
EMN:	  Maahantulokieltojen	  tehokkuus	  EU:ssa	  jättää	  toivomisen	  varaa	  

Kieltoja	  jätetään	  merkitsemättä	  tai	  niitä	  rikotaan	  tekaistuilla	  henkilöllisyyksillä.	  Vain	  puolet	  EU:ssa	  tehdyistä	  
palautuspäätöksistä	  toteutuu	  käytännössä.	  Paluuta	  vaikeuttaa	  palautettavien	  yhteistyöhaluttomuus.	  

Maahantulokieltojen	  valvonnassa	  ja	  täytäntöönpanossa	  on	  EU-‐maissa	  vielä	  haasteita,	  käy	  ilmi	  Euroopan	  
muuttoliikeverkoston	  (EMN)	  julkaisemasta	  vertailututkimuksesta	  Laittomasti	  maassa	  oleskelevien	  
henkilöiden	  paluuta	  ja	  uudelleen	  kotouttamista	  koskevat	  hyvät	  käytännöt:	  Jäsenvaltioiden	  
maahantulokieltoja	  koskevat	  toimintatavat	  sekä	  jäsenvaltioiden	  ja	  kolmansien	  maiden	  väliset	  
takaisinottosopimukset.	  Tutkimus	  perustuu	  24:ssä	  EU:n	  jäsenvaltiossa	  sekä	  Norjassa	  toimivien	  kansallisten	  
yhteyspisteiden	  laatimiin	  kansallisiin	  raportteihin.	  

-‐ Vain	  puolet	  EU:ssa	  tehdyistä	  palautuspäätöksistä	  toteutuu	  käytännössä.	  Maahantulokiellon	  saanut	  
kolmannen	  maan	  kansalainen	  voi	  siis	  jäädä	  kyseiseen	  EU-‐maahan	  ja	  liikkua	  Schengen-‐alueella	  
kiellosta	  huolimatta,	  kertoo	  ylitarkastaja	  Berit	  Kiuru	  EMN:stä.	  

Schengen-‐alueella	  määrättiin	  vuonna	  2013	  yli	  satatuhatta	  maahantulokieltoa.	  Eniten	  kieltoja	  määrättiin	  
Kreikassa	  (52	  619),	  Saksassa	  (16	  100)	  ja	  Ruotsissa	  (10	  392).	  Suomessa	  maahantulokieltoja	  määrättiin	  
samana	  vuonna	  2	  757	  ja	  viime	  vuonna	  2	  477.	  Vuonna	  2013	  kiellot	  lisääntyivät	  useissa	  EU-‐maissa,	  kuten	  
Ruotsissa,	  Virossa	  ja	  Norjassa.	  

Tutkimuksen	  perusteella	  näyttää	  siltä,	  että	  maahantulokielto	  määrätään	  EU-‐maissa	  pitkälti	  samoin	  
perustein.	  Kieltoa	  voidaan	  käyttää	  muun	  muassa	  pakkokeinona	  pelotteeksi	  laittomasti	  oleskeleville	  
kolmansien	  maiden	  kansalaisille	  tai	  kannustimena	  vapaaehtoiseen	  paluuseen.	  Jäsenmaat	  voivat	  myös	  
yksittäistapauksissa	  jättää	  maahantulokiellon	  määräämättä	  humanitäärisistä	  syistä	  tai	  tiettyyn	  
haavoittuvaan	  ryhmään	  kuuluvilta,	  kuten	  alaikäisiltä.	  

Kieltoja	  jätetään	  kirjaamatta	  

Maahantulokieltojen	  tehokas	  käytännön	  toteutus	  edellyttää	  hyvää	  yhteistyötä	  valtioiden	  välillä.	  Suomessa	  
maahantulokiellot	  määrätään	  yleensä	  koskemaan	  koko	  Schengen-‐aluetta.	  Viranomaisen	  tulee	  merkitä	  
kielto	  yhteiseen	  SIS-‐tietojärjestelmään.	  Kun	  kolmannen	  maan	  kansalainen	  hakee	  oleskelulupaa	  tai	  ylittää	  
Schengen-‐alueen	  ulkorajan,	  viranomainen	  tarkistaa	  aina,	  onko	  tällä	  jonkun	  jäsenvaltion	  määräämää,	  
voimassaolevaa	  Schengen-‐maahantulokieltoa.	  

Yksi	  suurimmista	  haasteista	  on,	  etteivät	  kaikki	  jäsenvaltiot	  kirjaa	  kieltoja	  järjestelmällisesti	  maiden	  väliseen	  
SIS-‐tietojärjestelmään.	  Kolmannen	  maan	  kansalaiset	  saattavat	  myös	  rikkoa	  maahantulokieltoja	  esimerkiksi	  
pyrkimällä	  maahan	  väärennettyjen	  papereiden	  tai	  tekaistun	  henkilöllisyyden	  avulla.	  

Takaisinotto	  toimii	  moitteettomasti	  

Jos	  kolmannen	  maan	  kansalainen	  ei	  palaa	  lähtömaahansa	  vapaaehtoisesti	  hänelle	  määrätyssä	  ajassa,	  
jäsenmaiden	  on	  poistettava	  hänet	  maasta.	  Paluuta	  vaikeuttaa	  etenkin	  palautettavien	  henkilöiden	  
yhteistyöhaluttomuus.	  Palauttamista	  tehostetaan	  EU:n	  ja	  kolmansien	  maiden	  välisillä	  
takaisinottosopimuksilla.	  

Vertailututkimuksen	  perusteella	  näyttää	  siltä,	  että	  takaisinottosopimukset	  täyttävät	  tehtävänsä.	  
Sopimusten	  tehokkuutta	  ei	  ole	  varsinaisesti	  arvioitu,	  mutta	  ne	  ovat	  osoittautuneet	  ainakin	  Suomessa	  
hyödyllisiksi:	  lähtömaat	  ovat	  yhteistyöhaluisia	  ja	  noudattavat	  määräaikoja.	  Suurimpaan	  osaan	  
takaisinottopyynnöistä	  vastataan	  myönteisesti,	  eli	  kolmas	  valtio	  suostuu	  vastaanottamaan	  palautuksen	  
kohteena	  olevan	  henkilön.	  Suomessa	  takaisinottopyyntöjen	  tekemisestä	  on	  käytännössä	  vastannut	  poliisi.	  	  



Tutustu	  vertailututkimukseen	  Laittomasti	  maassa	  oleskelevien	  henkilöiden	  paluuta	  ja	  uudelleen	  
kotouttamista	  koskevat	  hyvät	  käytännöt:	  Jäsenvaltioiden	  maahantulokieltoja	  koskevat	  toimintatavat	  sekä	  
jäsenvaltioiden	  ja	  kolmansien	  maiden	  väliset	  takaisinottosopimukset	  ja	  sen	  tiivistelmään	  oheisista	  linkeistä:	  

Vertailututkimus:	  
http://www.emn.fi/files/1119/FINAL_EMN_Study_Entry_Bans_and_Readmission_Agreements.pdf	  	  

Tutkimuksesta	  laadittu	  EMN	  Tiedote	  (FI):	  
http://www.emn.fi/files/1120/FI_Final_EMN_Inform_Return_Entrybans_Readmission_Agreements.pdf	  	  

Tutkimuksesta	  laadittu	  EMN	  Inform	  (EN):	  
http://www.emn.fi/files/1121/EMN_Inform_Return_Entrybans_Readmission_Agreements_Final_Decembe
r2014.pdf	  	  

	  

Lisää	  tietoa	  ja	  median	  yhteydenotot:	  

Ylitarkastaja	  Berit	  Kiuru,	  Euroopan	  muuttoliikeverkosto,	  Maahanmuuttovirasto,	  p.	  0295	  419	  226,	  s-‐posti:	  
berit.kiuru@migri.fi	  

Mari	  Kuusinen,	  OS/G	  Viestintä,	  p	  040	  196	  4374,	  mari.kuusinen@osg.fi	  

	  

Mikä	  on	  EMN?	  

	  

Euroopan	  muuttoliikeverkoston	  (European	  Migration	  Network,	  EMN)	  Suomen	  yhteyspiste	  toimii	  
Maahanmuuttovirastossa.	  Vastaavia	  yhteyspisteitä	  on	  kaikissa	  EU-‐maissa	  sekä	  Norjassa	  joka	  myös	  
osallistuu	  verkoston	  toimintaan.	  Verkoston	  puheenjohtajana	  toimii	  EU:n	  komissio.	  

	  

Verkoston	  tehtävänä	  on	  tuottaa	  ajantasaista,	  puolueetonta,	  luotettavaa	  ja	  vertailukelpoista	  tietoa	  
maahanmuutto-‐	  ja	  turvapaikka-‐asioista	  politiikan	  suunnittelun	  tukemiseksi	  Euroopan	  unionissa.	  
Tietoa	  jaetaan	  poliitikkojen	  ja	  viranomaisten	  lisäksi	  myös	  yleisölle.	  

	  

Keskeistä	  EMN:n	  tuottamaa	  tietoa	  ovat	  vuosittaiset	  raportit	  maahanmuuttopolitiikan	  kehityksestä	  
EU-‐jäsenmaissa	  ja	  -‐elimissä	  sekä	  erilaiset	  teematutkimukset	  ajankohtaisista	  muuttoliikeaiheista.	  

	  

Suomen	  omat	  EMN-‐verkkosivut	  löytyvät	  osoitteesta:	  www.emn.fi.	  

	  


