissa. Päätöksenteko-
järjestelmät, päätösten sisällöt ja käsittelyajat saattavat vaihdella. Osaltaan tähän on vai-
kuttanut, että lupa-asioiden valtakunnallinen ohjaus poliisissa ei ole riittävää. Käytän-
nössä Helsingin ulkomaalaispoliisi on osin hoitanut myös valtakunnallista ohjausta. 
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Selvityksessä on tutkittu, olisiko syytä siirtää tehtäviä poliisilta Maahanmuuttovirastolle 
nykyisen organisaatiorakenteen puitteissa. Erityisen merkittäviä tarpeita tehtävien siir-
roille ei ole tullut esille. Keskeistä olisi tehostaa paikallispoliisin valtakunnallista ohja-
usta ja jatkaa hyvää yhteistyötä Maahanmuuttoviraston kanssa. Maahanmuuttovirastolla 
on paras asiantuntemus oleskelulupa-asioiden käsittelystä. Sen vuoksi Maahanmuuttovi-
rastolle tulisi antaa selkeä vastuu poliisin ohjauksesta oleskelulupa-asioissa. 
 
Yksi pohdinnassa ollut kysymys on, tulisiko Maahanmuuttoviraston ja poliisin toimival-
lanjakoa muuttaa siirtämällä jatkolupien myöntäminen paikallispoliisilta Maahanmuut-
tovirastolle. Nykyisen järjestelmän lähtökohtana on, että oleskelupaikkakunnan toimi-
valtaisella poliisilla on parhaat edellytykset tutkia asia paikallisesti ja päättää jatkoluvan 
myöntämisestä. Yleensä jatkolupa-asia on selvä ja yksinkertainen. Siinä tarkistetaan, 
ovatko oleskeluluvan myöntämisen edellytykset edelleen olemassa. Ulkomaalaisasioi-
den sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän käyttöön oton jälkeen päätöksenteko voi entis-
tä helpommin tapahtua eri paikassa kuin missä hakemus on jätetty. Jos itse päätöksente-
ko ei edellytä paikallista tutkimista tai asiantuntemusta, päätökset voidaan sähköisessä 
järjestelmässä tehdä missä vaan aiheuttamatta viiveitä itse prosessissa asiakirjojen lähet-
tämisenä. 
 
Ei ole perusteita ehdottaa kaikkien jatkolupien myöntämisen siirtämistä Maahanmuut-
tovirastolle. Jos asia on laadultaan vaikea tai edellyttää erityistä asiantuntemusta, on 
perusteltua, että Maahanmuuttovirasto myöntää myös jatkoluvan. Erityistapauksissa 
poliisi voi ulkomaalaislain mukaan siirtää asian käsittelyn Maahanmuuttovirastolle. 
 
Työntekijän oleskelulupajärjestelmää kehitettäessä on ollut esillä ehdotus työntekijän 
jatkolupien myöntämisen siirtämisestä Maahanmuuttovirastolle niiden vaatiman erityis-
asiantuntemuksen ja valvonnan vuoksi. Tämä voi olla perusteltua asioiden laadun vuok-
si. 
 
Poliisin hallinnonuudistuksessa poliisilaitosten määrä on tarkoitus vähentää 90:stä 
24:ään. Asiakkaan kannalta on tärkeää, että säilytetään mahdollisuus panna asia vireille 
mahdollisimman lähellä asuinpaikkaa. Toisaalta esimerkiksi oleskelu- tai turvapaikka-
hakemuksia jätettäessä tehdään tiettyjä teknisiä toimia, jotka edellyttävät teknisiä laittei-
ta. Esimerkiksi oleskeluluvassa on nykyisin valokuva, joka on skannattava hakemuk-
seen. Tulevaisuudessa uuteen oleskelulupakorttiin tullaan sisällyttämään biometrisinä 
tunnisteina sormenjäljet ja kasvokuvat. Turvapaikanhakijoilta otetaan sormenjäljet ja 
niitä verrataan Eurodac-tietokantaan sen selvittämiseksi, onko hakija tehnyt hakemuksia 
muissa EU-jäsenvaltioissa.. 
 
Poliisin hallintoa uudistettaessa on tärkeä huolehtia, että poliisilla on riittävät voimava-
rat ja tarvittava organisaatio hoitaa maahanmuuttaja-asiakkaiden palveluja entistä pa-
remmin ja tehokkaammin. Oleskelulupahakemusten vastaanotto ja rekisteröinti tulee 
jatkossakin säilyttää paikallisella tasolla ja palveluverkko riittävän kattavana.  
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Ehdotus 27:  
Paikallispoliisin valtakunnallista ohjausta maahanmuuttoasioissa selkeytetään ja 
vahvistetaan. Maahanmuuttovirastolle annetaan vastuu paikallispoliisin ohjauk-
sesta maahanmuuttoasioissa  
Vastuu: SM, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
 
Ulkomaalaisten säilöönottoyksikkö  
 
Laki säilöönottoyksiköstä ja säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta tuli voimaan 
vuonna 2002, jolloin vastuu säilöön otetuista ulkomaalaisista siirrettiin poliisilta työmi-
nisteriön hallinnoitavaksi. Perusteena ulkomaalaislain nojalla säilöön otettujen yksikön 
perustamiselle oli tarve saada erilliset tilat tähän tarkoitukseen. Euroopan neuvoston 
kidutuksen vastainen komitea (CPT) oli antanut Suomelle suosituksia ulkomaalaislain 
nojalla säilöön otettujen sijoittamisesta muihin tiloihin kuin vankiloihin tai poliisin pi-
dätystiloihin. 
 
Käytännössä Metsälän säilöönottoyksikkö toimii Helsingin kaupungin sosiaaliviraston 
organisaatiossa. Uudenmaan TE –keskus on tehnyt sopimuksen Helsingin kaupungin 
kanssa ulkomaalaisten säilöönoton järjestämisestä. Säilöönottoyksikön henkilöstö on 
virkasuhteessa kaupunkiin. Metsälässä sijaitsevassa säilöönottoyksikössä ei ole vartijoi-
ta vaan ohjaajia. Valtio rahoittaa toiminnan ja varat toimintaan osoitetaan sisäasiainmi-
nisteriön pääluokasta. Suljetut keskukset muissa maissa ovat lähtökohtaisesti turvalli-
suusviranomaisten hoidossa. 
 
Säilöönottoyksikössä on asukkaina sekä päätöstä odottavia turvapaikanhakijoita että 
kielteisen päätöksen saaneita maasta poistettavia henkilöitä, joiden voidaan muun muas-
sa epäillä piileskelevän tai joiden henkilöllisyys on epäselvä. Säilöönottopäätös tehdään 
ulkomaalaislain perusteella. Osalla hakijoista on ollut rikosepäily tai tuomio. Tehtyjen 
rakenteellisten korjausten jälkeen säilöstä ei kahden viime vuoden aikana ole ketään 
karannut. 
 
Säilöönottoyksikkö palvelee koko maata, jolloin on perusteltua, että se on valtion eikä 
yhden kunnan vastuulla. Säilöönottoyksikössä painottuvat myös turvallisuusasiat, jol-
loin turvallisuusviranomaisten osuuden tulee olla nykyistä suurempi. Sisäasiainministe-
riö on asettanut hankkeen säilöönotettujen ulkomaalaisten kohtelusta, säilöönottoyksi-
kön toiminnasta sekä säilöönottamisen edellytyksistä ja menettelyistä. Hankkeen mää-
räaika on 31.12.2008. 
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Ehdotus 28:  
Vastuu ulkomaalaisten säilöönottoyksiköstä siirretään valtiolle, turvallisuusviran-
omaisten osuutta toiminnassa lisätään ja säilöönottoyksikön toimintamäärärahat 
siirretään Maahanmuuttoviraston kautta hallinnoitaviksi. 
Vastuu: SM 
Tavoiteaikataulu: 2009 
 
 
Yhteispalvelu 
 
Valtiovarainministeriö on helmikuussa 2008 julkaissut raportin yhteispalvelun kehittä-
misestä (VM:n julkaisusarja, Hallinnon kehittäminen 9/2008). Yhteispalvelun tavoittee-
na on turvata palvelujen saatavuutta ja tehostaa toimintaa siirtämällä asiakaspalveluja 
yhteisesti annettavaksi. Näitä asiakaspalvelutehtäviä ovat lähinnä asioiden vireille pa-
neminen ja neuvonta. Pitemmän tähtäimen tavoitteena on, että asiakas saa päätöksen 
sähköisesti, postitse tai yhteispalvelupisteen kautta. Yhteispalvelun palveluvalikoimaan 
ei ole kuulunut maahanmuuton lupapalveluita. Palveluvalikoimaa laajennettaessa tulisi 
yhteispalvelupisteitä pyrkiä hyödyntämään myös maahanmuuton palveluissa.  
 
Yhteispalvelupisteissä voitaisiin antaa tietoja maahanmuuton palveluista ja välittää ha-
kulomakkeita sekä ohjata asiakkaita oikeisiin viranomaisiin. Yksi maahanmuuton palve-
lumuoto voisi UMA-järjestelmän käyttöönoton myötä olla, että asiakkaalla on mahdol-
lisuus yhteispalvelupisteessä olevan asiakaspäätteen kautta saada tietoa lupa-asiansa 
käsittelystä viranomaisessa ja näin seurata asian käsittelyn vaihetta. Sähköisen asioinnin 
kehittyessä myös asian sähköinen vireillepano voisi olla mahdollista. 
 
 
 
Ehdotus 29:  
Maahanmuuton lupahallinto lisätään yhteispalvelun palveluvalikoimaan.  
Vastuu: SM, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2009 - 2010. 
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2.4.2 Kotouttamisen palveluverkko 
 
Maahanmuuton syystä riippumatta kaikkien Suomeen muuttaneiden työllistymistä ja 
yhteiskuntaan kotoutumista on varauduttava tukemaan nykyistä tehokkaammin. Kotout-
tamispalveluja on nyt työperäisen maahanmuuton lisääntyessä monipuolistettava tänne 
työhön tulevien ja heidän perheenjäsentensä tarpeisiin. Työssä oleville tarjotaan mah-
dollisuuksia kieliopintoihin jo lähtömaassa ja muuton jälkeen työn ohessa. Yleisten 
neuvontapalvelujen ja yhteiskuntaan perehdyttävien opastusaineistojen tarve kasvaa. 
Tässä kotikunnan osuus peruspalvelujen tuottajana on keskeinen, mutta monelta osin 
opastavia palveluja on mahdollista tuottaa myös sähköisinä palvelemaan koko maata ja 
myös muuttoa Suomeen suunnittelevia tai siihen valmisteluja tekeviä. Tässä Maahan-
muuttoviraston rooli kotouttamisen toimeenpanotehtävistä vastaavana viranomaisena on 
keskeinen. 
 
Kuntien kotouttamispalvelut 
 
Kunnan intressinä on osana kilpailukykyistä elinkeinopolitiikkaansa kehittää kotoutta-
mispalveluja. Työnantajilla tulee yhdessä kunnan kanssa olla vastuuta työssä olevien 
kotoutumisesta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työntekijöillä olisi osin työaikana 
mahdollisuus kehittää  kielitaitoaan ja että työnantaja tukisi työntekijöiden omaehtoista 
kielenopiskelua vapaa-aikana kurssimaksujen osalta. Kunnille asetettaisiin vastuu jär-
jestää koulutus. Myös muissa Pohjoismaissa tämän koulutuksen järjestämisvastuu on 
kunnilla. 
 
Työhön Suomeen tulevien on voitava niin halutessaan muuttaa tänne perheenjäsentensä 
kanssa. Tämä edesauttaa myös työntekijöiden halua pysyvämpään oleskeluun maas-
samme, mikä on asetettu maahanmuuton tavoitteeksi. Kuntien haasteena on kehittää 
julkisia palveluja, kuten päivähoitoa, koulutusta, asumisvaihtoehtoja, kulttuuri- ja va-
paa-ajanviettomahdollisuuksia vastaamaan niihin tarpeisiin, joita nykyisestä selkeästi 
kasvava maahanmuuttajaväestö tarvitsee.  Osassa kuntia on tässä jo lähdetty liikkeelle. 
Asenteiden merkitys maahanmuuton onnistumiselle on olennaista. 
 
Tehokkaimmin muuttajien perheenjäsentenkin työllistymistä osaamistaan vastaavaan 
tehtävään edistetään tarjoamalla tulijalle ilman viiveitä mahdollisuus oppia kieli ja oh-
jaamalla häntä ammattitaitoa vastaavalle alalle. Maahanmuuttajan osaamista on tarvitta-
essa vahvistettava täydennyskoulutuksella. 
 
Kuntien tehtäviä kotouttamisessa voidaan täsmentää ja lisätä vain lainsäädännöllä. Esi-
tetyt kotouttamispalvelujen laajennukset edellyttävät siten lainsäädäntömuutoksia, joilla 
selkeästi määritellään kunnan tehtävät muun muassa maahanmuuttajien kotoutumiskou-
lutuksen järjestäjänä. Yleissivistävän koulutuksen lainsäädännöllä voitaisiin vaihtoeh-
toisesti määritellä maahanmuuttajille tietyin edellytyksin oikeus kotoutumis- ja kieli-
koulutukseen. 
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Kuntien palvelurakenneuudistuksella ja kuntaliitoksin pyritään tehostamaan peruspalve-
lutuotantoa ja vastaamaan lähivuosien tarpeisiin. Maahanmuuttajien palvelujen tuotta-
misessa tarvitaan usein kuntien yhteistyötä kotouttamispalveluiden osaamisen ja jatku-
vuuden turvaamiseksi. 
 
Valtion tuki kuntien kotouttamispalvelujen ja kotoutumiskoulutuksen toteuttamiseen 
järjestettäisiin valtionosuusrahoituksella, jossa perusteena olisi uusien kuntaan muutta-
vien ulkomaan kansalaisten määrä. 
 
 
 
Ehdotus 30:  
Kotouttamisen toimeenpanon vastuu on ensisijaisesti kunnilla ja opetusviranomai-
silla. Kotouttamispalveluja tarjotaan kaikille maahanmuuttajille riippumatta 
maahantulon perusteesta. Maahanmuuttovirasto ohjaa toimeenpanoa. Kuntien 
edellytyksiä vastata kotouttamisesta vahvistetaan muuttamalla lainsäädäntöä ja 
varmistamalla kuntien riittävät voimavarat. Kuntien valtionosuuksien yhdeksi 
kriteeriksi otetaan uusien kuntaan muuttavien ulkomaan kansalaisten määrä.  
Vastuu: SM maahanmuutto-osasto, VM, OPM, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2009 
 
 
 
2.4.3 Keskus- ja aluehallinnon uudistus työvoiman maahan-

muuton ja kotouttamisen palveluverkon näkökulmasta 
 
Selvityshankkeen tehtäväksi on annettu seurata hallitusohjelman mukaista keskus- ja 
aluehallinnon uudistamistyötä sekä pyrkiä osaltaan vaikuttamaan sen yhteydessä tehtä-
viin ratkaisuihin kokonaisvaltaisen maahanmuuton näkökulmasta. 
 
Aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) väliraportti julkaistiin 2.4.2008 (Valtiova-
rainministeriön julkaisuja 19/2008). Väliraportti sisältää muun muassa ehdotukset uu-
siksi aluehallintoviranomaisiksi ja niiden tehtäväkokonaisuuksiksi sekä keskushallinnon 
tehtävien siirtämiseksi aluehallinto- ja paikallishallintoviranomaisille. 
 
Valtion aluehallinto ehdotetaan koottavaksi kahteen uuteen viranomaiseen, joiden työ-
niminä olisivat ”Elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskus” (viranomainen 1) ja 
”Aluehallintovirasto” (viranomainen 2). Elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskus 
vastaa valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtävistä alueilla. Elinkeino-, lii-
kenne- ja luonnonvarakeskukseen kootaan luonnonvaroihin ja ympäristöön, liikentee-
seen ja infrastruktuuriin, työvoimaan, elinkeinoihin sekä osaamiseen ja kulttuuriin liit-
tyviä tehtäviä. Aluehallintovirasto vastaa lainsäädännön toimeenpanosta, toimeenpanon 
ohjauksesta ja lainsäädännön toteutumisen valvonnasta sekä vastaa eräiltä osin oikeus-
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turvasta alueilla. Aluehallintovirastoon kootaan peruspalvelujen toteutumiseen, oikeus-
turvaan, lupiin ja valvontaan, turvallisuuteen ja maahanmuuttoon, ympäristölupiin liit-
tyvät tehtävät sekä työsuojelun valvonta. Maahanmuuton tehtävät on ALKU-hankkeen 
raportissa käsitelty hyvin yleisellä tasolla. Raportista ei käy tarkkaan ilmi, miten maa-
hanmuuton tehtävät on jaettu aluehallintoviranomaisille ja mitä ne pitävät sisällään.  
 
Kun työvoiman saatavuusharkinnasta luovutaan, työvoimaviranomaisten ja sitä ohjaa-
van aluehallintoviranomaisen tehtävät lupahallinnossa vähenevät. Työvoimatoimiston 
tehtävänä on lähinnä avustaa koulutuksen ja työpaikan hankinnassa oleskeluluvan saa-
neille turvapaikanhakijoille. Maahanmuuttajien kotouttamisen päävastuu on kunnilla ja 
opetusviranomaisilla ja vastuu toimeenpanon ohjauksesta Maahanmuuttovirastolla. 
Aluehallintoviranomaisten tehtäviä maahanmuuttoasioiden hoidossa ei ole tarvetta lisä-
tä, vaan Maahanmuuttoviraston tulisi mahdollisimman paljon ohjata suoraan paikal-
lishallinnon viranomaisia ja toimia tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa. Keskeistä maa-
hanmuuttohallinnon kokonaisuudessa on luoda selkeä malli ohjata alue- ja paikallishal-
lintoviranomaisia. Kahden alueviranomaisen malli ei saa johtaa maahanmuuton tehtä-
väkokonaisuuden hajoamiseen. 
 
ALKU-hankkeen väliraportissa ehdotetaan aluehallintoviranomaisten ohjausmallia, joka 
sisältää strategista ja toiminnallista ohjausta. Tässä mallissa sisäasiainministeriö voisi 
harjoittaa strategista ohjausta ja Maahanmuuttovirasto toiminnallista ohjausta. Rahanja-
ko maahanmuuttoasioissa olisi hallinnoitava sisäasiainministeriön ja Maahanmuuttovi-
raston kautta. 
 
 
 
Ehdotus 31: 
Huolehditaan maahanmuuttoasioiden tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä 
aluehallinnon uudistamishankkeen puitteissa. 
− Rahanjako maahanmuuttoasioissa hallinnoidaan sisäasiainministeriön ja Maa-

hanmuuttoviraston kautta 
− Sisäasiainministeriöllä on työvoiman maahanmuuton ja kotouttamisen strate-

ginen ohjaus 
− Maahanmuuttohallinnon tehtävät jaetaan siten, että Maahanmuuttoviraston 

roolia korostetaan ja aluehallinnolla on vähemmän tehtäviä. Maahanmuuttovi-
rasto mahdollisimman paljon ohjaa suoraan valtion paikallishallinnon viran-
omaisia ja toimii tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa.  

Vastuu: SM 
Tavoiteaikataulu: 2008 - 2009 
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2.5 Maahanmuuttoviraston ja hallintotuomioistuinten 
käsittelymenettelyt 

 
Toimeksiantona oli tehdä hallitusohjelman mukainen selvitys Maahanmuuttoviraston ja 
valitustuomioistuinten käsittelymenettelyistä. Selvityksessä tietoja on pyydetty Maa-
hanmuuttovirastolta ja ulkomaalaisille oikeusapua tarjoavalta Pakolaisneuvonta ry:ltä. 
Selvityksessä on saatu tietoja Helsingin hallinto-oikeudesta, jossa on hallinto-
oikeuksista eniten käsitelty ulkomaalaisasioita. Muutoksenhaku kansainvälistä suojelua 
koskeviin päätöksiin on keskitetty Helsingin hallinto-oikeuteen. 
 
Käsittelyajat Helsingin hallinto-oikeudessa ovat vuonna 2007 lyhentyneet edellisestä 
vuodesta. Ulkomaalaisasioiden keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2007 oli kuusi 
kuukautta. Joissain tapauksissa valituksen käsittely on saattanut kestää yli vuodenkin (4 
% tapauksista). 
 
Hakemusprosessin kestolla on keskeinen merkitys ulkomaalaisasioissa. Valitustuomio-
istuinten käsittelyaikoja on moitittu pitkiksi. Asian käsittelyn pitkittyessä olosuhteet 
muuttuvat ja ulkomaalaiselle syntyy uusia perusteita hakemuksensa tueksi. Muutoksen-
haun aikana tapahtuneet olosuhdemuutokset etenkin turvapaikanhakijoiden osalta ovat 
hyvin yleisiä. Kun uusia perusteita syntyy muutoksenhakuvaiheessa, tuomioistuin 
yleensä palauttaa asian päätöksen tehneelle viranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi. 
Tästä aiheutuu edelleen prosessin pitkittymistä, sillä asia saattaa mennä uuden päätök-
sen jälkeen uudelleen tuomioistuimeen. Toisaalta on selvä, että tuomioistuin ei voi käsi-
tellä ensimmäisenä asteena perustetta, joka syntyy muutoksenhakuprosessin aikana. 
Asia joudutaan tällöin palauttamaan. 
 
Asiakkaan kannalta päätöksen tekeminen voi kestää vuosia. Asiakas joutuu oleskele-
maan vastaanottokeskuksessa tai on muutoin toimeentulotuen varassa. Esimerkiksi tur-
vapaikka-asioissa mitä pidempään asian käsittely kestää sitä enemmän kustannuksia 
valtiolle aiheutuu vastaanoton kuluina ja sitä kauemmin hakija joutuu elämään epävar-
muudessa. 
 
Selvityksessä ei ole tullut esille erityistä yksittäistä syytä käsittelyaikojen pituudelle. 
Muutoksenhakua koskeva lainsäädäntö ja muutoksenhaun prosessit ovat yleisesti ottaen 
asianmukaisia ja asiakkaan oikeusturvan huomioon ottavia. Muutoksenhakuprosessiin 
yleensä ja tosiasioiden selvittämiseen kuluu tuomioistuimessa tietty aika niillä voimava-
roilla, jotka tuomioistuimella ovat käytettävissä. Keskimääräisiä käsittelyaikoja olisi 
saatava lyhyemmiksi. On kiinnitettävä huomiota siihen, että hallintotuomioistuimissa on 
riittävästi voimavaroja ulkomaalaisasioiden hoitamiseen. 
 
Oikeusministeriö on asettanut toimikunnan selvittämään oikaisuvaatimusjärjestelmän 
kehittämistä oikeusturvakeinona. Toimikunta on antanut välimietinnön, jossa on lähdet-
ty siitä, että oikaisuvaatimusjärjestelmää olisi perusteltua laajentaa hallinnonala- ja asia-
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ryhmäkohtaisesti. Koska ulkomaalaisasioissa tapahtuu muutoksenhakuprosessin aikana 
usein olosuhdemuutoksia, tulisi löytää keinoja Maahanmuuttovirastolle puuttua asiaan 
päätöksen tekemisen jälkeen. Muutoksenhakuvaiheessa oleva asia voitaisiin saada ri-
peämmin päätökseen, jos Maahanmuuttovirastolla olisi oikaisujärjestelmän kautta joko 
asiakkaan vaatimuksesta tai itseoikaisuna mahdollisuus muuttaa aiempaa päätöstään. 
Järjestelmä, joka mahdollistaisi selvien virheiden ja olosuhdemuutosten korjaamisen 
ilman, että asia siirtyy suoraan muutoksenhakutuomioistuimen käsiteltäväksi, vähentäisi 
hallintotuomioistuinten työmäärää. 
 
Vuonna 2009 on tarkoitus ottaa käyttöön uusi ulkomaalaisasioiden sähköinen asiankä-
sittelyjärjestelmä, joka edistää viranomaisten välistä sähköistä asiankäsittelyä. Myös 
oikeushallinnon tulisi panostaa sähköisen asiankäsittelyn kehittämiseen niin, että hallin-
totuomioistuinten toiminnassa kyettäisiin hyödyntämään sähköisen asiankäsittelyn tar-
joamat edut. Sähköinen tiedonkulku nopeuttaisi prosessin eri vaiheita. Esimerkiksi 
maasta poistamisasioissa hallintotuomioistuin voisi UMA-järjestelmään merkitä tiedon 
maasta poistamisen täytäntöönpanon kieltämisestä ja täytäntöönpaneva viranomainen 
voisi tarkistaa asian tilan järjestelmästä. 
 
 
 
Ehdotus 32:  
Pyritään hallintotuomioistuimissa enintään kolmen kuukauden keskimääräiseen 
käsittelyaikaan ulkomaalaisasioissa. Hallintotuomioistuimille varataan riittävät 
henkilövoimavarat ulkomaalaisasioiden hoitamiseen. 
Vastuu: OM oikeushallinto, hallintotuomioistuimet 
Tavoiteaikataulu: 2009 
 
Ehdotus 33:  
Kehitetään ulkomaalaisasioihin oikaisuvaatimusjärjestelmä siten, että Maahan-
muuttovirasto voi oikaista aiempaa päätöstään virheen, uuden selvityksen tai asi-
akkaan olosuhteiden muuttumisen perusteella. Oikaisujärjestelmän sisältö tulee 
suunnitella siten, että se yksinkertaistaa ja tehostaa menettelyjä sekä lyhentää asi-
an käsittelyyn kuluvaa aikaa. Järjestelmä ei saa johtaa viranomaisten työmäärän 
kasvuun ilman hyötyjä asiakkaalle. 
Vastuu: OM, SM 
Tavoiteaikataulu: Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehittämistä selvittävän toimi-
kunnan ehdotuksen aikataulu. 
 
Ehdotus 34:  
Panostetaan UMA-järjestelmän täysimääräiseen hyödyntämiseen ulkomaalaisasi-
oiden muutoksenhakumenettelyssä hallintotuomioistuimissa. 
Vastuu: OM oikeushallinto 
Tavoiteaikataulu: UMA:n käyttöönoton yhteydessä 
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2.6 Quality Initiative project 
 
Toimeksiantona oli selvittää, tuleeko UNHCR:n kanssa solmia Quality Initiative -
yhteistyö Maahanmuuttoviraston turvapaikkapäätösten laadun parantamiseksi. 
 
UNHCR on vuodesta 2003 tehnyt Yhdistyneiden kuningaskuntien viranomaisten kanssa 
yhteistyötä turvapaikkamenettelyjen ja päätöksen teon laadun parantamiseksi. Quality 
Initiative -yhteistyössä UNHCR on seurannut ja avustanut Home Officea pakolaisen 
määrittämisen prosessissa. UNHCR on tarkkaillut menettelyjä ja pakolaissopimuksen 
pakolaisen määritelmän tulkintaa ja soveltamista. Erityistä huomiota on kiinnitetty us-
kottavuuden arviointiin ja tosiseikkojen todentamiseen päätöksenteossa. UNHCR on 
antanut suosituksia hakemusten käsittelijöiden rekrytoinnista ja kouluttamisesta, turva-
paikkapuhuttelujen suorittamisesta, tulkin käytöstä sekä maatiedon hankinnasta. Yhteis-
työtä on tehty tiiviisti UNHCR:n Lontoon toimiston kanssa. 
 
UNHCR on tehnyt ehdotuksen vastaavan yhteistyön luomiseksi Keski- ja Itä-Euroopan 
valtioiden kanssa. Hanke on nimeltään Asylum System Quality Assurance and Evalua-
tion Mechanism Project (ASQAEM). Yhteistyön panisi toimeen UNHCR:n Budapestin 
toimisto. Ehdotus on parhaillaan Euroopan komission käsittelyssä sen rahoittamiseksi 
Euroopan pakolaisrahaston varoin. 
 
Selvitystä tehtäessä UNHCR:ltä on tiedusteltu valmiuksista tehdä Suomen viranomais-
ten kanssa yhteistyötä Quality Initiative -tyyppisesti ja mitä tällainen yhteistyö käytän-
nössä voisi Suomen oloissa tarkoittaa. Edelleen on tiedusteltu, minkälaista apua ja missä 
laajuudessa UNHCR voisi tarjota Suomelle turvapaikkaprosessiin liittyen ja miten mah-
dollinen hanke rahoitettaisiin. UNHCR on ilmoittanut olevansa käytettävissä selvittä-
mään yhteistyötä Suomen viranomaisten kanssa ja viitannut pakolaisrahaston rahoituk-
seen Budapestin hankkeen tapaan. 
 
Suomen lainsäädäntö ja turvapaikkamenettelyt ovat Euroopan unionin jäsenvaltioihin 
verrattuna keskimääräisesti hyvällä tasolla. Päätöksenteon laadun varmistamiseen on 
kiinnitetty huomiota myös sisäasiainministeriön ja Maahanmuuttoviraston tulossopi-
muksessa. Maahanmuuttovirastolla on omia mekanismejaan päätösten laadun ja yh-
denmukaisuuden varmistamiseksi. Maahanmuuttovirastoon on myös asetettu neuvotte-
lukunta, joka käsittelee viraston toiminnan kehittämistä. 
 
Maahanmuuttoviraston päätöksenteon laadun parantaminen entisestään on tavoiteltava 
asia. Toisaalta vielä olennaisempaa olisi, että turvapaikkajärjestelmä olisi koko Euroo-
pan laajuisesti yhdenmukainen ja laadukas. Tähän tähtää muun muassa edellä mainittu 
Keski- ja Itä-Euroopan valtioiden turvapaikkajärjestelmien kehittämishanke. 
 
Ennen ryhtymistä yhteistyöhön UNHCR:n kanssa, tulisi selvittää, miten yhteistyö sopisi 
Suomen oloihin ja riittäisikö UNHCR:llä voimavaroja toteuttaa yhteistyötä Suomen 
kanssa. UNHCR:llä ei ole Suomessa toimistoa ja käytettävissä olevien tietojen mukaan 
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UNHCR:n Tukholman aluetoimistoa ollaan lakkauttamassa. Myös päätöksenteossa käy-
tettävä Suomen kieli asettaa oman haasteensa UNHCR:n taholta tapahtuvalle päätösten 
arvioinnille. On selvää, että Yhdistyneiden kuningaskuntien malli tai Budapestin ehdo-
tukset eivät suoranaisesti ole sovellettavissa Suomen oloihin, vaan Suomelle tulisi räätä-
löidä omanlaisensa yhteistyömalli, joka voisi pitää sisällään esimerkiksi koulutusta 
UNHCR:n taholta, päätösten laadun tarkkailua ja prosessien arviointia. Quality Initiati-
ve –tyyppisen mittavan projektin toteuttamisen sijasta Maahanmuuttovirasto voisi käy-
dä kahdenvälisiä neuvotteluja UNHCR:n kanssa. Ruotsi ja Norja ovat käyneet tällaista 
keskustelua UNHC:n kanssa. 
 
 
Ehdotus 35:  
Maahanmuuttoviraston neuvottelukuntaa ja sen jäsenten asiantuntemusta käyte-
tään turvapaikkamenettelyn ja turvapaikkapäätöksenteon laadun parantamiseen, 
johon myös Quality Initiative -tyyppisellä toiminnalla pyritään. Maahanmuuttovi-
rasto pyrkii käymään kahdenvälistä keskustelua UNHCR:n kanssa turvapaikka-
päätöksenteon laadun parantamiseksi. 
Vastuu: Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 
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Liite 
 
Yhteenveto selvitysmiehen ehdotuksista 
 
 
Sisäasiainministeriön ja Maahanmuuttoviraston välisen 
tehtäväjaon ja tulosohjausotteen uudistaminen 
 
Ministeriötehtävät ja keskusvirastotehtävät: toimeenpano Maa-
hanmuuttovirastoon  
 
 
 
Ehdotus 1: 
Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastosta siirretään Maahanmuuttovirastoon 
kaikki ne kotouttamiseen, turvapaikanhakijoiden vastaanottoon ja etnisten suhtei-
den hoitamiseen liittyvät tehtävät, jotka eivät kuulu ministeriötasolle, mukaan lu-
kien tehtäviä hoitavat henkilöt.  
Vastuu: SM 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
 
 
Tulosohjausotteen kehittäminen  
 
 
Ehdotus 2:  
Maahanmuuttoviraston tulosohjausmenettely uudistetaan. Ohjauksen käytänteitä 
kehitetään vuorovaikutteisempaan ja strategisempaan suuntaan. Strategista kes-
kustelua sisäasiainministeriön ja Maahanmuuttoviraston välillä lisätään säännön-
mukaisin tapaamisin. 
Vastuu: SM 
Tavoiteaikataulu: 2008 – 2009 
 
 
 Ehdotus 3:  
Sisäasiainministeriön ja Maahanmuuttoviraston tulossopimus uudistetaan. Tulos-
sopimus kattaa budjettivuoden ja monivuotiset strategiset linjaukset päivitetään 
budjetin hyväksymisen yhteydessä vuosittain.  Erityisesti yhteiskunnallisen vaikut-
tavuuden tavoitteet ja niiden mittaaminen yhdenmukaistetaan uuden maahan-
muuttopolitiikan mukaisiksi, jolloin tulossopimuksen voisi sisältää muun muassa 
seuraavia indikaattorityyppisiä tavoiteasetteluja 
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− kotouttamisen mittarit  
− kielikoulutuksen saatavuus ja kattavuus 
− maahanmuuttajien työllistyminen/työttömyys 
− maahanmuuttajien syrjäytyminen ja rikollisuus 
− syrjintä/rasistiset rikokset 
− asenneilmapiirin kehitys 
− etnisen tasa-arvon kehitys  
− työvoimapoliittinen vetovoiman kehitys 
Vastuu: SM, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 - 2009 
 
 
 
Maahanmuuttoviraston uudistaminen 
 
Strategian uudistaminen 
 
 
Ehdotus 4:  
Maahanmuuttoviraston strategia uudistetaan siten, että lähtökohtana on uusi ja 
merkittävästi laajempi toimiala ja rooli työvoiman maahanmuuton ja kotouttami-
sen sekä turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanoton toimeenpanossa ja ke-
hittämisessä. Strategian uudistaminen edellyttää seuraavien osa-alueiden uudel-
leen arviointia ja määrittelyä: 
− toimintaympäristön muutosilmiöiden ja sidosryhmien odotusten ennakointi 
− arvoperustan ja toiminta-ajatuksen tarkistaminen 
− vision päivittäminen 
− strategisten päämäärien asettaminen 
− kriittisten menestystekijöiden määrittely arviointikriteereistä johdettuine ta-

voitteineen 
Vastuu: Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2009 
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Organisaatiorakenteen uudistaminen ja tehtäväjärjestelyt 
 
 
Ehdotus 5: 
Tehdään maahanmuuton hallinnon kehittämisen edellyttämät tehtävä- ja henkilö-
siirrot hallinnonalojen välillä 
− Uudenmaan, Tampereen ja Lappeenrannan työvoimatoimistojen työlupayksi-

köistä siirretään työntekijöiden oleskelulupia käsittelevä henkilöstö Maahan-
muuttovirastoon.  

− Ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston passi- ja viisumiyksiköstä siirre-
tään viisumiasioiden hallinnointi sisäasiainhallintoon siten, että viisumiasioiden 
lupahallintotehtävät henkilöineen siirtyvät Maahanmuuttovirastoon. Viisumi-
politiikan tehtävät henkilöineen siirretään sisäasiainministeriön maahanmuut-
to-osastolle, joka jatkossa vastaa viisumiasioiden valtakunnallisesta ohjaukses-
ta ja lainsäädännöstä  

− Suomen ulkomaanedustustoissa viisumiasioissa työskentelevien henkilöiden 
asema ja työtehtävät säilyvät ennallaan. 

Vastuu: SM, UM, TEM ja Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
 
 
Asiakaspalvelun parantaminen 
 
 
Ehdotus 6:  
Toteutetaan Maahanmuuttovirastossa  
− viraston asiakaspalvelun kehittämistyöryhmän ehdotukset  
− UMA - järjestelmän asiakaslähtöinen hyödyntäminen 
− lomakkeiden yksinkertaistaminen 
− yhteistyössä sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen kanssa puhelinpalvelun pa-

rantaminen 
Vastuu: Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 - 2009 
   
Ehdotus 7:  
Järjestetään Maahanmuuttoviraston uusien toimintojen edellyttämä henkilö - ja 
yhteisöasiakkaiden asiakaspalveluhenkilöstön sijoittaminen sekä koulutus. 
Vastuu: Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 - 2009 
 

 43



Maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuuttoviraston toiminnan kehittäminen 

 
Ehdotus 8:  
Hakija-asiakkaille annetaan pääsääntöisesti käsittelyaikatakuu eli selkeä määräai-
ka, milloin päätös on valmis tai milloin pyydetään lisää taustatietoja, jolloin anne-
taan uusi määräaika. 
Vastuu: Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 - 2009 
 
 
Palveluprosessien kehittäminen 
 
Oleskeluluvat työntekoa varten 
 
 
Ehdotus 9:  
Säädetään Maahanmuuttovirastolle toimivalta myöntää oleskelulupa työntekoa 
varten jatkolupineen. Paikallispoliisi ottaa hakemuksia vastaan Suomessa ja 
myöntää pysyvän oleskeluluvan tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalai-
sen EY-oleskeluluvan.  
Vastuu: SM maahanmuutto-osasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
Ehdotus 10: Uudistettaessa työntekijän oleskelulupajärjestelmää tehostetaan työ-
suhteen ehtojen ja työnantajaedellytysten jälkivalvontaa.  
Vastuu: Työsuojeluviranomaiset ja työmarkkinaosapuolet 
Tavoiteaikataulu: 2009 
 
Ehdotus 11:  
Maahanmuuttovirasto sitoutuu ratkaisemaan työnteon perusteella tehdyn oleske-
lulupahakemuksen viikon kuluessa, jos hakemuksen perusteeksi tarvittavat selvi-
tykset ja asiakirjat ovat hakemusta jätettäessä kunnossa.  
Vastuu: Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: Käsittelyaikatakuu otetaan käyttöön, kun työntekijän oleskelu-
lupajärjestelmää koskevat lain uudistukset tulevat voimaan ja ulkomaalaisasioiden 
sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä (UMA) otetaan käyttöön. 
 
Ehdotus 12: 
Maahanmuuttoviraston toimeentuloedellytyksen soveltamisesta antamassa ohjees-
sa määriteltyä suuntaa-antavaa toimeentulotasoa työntekijän ja hänen perheen-
jäsenensä oleskeluluvan myöntämiselle sovelletaan nykyistä joustavammin ottaen 
huomioon alueelliset elinkustannuserot ja perheiden taloudellinen tilanne. 
Vastuu: Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: Heti 
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Turvapaikkaprosessin kokonaishallinnan ja palvelun laadun parantaminen 
 
 
Ehdotus 13:  
Järjestetään turvapaikkamenettelyn toiminnallinen kokonaisuus Maahanmuutto-
viraston ohjaamaksi tarkoituksenmukaiseksi, tehokkaaksi ja taloudelliseksi koko-
naisuudeksi.  
Vastuu: SM, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
 
 
Vastaanottotoiminnan käytännön ohjaus ja turvapaikanhakijoiden sijoittami-
nen vastaanottokeskuksiin tai yksityismajoitukseen 
 
 
Ehdotus 14:  
Annetaan Maahanmuuttovirastolle toimivalta ja vastuu vastaanottokeskusten käy-
tännön ohjauksesta ja turvapaikanhakijoiden sijoittamisesta vastaanottokeskuk-
siin tai yksityismajoitukseen. Valmistellaan tarvittavat ehdotukset säädösmuutok-
siksi ja suunnitellaan käytännön menettelyt.  
Vastuutahot: SM maahanmuutto-osasto, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
 
 
Henkilöllisyyden, maahantulon ja matkareitin selvittäminen 
 
 
Ehdotus 15:  
Tehostetaan ja yhdenmukaistetaan menettelyä turvapaikanhakijan ensivaiheen 
kuulemisessa. Ensi vaiheen kuuleminen tulisi suorittaa yhden viikon kuluessa ha-
kemuksen jättämisestä ja kuulustelupöytäkirja toimittaa Maahanmuuttovirastolle 
viivytyksettä kuulustelun jälkeen. Tarkistetaan henkilöllisyyden, matkareitin ja 
maahantulon selvittämistä koskevat lomakkeet. Valmistellaan tarvittavat poliisin 
käytännön menettelyä koskevat määräykset ja tarvittaessa valmistellaan lainsää-
dännön muutokset. 
Vastuu: SM poliisiosasto ja maahanmuutto-osasto, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 - 2009. 
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Nopeutettu turvapaikkamenettely 
 
 
Ehdotus 16:  
Luodaan selvästi myönteisille kansainvälisen suojelun hakemuksille oma nopeutet-
tu menettelynsä. 
Vastuutaho: Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: UMA-järjestelmän tullessa käyttöön. 
 
Ehdotus 17:  
Muutetaan ulkomaalaislakia siten, että lakiin lisätään kolmen kuukauden enim-
mäisaika turvapaikkahakemuksen ratkaisemiselle nopeutetussa menettelyssä.  Ai-
ka lasketaan turvapaikkahakemuksen tekemisestä.  
Vastuutaho: SM maahanmuutto-osasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
 
 
Turvapaikkapäätösten tiedoksianto  
 
 
Ehdotus 18:  
Kevennetään turvapaikkapäätösten tiedoksiantomenettelyä siten, että myönteinen 
päätös voidaan antaa tiedoksi nykyistä sujuvammin ilman haastetiedoksiantoa. 
Tiedoksianto voisi tapahtua kirjeitse tai vastaanottokeskuksessa sen henkilökun-
nan tai Maahanmuuttoviraston toimesta. Valmistellaan ehdotukset lainsäädännön 
muutoksiksi ja suunnitellaan käytännön menettelyt. 
Vastuutahot: SM maahanmuutto-osasto, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
 
 
Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten vastaanotto sekä kuntiin sijoittaminen 
 
 
Ehdotus 19: 
Uudistetaan kuntiin sijoittamisen periaatteita. Oleskeluluvan saaneen turvapai-
kanhakijan kuntiin sijoittamisessa tulisi rohkaista omatoimisuuteen työn ja asun-
non hankinnassa. Ensisijaisesti tulisi hankkia työ- tai koulutuspaikka ja toissijai-
sesti sijoittaa suoraan kuntaan, vaikka työ- tai koulutuspaikkaa ei ole tiedossa.  
Vastuu: SM, Maahanmuuttovirasto, työviranomaiset 
Tavoiteaikataulu: Käynnistetään heti 
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Kansalaisuushakemukset 
 
 
Ehdotus 20:  
Kansalaisuushakemuksen käsittelyä hidastavat lainsäädännölliset tekijät poiste-
taan. Kansalaisuushakemusten käsittelymenettely Maahanmuuttovirastossa muu-
tetaan sellaiseksi, että hakemukset eivät pääse vanhenemaan ja ruuhkautumaan.  
Vastuu: SM, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 - 2009 
 
 
 
Ulkomaalaisasioiden sähköisen asiankäsittelyjärjestelmän 
(UMA) käyttöönotto 
 
 
Ehdotus 21:  
Sisäasiainministeriön johto tukee vahvasti Maahanmuuttovirastoa UMA-
järjestelmän käyttöönotossa ja sitouttaa osallistuvat tahot UMA:n tehokkaaseen 
käyttöönottoon ja kaikkien prosessiin osallistuvien tehokkaaseen koulutukseen. 
Vastuu: SM 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
Ehdotus 22:  
UMA-järjestelmää kehitetään siten, että se tukee työvoiman maahanmuuton edis-
tämistä ja kotouttamisen tehostamista sekä Maahanmuuttoviraston uutta roolia 
maahanmuuton keskusvirastona. 
Vastuu: Maahanmuuttovirasto. 
Tavoiteaikataulu: 2008 - 2009  
 
 
 
Tuottavuusohjelma ja Maahanmuuttoviraston uudistaminen  
 
 
Ehdotus 23: 
Maahanmuuttoviraston toimintaa pyritään jatkuvasti tehostamaan ja tuottavuutta 
parantamaan. Maahanmuuttoviraston tuottavuustavoitteet, voimavarat ja henki-
löstön määrä arvioidaan kokonaan uudelleen toiminnan muuttuessa ja laajentues-
sa.  
Vastuu: SM, VM, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 - 2010 
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Maahanmuuton ja kotouttamisen palveluverkon kehit-
täminen 
 
Maahanmuuton palveluverkko 
 
Edustustojen toiminta 
 
 
Ehdotus 24:  
Tehostetaan edustustojen henkilöstön koulutusta maahanmuuttoasioissa lisäämäl-
lä koulutuksen määrää ja suunnitelmallisuutta. Parannetaan yhteistyötä ja tieto-
jenvaihtoa edustustojen ja Maahanmuuttoviraston välillä. Hyödynnetään täysi-
määräisesti UMA-järjestelmän käyttäminen. 
Vastuu: UM, SM, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: Käynnistetään 2008 
 
 
 
Työvoiman maahanmuuttoa edistävät toimet lähtömaissa 
 
 
Ehdotus 25:  
Kun työvoiman saatavuusharkinnasta luovutaan, työnantaja voi nykyistä va-
paammin rekrytoida työntekijöitä ulkomailta. Kielikoulutus ja ammatillinen täy-
dennyskoulutus aloitetaan lähtömaassa.  Työnantajat vastaavat pääosin rekry-
toinnin ja koulutuksen kustannuksista. Edustustot tukevat toimintaa informoimal-
la työnantajia työelämästä ja opetuksen tasosta asemamaassa. Edustustot antavat 
työnhakijoille tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta. Tarvittaessa edustustot ja muu 
valtionhallinto osallistuvat rekrytointiin ja luovat toiminnalle luotettavuutta, mikä 
vähentää työnhakijoiden välittämiseen liittyviä lieveilmiöitä.  
Vastuu: Työnantajat ja oppilaitokset 
Tavoiteaikataulu: 2009 
 
Ehdotus 26:  
Työmarkkinaosapuolet ja valtionhallinto yhdistävät tiedottamisensa yhteiseen por-
taaliin, jossa annetaan tietoa eri alojen työvoiman tarpeesta Suomessa, työelämästä 
ja laajemmin suomalaisesta yhteiskunnasta erityisesti maahanmuuttajan näkö-
kulmasta. 
Vastuu: Työmarkkinaosapuolet ja valtionhallinto 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
 

 48



Maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuuttoviraston toiminnan kehittäminen 

Paikallispoliisin toiminta 
 
 
Ehdotus 27:  
Paikallispoliisin valtakunnallista ohjausta maahanmuuttoasioissa selkeytetään ja 
vahvistetaan. Maahanmuuttovirastolle annetaan vastuu paikallispoliisin ohjauk-
sesta maahanmuuttoasioissa  
Vastuu: SM, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 
 
 
 
Ulkomaalaisten säilöönottoyksikkö  
 
 
Ehdotus 28:  
Vastuu ulkomaalaisten säilöönottoyksiköstä siirretään valtiolle, turvallisuusviran-
omaisten osuutta toiminnassa lisätään ja säilöönottoyksikön toimintamäärärahat 
siirretään Maahanmuuttoviraston kautta hallinnoitaviksi. 
Vastuu: SM 
Tavoiteaikataulu: 2009 
 
 
 
Yhteispalvelu 
 
 
Ehdotus 29: 
Maahanmuuton lupahallinto lisätään yhteispalvelun palveluvalikoimaan.  
Vastuu: SM, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2009 - 2010. 
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Kotouttamisen palveluverkko 
 
Kuntien kotouttamispalvelut 
 
 
Ehdotus 30:  
Kotouttamisen toimeenpanon vastuu on ensisijaisesti kunnilla ja opetusviranomai-
silla. Kotouttamispalveluja tarjotaan kaikille maahanmuuttajille riippumatta 
maahantulon perusteesta. Maahanmuuttovirasto ohjaa toimeenpanoa. Kuntien 
edellytyksiä vastata kotouttamisesta vahvistetaan muuttamalla lainsäädäntöä ja 
varmistamalla kuntien riittävät voimavarat. Kuntien valtionosuuksien yhdeksi 
kriteeriksi otetaan uusien kuntaan muuttavien ulkomaan kansalaisten määrä.  
Vastuu: SM maahanmuutto-osasto, VM, OPM, Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2009 
 
 
 
Keskus- ja aluehallinnon uudistus työperäisen maahanmuuton 
ja kotoutuksen palveluverkon näkökulmasta 
 
 
Ehdotus 31: 
Huolehditaan maahanmuuttoasioiden tarkoituksenmukaisesta järjestämisestä 
aluehallinnon uudistamishankkeen puitteissa. 
− Rahanjako maahanmuuttoasioissa hallinnoidaan sisäasiainministeriön ja Maa-

hanmuuttoviraston kautta 
− Sisäasiainministeriöllä on työvoiman maahanmuuton ja kotouttamisen strate-

ginen ohjaus 
− Maahanmuuttohallinnon tehtävät jaetaan siten, että Maahanmuuttoviraston 

roolia korostetaan ja aluehallinnolla on vähemmän tehtäviä. Maahanmuuttovi-
rasto mahdollisimman paljon ohjaa suoraan valtion paikallishallinnon viran-
omaisia ja toimii tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa.  

Vastuu: SM 
Tavoiteaikataulu: 2008 - 2009 
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Maahanmuuttoviraston ja hallintotuomioistuinten käsit-
telymenettelyt 
 
 
Ehdotus 32:  
Pyritään hallintotuomioistuimissa enintään kolmen kuukauden keskimääräiseen 
käsittelyaikaan ulkomaalaisasioissa. Hallintotuomioistuimille varataan riittävät 
henkilövoimavarat ulkomaalaisasioiden hoitamiseen. 
Vastuu: OM oikeushallinto, hallintotuomioistuimet 
Tavoiteaikataulu: 2009 
 
Ehdotus 33:  
Kehitetään ulkomaalaisasioihin oikaisuvaatimusjärjestelmä siten, että Maahan-
muuttovirasto voi oikaista aiempaa päätöstään virheen, uuden selvityksen tai asi-
akkaan olosuhteiden muuttumisen perusteella. Oikaisujärjestelmän sisältö tulee 
suunnitella siten, että se yksinkertaistaa ja tehostaa menettelyjä sekä lyhentää asi-
an käsittelyyn kuluvaa aikaa. Järjestelmä ei saa johtaa viranomaisten työmäärän 
kasvuun ilman hyötyjä asiakkaalle. 
Vastuu: OM, SM 
Tavoiteaikataulu: Oikaisuvaatimusjärjestelmän kehittämistä selvittävän toimi-
kunnan ehdotuksen aikataulu. 
 
Ehdotus 34:  
Panostetaan UMA-järjestelmän täysimääräiseen hyödyntämiseen ulkomaalaisasi-
oiden muutoksenhakumenettelyssä hallintotuomioistuimissa. 
Vastuu: OM oikeushallinto 
Tavoiteaikataulu: UMA:n käyttöönoton yhteydessä 
 
 
 
Quality Initiative project 
 
 
Ehdotus 35:  
Maahanmuuttoviraston neuvottelukuntaa ja sen jäsenten asiantuntemusta käyte-
tään turvapaikkamenettelyn ja turvapaikkapäätöksenteon laadun parantamiseen, 
johon myös Quality Initiative -tyyppisellä toiminnalla pyritään. Maahanmuuttovi-
rasto pyrkii käymään kahdenvälistä keskustelua UNHCR:n kanssa turvapaikka-
päätöksenteon laadun parantamiseksi. 
Vastuu: Maahanmuuttovirasto 
Tavoiteaikataulu: 2008 
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Maahanmuuttohallinnon ja Maahanmuuttoviraston toiminnan 
kehittäminen 
 
Sisäasiainministeriö asetti ajalle 1.11.2007-30.4.2008 selvityshankkeen maahanmuutto-
hallinnon ja Maahanmuuttoviraston toiminnan kehittämiseksi. Selvitysmieheksi nimettiin 
ministeri Ole Norrback. 
 
Selvityshankkeen tavoitteena oli luoda edellytykset aktiiviselle, kokonaisvaltaiselle ja joh-
donmukaiselle maahanmuuttopolitiikalle, joka ottaa täysipainoisesti huomioon niin työ-
voiman tarpeen, maahanmuuttajien moninaiset lähtökohdat kuin kansainvälisen suojelun 
ja ihmisoikeuksien toteuttamisen velvoitteet. Selvityshankkeen painopiste oli Maahan-
muuttoviraston palvelun, toiminnan laadun ja rakenteiden kehittämisessä. 
 
Selvitysmiehen raportti sisältää ehdotukset muun muassa maahanmuuton hallinnon ra-
kenteen ja palveluprosessien kehittämisestä sekä Maahanmuuttoviraston toiminnan ke-
hittämisestä ottaen keskeisenä lähtökohtana huomioon työvoiman maahanmuuton lisää-
misen ja kotouttamisen tehostamisen. 
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