
Vuosittainen 
maahan muutto- ja 
turvapaikkapolitiikkaa 
koskeva raportti 
SUOMI 2015 
 

Euroopan muuttoliikeverkosto 

Euroopan unionin 
osarahoittama



2

Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti – Suomi 2015

Vuosittainen maahanmuutto- ja 
turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti 

Suomi 2015

Julkaisija: 
Euroopan muuttoliikeverkosto 2016

Tutkimuksesta vastaavat henkilöt:
Ylitarkastaja Suvi Tiainen (Suomen kansallinen yhteyspiste) 
Kansallinen koordinaattori Kielo Brewis (Suomen kansallinen yhteyspiste)

Raportti on julkaistu ja painatettu suomen- ja englanninkielisenä seuraavilla ISBN-tunnuksilla:
ISBN 978-952-5920-52-9 (PDF)
ISBN 978-952-5920-53-6 (Nid.)

Ulkoasu ja taitto: OS/G Viestintä Oy

© kannen kuva: Kirijaki



3

Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti – Suomi 2015 Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti – Suomi 2015

Sisällys
Tiivistelmä .............................................................................................................................. 4

1. Johdanto ............................................................................................................................ 6

1.1. Suomen turvapaikka- ja maahanmuuttohallinnon rakenne ....................................................... 8

2. Turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin liittyvä yleinen kehitys  ...................................... 11

3. Laillinen maahanmuutto ja muuttoliike ............................................................................ 18

3.1. Työperusteinen maahanmuutto ...........................................................................................18

3.2. Perheenyhdistäminen ........................................................................................................22

3.3. Opiskelijat  .......................................................................................................................24

3.4. Paluumuuttajat .................................................................................................................25

3.5. Lailliseen maahanmuuttoon liittyvä muu kehitys ....................................................................26

3.6. Kotouttaminen ..................................................................................................................28

3.7. Kansalaisuus  ...................................................................................................................33

3.8. Maahanmuuton ja muuttoliikkeen hallinta .............................................................................34

4. Kansainvälinen suojelu ja turvapaikka ............................................................................. 36

4.1. Turvapaikanhakijat ja tehdyt päätökset ................................................................................36

4.2. Kiintiöpakolaiset ...............................................................................................................41

4.3. Vastaanotto  .....................................................................................................................42

5. Yksintulleet alaikäiset ja muut haavoittuvassa asemassa olevat ...................................... 47

5.1. Yksintulleet alaikäiset  .......................................................................................................47

5.2. Muut haavoittuvassa asemassa olevat ..................................................................................49

6. Ihmiskaupan torjuminen  ................................................................................................. 50

7. Maahanmuutto- ja kehityspolitiikka ................................................................................. 53

8. Sääntöjen vastainen maahanmuutto ................................................................................ 55

9. Paluu  ............................................................................................................................... 57

Lähteet ................................................................................................................................. 60



4

Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti – Suomi 2015

1 EU-kansalaisten rekisteröinti kattaa eri perusteilla Suomeen muuttavat EU-kansalaiset. 

Tiivistelmä

Vuonna 2015 Suomeen myönnettiin oleskelulupa tai 
rekisteröitiin EU-kansalaisen oleskeluoikeus yhteen-
sä 33 568 ulkomaalaiselle lähivuosien suuruusluok-
kaa mukaillen. Niin ikään nettomahanmuutto säilyi 
aiempien vuosien tasolla. Luonnollinen väestönkasvu 
laski jo kuudetta vuotta joten Suomen väestönkasvu 
perustuu nykyisellään maahanmuuttoon. 

EU-kansalaisia1  tulijoista oli 32 %. Kolmansien mai-
den kansalaisista ensimmäisiä oleskelulupia myön-
nettiin eniten venäläisille (Venäjän federaatio). Toi-
seksi ja kolmanneksi eniten tulijoita oli Aasian vä-
kirikkaista maista Kiinasta ja Intiasta. Neljänte-
nä olivat ukrainalaiset. Tämän edellisestä vuodesta 
samana säilyneen neljän kärjen lisäksi myös viet-
namilaisille myönnettiin vuonna 2015 ensikertaa yli  
1 000 oleskelulupaa. 

Lähde: Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestönmuutosten lopulliset tiedot 2005-2014 sekä ennakkotiedot 2015.

Väestön muutokset 2011-2015
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Hakuperusteittain oleskelulupia myönnettiin eniten 
perhesiteen perusteella, toisiksi eniten opiskelun ja 
kolmanneksi työn perusteella. Vuoden 2015 aikana 
saapuneiden turvapaikkahakemusten ratkaiseminen 
jäi valtaosin seuraavalle vuodelle joten turvapaikan-
hakijamäärät eivät vielä näy vuoden 2015 päätösti-
lastoissa. 
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Vuosi 2015 oli Maahanmuuttovirastolle poikkeuksel-
linen suuren turvapaikanhakijamäärän vuoksi. Suo-
meen saapuneiden turvapaikanhakijoiden määrä  
(32 476) lähes yhdeksänkertaistui edelliseen vuo-
teen nähden. Suurin ruuhka osui syksyyn. Eniten tu-
lijoita oli syyskuussa, 10 836, mikä on lähes 27-ker-
tainen määrä syyskuuhun 2014 nähden. Tilanteen 
poikkeuksellisuutta kuvaa se, että vuoden aikana jä-
tettiin enemmän turvapaikkahakemuksia kuin edel-
lisen kymmenen vuoden aikana yhteensä. Huomat-
tavaa on myös yksintulleiden alaikäisten suuri mää-
rä, 3 024, mikä on 15-kertainen edelliseen vuoteen 
nähden. 

Vuoden 2015 aikana saapuneita turvapaikkahake-
muksia ei valtaosin ehditty ratkaista vielä vuoden 
aikana, joten syksyn tilanne ei näy vielä turvapaik-
kapäätösten määrissä.

Turvapaikanhakijoiden määrän nopea kasvu heijas-
tui erityisesti turvapaikanhakijoiden vastaanottojär-
jestelmään. Tulijat täytyi saada majoitettua ja Suo-
meen perustettiinkin syksyllä lyhyessä ajassa toista-
sataa vastaanottokeskusta. Uusi tilanne on kasvat-
tanut huomattavasti myös Maahanmuuttoviraston 
henkilöstön määrää ja virasto on perustanut uusia 
alueellisia toimipisteitä. Uusien vastaanottokeskus-
ten ja Maahanmuuttoviraston toimipisteiden myötä 
turvapaikanhakijamäärän kasvun vaikutukset hei-
jastuivat koko maahan, myös paikkakunnille, joilla 
ei aiemmin juuri asunut ulkomaalaisia.

Vuoden aikana maahanmuuttoteemat nousivat jatku-
vasti seuratuiksi uutisaiheiksi ja turvapaikanhakijat 
tulivat uudella tavalla lähelle yhä useamman suoma-
laisen arkea. Havaittavissa oli myös keskusteluilma-
piirin polarisoituminen sekä näkemysten jyrkentymi-
nen niin valtakunnan politiikan tasolla kuin kansalais-
yhteiskunnassakin. Toisaalta syksyn kiireisimmässä 
turvapaikanhakijatilanteessa suomalaiset osoittivat 
suurta auttamishalua sekä vapaaehtoistyöllään et-
tä lahjoituksinkin.

Lähde: Eurostat / Asylum Statisticks.

Turvapaikkahakemukset 2010–2015 
Saksa, Unkari, Ruotsi ja Suomi
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Absoluuttisesti turvapaikanhakijoita saapui Euroo-
passa eniten Saksaan (442 000), mikä on 2,5-ker-
tainen määrä vuoteen 2014 nähden. Myös Ruotsis-
sa, Unkarissa ja Itävallassa turvapaikanhakijamää-
rät kasvoivat yli 50 000:lla edelliseen vuoteen näh-
den. Suomessa turvapaikanhakijamäärän kasvu 
oli kuitenkin edelliseen vuoteen suhteutettuna 
Euroopan suurinta.
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1. Johdanto

Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) Suomen yh-
teyspisteen vuoden 2015 politiikkaraportissa selvite-
tään maahanmuutto- ja turvapaikka-asioita koske-
van politiikan ja lainsäädännön tärkeimpiä kehitys-
vaiheita sekä aiheeseen liittyvää julkista keskuste-
lua. Kyseessä on ainoa maahanmuuttoasioiden kehi-
tyskulkuja kootusti esittävä vuosiraportti Suomessa. 
Raportin viitejakso on 1.1.2015–31.12.2015.

Euroopan muuttoliikeverkoston kansalliset yhteyspis-
teet tuottavat vuosittain kaksiosaisen maahanmuut-
to- ja turvapaikkapoliittisen raportin.2 Raportin en-
simmäiseen osaan yhteyspisteet keräävät maahan-
muutto- ja turvapaikkapoliittista seurantatietoa Eu-
roopan komissiolle, joka koostaa niistä koko EU:ta 
käsittelevän vuosittaisen maahanmuutto- ja turva-
paikkapoliittisen vertailun. Suomen yhteyspiste kerä-
si seurantatiedon viranomaislähteistä sekä vastuuvi-
ranomaisille esitetyillä kohdennetuilla kysymyksillä. 
Raportointiin osallistuivat Maahanmuuttovirasto, si-
säministeriö, Poliisihallitus, Rajavartiolaitoksen esi-
kunta, työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuu-
riministeriö, ulkoasiainministeriö, oikeusminis-teriö, 
sosiaali- ja terveysministeriö, yhdenvertaisuus val-
tuutetun toimisto sekä Helsingin hallintooikeus. Ti-
lastotietojen keräämisestä vastasi Suomen kansal-
linen yhteyspiste. 

Tämä politiikkaraportin toinen osa on suunnattu en-
nen kaikkea kansalliselle yleisölle. Siihen on otettu 
mukaan myös raportoinnin ensimmäisen osan kes-
keinen sisältö. Lisäksi raportissa seurataan julkista 
keskustelua maahanmuutosta vuonna 2015 ja esi-
tetään maahanmuutto- ja turvapaikkatilastojen tär-
keimmät trendit. Vuoden 2015 raportissa erityinen 
painopiste on sukupuolivaikutusten ja perusoikeuk-
sien tarkastelussa. Euroopan muuttoliikeverkosto jul-
kaisee lisäksi erillisen kansallisen tilastokatsauksen, 
Maahanmuuton tunnusluvut 2015.

Tutkimuksessa on käytetty lähteenä useita inter-
netissä julkaistuja maahanmuuttoa koskevia viran-
omaisraportteja, tutkimuksia, lausuntoja ja lehdis-
tötiedotteita. Vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita 
on seurattu hankkeiden verkkosivujen ja valtiopäi-
väasiakirjojen avulla. Yhteyspiste osallistui vuonna 
2015 myös useisiin maahanmuuttoa käsitteleviin se-
minaareihin kotimaassa ja muissa EU-maissa tarkoi-
tuksenaan verkostoitua maahanmuuttoa koskevaa 
tutkimusta tuottavien tahojen kanssa ja kerätä tie-
toa meneillään olevista kansallisista hankkeista se-
kä kansainvälisistä trendeistä. 

Tutkimuksessa käytetty terminologia perustuu Eu-
roopan muuttoliikeverkoston julkaisemaan ja yllä-
pitämään maahanmuuttoaiheiseen sanastoon (EMN 
Glossary).3 Raportin aihealueet seuraavat Euroopan 
komission käyttämää rakennetta. 

2 Raportointitehtävästä määrätään Neuvoston asetuksella 2008/381/EY, jolla EMN perustettiin.
3 EMN Glossary, versio 3.0, osoitteessa (20.2.2015) http://www.emn.fi/raportit/emn_glossary 
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1.1. Suomen turvapaikka- ja 
maahanmuuttohallinnon rakenne

Valtioneuvosto ohjaa maahanmuuttopolitiikkaa ja 
-hallintoa hallitusohjelmaan sisältyvien tavoitteiden 
ja valtioneuvoston hyväksymien periaatepäätösten 
avulla. Valtioneuvoston kanslia vastaa EU-asioiden 
yleisestä koordinoinnista. Hallitusohjelman mukai-
sesti hallitus edistää Suomen työllisyyttä ja julkista-
loutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa sekä 
talouden kansainvälistymistä edistävää työperusteis-
ta maahanmuuttoa. Hallitus kannustaa avoimeen, 
tosiasioihin pohjautuvaan keskusteluun maahan-
muuttopolitiikasta, mutta rasismia ei sallita. Halli-
tusohjelman mukaisesti Suomi osallistuu kansain-
väliseen taakanjakoon ja on aktiivinen EU-tasolla 
maahanmuuttoon liittyviä asioita käsiteltäessä. Li-
säksi maahanmuuttopolitiikassa korostetaan sitä, 
että maahanmuuton tulee olla hallittua, kotoutta-
mista tulee tehostaa ja toiminnan tulee olla poikki-
hallinnollista. 

Maahanmuuton ministerityöryhmä4 muodostaa 
ja ylläpitää tilannekuvaa turvapaikanhakijatilantees-
ta sekä seuraa kotoutumisen edistymistä. Ryhmään 
kuuluvat pääministeri Juha Sipilä, ulkoministeri Timo 
Soini, valtiovarainministeri Alexander Stubb ja val-
tiosihteerit toimivat tarvittaessa heidän sijaisinaan. 
Ministeriryhmän jäseninä ovat myös ministerit Anu 
Vehviläinen, Juha Rehula, Olli Rehn, Hanna Mäntylä, 
Jari Lindström ja Sanni Grahn-Laasonen.

Sisäministeriö vastaa maahanmuutto-osaston 
kautta maahanmuuttoasioista. Sen tehtäviin kuu-
luu maahanmuuttopolitiikan sekä maahanmuut-
toa ja kansalaisuutta koskevan lainsäädännön val-
mistelu, Maahanmuuttoviraston toiminnan valvonta 
sekä osallistuminen maahanmuutto- ja turvapaik-
ka-asioita koskevaan yhteistyöhön EU:ssa, muil-
la kansainvälisillä foorumeilla sekä kansallisissa yh-
teyksissä. Sisäministeri vahvistaa osana sisäasiain-
hallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmaa toiminnan 
keskeiset painopisteet, päätoimintalinjat ja tulosta-
voitteet. Maahanmuuttohallinnon määrärahat sisäl-
tyvät sisäministeriön talousarvioehdotukseen. Sisä-
ministeriössä toimii maahanmuuton tilannekuvan 
asiantuntijaryhmä, joka johtaa turvapaikanhaki-
joiden määrän nopeasta kasvusta syntynyttä tilan-
netta Suomessa. Ryhmä toimii yhteistyössä muiden 
ministeriöiden kanssa. Ryhmän tehtävänä on ylläpi-
tää tilannekuvaa maahanmuuton kokonaisuudesta, 

päättää toimenpiteistä ja sopia johtamisjärjestelyistä 
poikkeuksellisessa tilanteessa. Sisäministeriön lisäk-
si ryhmässä on edustajat Maahanmuuttovirastosta, 
Poliisihallituksesta, Rajavartiolaitoksesta, Suojelupo-
liisista ja ulkoasiainministeriöstä.

Maahanmuuttovirasto myöntää ensimmäiset oles-
keluluvat, käsittelee turvapaikkahakemukset, ohjaa 
vastaanottokeskusten toimintaa, päättää käännyt-
tämisestä ja karkottamisesta, vastaa kansalaisuus-
hakemusten käsittelystä ja muukalaispassien myön-
tämisestä. Maahanmuuttovirasto toimii sisäministe-
riön alaisuudessa. Maahanmuuttoviraston ohjauk-
sessa toimii turvapaikanhakijoiden majoittamisesta 
ja vastaanoton palveluista vastaavia vastaanotto-
keskuksia sekä säilöönottoyksiköitä, joissa asi-
akkaina ovat poliisin tai rajavartioston ulkomaalais-
lain nojalla säilöön ottamat henkilöt.

Poliisin toimialaan kuuluu valvoa ulkomaalaislain 
noudattamista, ottaa vastaan ulkomaalaisten lupaha-
kemuksia, selvittää turvapaikanhakijan henkilöllisyys 
ja matkareitti,5 jatko-oleskelulupien myöntäminen 
ja EU-kansalaisten rekisteröinti. Poliisi myös panee 
täytän-töön karkottamis- ja käännytyspäätökset. Si-
säministeriön poliisiosasto vastaa toimialan stra-
tegisesta ohjauksesta ja valvonnasta. Poliisihalli-
tus suunnittelee, johtaa, kehittää ja valvoo poliisi-
laitoksilla tapahtuvaa käytännön poliisitoimintaa.  

Rajavartiolaitos valvoo maahantuloa ja maasta 
lähtemistä sekä suorittaa passintarkastuksen. Raja-
vartiolaitos selvittää yhdessä poliisin kanssa turva-
paikanhakijan henkilöllisyyden ja matkareitin sekä 
tekee tarvittaessa viisumipäätöksiä rajalla. Rajavar-
tiolaitoksen päällikön alaisuudessa toimii rajavarti-
olaitoksen esikunta, joka toimii myös sisäminis-
teriön rajavartio-osastona.

Ulkoasiainministeriö vastaa viisumipolitiikasta. 
Suomen ulkomaan edustustot myöntävät viisu-
meita ja vastaanottavat kansalaisuusilmoituksia se-
kä oleskelulupahakemuksia.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kotouttamis-
asioiden johtamisesta. Yhdessä sisäministeriön kans-
sa työ- ja elinkeinoministeriö seuraa työvoiman maa-
hanmuuton määriä ja rakennetta sekä kehittää seu-
rantavälineitä. Työ- ja elinkeinoministeriössä toimii 
Kotouttamisen osaamiskeskus, jonka tehtäviin 
kuuluu rakentaa yhteistyöverkostoja kotouttamisen 

4 Valtioneuvoston tiedote 24.9.2015: Hallitus perusti maahanmuuttoa varten ministerityöryhmän.
5 Turvapaikanhakijoiden henkilöllisyyden ja matkareitin selvittäminen siirtyi 1.3.2015 Maahanmuuttoviraston vastuulle.
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toimijoiden välille yli ammattiryhmien ja aluerajojen. 
Kotouttamistyön suunnittelun ja toteutuksen perus-
taksi osaamiskeskus koostaa tutkimus-, tilasto- ja 
seurantatietoa, jotta kotouttamistoiminnan vaikut-
tavuuden arviointia voidaan kehittää.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan kuuluvat 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, jot-
ka hoitavat alueellisesti maahanmuuttoon, kotoutta-
miseen ja hyviin etnisiin suhteisiin liittyviä tehtäviä, 
sekä Työ- ja elinkeinotoimistot, joiden työlupayk-
siköt tekevät työntekijän oleskelulupahakemukseen 
osapäätöksen ennen kuin Maahanmuuttovirasto kä-
sittelee ja ratkaisee hakemuksen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävänä on ke-
hittää maahanmuuttajien koulutusta eri koulutusas-
teilla. Opetusministeriön toimialaan kuuluvat myös 
maahanmuuttajien kulttuuria, liikuntaa ja nuoriso-
työtä sekä uskontoa koskevat asiat. Ministeriön alai-
suudessa toimiva Opetushallitus vastaa maahan-
muuttajien koulutusasioista ja ulkomaalaisten tut-
kintojen tunnustamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on 
edistää maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvoin-
tia. STM:lle kuuluvat maahanmuuttajien toimeentu-
loon liittyvät kysymykset. STM tukee maahanmuut-
tajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan 
muun muassa kehittämällä sosiaali- ja terveyspal-
veluja niin, että niissä otetaan huomioon maahan-
muuttajien tarpeet.

Kunnat tarjoavat kunnassa vakituisesti asuville 
maahanmuuttajille kunnan peruspalvelut, kuten 
muillekin kuntalaisille. Kunnat myös päättävät itse-
näisesti kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saanei-
den turvapaikanhakijoiden vastaanotosta kuntaansa. 
Useat kunnat ovat määritelleet kotouttamisohjelmas-
saan maahanmuuttajien kotouttamisen periaatteet.
 
Oikeusministeriön alaisena neuvottelukuntana toi-
mii etnisten suhteiden neuvottelukunta. Lisäksi hal-
linnonalaan kuuluvat hallintotuomioistuimet, yhden-
vertaisuusvaltuutetun toimisto sekä yhdenvertai-
suus- ja tasa-arvolautakunta.  

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO on 
valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantun-
tijaelin. ETNO:n tarkoituksena on kehittää vuorovai-
kutusta eri ryhmien välillä sekä avustaa ministeriöi-

tä etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteis-
kunnan kehittämisessä.

Hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus rat-
kaisevat Maahanmuuttoviraston hakemuspäätöksiä 
koskevat valitukset. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun6 tehtävänä on edis-
tää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yh-
denvertaisuusvaltuutetun tehtävään kuuluu myös 
ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen. 
Tämän lisäksi yhdenvertaisuusvaltuutetulla on eri-
koistehtävänä valvoa ulkomaalaisten maasta pois-
tamisten täytäntöönpanoa ja toimia kansallisena ih-
miskaupparaportoijana. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta7 on 
valtioneuvoston nimittämä itsenäinen ja riippuma-
ton oikeusturvaelin. Se valvoo yhdenvertaisuuslain 
ja tasa-arvolain noudattamista yksityisessä toimin-
nassa sekä julkisessa hallinto- ja liiketoiminnassa.

Kansalaisjärjestöt tuottavat erilaisia palveluja ja 
antavat apua ja neuvontaa turvapaikanhakijoille se-
kä tekevät osaltaan kotouttamistyötä. Kansalaisjär-
jestöjen asiantuntemusta maahanmuuttoasioissa 
tarvitaan lainvalmistelun ja maahanmuuttopolitiikan 
kehittämisessä.

Ulkomaalaisen maahantuloa, maahanmuuttoa ja 
maastapoistamista koskevista prosesseista sääde-
tään ulkomaalaislaissa ja Suomen kansalaisuuden 
saamisen ehdoista kansalaisuuslaissa. Turvapaik-
kaa hakevan henkilön vastaanotosta sekä ihmiskau-
pan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta sääde-
tään erillisessä laissa, kuten myös säilöön otettujen 
ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä. 
Samoin ulkomaalaisrekisteristä ja sen käytöstä on 
oma lakinsa kuten myös kotouttamispalveluista ja 
kotoutumisen tuesta.

6 1.1.2015 saakka vähemmistövaltuutettu.
7 1.1.2015 saakka syrjintälautakunta.
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Maahanmuuttoon liittyviä keskeisiä lakeja ja asetuksia ovat:

• Ulkomaalaislaki (301/2004)
• Kansalaisuuslaki (359/2003) 
• Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
• Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin 

tunnistamisesta ja auttamisesta (746/2011)
• Laki säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä 

(116/2002)
• Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010)
• Laki Maahanmuuttovirastosta (156/1995)
• Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta (1326/2014)
• Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta (1327/2014)
• Laki ulkomaalaisrekisteristä (1270/1997)
• Laki sisäasioiden rahastoista (903/2014)
• Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta (799/2004)
• Valtioneuvoston asetus Maahanmuuttovirastosta (193/2002)
• Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista (351/2015)
• Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta 

(1022/2014)
• Sisäministeriön asetus säilöönottoyksikön virkasuhteisen henkilöstön 

voimankäyttövälineiden käyttöä koskevan koulutuksen toteuttamisesta 
(1560/2015)

Maahanmuuttohallinnon keskeisten viranomaistahojen 
verkkosivuja:

- Valtioneuvosto 
www.vnk.fi
- Sisäministeriö
www.intermin.fi
- Maahanmuuttovirasto
www.migri.fi
- Poliisi
www.poliisi.fi
- Rajavartiolaitos
www.raja.fi
- Työ- ja elinkeinoministeriö
www.tem.fi
- Ulkoasiainministeriö
www.formin.fi
- Opetus- ja kulttuuriministeriö
www.okm.fi
- Opetushallitus
www.oph.fi

- Sosiaali- ja terveysministeriö
www.stm.fi
- Oikeusministeriö
www.om.fi
- Etnisten suhteiden neuvottelukunta
www.oikeusministerio.fi/fi/index/ministerio/neuvot-
telu-jalautakunnat/etnistensuhteidenneuvottelukun-
ta.html
- Yhdenvertaisuusvaltuutettu
www.syrjinta.fi
- Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta
www.yvtltk.fi
- Korkein hallinto-oikeus
www.kho.fi
- Hallinto-oikeudet 
www.oikeus.fi/tuomioistuimet/hallintooikeudet
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2. Turvapaikka- ja 
maahanmuuttoasioihin 
liittyvä yleinen kehitys 

MAAHANMUUTTOPOLITIIKKA

Suomen maahanmuuttopolitiikka perustuu nykyiseen 
hallitusohjelmaan8, hallituksen maahanmuut-
topoliittisiin toimenpiteisiin9  ja turvapaikkapo-
liittiseen toimenpideohjelmaan10  sekä Maahan-
muuton tulevaisuus 2020 -strategiaan11. 

Kesäkuussa 2013 julkaistu Maahanmuuton tule-
vaisuus 2020 -strategia määrittelee pitkäjän-
teiset suuntaviivat maahanmuuttopolitiikalle12. 
Strategian rinnalle tehtiin toimenpideohjelma13, 
johon koottiin konkreettisia ja seurattavissa olevia 
toimenpiteitä strategiaan kirjattujen tavoitteiden to-
teutumiseksi. Toimenpideohjelma julkaistiin maalis-
kuussa 2014. Noin 170 erilaista toimenpidettä lis-
taava toimenpideohjelma antaa kokonaiskuvan sii-
tä, mitä maahanmuuttohallinnossa aiotaan tulevina 
vuosina konkreettisesti tehdä, miten toimenpiteet 
rahoitetaan, mitkä tahot kantavat vastuun ja miten 
seuranta toteutetaan. Koska maahanmuuttostrate-
gian painopisteenä ovat maahanmuuttajien työlli-
syyttä edistävät linjaukset, valtaosa toimenpiteistä 
kohdistuu tälle alueelle. Strategian ja toimenpi-
deohjelman toteutumista seurataan vuosittain 
sisäministeriön johdolla järjestettävissä virka-
miestapaamisissa.

29.5.2015 julkaistun pääministeri Juha Sipilän 
hallituksen strategisen hallitusohjelman14 mu-
kaisesti hallitus edistää Suomen työllisyyttä ja julkis-
taloutta vahvistavaa, huoltosuhdetta kohentavaa se-
kä talouden kansainvälistymistä edistävää työperus-
teista maahanmuuttoa. Hallitus kannustaa avoimeen 
ja tosiasioihin pohjautuvaan keskusteluun maahan-
muuttopolitiikasta sekä edistää suvaitsevaista ja ih-
misarvoa kunnioittavaa kansallista keskustelukult-
tuuria. Hallitusohjelmaan kuuluu aktiivinen osallistu-
minen maahanmuuttoasioiden käsittelyyn EU-tasol-
la. Hallitusohjelmassa sitoudutaan kansainväliseen 
taakanjakoon pitämällä pakolaiskiintiö ainakin vii-
me vuosien tasolla. Hallitusohjelmassa peräänkuu-
lutetaan hallittua maahanmuuttoa sekä tehokkaita 
viranomaisprosesseja niin hakemusten käsittelyssä 

kuin paluuasioissa ja väärinkäytösten torjunnassa. 
Lisäksi hallitusohjelman mukaan kotoutumista tu-
lee tehostaa ja perheenyhdistämisen kriteerejä tar-
kentaa. Hallitusohjelmassa linjataan myös lukuvuo-
simaksujen käyttöönotto EU- ja ETA-alueiden ulko-
puolelta tuleville opiskelijoille, mutta samalla edis-
tetään kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä 
Suomessa. 

Hallitus on hyväksynyt 11.9.2015 hallituksen 
maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet15. Toi-
menpiteissä korostetaan, että hallitsematon muut-
toliike on saatava hallintaan ja ihmiset on ohjattava 
laillisille ja turvallisille reiteille. Lisäksi tarvitaan laa-
joja toimenpiteitä lähtö- ja kauttakulkumaissa, EU–
tasolla sekä kotimaassa. Toimenpiteet korostavat 
myös tarvetta käytännön nopeille toimille ihmishen-
kien pelastamiseksi ja muuttoliikkeen hallitsemiseksi 
sekä tarvetta pitkävaikutteisille toimille, joilla tilanne 
saadaan kestävällä tavalla hallintaan.16

Maahanmuuttopoliittisten toimenpiteiden taustalla 
on turvapaikanhakijoiden määrän kasvu niin Suo-
messa kuin EU-tasollakin. Toimenpiteiden lähtökoh-
tana on kansainvälisen oikeuden kehikko sekä 
perus- ja ihmisoikeuksien täysimääräinen tur-
vaaminen ja kunnioittaminen. 

Kansainvälisen tason toimenpiteinä nostetaan 
esiin kehitysyhteistyörahojen suuntaaminen mah-
dollisuuksien mukaan turvapaikanhakijoiden lähtö- 
ja kauttakulkumaihin; palautussopimusten solmimi-
nen Irakin, Afganistanin ja Somalian kanssa; sekä 
aktiivinen ilmastonmuutoksen torjuminen.
 
EU-tason politiikassa Suomi kannattaa Etelä-Eu-
rooppaan tai EU:n ulkopuolelle perustettavia vas-
taanottokeskuksia, joista oleskeluluvan saaneet siir-
rettäisiin jäsenmaihin. Niin ikään Suomi tukee EU:n 
yhteisten tiedotuskeskusten perustamista lähtö- ja 
kauttakulkumaihin sekä hotspot -toimintamallia, jos-
sa yhteiseurooppalaiset viranomaiset rekisteröivät 
alueelle saapuvat maahantulijat nopeasti. Suomi ko-
rostaa ihmissalakuljetuksen torjumisen sekä pakote-
tun muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttumisen 
tärkeyttä. Suomi korostaa Dublin-järjestelmän toimi-
vuuden tärkeyttä. Suomi osallistuu aktiivisesti EU:n 
pyrkimyksiin hallita maahanmuuttovirtoja osallistu-
malla turvapaikanhakijoiden sisäisiin siirtoihin va-
paaehtoisuuden pohjalta, olemalla mukana uudel-
leensijoittamishankkeessa, osallistumalla Frontexin 

8 Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015. 
9 Hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 11.9.2015.
10 Hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma 8.12.2015. 
11 Valtioneuvoston periaatepäätös maahanmuuton tulevaisuus 2020-strategiasta, 13.6.2013.
12 Valtioneuvoston periaatepäätös maahanmuuton tulevaisuus 2020-strategiasta, 13.6.2013.
13 Sisäministeriö, Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia, Toimenpideohjelma.
14 Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015.
15 Hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 11.9.2015. 
16 Valtioneuvoston tiedote 11.9.2015: Valtioneuvoston maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet listattu.
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17 Hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma 8.12.2015.
18 Valtion kotouttamisohjelma, hallituksen painopisteet vuosille 2012–2015. 
19  Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 27.11.2015: Kotouttamisen toimintasuunnitelmalla varaudutaan kasvavaan maahanmuuttoon.
Kotouttamisen toimintasuunnitelma: turvapaikkahakemusten kasvun vaikutukset kotouttamista tukeviin palveluihin.

rajavalvontaoperaatioihin sekä jatkamalla aktiivista 
osallistumistaan kansainväliseen kriisinhallintaan. 

Kansallisen tason toimenpiteistä keskeisiä ovat 
sisäministeriöön perustettu asiantuntijaryhmä, joka 
johtaa tarvittavia toimenpiteitä turvapaikanhakijoi-
den määrän nopeasta kasvusta seuranneessa eri-
koistilanteessa. Lisäksi korostetaan kansalaisyhteis-
kunnan avun merkitystä. Konkreettisina toimenpitei-
nä nimetään terrorismin torjunta, rajavalvonnan te-
hostaminen sekä muun muassa maahantulokieltojen 
valvonta. Maahanmuuttopolitiikan muutoksista myös 
tiedotetaan lähtömaihin. Vastaanotto- käsittely- ja 
maastapoistamisprosessia tehostetaan ja oikeusa-
pua koskeviin pullonkauloihin muutoksenhakupro-
sessissa puututaan sekä panostetaan tehokkaaseen 
ja aktivoivaan kotouttamiseen. Edellä mainittujen 
toimenpiteiden johdosta vireillä on useita lainsää-
däntöhankkeita sekä selvityksiä.

Hallitus julkisti 8.12.2015 turvapaikkapoliittisen 
toimenpideohjelmansa17. Suomen tavoitteena on 
lyhyellä aikavälillä katkaista turvapaikanhakijoiden 
hallitsematon virta maahan ja saada turvapaikka-
kustannukset hallintaan sekä kotouttaa tehokkaasti 
turvapaikan saaneet. Lisäksi Suomi tehostaa turva-
paikka- ja palautusprosessejaan sekä pyrkii vaikut-
tamaan siihen, että EU:n ulkorajavalvonta paranee.

Toimenpideohjelman pääkohdat ovat seuraavat:
 
1. Suomi osallistuu esimerkillään ja EU-jäsenmaiden 
yhteistyöllä yhteisesti sovittujen päätösten toimeen-
panoon kolmansissa maissa ja EU-alueella laajamit-
taisen muuttoliikkeen hallitsemiseksi. Tämä pitää si-
sällään muun muassa konfliktien ehkäisyä, tehokas-
ta ulkorajavalvontaa sekä osallistumista Frontexin 
koordinoimiin rajavalvontaoperaatioihin.

2. Suomi yhdenmukaistaa turvapaikkaa koskevia 
käytäntöjä EU- ja Pohjoismaiden kanssa

3. Suomi tehostaa turvapaikkamenettelyä nopean 
päätöksenteon varmistamiseksi ja vastaanottokus-
tannusten hillitsemiseksi sekä lisäresursseilla että 
lainsäädäntömuutoksin.

4. Suomi tarjoaa vain välttämättömät vastaanotto-
palvelut turvapaikanhakijoiden ihmisarvoa kunnioit-
taen. Tämä tarkoittaa muun muassa kielteisen pää-
töksen saaneille perustettavia palautuskeskuksia, 

turvapaikanhakijoille järjestettäviä työtehtäviä sekä 
selvitystä vastaanottojärjestelyistä.

5. Suomi tehostaa paluuta ja palauttamista kolman-
sien maiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä sekä neu-
vottelemalla kahdenvälisiä palautussopimuksia.

6. Suomi ylläpitää turvallisuutta ja tehostaa viestin-
tää poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Suojelupoliisin to-
teuttamalla valvonnalla ja ennalta ehkäisevällä toi-
minnalla sekä parantamalla vastaanottokeskusten ja 
niiden ympäristön turvallisuutta.

7. Suomi tukee monipuolisin keinoin oleskeluluvan 
saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntiin siirtymistä 
ja kustannustehokasta kotoutumista. 

KOTOUTTAMISPOLITIIKKA

Hallitus hyväksyi kesäkuussa 2012 kotoutta-
misohjelman, joka sisältää kotouttamisen pai-
nopistealueet vuosille 2012–201518. Ohjelman 
yleisenä tavoitteena on maahanmuuttajien osalli-
suuden tukeminen yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. 
Erityisiä painopisteitä ovat maahanmuuttajien työl-
listymisen edistäminen sekä maahanmuuttajalasten, 
-nuorten, -perheiden ja -naisten tuki. 

Maahanmuuton ministerityöryhmä hyväksyi 
27.11.2015 kotouttamisen toimintasuunnitel-
man19, jolla varaudutaan kasvavaan maahan-
muuttoon. Toimintasuunnitelmassa painotetaan 
maahanmuuttajien osaamisen tunnistamista, kun-
taan siirtymisen sujuvuutta ja työllistymistä. Lisäksi 
yhteensä yli 30 toimenpidettä kattavat muun muas-
sa maahanmuuttajien palvelutarpeeseen varautumi-
sen kunnallisissa peruspalveluissa sekä työelämähal-
linnossa. Maahanmuuttajilta edellytetään aktiivista 
osallistumista kotouttamistoimiin.

Työ- ja elinkeinoministeriö on viimeistelemäs-
sä hallituskaudelle laadittavan Valtion kotout-
tamisohjelman (VALKO II) valmistelun vuosil-
le 2016 - 2019. Hallituksen maahanmuuttopoliitti-
set linjaukset muodostavat oleellisen osan VALKOa. 
Ohjelman tavoitteena on tehostaa kotouttamistoi-
menpiteiden valtakunnallisen tason suunnittelua ja 
seurantaa sekä edistää kotoutumista niin peruspal-
veluissa kuin muissakin kotoutumislain mukaisissa 
toimenpiteissä. Vaikuttavuutta kotouttamistoimen-
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piteisiin haetaan keskeisten toimijoidenyhteistyö-
tä parantamalla. Tämän toteuttamiseksi laaditaan 
VALKOn valmistelun yhteydessä Kotouttamisen 
kumppanuusohjelma20, jota tullaan valmistele-
maan laajassa yhteistyössä muiden viranomaisten, 
kuntien, maahanmuuttajayhteisöjen ja järjestöjen, 
elinkeinoelämän ja työmarkkinajärjestöjen, uskon-
nollisten yhteisöjen, korkeakoulujen ja muiden oppi-
laitosten kanssa. Kumppanuusohjelmassa määritel-
lään painopistealueita ja yhteistyömuotoja kuntien, 
kansalaisyhteiskunnan, maahanmuuttajien yhteisö-
jen, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa yh-
dessä tehtävälle kotouttamistyölle. Kumppanuusoh-
jelman luonnos, joka on koottu syksyn 2015 teema-
työpajojen sekä kumppanuuskampanjassa saatujen 
lupausten ja aloitteiden pohjalta, on ollut kommen-
toitavana ja se tullaan julkaisemaan keväällä 2016. 

Kumppanuusohjelmassa21 on viisi teemaa ja toi-
mintaa viedään eteenpäin kolmen eri toimintata-
van kautta.

Kumppanuusohjelman teemat:

1. Edistetään suvaitsevaa ja ihmisarvoa kunnioitta-
vaa keskustelukulttuuria eikä rasismia sallita

2. Maahanmuuttajat, elinkeinotoiminta ja innovaatiot
3. Kansainvälinen suojelu ja kunnat
4. Tehokas kotoutuminen ja työllistyminen
5. Lasten, nuorten ja perheiden kotoutuminen
Kunkin teeman osalta järjestettiin työpaja syyskuun 
ja marraskuun välisenä aikana. Tilaisuuksiin kutsut-
tiin laajasti toimijoita niin järjestöjen, yritysten, kun-
tien kuin muidenkin toimijoiden piiristä

Kumppanuusohjelman keskeiset toimintatavat

1. Kumppanuuksien pyöreä pöytä, joka on kes-
keisten toimijoiden tiedon vaihdon, hyvien käy-
täntöjen jakamisen ja yhteisen toiminnan suun-
taamisen foorumi.

2. Kotouttamisen Summit on joka toinen vuo-
si järjestettävä kaksipäiväinen tapahtuma, jo-
ka kokoaa yhteen kotouttamisen ajankohtaiset 
asiat, keskeiset haasteet, viimeisimmän tutki-
mustiedon sekä hyvät käytännöt.

3. #kumppanuusohjelma on brändi, jonka alla 
jokainen yhteisö tai yksilö voi halutessaan toi-
mia kumppanuusohjelman tukena.

Iso kysymys on, miten kansalaisten vapaaehtoispoh-
jalta syntynyt aktiivisuus voisi kanavoitua kotoutu-
misen edistämiseen riittävän koordinoidusti ja tulok-
sellisesti. Kumppanuusohjelman perusidea on tarjo-
ta mahdollisuuksia ”alhaaltapäin” syntyville ideoille 
ja aloitteille. Uudenlainen verkostoajattelu ei perus-
tu niinkään sitovuuteen, tilintekovastuuseen tai vel-
voitteisiin vaan tarkoituksenmukaisiin ja vapaaehtoi-
siin kytkentöihin eri toimijoiden välillä. 

Eduskunta edellyttää hallitukselta vaalikausittain an-
nettavaa selontekoa ulkomaalais-, maahanmuutto- 
ja kotouttamispolitiikasta ja niiden toimivuudesta. 
Tämän toimeksiannon mukaisesti sisäministeriö ja 
työ- ja elinkeinoministeriö julkaisivat helmikuussa 
2015 katsauksen maahanmuutto- ja kotoutu-
mispolitiikkaan: Maahanmuuton ja kotouttamisen 
suunta 2011–2014.22 Vaalikauden 2011–2015 lopun 
työkiireiden vuoksi eduskunta ei ehtinyt käsitellä se-
lontekoa. Julkaistu raportti sisältää selontekoa var-
ten kootun aineiston. 

Raportin mukaan kokonaisuutena Suomen maa-
hanmuuttopolitiikan tavoitteena on turvallinen, 
osallistava ja oikeudenmukainen yhteiskunta. 
Kotouttamispolitiikan painopisteenä on erityi-
sesti maahanmuuttajien yhdenvertaisuuden ja 
osallisuuden edistäminen. Osallisuutta voidaan 
vahvistaa kotoutumista tukevilla palveluilla, joiden 
lähtökohtana on tarvelähtöisyys, vuorovaikutukselli-
suus ja maahanmuuttajien omien voimavarojen hyö-
dyntäminen. Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan 
onnistumiselle on oleellista myös maahanmuuttajiin 
kohdistuva myönteinen asenneilmapiiri. Rapor-
tissa tuodaan esiin myös näkökulmia maahanmuut-
to- ja kotouttamispolitiikan kehittämiseen. Kotout-
tamisen kehittämisen painopisteiksi raportissa nos-
tetaan esimerkiksi kotouttamiseen liittyvän osaami-
sen vahvistaminen ja kotouttamistoimien seurannan 
kehittäminen. Raportin mukaan kehitystyössä tulee 
lisäksi painottaa esimerkiksi kotoutumislain mukais-
ten maahanmuuton alkuvaiheen palveluiden takaa-
mista kaikille maahanmuuttajaryhmille ja kotoutu-
mispalveluista työelämään siirtymistä. Tärkeää on 
myös maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten 
tilanteen huomioiminen sekä järjestöjen roolin vah-
vistaminen ja selkeyttäminen kotouttamistyössä.23

20 Työ- ja elinkeinoministeriön avoin kutsu 14.8.2015 Valtion kotouttamisohjelman ja siihen liittyvän kumppanuusohjelman 
valmistelun käynnistämistilaisuuteen. 
21 Kumppanuusohjelma: aloitteita ja lupauksia, kotoutuminen on kumppanuutta - tule mukaan.
22 Maahanmuuton ja kotouttamisen suunta 2011–2014.
23 Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 6.2.2015: Maahanmuuttopolitiikan tavoitteena turvallinen, osallistava ja 
oikeudenmukainen Suomi.
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EDUSKUNTAVAALIT

Eduskuntavaalit järjestettiin huhtikuussa 2015. Maa-
hanmuutto nousi yhdeksi keskeisistä vaalitee-
moista ja sitä koskevat kannat jakoivat puolueita. 
Mainostelevision vaalikoneeseen vastanneista edus-
kuntavaaliehdokkaista 48 prosenttia oli samaa tai 
jokseenkin samaa mieltä väitteestä ”Suomi tarvitsee 
lisää maahanmuuttajia”. Eri mieltä tai jokseenkin eri 
mieltä oli 31 prosenttia. Väitettä tuki voimakkaimmin 
RKP, jonka ehdokkaista 93 prosenttia oli samaa tai 
jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa. Vihreistä 
88 prosenttia antoi väitteelle tukensa. Myös kokoo-
muksessa, vasemmistoliitossa ja SDP:ssä vähintään 
puolet ehdokkaista oli samaa mieltä väitteen kanssa. 
Kriittisimmin väitteeseen suhtautuivat Muutos 2011 
-puolueen ehdokkaat. Perussuomalaisten ja Itsenäi-
syyspuolueen ehdokkaat eivät uskoneet laajasti Suo-
men tarvitsevan lisää maahanmuuttajia.  Teema on 
näkynyt puolueiden painotusten mukaisesti eri ta-
voin. Muutamat ovat nostaneet esiin maahanmuuton 
kielteisiä vaikutuksia, toiset korostaneet työperustei-
sen maahanmuuton tärkeyttä ja jotkut taas moni-
kulttuurisuuden tai humanitaarisen suojelun arvoja. 

Vaaleja edeltäneelle maahanmuuttokeskustelulle 
kritisoitiin olleen tunnusomaista tunnepitoisuus ei-
kä taustalla olevia tosiasioita aina selvitetty.  Me-
diaseurannassa maahanmuuttokriittisyyttä koske-
va keskustelu oli verkkomediassa melko suuri tee-
ma vaalien tietämillä sekä heinäkuun lopulta lähtien. 
Päivittäinen vaihtelu oli kuitenkin suurta, mikä viit-
taa yksittäisiin, tunteita herättäneisiin keskusteluna-
vauksiin. Huomattavaa on, että printtimedian puo-
lella maahanmuuttokriittisyys ja maahanmuuttokri-
tiikki eivät ole termeinä nousseet suuriksi teemoiksi.  

Vaaleissa suurimman kannatuksen ja eniten paikkoja 
sai Suomen Keskusta (49 paikkaa; 21,1 %). Toisek-
si eniten paikkoja saivat Perussuomalaiset (38 paik-
kaa; 17,7 %), kun taas toiseksi suurin prosentuaa-
linen kannatus oli Kansallisella Kokoomuksella (37 
paikkaa: 18,2 %). Nämä kolme suurinta puoluetta 
muodostavat myös hallituksen. Suurin oppositiopuo-
lue on 34 paikalla ja 16,5 prosentin kannatuksella 
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue.28  

MAAHANMUUTTOA YLEISESTI SEKÄ 
KESKUSTELUILMAPIIRIÄ KOSKEVAA 
TUTKIMUSTA JA KIRJALLISUUTTA

Vuodelle 2015 tunnusomaista on ollut muun 
muassa populistisen poliittisen liikehdinnän 
nousu sekä polarisoitunut keskustelu maa-
hanmuutosta. Niin ikään radikalisoituminen koe-
taan myös Suomessa aiempaa suurempana uhka-
na Ranskan terrori-iskujen ja Suomesta Syyriaan 
lähteneiden vierastaistelijoiden myötä. Nämä tee-
mat näkyvät myös vuoden 2015 aikana julkaistuis-
sa tutkimuksissa. Tutkimuksista käy ilmi, että kyse 
on ilmiöistä, jotka kietoutuvat yhteen ja ruokkivat 
toinen toisiaan.

Helsingin yliopiston toteuttamassa vuonna 2015 
alkaneessa SYPONUR-tutkimushankkeessa29  tut-
kitaan syrjintää, polarisaatiota, nuorisoa ja 
väkivaltaista radikalisoitumista. Hanke nojaa 
hypoteesiin, jonka mukaan väkivaltainen radikali-
soituminen on monimutkaisen prosessin seurausta 
eriarvoisuudesta, polarisaatiosta ja sosiaalisesta syr-
jäytymisestä yhteiskunnan monimutoistuessa. Tut-
kimuksen mukaan vierastaistelijailmiö on monien 
aspektien yhdistelmä, jossa keskeisenä lähdön mo-
tivaationa toimivat yhteiskunnallisessa ilmapiirissä 
esiintyvät syrjinnän ja ulkopuolisuuden kokemuk-
set, jotka yhdistyvät henkilökohtaisiin tekijöihin ku-
ten oman elämän vastoinkäymisiin.

Helsingin yliopistossa tarkastetussa Niko Pyrhösen 
väitöskirjatutkimuksessa The True Colors of Fin-
nish Welfare Nationalism30 on tutkittu oikean siiven 
populistisen poliittisen aktivismin kehitystä 
uuspopulistiseksi kollektiiviseksi identiteetik-
si. Tutkimuksessa keskitytään narratiiviin, jolla oi-
keutetaan maahanmuuttokriittinen keskustelu poh-
joismaisen universaalin hyvinvointivaltioperiaatteen 
suojelemiseksi. 

Nykyistä maahanmuuttoa ja monikulttuurisuut-
ta koskevaa keskusteluilmapiiriä on käsitelty 
kirjallisuudessa esimerkiksi teoksissa Mitä mieltä 
Suomessa saa olla - Suvaitsevaisto vs. arvokonser-
vatiivit31 sekä Vihapuhe Suomessa32. Teoksista edel-
lisessä käsitellään politiikan ja yhteiskunnallisen kes-

24 MTV3.fi, kotimaa 21.03.2015: Maahanmuutto ja kehitysapu jakavat puolueita MTV:n vaalikoneessa. 
25 Yle Uutiset Ulkomaat 6.4.2015: Maahanmuuttokeskustelussa ulkomaalaiset pysyvät muukalaisina.
26 Ilkka 4.10.2015: Pelkkiä heittoja ei pidä hyväksy - Maahanmuutosta vaalien alla käytävä keskustelu vilisee ehdokkaiden 
ennakkoluuloja ja yleistyksiä. 
27 YLE:n tulospalvelu / eduskuntavaalit. http://vaalit.yle.fi/tulospalvelu/2015/eduskuntavaalit/?puolueet_##graafi
28 STT:n mediaseuranta.  
29 Creutz - Saarinen - Juntunen
30 Pyrhönen
31 Vihavainen (toim.) 
32 Neuvonen (toim.)
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kustelun polarisoitumista arvokonservatiivien ja ar-
voliberaalien vastakkainasetteluksi. Kirjan koostuu 
usean eri kirjoittajan itsenäisistä kirjoituksista, min-
kä tavoitteena on saada yhteiskunnalliseen keskus-
teluun analyyttisyyttä ja ymmärrystä sekä haastaa 
konservatiivisuuden käsitteen leimallisuus.33 Jälkim-
mäinen teos on niin ikään kokoelmateos ja siinä kä-
sitellään rikosoikeuden näkökulmasta mitä ja miten 
Suomessa saa puhua. Kysymyksestä tekee kiinnos-
tavan vihapuheen virallisen määritelmän puuttumi-
nen. Rikosoikeudessa vihapuherikoksia ovat rasisti-
set rikokset: kiihottaminen kansaryhmää vastaan, 
syrjintä ja työsyrjintä. Keskeisessä asemassa tiet-
tyjen tapojen ja puheiden kriminalisoinnissa on kä-
sitteen määritelmä: mikä puhe on syrjivää, mikä 
maahanmuuttokritiikkiä sekä missä kulkee tieteelli-
sen tiedon ja ideologisista lähtökohdista tehdyn tut-
kimuksen raja.34

Vuoden 2015 aikana Suomen Perusta -ajatuspaja35   
on julkaissut useita maahanmuuttoa koskevia julkai-
suja. Kyse on Suomessa uudentyyppisestä julkaisu-
toiminnasta, jolla on vahva ideologinen ja po-
liittinen tausta. Useille julkaisuille on myös tunnus-
omaista, että niissä käytetty lähdemateriaali perustuu 
pääasiassa uutislähteisiin tieteellisen kirjallisuuskatsa-
uksen sijaan edustaen tyylilajiltaan pamflettityyppistä 
poliittista kirjallisuutta. Ennen vaaleja he julkaisivat 
tutkimuksen Maahanmuutot ja Suomen julkinen ta-
lous36. Tutkimuksessa oli laskettu eri maista tulevien 
maahanmuuttajien aiheuttamia julkistaloudellisia vai-
kutuksia. Tutkimus herätti keskustelua mediassa ja 
sitä myös arvosteltiin esimerkiksi oletuksille perustu-
vista maahanmuuton kustannusvaikutuksista julkis-
hyödykkeisiin.37 Suomen Perusta julkaisi niin ikään 
ajankohtaiskatsauksen Siirtolaiskriisi - puheenvuoroja 
muuttoliikkeen syistä ja seurauksista38. Katsauksessa 
kolme perussuomalaista poliitikkoa ja tutkijaa kirjoit-
taa siirtolaiskriisistä, median roolista maahanmuut-
toaiheisessa uutisoinnissa sekä muuttoliikkeen talou-
dellisista vaikutuksista. Katsauksessa todetaan, ettei 
Suomella ole maahanmuuttostrategiaa, arvostellaan 
Suomen toteuttamaa maahanmuuttopolitiikkaa ja 
median ottamaa roolia sekä suhtaudutaan kriittises-
ti maahanmuuton taloudellisiin ja kulttuurisiin vaiku-
tuksiin. Muita Suomen Perustan vuonna 2015 julkai-

semia teoksia ovat: Marko Hamilon Punavihreä kupla 
- Perussuomalaiset ja media39, Joona Räsäsen Libe-
raalin Dilemma - Monikulttuurisuus ja vapaa yhteis-
kunta40 sekä Simon Elon Kansankodin kuolinvuoteella 
- Ruotsalainen hyvinvointivaltio ja maahanmuutto41.

MAAHANMUUTTOKESKUSTELUN 
NÄKYMINEN MEDIASSA

Vuoden 2015 aikana on ollut havaittavissa maa-
hanmuuttokeskustelun polarisoituminen, jossa 
maahanmuuttokeskustelua käydään abstraktilla ta-
solla ilman konkreettisia ratkaisuehdotuksia.42  Val-
taeliitin tasolla luodut käsitteet ovat valuneet kan-
salaiskeskustelun tasolle ja suuren yleisön huulille. 
Maahanmuuttokeskustelusta on tullut sekä jat-
kuvasti esillä oleva kestoteema, josta jokaisella 
oletetaan olevan mielipide. Omia mielipiteitä myös 
jaetaan avoimesti sosiaalisessa mediassa ja sillä 
haetaan myös yhteenkuuluvuutta arkisissa vuoro-
vaikutustilanteissa oletusarvoltaan samanmielisten 
kanssa. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen tut-
kija Samu Pehkonen on taksia ajaessaan tehnyt ha-
vainnon vihapuheen yleistymisestä esimerkiksi tak-
sikeskusteluissa.43 Huomattavaa on vihapuheeseen 
viittaavan kielenkäytön valtavirtaistuminen vuoden 
aikana, minkä on voinut havaita esimerkiksi muu-
toksessa, millaisia linkkejä Facebookissa jaetaan ja 
”peukutetaan”. Ksenofobisista näkemyksistä on tullut 
perusteltuja ja hyväksyttyjä näkemyksiä sen sijaan, 
että niiden aiemmin nähtiin olevan osoitus suppeas-
ta maailmankuvasta. Toisaalta vihapuhetta vastaan 
on argumentoitu niin lehtien pääkirjoituksissa kuin 
yleisöosastoillakin. Printtimediassa vihapuhe on ol-
lut elokuun alusta vuoden loppuun jatkuva uutisai-
he, kun alkuvuodesta se oli otsikoissa vain silloin täl-
löin. Sen sijaan verkkomediassa vihapuhe on ollut 
jatkuvasti keskustelun kohteena helmikuun alusta 
saakka vaimentuen hieman alkukesästä ja nousten 
jälleen kuumaksi aiheeksi heinäkuun lopulla, millai-
sena se myös pysyi vuoden loppuun saakka.44 Esi-
merkiksi Helsingin piispa Irja Askola tuomitsi viha-
puheen Uudenvuoden puheessaan.45 ja myös tasa-
vallan presidentti Sauli Niinistö otti kantaa maahan-
muuttotilanteeseen. Toisaalta presidentti korosti in-

33 Vihavainen (toim.)
34 Neuvonen (toim.) s. 280.
35 Suomen Perusta on vuonna 2012 perustettu säätiö, jonka tehtävänä on toimia perussuomalaisten ajatushautomona.
36 Salminen
37 Matti Sarvimäki / Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus: Maahanmuuton kustannuksista (kolumni). 
https://www.vatt.fi/ajankohtaista/kolumnit/kolumni/news_1808_id/348 
38 Elo - Luukkanen - Grönroos
39 Hamilo
40 Räsänen
41 Elo
42 Niko Pyrhönen / Politiikasta.fi 13.10.2015: Kriitikot ilman ratkaisuja?  
43 Samu Pehkonen / Politiikasta.fi 9.11.2015: Vihapuheen kyydissä eli maahanmuuttokeskustelua suomalaisessa taksissa.
44 STT:n mediaseuranta.
45 MTV.fi 31.12.2015: Piispa Askola: Siirtykäämme valittamisesta välittämiseen.
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himillisyyden nimissä velvollisuutta auttaa pakenevia 
ihmisiä, toisaalta hän peräänkuulutti muuttoliikkeen 
saamista hallintaan ja avun rajaamista sitä todella 
tarvitseville.46

Tunnusomaista keskustelulle maahanmuutosta on 
ollut mielikuvien luominen valittujen käsittei-
den kautta. Toisaalta pakolaisen käsite sekoittuu 
usein turvapaikanhakijaan tai ylipäätänsä siirtolai-
siin. Useat tiedotusvälineet ovat tehneet valinnan 
käyttää termiä ”pakolainen” ”siirtolaisen” sijaan. Toi-
saalta termeillä ”elintasosurffari”, ”toimeentulotuki-
turismi”, ”monikulttuurisuuskritiikki”, ”meritaksipal-
velu” ja ”pakolaistulva” luodaan negatiivista mieli-
kuvaa Eurooppaan suuntaavista turvapaikanhaki-
joista.47  

Maahanmuuttokeskustelussa aktiivisin puolue 
on ollut Perussuomalaiset. Perussuomalaisten 
ennen vaaleja julkaisema maahanmuuttopoliittinen 
ohjelma herätti runsaasti julkista keskustelua. Esi-
merkiksi Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden 
professori Tuomas Ojanen katsoi ohjelman sisältä-
vän ”rasistisiksi luonnehdittavia piirteitä” ja Helsin-
gin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuo-
tio näki ohjelman ”muukalaisvastaisena”. Ohjelman 
keskeiset elementit koskevat turvapaikka- ja per-
heenyhdistämispolitiikan kiristämistä sekä maahan-
muuttajien aiheuttamia kustannuksia. Ohjelman ta-
voitteena on mahdollistaa Suomen kannalta hyödyl-
linen maahanmuutto, mutta ehkäistä taloudellisesti 
ja yhteiskunnallisesti Suomelle vahingollista muut-
toliikettä. Ohjelmassa käytetään myös retoriikkaa, 
joka pysyi keskeisessä roolissa maahanmuuttokes-
kustelussa koko vuoden 2015 ajan. Perussuomalais-
ten ohjelmassa käytettyjä termejä ovat esimerkiksi 
”elintasosiirtolaisuus”, ”vaikeasti kotoutuva”, ”get-
toutuminen” ja ”jihad-turismi”.48 

Heinäkuussa runsaasti huomiota sai perussuoma-
laisen kansanedustajan rasistiseksi tuomittu Face-
book-kirjoitus, jossa hän vastusti monikulttuuri-
suutta. Kirjoitusta seurannut vilkas keskustelu sai 
ihmiset osoittamaan mieltään niin monikulttuurisuu-
den puolesta kuin sitä vastaan.49 Mediaseurannan 
mukaan monikulttuurisuus nousi puheen aiheeksi 

juuri heinäkuun lopulla ja säilyi keskustelussa vuo-
den loppuun asti tosin hieman laantuen.50 

Perussuomalaisten päästyä hallitukseen joitakin ele-
menttejä perussuomalaisten maahanmuuttopoliitti-
sesta ohjelmasta on otettu myös hallitusohjelmaan, 
maahanmuuttopoliittisiin toimenpiteisiin sekä turva-
paikkapoliittiseen toimenpideohjelmaan. Alkusyk-
systä hallituspuolueiden välillä oli myös näh-
tävissä toisistaan eroavia käsityksiä Suomen 
maahanmuuttopoliittisesta linjasta.51 Mediassa 
Suomen tiukentunutta maahanmuuttopolitiik-
kaa on myös arvosteltu. Esimerkiksi turvapaik-
kapoliittisen toimenpideohjelman on nähty perustu-
van eristämisen strategialle, jota leimaa ajatus luo-
da eristämällä suhteellista avoimuutta.52   

YLE käynnisti syksyllä maahanmuutosta jour-
nalistisen erityisprojektin, jossa aiheeseen kes-
kittyvä toimitustiimi seuraa maahanmuuttoon liitty-
viä ilmiöitä ja ylläpitää rakentavaa keskustelua maa-
hanmuutosta.53 Tämä on näkynyt syksyn ajan se-
kä YLE:n uutisoinnissa että asiaohjelmien aihevalin-
noissa. Maahanmuuttoon liittyvät aiheet ovat olleet 
vähintään viikoittain YLE:n asiaohjelmien teemoi-
na. Myös mediaseurannassa maahanmuuton nou-
su jatkuvaksi uutisaiheeksi niin printtimedian kuin 
verkkomediankin puolella on ilmeinen. Printtimedi-
an puolella maahanmuuttoaiheisten uutisten kasvu 
on ollut huomattavaa heinäkuun lopulta alkaen vai-
mentuen hieman vuoden loppua kohden, mikä seu-
railee turvapaikanhakijamääriä. Sen sijaan verkko-
median puolella myös maahanmuutto nousi puheen-
aiheeksi jo vaalien alla ja kasvoi vielä edelleen elo-
kuulta lähtien.54 

Polarisoitunut maahanmuuttokeskustelu on jalkautu-
nut myös kaduille. Syksyn aikana on ollut useita 
mielenosoituksia, joissa turvapaikkatilanteeseen eri 
tavoin suhtautuvat ryhmät ovat ilmaisseet mielipitei-
tään55. Väkivaltaiset ekstremistiryhmät ovat pyr-
kineet hyödyntämään näitä mielenosoituksia omien 
tavoitteidensa edistämiseen.56 Väkivaltainen ekstre-
mismi ja vierastaistelijat ovat niin ikään teemoja, 
jotka ovat olleet esillä Pohjoismaiden välisessä yh-
teistyössä57 sekä rajatarkastusten tiukentamisessa58. 

46 Helsingin Sanomat 26.8.2015: Niinistö: Eurooppa elää nyt vaaran vuosia.
47 Politiikasta.fi-raati 31.8.2015: Pakolaisuus. (Matti Välimäki, Talvikki Ahonen, Vesa Puuronen, Noora Kotilainen, Tiina Vaittinen).
Miika Raudaskoski  / Politiikasta.fi 28.8.2015: Miksi ei ole yhdentekevää puhummeko pakolaisista vai ”elintasosurffareista”.
48 Matti Välimäki / Politiikasta.fi 25.3.2015: Maahanmuuttopolitiikkaa perussuomalaisittain.  
49  Helsingin Sanomat 25.9.2015: Monikulttuuria käsittämässä - Suomelta puuttuu kunnollinen maahanmuuttopolitiikka, sanoo Pasi 
Saukkonen. 
50 STT:n mediaseuranta.
51 Helsingin Sanomat 23.8.2015: Hallituksessa muhii riita maahanmuutosta. 
52 Tapio Juntunen / Politiikasta.fi 10.12.2015: Avoimuutta eristämällä?
53 YLE-uutiset 4.9.2015 Päätoimittajalta: Vähemmän kiihkoa, enemmän ymmärrystä.
54 STT:n mediaseuranta.
55 YLE-uutiset 19.9.2015: Helsingin keskustassa mielenosoitus maahanmuuttoa vastaan.  
56 Sisäministeriön verkkouutinen 25.11.2015: Väkivaltaisen ekstremismin katsaus julkistettiin.
57 Sisäministeriön mediatiedote 26.1.2015: Pohjoismaat tiivistävät yhteistyötään väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisyssä.
58 Sisäministeriön mediatiedote 29.1.2015 ” Ministeri Räsänen: Rajatarkastuksia tehostettava
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Sisäministeriö julkaisee puolivuosittain väki-
valtaisen ekstremismin tilannekatsauksen. Ke-
väällä julkaistussa tilannekatsauksessa59 keskityttiin 
ekstremismin ilmenemiseen oppilaitoksissa. Tilanne-
katsauksesta käy ilmi, että väkivaltaista ääriajattelua 
ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan lukioissa ja 
ammattikouluissa, mutta tapaukset ovat yksittäisiä. 
Eniten väkivaltaiseen ääriajatteluun viittaavat mer-
kit näkyvät oppilaiden asenteissa aatemaailmaan pe-
rustuvana vihana ja suvaitsemattomuutena.60 Syk-
syllä julkaistussa ekstremisimiä koskevassa tilan-
nekatsauksessa luodaan kokonaiskuvaa radikalisoi-
tumiseen ja väkivaltaiseen ekstremismiin sekä tar-
kastellaan muiden muassa Suomesta konfliktialueille 
taistelemaan lähteneiden ihmisten määrää. Tilanne-
katsauksessa kiinnitetään huomiota myös siihen, et-
tä turvapaikanhakijoiden määrän kasvu on lisännyt 
väkivaltaisen äärioikeiston aktiivisuutta Suomessa. 
Väkivaltainen äärioikeisto on kampanjoinut turva-
paikanhakijoita vastaan ja pyrkinyt hyödyntämään 
ihmisten pelkoa ja turvattomuutta omien tarkoitus-

59 Väkivaltainen ekstremismi Suomessa - tilannekatsaus 1/2015. Sisäministeriö 24.2.2015.
60 Sisäministeriön mediatiedote 24.2.2015: Ministerit Räsänen ja Kiuru: Oppilaitoksilla merkittävä rooli alkavan 
radikalisoitumisen tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. 
61 Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 2/2015. Sisäministeriön 19.11.2015.
62 Leena Malkki / Politiikasta.fi 27.9.2015: Suomi ja poliittinen väkivalta - kaltevalla pinnalla.

periensä saavuttamiseksi. Turvapaikanhakijoiden ko-
kema rasismi, syrjintä ja turvattomuus vaikeuttavat 
kotoutumista ja Suomeen jäävien turvapaikanhaki-
joiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.61

Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkos-
ton tutkimusjohtaja Leena Malkki on tarkastellut po-
liittiseen väkivaltaan mahdollistavien tekijöi-
den ilmenemistä Suomessa vuoden 2015 aika-
na. Näitä tekijöitä ovat hänen mukaansa kokemus 
epäoikeudenmukaisuuden lisääntymisestä, väkival-
taan oikeuttavan keskustelun vahvistuminen, pako-
laisvastaisen diskurssin nouseminen osaksi laajem-
paa ja järjestäytyneempää poliittista miljöötä. Nämä 
luovat toiminnalle hiljaista hyväksyntää ja esikuvia. 
Lisäksi pakolaiskriisillä on toimintaa katalysoiva vai-
kutus. Lisäksi vastapuolilla on toisiaan radikalisoiva 
vaikutus. Suomessa muukalaisvihan ja äärioikeiston 
vastaisen liikehdinnän radikalisoitumista ja laajem-
paa poliittisen väkivallan hyväksyvää diskurssia ei 
kuitenkaan toistaiseksi ole havaittavissa.62 
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3. Laillinen maahanmuutto 
ja muuttoliike

3.1. Työperusteinen 
maahanmuutto
Suurin osa ulkomaisesta työvoimasta saapuu 
Suomeen vapaan liikkuvuuden puitteissa EU- ja 
ETA-alueelta taikka viisumilla tai viisumivapaasti 
esimerkiksi kausityötä varten. Valtaosan Suomeen 
työhön tulevista ei siten tarvitse hankkia oleskelu-
lupaa Suomeen.

Vuonna 2015 Maahanmuuttovirasto ratkaisi  
6 321 työperusteista oleskelulupahakemusta, 
mikä tarkoittaa hienoista kasvua edellisvuoteen näh-
den. Päätöksistä 86 % oli myönteisiä ja 14 % kieltei-
siä. Kielteisten ja myönteisten päätösten suhde py-
syi vuoden 2014 tasolla.
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Oleskelulupaa työnteon perusteella voi hakea kah-
deksassa eri kategoriassa (katso alla oleva kuva), 
joista yleisin on osaratkaisua edellyttävä työnteko eli 
työntekijän oleskelulupa. Työntekijän oleskelulu-
paa haetaan pääasiassa suorittavaan työhön kuten 
siivous- tai rakennustyöhön. Prosessi on kaksivai-
heinen, jossa ennen Maahanmuuttoviraston päätös-
tä Työ- ja elinkeinotoimisto tekee tarveharkintapää-
töksen siitä, onko kyseiseen työhön saatavilla koti-
maista työvoimaa. Suurin osa tarveharkintapäätök-
sistä on myönteisiä. Toiseksi yleisin kategoria työn-
teon perusteella myönnetyistä oleskeluluvista ovat 
erityisasiantuntijat, joiden kohdalla ei edellytetä 
tarveharkintaa, mutta joiden työsuhteelle on ase-
tettu palkkausta ja erityisosaamista koskevia vaati-
muksia. Kolmanneksi yleisin kategoria on tieteellinen 
tutkimus. Eri kategorioiden välillä on eroa hakemuk-
sen hyväksymisprosenteissa. Työntekijän oleskelu-
lupahakemuksista hyväksytään noin 79 %, kun taas 
erityisasiantuntijan kohdalla myönteisiä päätöksiä on 
lähes 100 % (99,7 %). Toisaalta elinkeinonharjoitta-
jista myönteisen päätöksen saa vain 57 %. Ottaen 
huomioon myös elinkeinonharjoittajan oleskelulupa-
hakemustan alhaisen määrän sekä sen, että elinkei-

Päätökset ensimmäisiin oleskelulupahakemuksiin työnteon perusteella

 Lähde: Maahanmuuttovirasto
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Myönnettyjen työntekijän oleskelupien määrä on 
vuonna 2015 hienoisessa laskussa jo kolmatta vuot-
ta peräkkäin. Erityisasiantuntijoille myönnettyjen 
oleskelulupien määrä pysyi aiempien vuosien tasol-
la laskien tosin hieman vuodesta 2014. Erityisasian-
tuntijoiden kohdalla voidaan mainita, että hyvin vä-
hän käytettyä erityisasiantuntijoille tarkoitettua EU:n 
sinistä korttia haettiin aiempia vuosia enemmän: 
23 hakemusta, kun vuosittainen hakemusmäärä on 
aiemmin ollut 5–10 välillä. Hienoinen kasvu kaiken 
kaikkiaan työnteon perusteella myönnettyjen oles-
kelulupien määrässä selittyy pääasiassa kasvulla tie-
teellisen tutkimuksen sekä urheilun ja valmentami-
sen perusteella  myönnetyissä oleskeluluvissa.

Kansalaisuuksittain tarkasteltuna suurin työperustei-
sen oleskeluluvan saanut ryhmä vuonna 2015 olivat 
ukrainalaiset, joista suurin osa sai työntekijän oles-
keluluvan. Kaikista työntekijän oleskeluluvan saa-
neista ukrainalaisia oli 17 %. Ukrainalaiset tulevat 
pääasiassa kausiluontoiseen maataloustyöhön. Toi-
seksi eniten työperusteisia oleskelulupia myönnettiin 

intialaisille, joista suurin osa tuli erityisasiantuntijan 
tehtäviin; 65 % kaikista erityisasiantuntijoille myön-
netyistä oleskeluluvista myönnettiin intialaisille. Li-
säksi intialaisille myönnettiin jonkin verran oleskelu-
lupia myös tieteelliseen tutkimukseen. Vuoteen 2014 
nähden ukrainalaisille myönnettyjen työperusteis-
ten oleskelulupien määrä nousi hieman ja intialais-
ten puolestaan laski. Kolmanneksi suurin ryhmä ovat 
venäläiset (Venäjän federaatio), joille myönnettiin 
pääasiassa työntekijän oleskelulupia, mutta myös 
erityisasiantuntijan oleskelulupia sekä oleskelulupia 
tieteelliseen tutkimukseen. Neljäs ryhmä olivat kiina-
laiset, joille myönnettiin niin ikään pääasiassa työn-
tekijän oleskelulupia, mutta kiinalaisille myönnettiin 
myös huomattava määrä, 21 %, kaikista tieteelliseen 
tutkimukseen myönnetyistä oleskeluluvista. Lisäksi 
kiinalaisille myönnettiin oleskelulupia myös erityis-
asiantuntijan tehtäviin. 

Sukupuolen perusteella tarkasteltuna työperustei-
sista oleskeluluvista miehille myönnettiin 69 % ja 
naisille 31 %.

Päätökset ensimmäisiin oleskelulupa-
hakemuksiin työn perusteella

 Myönteiset

 Kielteiset

885

5 436

 Lähde: Maahanmuuttovirasto

69 %

31 %

Miehet

Naiset

Työn perusteella oleskeluluvan saaneiden 
sukupuolijakauma

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman63  

mukaisesti hallituksen tavoitteena on edistää Suo-
men työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa, huol-
tosuhdetta kohentavaa sekä talouden kansainvälis-
tymistä edistävää työperusteista maahanmuuttoa. 
Niin ikään hallitusneuvotteluissa64 todettiin, että 
EU-alueen ulkopuolisen työvoiman tarveharkintaa 
lievennetään, kun se on työllisyyden ja julkistalou-
den kannalta perusteltua, mahdollistaen yrityskoh-

63 Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015, s. 37.
64 Hallitusneuvottelut 2015, työryhmälinjaus 13.5.2015. 

nonharjoittajan oleskelulupaa hakevat ovat keskitty-
neet paljolti yhdelle toimialalle, ravintola-alalle, voi-
daan todeta, että Suomeen muuttaminen pienyrittä-
jäksi ei ole houkuttelevaa.

 Lähde: Maahanmuuttovirasto
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taisesti erityisosaajien työllistämisen nopeuttamisen, 
alueellisen ja alakohtaisen työvoiman turvaamisen 
sekä käytännön prosessien helpottamisen. Sittem-
min tarveharkinnasta on käyty keskusteluja poliitti-
sella tasolla työmarkkinaosapuolten kanssa.65 

Korkeasti koulutettujen ulkomaisten työntekijöiden 
houkuttelemiseksi Suomeen on suunnitteilla sisä-
ministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteis-
hanke. Korkeasti koulutetun työvoiman tarvet-
ta on korostettu myös hallitusohjelmassa, hal-
litusneuvotteluissa sekä Maahanmuuton tule-
vaisuus 2020-strategiassa.66

TYÖPERUSTEISTA MAAHANMUUTTOA 
KOSKEVAT LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEET

Ulkomaalaislakia muutettiin 1.2.2015 niin sa-
notun työnantajasanktiodirektiivin kansallisen 
toimeenpanon täsmentämiseksi. Direktiivi kos-
kee maassa laittomasti oleskelleita ja työskennellei-
tä kolmansien maiden kansalaisia. Direktiivin tarkoi-
tuksena on kieltää EU:n alueella laittomasti oleskele-
vien henkilöiden työhönotto ja näin ehkäistä laiton-
ta maahanmuuttoa. Uudistuksen myötä kolmannen 
maan kansalaisen tilapäistä oleskelulupaa voidaan 
jatkaa siihen asti, kunnes hänelle kuuluvat, perityk-
si saadut palkkasaatavat on maksettu. Oleskelulu-
van jatko koskee niitä kolmansien maiden kansalai-
sia, jotka ovat työtä tehdessään olleet alaikäisiä tai 
työskennelleet erityistä hyväksikäyttöä osoittavissa 
työoloissa.67 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on vireillä työ-
suojelun valvontalain muutos, jolla laajenne-
taan työsuojeluviranomaisen oikeutta saada 
salassa pidettävää tietoa muilta viranomaisilta. 
Tietoa saataisiin ulkomaisen työvoiman käytön val-
vontaan, työsuhteen vähimmäisehtojen valvontaan 
ja tilaajavastuulain valvontaan. Tietoa saataisiin eri-
tyisesti verohallinnolta, mutta myös monilta muilta 
viranomaisilta. Lisäksi työsuojeluviranomaiset saisi-
vat antaa toisilleen salassa pidettävää tietoa kaikis-
sa eri valvontatehtävissään, esimerkiksi työturvalli-
suuden valvonnassa. Hallituksen esityksen luonnos 
lähtee lausuntokierrokselle tammikuussa 2016.68   

TYÖPERUSTEISTA MAAHANMUUTTOA 
KOSKEVAA TUTKIMUSTA JA JULKISTA 
KESKUSTELUA

Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA julkaisi vuonna 
2015 analyysin, Tulevaisuuden tekijät69, jonka mu-
kaan Suomen nettomaahanmuuton pitäisi olla 
34 000 henkilöä vuodessa nykyisen 18 000 si-
jaan, jotta työikäisten määrän väheneminen saatai-
siin pysäytettyä ja työllisyysaste nousisi 69 %:sta 
taloudellisen kestävyyden kannalta riittävälle tasol-
le, 75 %:iin. Analyysissä todetaan työikäisen vä-
estön määrän vähenevän tällä haavaa noin 10 000 
henkilöllä vuodessa ja 65 vuotta täyttäneiden mää-
rän kasvavan noin 35 000 henkilöllä vuodessa. Jotta 
työikäisten määrän väheneminen saataisiin pysäy-
tettyä, nykyisen muuttovoiton tulisi kaksinkertais-
tua. Analyysin mukaan Suomen tärkein työvoimare-
servi ovat maahanmuuttajat, joista noin kaksi kol-
masosaa on työikäisiä. Kehitys on ollut oikeansuun-
taista, kun vieraskielisten työllisten määrä on kas-
vanut 2000-luvun alusta 80 000:lla samaan aikaan, 
kun kotimaisia kieliä puhuvien työllisten määrä on 
vähentynyt 7 000:lla. 

Euroopan muuttoliikeverkosto on tutkinut vuoden 
2015 ensimmäisessä fokusoidussa tutkimukses-
saan, Determining labour shortages and need for la-
bour migration from third countries in the EU70, työ-
voimapulan ja työvoiman maahanmuuton tar-
peen määrittämistä EU:ssa. Suomen kansallisen 
raportin mukaan Suomen haasteena vaikuttaa ole-
van työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma, jolloin sa-
mankin alan sisällä voi olla samanaikaisesti työttö-
miä työnhakijoita ja työvoimapulaa. Työvoiman maa-
hanmuuton kehittämistä Suomessa pidetään kuiten-
kin tärkeänä. 

Euroopan muuttoliikeverkosto järjesti lokakuussa 
seminaarin korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden 
ja investointien houkuttelemisesta Suomeen. Semi-
naari keräsi yhteen asiantuntijoita pohtimaan, kuinka 
maahanmuuttopolitiikka voisi auttaa korkeasti koulu-
tetun työvoiman houkuttelussa Suomeen. Seminaa-
rin jälkeen aihetta käsiteltiin laajasti eri medioissa.71 

Susanna Sakko on tutkinut väitöstutkimuksessaan, 
Ulkomaisen työvoiman rekrytointi72, kuntien valmiuk-
sia rekrytoida ulkomaista työvoimaa. Tutkimuksessa 
on keskitytty kysymykseen, mille aloille työvoimaa 

65 Työ- ja elinkeinoministeriö. 
66 Maahanmuuton tulevaisuus 2020-strategia, s. 13. 
67 Sisäministeriön mediatiedote 30.10.2014: Suomessa tutkintonsa suorittaneiden työnhakumahdollisuuksia parannetaan.  
68 Sosiaali- ja terveysministeriön 16.12.2015 EMN:n tietopyynnön johdosta laatima muistio, STM/4332/2015.
69 Myrskylä - Pyykkönen
70 Kiuru / EMN focussed study 1/2015
71 Helsingin Sanomat 13.10.2015: Suomi ei houkuttele huippuosaajia EU:n ulkopuolelta – eniten erityisasiantuntijoita tulee 
Intiasta. MTV 3.fi Uutiset 13.10.2015: Mikä mättää, kun Suomi ei houkuttele ulkomaalaisia sijoittajia ja asiantuntijoita? 
Talouselämä 13.10.2015: Tutkimus: Suomi on huono houkuttelemaan kansainvälisiä osaajia.
72 Sakko s. 118.
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tulevaisuudessa tarvitaan ja millä keinoilla työnan-
taja voi palkata sopivimmat ulkomaiset työntekijät. 
Tutkimuksen avaintulokset paljastivat, että suoma-
laisilta organisaatioilta puuttuu suunnitelmal-
lisuutta reagoimisessa työperusteiseen maa-
hanmuuton, kun samanaikaisesti ulkomaiselle työ-
voimalle on selkeä rekrytoinnin tarve suomalaisen 
väestörakenteen muutoksessa. Ulkomaalaisia rekry-
toineissa tai rekrytointia harkitsevissa organisaatiois-
sa kaivattiin ulkomaalaisille suunnattua perehdytys-
tä sekä kotouttamismallia. Ajankohtaisena aiheena 
tutkimusta käsiteltiin myös maan valtamedioissa.73 

Rolle Alho on tutkinut väitöskirjassaan Inclusion or 
Exclusion? Trade Union Strategies and Labor Migra-
tion74 kahden ammattijärjestön, Rakennusliiton 
ja Palvelualojen ammattiliiton PAM:n maahan-
muuttoon liittyviä strategioita. Liitot pyrkivät toi-
saalta rajoittamaan työperusteista maahanmuuttoa 
ja toisaalta houkuttelemaan maahanmuuttajia am-
mattiliiton jäseniksi. Keskeisenä strategiana on taa-
ta, että maahanmuuttajat eivät työskentelisi syn-
typerusteista väestöä heikommilla työehdoilla. Tut-
kimuksessa todetaan, että maahanmuuttajat ovat 
edelleen aliedustettuina liitoissa jäseninä ja toimitsi-
joina, minkä osa tutkimuksessa haastatelluista maa-
hanmuuttajista koki  ongelmallisena. Maahanmuut-
tajat ja ulkomainen tilapäistyövoima myös kohtaa 
syntyperusteista väestöä useammin työehtoihin liit-
tyviä ongelmia. Tutkimus herätti kiinnostusta ja ai-
hetta käsiteltiin eri medioissa pitkään vielä tutkimuk-
sen julkistamisen jälkeen.75 

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut kak-
si työperusteista maahanmuuttoa käsittelevää 
tutkimusraporttia.  Toinen raporteista koskee maa-
hanmuuttajayrittäjiä, Maahanmuuttajayrittäjien pal-
velutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen76, ja toinen 
maahanmuuttopolitiikkaa innovaatiotaloudessa, In-
novaatiotalouden maahanmuuttopolitiikka - Kansain-

välinen muuttoliike, maahanmuuttajat ja innovaatio-
politiikka77. Jälkimmäisessä tutkimuksessa lähtökoh-
ta on, että jo aiemman tutkimuksen valossa on osoi-
tettu, että maahanmuutto ja maahanmuuttajat 
ovat Suomelle voimavara. Tutkimuksessa pyritään 
empiirisen aineiston ja kansainvälisten esimerkkien 
pohjalta antamaan ehdotuksia, kuinka maahanmuut-
topolitiikan ja maahanmuuttajien roolia voisi lisä-
tä innovaatiotaloudessa. Keskeinen lopputulema on 
maahanmuuton arvonlisäystä tukeva maahanmuut-
topolitiikka. Maahanmuuttajat tulisi saada arvonlisää 
tuottavaan, osaamista täydentäviin ja hyödyntäviin 
tehtäviin sen sijaan, että heidät kanavoidaan pää-
asiassa matalapalkkatyöhön.78  Maahanmuuttajien 
palvelutarpeita ja yrittäjyyden edistämistä koske-
van selvityksen mukaan maahanmuuttajat eivät si-
nänsä tarvitse uusia, maahanmuuttajille suunnattuja 
palveluita, vaan tietoa olemassa olevista palveluis-
ta, jotta maahanmuuttajat voisivat hyödyntää niitä 
täysimääräisesti yritystoiminnassaan. Lisäksi maa-
hanmuuttajayrittäjät kaipasivat erityisesti in-
tegroitumista osaksi yrittäjä-vertaisiaan ja si-
tä kautta tukea yritystoiminnassa tarvittavan luotta-
muksen ja uskottavuuden rakentamisessa.79 

Jo vuosien ajan mediassa on syksyisin seurattu Suo-
meen saapuvia ulkomaalaisia metsämarjanpoi-
mijoita. Loppuvuodesta 2014 Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö sekä ulkoasiainministeriö allekirjoittivat met-
sämarjanpoimintaa koskevan aiesopimuksen useiden 
marjateollisuuden yritysten kanssa. Aiesopimuksen 
tavoitteena oli parantaa ulkomaisten poimijoiden ja 
siihen liittyvissä tehtävissä toimivien oikeusasemaa 
ja ansaintamahdollisuuksia sekä tasapuolistaa mar-
jayritysten liiketoimintaedellytyksiä.80 Hallitusneu-
vos Olli Sorainen työ- ja elinkeinoministeriöstä to-
tesi sopimuksen parantaneen toimintatapoja eikä 
marjanpoimintaan liittyviä ongelmia noussut laaja-
mittaisesti julkiseen keskusteluun kuten joinain ai-
empina vuosina.81 

73 Helsingin Sanomat 25.9.2015: Ulkomaisen työvoiman tarve kasvaa. 
74 Alho, s. 8-10. 
75 Helsingin Sanomat 24.8.2015: Väitös: Ammattiliitoissa ristiriitaa maahanmuutosta. Keski-Uusimaa 21.10.2015: 
Ammattiliitot löysivät maahanmuuttajat.
76 Aaltonen - Heinonen - Valtonen
77 Raunio
78 Raunio
79 Aaltonen - Heinonen - Valtonen  
80 Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 18.12.2014: Metsämarjanpoiminnan aiesopimus parantaa alan toimintatapoja. 
Aiesopimus viisumivelvollisten maiden kansalaisten metsämarjan-poimintaan liittyvistä toimintatavoista. 
81 Helsingin Sanomat 25.9.2015: Marjanpoiminta on sujunut pääosin hyvin.
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3.2. Perheenyhdistäminen

Vuonna 2015 ratkaistiin yhteensä 10 05782  
perhesiteen perusteella tehtyä oleskelulupa-
hakemusta. Päätöksistä myönteisiä oli 8 057 eli  
80 %.  Perhesiteen perusteella myönnettyjen oleske-
lulupien määrä laski hieman vuoteen 2014 nähden, 
jolloin perhesideperusteisia oleskelulupia myönnet-
tiin 8 609 kappaletta. Maahanmuuttovirasto ratkai-
see kaikki muut perhesideperusteiset ensimmäiset 
oleskelulupahakemukset lukuun ottamatta Suomen 
kansalaisen perheenjäsenen sekä tämän alaikäisen 
naimattoman lapsen Suomessa jättämää oleskelulu-
pahakemusta, jonka ratkaisee poliisi. Vuonna 2015 
Maahanmuuttovirasto ratkaisi yhteensä 7 914 perhe-
sideperusteista oleskelulupahakemusta poliisin rat-
kaistessa 2 143 hakemusta.

Miehet

Naiset
42 %

58 %

Perhesiteen perusteella oleskeluluvan 
saaneiden sukupuolijakauma

Perhesideperusteinen oleskelulupa myönnettiin 
42 %:ssa tapauksia miehille ja 58 %:ssa naisille.

Myönnetyt ensimmäiset perhesideperusteiset 
oleskeluluvat  perheenkokoajan perusteella 
eroteltuna

986 898

2 021

4 152

■ Suomen kansalais-
en perheenjäsen 
(Migri)

■ Suomen kansalais-
en perheenjäsen 
(poliisi)

■ Muun ulkomaalais-
en perheenjäsen

■ Kansainvälistä
suojelua saaneen 
perheenjäsen

Turvapaikanhakijoiden määrän lisääntyminen ei vielä 
vuonna 2015 näkynyt perhesidehakemusten määrän 
lisääntymisenä. Vuonna 2015 tuli vireille 770 kan-
sainvälistä suojelua saaneiden perhesideperusteista 
oleskelulupahakemusta, kun vuonna 2014 näitä ha-

82 Maahanmuuttoviraston ja poliisin ratkaisemat perhesideperusteiset ensimmäiset oleskelulupahakemukset yhteensä.
83 Sisältäen Maahanmuuttoviraston Suomen kansalaisen perheenjäsenelle myöntämät oleskeluluvat sekä kaikki poliisin 
myöntämät ensimmäiset oleskeluluvat.
84 Luvut eivät sisällä poliisin myöntämiä ensimmäisiä oleskelulupia.

Perhesideperusteisten oleskelulupahakemusten hy-
väksymisprosenteissa on eri kategorioiden välil-
lä pieniä eroja. Vuonna 2015 Suomen kansalaisen 
perheenjäsenen kohdalla83 hyväksymisprosentti oli 
korkein ja myönteinen oleskelulupapäätös tehtiin 
87 %:iin hakemuksia. Alhaisin hyväksymisprosent-
ti, 71 %, oli kansainvälistä suojelua saaneiden per-
hesideperusteisten oleskelulupahakemustan kohdal-
la. Muun ulkomaalaisen perheenjäsenelle oleskelulu-
pa myönnettiin 78 %:ssa hakemuksia. Muulla ulko-
maalaisella tarkoitetaan esimerkiksi työn perusteella 
oleskeluluvan saaneita ulkomaalaisia. Kansainvälis-
tä suojelua saaneiden perhesideperusteisten oles-
kelulupahakemusten hyväksymisprosenttia laskee 
muun muassa muun omaisen kuin puolison, lapsen 
tai huoltajan oleskelulupahakemukset, jota on kate-

gorian kaikista hakemuksista noin 13 %. Muissa ka-
tegorioissa muun omaisen oleskelulupahakemuksia 
on 1–3 %. Vuonna 2015 muun omaisen perheside-
perusteinen oleskelulupahakemus hyväksyttiin vain 
14 %:ssa hakemuksia. 

Kansalaisuuksittain tarkasteltuna vuonna 2015 Maa-
hanmuuttovirasto84 myönsi perhesiteen perusteella 
oleskelulupia eniten venäläisille (Venäjän federaa-
tio), yhteensä 947 oleskelulupaa, mikä tarkoittaa 
20 % laskua aikaisempaan vuoteen nähden ja seu-
railee laskua työn perusteella venäläisille myönnet-
tyjen oleskelulupien määrissä. Toiseksi eniten per-
hesideperusteisia oleskelulupia myönnettiin intialai-
sille (671 kpl), mikä on samaa luokkaa kuin vuotta 
aikaisemmin. Kolmanneksi eniten (405 kpl) perhe-
sideperusteisia oleskelulupia myönnettiin somalialai-
sille. Somalialaisten kohdalla huomattavaa on, että 
vuonna 2015 somalialaisten perhesideperusteinen 
oleskelulupapäätös oli aiempaa useammin myön-
teinen. Vuonna 2014 somalialaisille tehdyistä per-
hesideperusteisista oleskelulupapäätöksistä 38 % 
oli myönteisiä, kun vastaava luku vuonna 2015 oli  
63 %. Muutos on seurausta muun muassa jäljem-
pänä tarkemmin kerrotusta korkeimman hallinto-oi-
keuden päätöksestä, jonka seurauksena Maahan-
muuttovirasto muutti päätöslinjauksiaan ja linjan 
muutos kosketti erityisesti somalialaisten perhesi-
deperusteisia oleskelulupahakemuksia. 

 Lähde: Maahanmuuttovirasto ja poliisi

 Lähde: Maahanmuuttovirasto
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kemuksia tuli vireille 671. Maahanmuuttovirasto ja 
ulkoministeriö ovat kuitenkin alkaneet varautua ha-
kemusten määrän kasvuun perustamalla epäviralli-
sen työryhmän, jossa pohditaan esimerkiksi, miten 
hakemusten vireillepanoa ja suullisten kuulemisten 
järjestämistä voitaisiin tehostaa.85 
 

PERHEENYHDISTÄMISTÄ KOSKEVA 
LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEET
 
Sisäministeriö on syyskuussa 2015 asettanut 
lainsäädäntöhankkeen perheenyhdistämisen 
edellytysten tarkentamiseksi EU:n perheenyh-
distämisdirektiivin mukaisesti. Perheenyhdistämi-
sen edellytysten tiukentaminen on osa keväällä 2015 
hyväksyttyä hallitusohjelmaa. Hallituksen esitys on 
tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2016. EU-di-
rektiivissä määritellään perheenyhdistämisen peru-
sedellytykset sekä lisäedellytykset, joiden sovelta-
misesta jäsenvaltiot päättävät. Suomi ei ole otta-
nut käyttöön kaikkia direktiivin lisäedellytyksiä. Per-
heenyhdistämisen edellytyksiä tiukennettaisiin näi-
den lisäedellytysten pohjalta. Luonnosesityksessä 
turvattua toimeentuloa koskeva vaatimus per-
heenjäsenen oleskeluluvan edellytyksenä laa-
jennettaisiin koskemaan henkilöryhmiä, joihin toi-
meentuloedellytystä ei suotuisamman kohtelun joh-
dosta voimassa olevan lain mukaan sovelleta. Jat-
kossa kansainvälistä suojelua saavilta edellytettäisiin 
turvattua toimeentuloa ulkomaalaislain pääsäännön 
mukaisesti ennen kuin perheenyhdistämishakemus 
voitaisiin hyväksyä. Tilanteissa, joissa perheenkoko-
ajalla on pakolaisasema (kiintiöpakolainen tai turva-
paikan saanut), turvattua toimeentuloa ei edellytet-
täisi, jos perheenjäsenet hakevat oleskelulupaa kol-
men kuukauden sisällä perheenkokoajan pakolais-
aseman myöntämisestä.

Lakimuutosten tavoitteena on, että perheenjäsenen 
eläminen ei voisi jatkossa perustua toimeentulotu-
keen. Kansainvälistä suojelua saavien osalta tavoit-
teena on erityisesti edistää perheenkokoajan kykyä 
vastata perheensä toimeentulosta. Kun perheenko-
koaja olisi perheen maahan saapuessa valmiimpi 
kantamaan vastuun perheestään taloudellisesti, voi-
si se samalla helpottaa myös perheen kotoutumista. 
Perheenyhdistämisen ehtojen tiukentamisen tavoit-
teena on varmistaa, ettei Suomi näyttäydy poikke-
uksellisen houkuttelevan turvapaikanhakumaana.86  

85 Maahanmuuttovirasto.  
86 Eduskunnan LATI-tietopaketti / perheenyhdistämisen edellytysten tiukentaminen. 
Sisäministeriön asettamispäätös 24.9.2015: Hanke perheenyhdistämisen kriteerien tarkentamiseksi EU:n 
perheenyhdistämisdirektiivin mukaan.
87 KHO:2015:107 / 1.7.2015/1873; 
Maahanmuuttoviraston asiakastiedote 21.7.2015: Perheenjäsen voi joissain tapauksissa saada oleskeluluvan, vaikka 
matkustusasiakirja puuttuu. 
88 Sjöblom-Immala, s. 13-14.
89 Heikkilä - Rauhut (toim.).

PERHEENYHDISTÄMISTÄ KOSKEVA 
KESKEINEN OIKEUSKÄYTÄNTÖ
 
Korkein hallinto-oikeus katsoi 1.7.2015 päätökses-
sään, että oleskeluluvan epääminen hakijalta sillä 
perusteella, että hänellä ei ole eikä hän voi myös-
kään saada Somalian valtiolta sellaista matkustus-
asiakirjaa, jonka Suomi hyväksyisi, rajoitti hakijan 
ja perheenkokoajan oikeutta perheenyhdistämiseen 
Suomessa enemmän kuin oli välttämätöntä. Päätök-
sen johdosta Maahanmuuttovirasto linjasi, et-
tä perhesideperusteista hakemusta ei enää voi 
hylätä pelkästään matkustusasiakirjan puut-
tumisen vuoksi, jos henkilö ei voi saada Suo-
men hyväksymää matkustusasiakirjaa itses-
tään riippumattomista syistä.87

PERHEENYHDISTÄMISTÄ KOSKEVAA 
TUTKIMUSTA

Vuoden 2015 aikana julkaistussa perheenyhdistä-
mistä koskevassa tutkimuksessa korostuu perheen-
yhdistämisen monimuotoisuus.

Suomessa julkaistua perheenyhdistämistä koskevaa 
tutkimusta edustaa Heli Sjöblom-Immalan tutkimus 
Puolisona maahanmuuttaja - Monikulttuuristen per-
heiden viihtyminen Suomessa ja muuttosuunnitel-
mat88. Sjöblom-Immala esittelee keinoja, joilla suo-
malaisten ja maahanmuuttajapuolisoiden muodos-
tamia perheitä voidaan tukea ja auttaa heidän ank-
kuroitumistaan Suomeen.

Siirtolaisinstituutin toimittamassa kokoelmateokses-
sa Marriage Migration and Multicultural Relationship89 
tarkastellaan avioliittoperusteista maahanmuut-
toa ja monikulttuurisia parisuhteita kansallisesta, 
alueellisesta, EU:n laajuisesta ja globaalista perspek-
tiivistä. Teoksen keskeinen sanoma on, että kyse on 
moniulotteisesta ilmiöstä. Stereotyyppinen kuva ”pe-
räkammarinpojan thai-vaimosta” edustaa marginaa-
lista ilmiötä kansainvälisissä avioliitoissa. Suurin osa 
kansainvälisistä avioliitoista on yhteydessä ihmisten 
lisääntyneeseen liikkuvuuteen, jolloin puoliso löytyy 
yhä useammin kotipitäjää kauempaa. Edelleenkin ul-
komaalainen puoliso on lähtöisin todennäköisimmin 
naapurimaista. Toisin sanoen ihmisten elinpiiri on laa-
jentunut ja sen myötä puolisokin tavataan useammin 
kotimaan ulkopuolella ilman, että kyse olisi varsinai-
sesti mistään ”globalisaation” tuotteesta.

 Lähde: Maahanmuuttovirasto



24

Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti – Suomi 2015

Miehet

Naiset54 %

46 %

Opiskelijan oleskeluluvan saaneiden 
sukupuolijakauma

Opiskelun perusteella myönnetyistä oleskeluluvista 
54 % myönnettiin miehille ja 46 % naisille.

Hallitusohjelmassa hallituspuolueet sopivat 
13.5.2015 lukuvuosimaksujen käyttöönotos-
ta EU- ja ETA–alueiden ulkopuolelta tuleville 
opiskelijoille. Lisäksi valmistuneita kannustetaan 
jäämään Suomeen töihin esimerkiksi verovähenny-
soikeudella ja heidän suomen kielen osaamiseen-
sa panostetaan koulutuksen aikana.90 Lisäksi halli-
tusohjelman viidestä painopistealueesta yksi kos-
kee osaamista ja koulutusta, minkä tavoitteena on 
tukea myös maahanmuuttajien koulutusta ja siirty-
mistä työelämään.91 

ULKOMAALAISIA OPISKELIJOITA 
KOSKEVAT LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEET

1.2.2015 voimaan tulleen ulkomaalaislain muutok-
sen myötä Suomessa tutkintonsa suorittaneet 
kolmansien maiden kansalaiset voivat jatkos-
sa saada vuoden pituisen oleskeluluvan työn-
hakua varten. Aiempi vastaava oleskelulupa on 
myönnetty kuudeksi kuukaudeksi.92 

ULKOMAALAISIA OPISKELIJOITA 
KOSKEVAA TUTKIMUSTA

Ulkomaisten opiskelijoiden kustannusvaikutuk-
set ovat olleet osa julkista keskustelua vuoden ai-
kana. Onhan ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden 
määrä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa lähes 
kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa. Kuten 
maahanmuuton kustannusvaikutusten arviointi yli-
päätään myöskään ulkomaalaisten tutkinto-opiske-
lijoiden kustannusvaikutusten arviointi on moniulot-
teisten vaikutustensa vuoksi hyvin vaikeaa. Valtion 
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Ensimmäiset opiskelijan 
oleskelulupapäätökset 2011–2015

 Myönteinen päätös
 Kielteinen päätös Lähde: Maahanmuuttovirasto

3.3. Opiskelijat 

Ulkomaalaisten tekemien opiskeluperusteisten ole-
skelulupahakemusten määrä on 2010-luvulla vai-
hdellut viiden tuhannen ja hieman yli kuuden tu-
hannen välillä. Vuonna 2015 vireille tuli 6 297 
opiskeluperusteista oleskelulupahakemusta, 
mikä tarkoittaa noin 4 % kasvua edellisvuoteen 
nähden. Myönteisen oleskelulupapäätöksen sai noin  
92 % haki-joista (5 869 hlö) ja kielteisen 8 % (482 
hlö). Myönteisten ja kielteisten päätösten suhde nou-
dattelee aiempien vuosien trendiä. Aiempien vuosien 
tapaan opiskelijan oleskelulupia myönnettiin enit-
en venäläisille (Venäjän federaatio) 17 % (993 kpl) 
kaikista myönnetyistä opiskelijan oleskeluluvista. 
Toiseksi suurin kansalaisuus olivat kiinalaiset, 15 % 
(870 kpl) ja kolmantena vietnamilaiset 11 % (629 
kpl). Vietnamilaisten kohdalla on huomattavaa, että 
heidän jättämieen oleskelulupahakemusten sekä hei-
lle myönnettyjen opiskelijan oleskelulupien määrä 
kasvoi lähes 47 %. 

90 Hallitusneuvottelut 2015, työryhmälinjaus 13.5.2015.  
91 Opetus- ja kulttuuriministeriö.
92 Sisäministeriön tiedote 5.2.2015: Suomessa tutkintonsa suorittaneiden työnhaku helpottuu.
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taloudellinen tutkimuskeskus on laatinut aiheesta 
selvityksen Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoi-
den opiskeluajan kustannukset ja taloudellinen toi-
minta Suomessa93. Keskeisenä loppupäätelmänä ra-
portissa todetaan, että opiskeluaikana ulkomaalaiset 
opiskelijat tuottavat taloudellista hyötyä enemmän 
kustannuksia julkiselle taloudelle. Kustannus-hyötys-
uhteen arvioiminen on kuitenkin hyvin vaikeaa, kos-
ka potentiaaliset taloudelliset hyödyt syntyvät 
pääasiassa vasta opiskeluajan jälkeisen talou-
dellisen toimeliaisuuden kautta ja toisaalta huo-
miota tulisi kiinnittää myös ulkomaalaisten opiskeli-
joiden koulutustoiminnan yhteiskunnalliseen vaikut-
tavuuteen.  Myös CIMOn Faktaa Express -julkaisus-
sa viitataan VATT:n tutkimukseen ja todetaan, että 
opiskeluaikaan rajoittuva tarkastelu ei anna talou-
dellisista vaikutuksista kokonaista kuvaa, sillä tässä 
vaiheessa painottuvat kustannukset. Merkittävim-
mät hyödyt syntyvät vasta opiskelun jälkeen, mikä-
li opiskelija valmistuttuaan työllistyy ja jää maahan. 
Ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudel-
listen vaikutusten selvittämistä on siis syytä jatkaa 
siten, että tarkastelu kattaa myös opiskeluvuosien 
jälkeisen ajan.94 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on toimittamassa 
kokoelmateoksessa, Exploring the Impact and Full 
Potential of International Education95, tarkastellaan 
kansainvälisten opinto-ohjelmien ja ulkomaa-
laisten opiskelijoiden Suomelle tuottamaa po-
tentiaalia laaja-alaisesti. Teoksessa tarkastel-
laan opintojen kansainvälistymistä sekä kansainvä-
lisiä tutkinto-ohjelmia, kansainvälistymisen ja kan-
sainvälisten opiskelijoiden taloudellisia vaikutuksia, 
kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä sekä 
kansainvälisten opiskelijoiden kotoutumista. Kir-
joituksissa nostetaan esiin korkeakoulutuksen kan-
sain-välistymisen merkitys innovatiivisuudelle ja kil-
pailukyvylle, minkä vuoksi korkeakoulutuksen kan-
sainvälistymiseen tarvitaan strategista suunnittelua, 
joka tukee korkeatasoisten kansanvälisten tutkin-
to-ohjelmien tarjoamista, tukea kotoutumiseen sekä 
kansainvälisen kilpailukyvyn siirtämistä työelämään. 
Erityisesti lukuvuosimaksujen käyttöönotosta tarvi-
taan laajaalaista vaikutusarviointia, jossa huomioi-
daan vaikutukset muun muassa sekä opiskelijoiden 
että henkilökunnan liikkuvuuteen, kansainväliseen 
opiskeluympäristöön ja koulutusvientiin.

3.4. Paluumuuttajat

244 paluumuuttajalle myönnettiin vuonna 2015 
oleskelulupa Suomeen. Paluumuuttajiksi luetaan 
inkerinsuomalaiset paluumuuttajat ja Suomen kan-
salaisten jälkeläiset. Inkerinsuomalaisten paluu-
muutto päättyy vuonna 2016. Paluumuuttojono sul-
jettiin 1.7.2011. Paluumuuttojonoon ennen jonon 
sulkemista ilmoittautuneet voivat hakea oleskelu-
lupaa Suomeen paluumuuton perusteella 1.7.2016 
mennessä. Paluumuutto on hiipunut jatkuvasti pa-
luumuuttojonon sulkemisesta lähtien.

Lähde: Maahanmuuttovirasto

Paluumuuttajille myönnetyt 
oleskeluluvat 2012–2015 

2012 2013 2014 2015

577

417

276 244

PALUUMUUTTAJIA KOSKEVAA TUTKIMUSTA 
JA JULKISTA KESKUSTELUA

Suomessa suurin osa maahanmuuttajista on työi-
käisiä ja nuoria.  Ikääntyviä maahanmuuttajia 
(65+) on Suomessa noin 8000 ja heistä suurin osa 
on entisen Neuvostoliiton alueelta tulleita pa-
luumuuttajia. Tampereen yliopistossa tarkastetus-
sa väitöstutkimuksessa  Arki uudessa kotimaassa - 
Entisestä Neuvostoliitosta Suomeen iäkkäinä muut-
taneiden arki, sosiaaliset suhteet ja kotoutuminen96 

tutkittiin entisen Neuvostoliiton alueelta muuttanei-
ta iäkkäitä paluumuuttajia, heidän turvaverkkojaan 
sekä tarvitsemiaan palveluita. Tutkimuksessa koros-
tuivat paluumuuttajavanhusten sosiaalisten verkos-
tojen, ylirajaisten verkostojen sekä sukupolvien vä-
listen suhteiden tärkeys. Toisaalta kuntien kotout-

93 Suhonen / VATT.
94 Faktaa Express 2A/2015: Mitä ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden kouluttaminen maksaa? 
95 Vanhanen - Kitinoja - Pääskylä (eds.). 
96 Heikkinen.
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tamisohjelmissa sekä vanhuspoliittisissa ohjelmissa 
maahanmuuttajavanhukset ja tuki heidän kohtaa-
miseensa sekä heidän erityistarpeensa jäivät vähäi-
selle huomiolle.

Inkerinsuomalaisten paluumuuton lähestyessä lop-
puaan aihetta on käsitelty mediassa muun muas-
sa historia97, paluumuuttajien sopeutumisen ja sen 
vaikutusten98 sekä paluumuuton hiipumisen näkö-
kulmasta99.

3.5. Lailliseen maahanmuuttoon 
liittyvä muu kehitys

YLEISESTI MAAHANMUUTTOA, 
MAAHANMUUTTAJIA JA MAAHAN-
MUUTTOHALLINTOA KOSKEVAT 
LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEET

Oleskelulupahakemuksen jättämisen ulkomail-
la Suomen edustuston ohella toisen Schen-
gen-valtion edustustoon tai ulkoiselle palvelun-
tarjoajalle mahdollistava laki muutos tuli voimaan 
1.6.2015. Lakimuutos ei kuitenkaan automaattises-
ti merkitse muutoksia palveluverkkoon, vaan hake-
musten vastaanoton mahdollisesta ulkoistamisesta 
edustustosta päättää ulkoasiainministeriö. Mahdol-
lisuus jättää oleskelulupahakemus Schengen-valtion 
edustustoon tai ulkoiselle palveluntarjoajalle on tar-
peen erityisesti silloin, kun hakijoita on suuri mää-
rä tai palvelun alueellinen kattavuus halutaan var-
mistaa. Oleskeluluvan hakijan kannalta lakimuutos 
selkeyttää ja nopeuttaa palvelua. Suomelle ja edus-
tustoverkostolle muutos antaa mahdollisuuden vas-
taanottaa oleskelulupahakemuksia joustavammin ja 
tehokkaammin.100 

Sisäministeriö on asettanut hankkeen toimi-
kaudelle 5.2.2015–30.9.2016 ulkomaalaislu-
pa-asioiden ja tiettyjen turvapaikkamenettelyn 
tehtävien siirtämiseksi Maahanmuuttovirastol-
le. Hankkeen tavoitteena on valmistella esitystä tiet-
tyjen maahanmuuttohallinnon tehtävien siirtämises-
tä poliisilta ja Rajavartiolaitokselta Maahanmuuttovi-
rastolle. Siirto koskisi ulkomaalaisten oleskeluoikeu-
teen liittyviä lupa-asioita ja osaa niistä turvapaikka-
menettelyn alkuvaiheen tehtävistä, jotka kuuluvat 
nyt poliisille ja Rajavartiolaitokselle. Tehtävien siir-
ron tavoitteena on vahvistaa Maahanmuuttoviraston 
asemaa ulkomaalaisasioista vastaavana viranomai-
sena. Lisäksi siirrolla tavoitellaan maahanmuuttohal-
linnon tuloksellisuuden parantamista ja pitkän aika-
välin kustannussäästöjä. Selkeyttämällä vastuunja-
koa varmistetaan myös käytäntöjen yhteneväisyys 
asiakaspalvelussa ja päätöksenteossa. Hankkeessa 
selvitetään parhaat vaihtoehdot asiakaspalvelun to-
teuttamiseksi ja poliisilta vapautuvan henkilöstön uu-
delleensijoittamiseksi Maahanmuuttovirastoon. Toi-
mivallan siirtoa koskeva hallituksen esitys on tarkoi-
tus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2016. 
Muutokset tulisivat voimaan vuonna 2017.101 

97 YLE Uutiset 10.4.2015: Inkeriläisten kohtalo oli kipeä asia presidentti Koivistolle. 
98 YLE Uutiset 11.4.2015: Inkeriläisten paluumuutto muutti Suomea monella tavalla. 
99 YLE Uutiset 10.4.2015: Inkerinsuomalaisten kiinnostus paluumuuttoon vähenee – osa kielikursseista peruttu.  
100 Sisäministeriön asettamispäätös 27.9.2012:  Ulkomaalaislain muutosten valmisteleminen liittyen vaihtoehtoisiin tapoihin 
vastaanottaa oleskelulupahakemuksia ulkomailla.
Sisäministeriön tiedote 21.5.2015: Lakimuutos mahdollistaa uudet tavat jättää oleskelulupahakemus ulkomailla. 
101 Sisäministeriön päätös 5.2.2015: Ulkomaalaislupa-asioiden ja turvapaikkamenettelyn alkuvaiheen tehtävien siirto 
Maahanmuuttovirastolle; selvitys- ja säädöshanke. 
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Suomen ja Uuden-Seelannin välillä solmittua 
työlomajärjestelyä muutettiin tammikuussa 2014 
hallitusten välisellä kirjeenvaihdolla. Alkuperusteis-
ta työlomajärjestelyä alettiin soveltaa elokuussa 
2004, mutta sitä ei ole kansallisesti saatettu voi-
maan. Muutosten tarkoituksena on muun muassa 
laajentaa ikäedellytys koskemaan 18–35-vuotiaita. 
Uusittu sopimus tuli voimaan 1.7.2015. Työlo-
masopimuksen tarkoituksena on helpottaa suoma-
laisten nuorten mahdollisuuksia tutustua Uuden-See-
lannin kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä vastaavasti 
edistää uusiseelantilaisten nuorten mahdollisuuksia 
tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan.102  

Uusi yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1.1.2015. 
Laki toi mukanaan useita muutoksia joiden myötä 
velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta ja eh-
käistä syrjintää laajentuu. Velvollisuus koskee 
viranomaisten lisäksi koulutuksen järjestäjiä, oppi-
laitoksia sekä työnantajia vaikuttaen erityisesti yk-
sityissektorin työelämään ja tasapuolisen kohtelun 
vaatimuksiin. Yhdenvertaisuuden edistämistoimen-
piteiden tavoitteena on, että työpaikoilla noudatetta-
vat menettelytavat mm. työhönotossa, tehtäviä jaet-
taessa, koulutukseen pääsystä päätettäessä, palkas-
ta ja työsuhteisiin liittyvistä etuuksista päätettäes-
sä sekä työntekoon ja työsuhteisiin liittyviä velvolli-
suuksia määritettäessä olisivat aidosti syrjimättömiä. 
Uuden lain myötä yhdenvertaisuussuunnitelma 
eri toimenpiteistä tulee pakolliseksi myös yksityis-
sektorilla koskien vähintään 30 henkeä työllistäviä 
yrityksiä.103 Yritysvastuuverkosto FIBS on julkaissut 
helmikuussa 2015 oppaan104 yhdenvertaisuussuun-
nitelman tekoon yksityissektorille. Uuden lain myö-
tä vähemmistövaltuutetusta tuli yhdenvertai-

suusvaltuutettu, joka valvoo yhdenvertaisuuslain 
noudattamista kaikkien laissa mainittujen syrjintä-
perusteiden osalta. Yhdenvertaisuuden toteutumis-
ta työelämää koskevissa yksittäistapauksissa valvo-
vat kuitenkin edelleen työsuojeluviranomaiset, mut-
ta myös yhdenvertaisuusvaltuutetulla on työelämän 
yhdenvertaisuutta koskevia tehtäviä ja valtuuksia. 
Syrjintälautakunta ja tasa-arvolautakunta yh-
distettiin uudeksi lautakunnaksi, jonka toimiala 
kattaa kaikkien syrjintäperusteiden valvonnan. Lau-
takunta voi antaa kielto- tai velvoitepäätöksiä sekä 
yhdenvertaisuuslain nojalla myös vahvistaa osapuol-
ten välisen sovinnon. Lautakunta voi asettaa kielto- 
ja velvoitepäätöksensä tehosteeksi uhkasakon.105 

Kansallinen laki EU:n sisäasioiden rahastoista tu-
li voimaan 1.1.2015 ja sitä koskeva valtioneuvoston 
asetus 7.4.2015. Laki koskee kahta uutta EU:n si-
säasioiden rahastoa: Sisäisen turvallisuuden ra-
hastoa (ISF) ja Turvapaikka-, maahanmuutto- 
ja kotouttamisrahastoa (AMIF). Sisäisen turval-
lisuuden rahasto jakaantuu ulkoraja- ja viisumipo-
litiikan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyön, 
rikollisuuden torjumisen ja ehkäisemisen sekä krii-
sinhallinnan rahoitusvälineeseen. Laki sisältää sään-
nökset kansallisten ohjelmien ja niitä tarkentavien 
kansallisten toimeenpano-ohjelmien valmistelusta, 
hyväksymisestä ja hallinnoinnista ja toimivaltaisista 
viranomaisista. Laissa säädetään rahastoista myön-
nettävän tuen edellytyksistä, ehdoista, tukeen liitty-
vistä menettelyistä sekä valvonnasta. Sisäasioiden 
rahastojen ohjelmakausi on 2014-2020. Suomen ar-
vioidaan saavan noin 113 miljoonaa euroa rahastois-
ta ohjelmakaudella.106 

102 Hallituksen esitys 84/2014.
 ja sisäministeriön verkkouutinen 25.6.2015: Sopimus Suomen ja Uuden-Seelannin välisestä työlomajärjes-telmästä voimaan.
103 Oikeusministeriön tiedote 30.12.2014: Uusi yhdenvertaisuuslaki voimaan ensi vuoden alusta.  
104 Yhdenvertaisuussuunnittelun opas yksityiselle sektorille / FIBS. 
105 Oikeusministeriö. www.yvtltk.fi ja www.syrjinta.fi.
106 Sisäministeriön tiedote 6.11.2014: Kansallinen laki EU:n sisäasioiden rahastoista valmistunut. 
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3.6. Kotouttaminen

Turvapaikanhakijamäärän kasvun johdosta maahan-
muuttajien kotouttamiskoulutukseen on myönnetty 
valtion lisäbudjetissa 23,8 miljoonan euron lisämää-
räraha ja esimerkiksi Helsingin kaupunki on omas-
sa budjetissaan lisännyt 10 miljoonaa euroa katta-
maan maahanmuuton ja kotouttamisen kasvaneita 
kustannuksia. Myös henkilöstöresursseja on kasva-
tettu aluehallintovirastoissa 16 hengellä sekä työ- ja 
elinkeinotoimistoissa 40 hengellä.107 

KOTOUTTAMISTA KOSKEVIA 
KEHITTÄMISTOIMIA

Hallituksen maahanmuuttopoliittisissa toimen-
piteissä108 11.9.2015 päätettiin, että käynnistetään 
välittömästi sosiaali- ja terveysministeriön sekä si-
säministeriön yhteistyönä selvitys, jonka päämää-
ränä on vastaanottorahan määrän laskeminen. 
Turvapaikanhakijoille maksettava vastaanottoraha on 
kytköksissä toimeentulotuen määrään, mutta se on 
tällä hetkellä 30 % pienempi kuin yleinen toimeen-
tulotuki, koska vastaanottokeskus järjestää turva-
paikanhakijan majoituksen ja perusterveydenhoidon. 
Vastaanottorahan tasoa ja sosiaaliturvajärjestelmää 
koskevat selvitykset on käynnistetty syksyllä 2015 
ja mahdollisista toimenpiteistä päätetään selvitys-
ten perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö sel-
vittää kärkihankkeena hallituskauden aikana asu-
misperusteisen sosiaaliturvan kohdentumista 
kansainvälisissä tilanteissa. Osana tätä laaditaan 
riippumaton selvitys maahanmuuton kustannuksista 
ja vaikutuksista yhteiskuntaamme sisältäen vaiku-
tukset turvallisuuteen. Lisäksi selvitetään pikaises-
ti, voidaanko sosiaaliturvajärjestelmät muut-
taa siten, että myönteisen oleskeluluvan saa-
neet turvapaikanhakijat eivät kuulu asumispe-
rusteisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, vaan 
heillä on oma kotouttamisjärjestelmä. Oman järjes-
telmän mahdollisesti toteutuessa määritellään ko-
touttamisjärjestelmän sisälle eri tukien myöntämisen 
perusteet muun muassa sen mukaan, kauanko hen-
kilö on asunut yhtäjaksoisesti Suomessa. Kotoutta-
misjärjestelmässä tukien tasot ovat lähtökohtaises-
ti alhaisempia kuin nykyisessä asumisperusteisessa 
järjestelmässä.

Kansaneläkelaitoksen palveluiden saavutetta-
vuus maahaanmuuttajien osalta on parantunut 

vuoden aikana, kun KELA on tarjonnut maalis-
kuusta 2015 lähtien etäpalvelua englanniksi, ve-
näjäksi, saameksi ja kurdiksi. Kielipalveluja tar-
jotaan kuvayhteyden avulla etäpalveluna 4–6 tuntia 
viikossa/kielipalvelu. Etäpalvelussa Kelan palvelu-
neuvoja neuvoo asiakasta kuvayhteyden välityksel-
lä. Uusi palvelu lisää asiakkaiden yhdenvertaisuutta. 
Se on hyödyksi myös opastettaessa asiakkaita käyt-
tämään verkkoasiointipalveluja.109 

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO ase-
tettiin uudelle nelivuotiskaudelle marraskuussa 
2015. Neuvottelukunta on valtioneuvoston asetta-
ma laajapohjainen asiantuntijaelin, joka edistää vuo-
rovaikutusta maahanmuuttajien, etnisten vähem-
mistöjen, puolueiden, ammattiliittojen ja keskeis-
ten ministeriöiden välillä maahanmuutto-, kotoutta-
mis- ja yhdenvertaisuusasioissa. ETNOn toimintaa 
on 1.1.2015 alkaen koordinoinut oikeusminis-
teriö uuden yhdenvertaisuuslain mukaisesti. 
Etnisillä, uskonnollisilla ja maahanmuuttajaryhmillä 
on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua päätöksen-
tekoon. ETNO tarjoaa koulutusta ja valmiuksien ke-
hittämismahdollisuuksia jäseninään oleville kansa-
laisjärjestöille.110  

Valtioneuvoston asetuksen 771/2015 mukaan 
ETNOn tehtävänä on seurata etnisten suhtei-
den kehittymistä kansallisella tasolla. Tehtävää 
on tarkoitus suorittaa seuraavalla nelivuotiskaudella 
(2015–2019) käyttäen suhteiden arvioinnissa Good 
Relations -mallia. Mallissa keskitytään neljään hy-
vien etnisten suhteiden osa-alueeseen: asenteisiin, 
henkilökohtaiseen turvallisuuteen, vuorovaikutuk-
seen muiden kanssa sekä osallistumiseen ja vaikut-
tamiseen.111 

MENEILLÄÄN OLEVIA 
KOTOUTTAMISHANKKEITA

Maahanmuuttoviraston sekä opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön aloitteesta on aloitettu pilottihankkeena 
toteutettava turvapaikanhakijoiden osaamis-
kartoitus. Sen avulla on tarkoitus kehittää osaa-
miskartoituksesta luonteva osa vastaanottotoimin-
taa sekä selvittää, millaista osaamista turvapaikan-
hakijoilla on. Pilottihankkeen perusteella päätetään 
toimenpiteistä turvapaikanhakijoiden osaamiskapa-
siteetin käyttöön saamiseksi sekä kohdennetaan ko-
touttamiskoulutusta oikealle tasolle.

107 Kotuttamisen osaamiskeskus / työ- ja elinkeinoministeriö.
108 Hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 11.9.2015.  
109 Kela 2.3.2015 / Ajankohtaista henkilöasiakkaille: Palvelua eri kielillä kuvayhteyden välityksellä. 
110 Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO.
111 ibid
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Euroopan Sosiaalirahaston rahoittama valta-
kunnallinen Kotona Suomessa -hanke toteute-
taan vuosina 2015–2017 ja sitä koordinoi Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Ko-
tona Suomessa -hankkeessa kehitetään maahan-
muuttajien kotoutumista tukevia palveluita ja 
prosesseja. Hyvä alku -hankeosiossa mallinne-
taan pilottiprojektien tulosten pohjalta valtakunnal-
linen kotoutumisen alkuvaiheen palvelumalli. Hyvä 
polku -hankeosiossa vahvistetaan paikallisen, ko-
touttamista tukevan toiminnan vaikuttavuutta alue-
koordinaattorien työn avulla. Lisäksi aluekoordi-
naattorit juurruttavat työ- ja elinkeinoministeriön 
alaisen Kotouttamisen osaamiskeskuksen toimintaa 
maakunnissa. Kotona Suomessa -hanke yhdis-
tää maahanmuuttajien parissa työskentelevät 
asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laa-
dukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalvelui-
ta kaikkialla Suomessa. Maahan muuttavat, eri taus-
toista tulevat ihmiset kotoutuvat palveluiden avulla 
nopeammin itsenäisiksi, yhdenvertaisiksi ja tuotta-
viksi yhteiskuntamme jäseniksi.112    

Turvapaikka- maahanmuutto- ja kotouttamis-
rahastosta (AMIF) rahoitetaan Pelastakaa Lapset 
ry:n toteuttamaa Lasten kokemusasiantuntija-
toiminta osana kotouttamista -hanketta. Hank-
keessa rakennetaan Suomeen saapuneiden lasten ja 
nuorten kokemusasiantuntijamalli osaksi kotoutumi-
seen liittyviä toimintaympäristöjä. Hankkeessa ver-
kostoidaan aihepiirin ympärillä toimivia järjestöjä, 
viranomaisia ja palveluntarjoajia sekä vahvistetaan 
kohderyhmän parissa toimivien asiantuntijuutta las-
ten kokemustiedon esille tuomiseen. Hanke edistää 
alaikäisten turvapaikanhakijoiden palvelujen laatua 
ja lapsilähtöisyyttä. Toiminta tukee kotoutumista, 
vahvistaa lasten tietoisuutta omista oikeuksistaan 
ja parantaa lasten kykyä suojella itseään, edistää 
toimijuutta ja tiedonvaihtoa vertaisryhmässä sekä 
lisää mahdollisuuksia kasvaa aktiiviseen kansalai-
suuteen.113 

Turvapaikka- maahanmuutto- ja kotouttamis-
rahastosta rahoitetaan kahta hanketta jotka koske-
vat pakolaisten kuntiin sijoittumista. Työ- ja elinkein-
oministeriön toteuttamassa SYLVIA II - Pakolais-
ten kuntiin sijoittamisen tehostaminen -hank-
keella haetaan tehostetusti kuntapaikkoja niille, 
jotka ovat saaneet kansainvälisen suojelun perus-
teella oleskeluluvan Suomessa. Tavoitteena on tur-
vata kuntapaikkojen riittävyys tukemalla kuntia ta-

loudellisesti ja lisäämällä kuntien henkilöstön osaa-
mista. Ympäristöministeriön hallinnoimassa ASIM 
- Pakolaisten asumisselvitys -hankkeessa tee-
tetään valtakunnallinen selvitys vuokra-asuntojen 
kysyntä- ja tarjontatilanteesta pakolaisten kuntiin 
ohjaamisen näkökulmasta. Selvityksen laatija ko-
koaa niin julkisen kuin yksityisen vuokra-asumisen 
tiedot ja erilaiset käytännöt valtakunnallisesti sekä 
kokoaa ja laatii suositukset tulevaisuuden varalle. 
Ohjausryhmään kootaan laajalti asian kannalta re-
levantit tahot, millä myös edistetään näiden tahojen 
keskinäistä verkostoitumista. Hankkeet toteutetaan 
vuosina 2015–2016.114  

Turvapaikka- maahanmuutto- ja kotouttamis-
rahastosta rahoitetaan kahta alueellista hanket-
ta, KARIBUNI -tervetuloa Nurmijärven kunnassa 
ja VIEKKU (Vieraat kulttuurit vierelle kulkemaan) 
Rautalammin kunnassa, jotka tukevat alueelli-
sesti pakolaisten kotoutumista ja vastaanottoa 
olemassa olevien resurssien oikealla kohdentamisel-
la sekä kotouttamistoimiin osallistuvien toimijoiden 
osaamista kehittämällä. Hankkeet toteutetaan vuo-
sina 2015 - 2018.115   

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvitti korkea-
koulujen tarjoaman suomen kielen opiskelun 
tilanteen vuoden 2015 aikana ja laatii yhteis-
työssä korkeakoulujen kanssa suomen kielen opis-
kelun kehittämistoimenpiteet kevään 2016 loppuun 
mennessä.116 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee myös suomen 
kielen opiskelumahdollisuuksia uudistavien käytän-
töjen kehittämisyhteistyötä korkeakoulujen kielikes-
kuksissa. Suomen kielen opiskelun seuranta liitetään 
osaksi korkeakouluja koskevaa tiedonkeruuta ja pa-
lautekäytäntöä. 

Osana VNK:n rahoittamaa ”Maankäyttö, asuminen 
ja kestävä julkinen talous” (JULMA) - tutkimus-
hanketta117 tutkittiin Aalto-yliopiston Maankäyttötie-
teiden laitoksella (YTK) alueellista segregaatiota 
ja väestörakenteen muutoksia isoilla kaupun-
kiseuduilla. Yhteenvetona tuloksista voidaan tode-
ta seuraavaa: 1) Maahanmuuttajien määrä on kym-
menessä vuodessa kasvanut huomattavasti ja hei-
dän asumisensa keskittyy voimakkaasti isoihin kau-
punkeihin, 2) Etnisen segregaation aste kaupunkien 
sisällä ei ole tällä aikavälillä yleisesti ottaen suures-
ti muuttunut, joskin kaupungeittain tilanne hieman 

112 Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston hankkeet, päivitetty 12.2.2016.
113 ibid
114 ibid
115 ibid
116 Opetus- ja kulttuuriministeriö.
117 JULMA-tutkimushanke / Aalto-yliopisto http://maa.aalto.fi/fi/research/ytk/research/julma/.
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vaihtelee, 3) Eriytymisen asteessa on suurehkoja 
eroja eri maahanmuuttajaryhmien välillä ja kaupun-
geista erottuu lähinnä Turku jyrkemmän segregaa-
tion suuntaan sekä 4) Etnisen ja sosioekonomisen 
segregaation välillä vallitsee lähes kaikissa kaupun-
geissa suhteellisen vahva riippuvuus.118 

Vuonna 2015 valmistui Erityishuoltojärjestöjen liitto 
EHJÄ ry:n laatima Perheenyhdistämisen hyvät käytän-
nöt -opas119, jonka tavoitteena on tukea kuntien sosi-
aalitoimen työtä perheenyhdistämisen kautta saapu-
vien maahanmuuttajien kotouttamisen alkumetreillä.

KOTOUTTAMISTA KOSKEVAT 
LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEET
 
Ammatillisen peruskoulutuksen valmistavien 
koulutusten uudistus tuli voimaan 1.8.2015 
lukien. Ammatilliseen peruskoulutukseen val-
mentava koulutus (Valma)120 on tutkintoon joh-
tamaton koulutuskokonaisuus, jossa on tarkoitus ot-
taa huomioon opiskelijoiden erilaiset erityistarpeet. 
Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti perusopetuk-
sen päättäneille nuorille, jotka tarvitsevat opiske-
luvalmiuksien parantamista sekä ohjausta ja tukea 
koulutuksen ja ammatin valinnassa. Toisena tärkeä-
nä kohderyhmänä ovat eri syistä koulutuksen ulko-
puolella olevat nuoret ja aikuiset, jotka eivät ole löy-
täneet paikkaansa koulutusjärjestelmässä (heikot 
opiskeluvalmiudet omaavat, alavalinnastaan epä-
varmat, maahanmuuttajat, erityistä tukea tarvitse-
vat jne.). VALMA korvaa aiemman Maahanmuuttajien 
ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulu-
tuksen MAVA:n. Työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentava koulutus (Telma)121 on tarkoitettu 
henkilöille, joilla ei sairauden tai vamman vuoksi ole 
mahdollisuutta siirtyä tutkintotavoitteiseen koulutuk-
seen valmentavan koulutuksen jälkeen. Uudistus tu-
kee osaltaan oppilaitosten monikulttuuristumista.122  

Sisäministeriössä on meneillään lainsäädäntöhan-
ke, jonka tarkoituksena on edistää ulkomaalais-
ten kotoutumista mahdollistamalla ulkomaa-
laisen henkilökortin myöntäminen kaikille jat-
kuvan oleskeluluvan ja kotikunnan Suomessa 
saaneille ulkomaalaisille, vaikka heillä ei olisi en-
nestään luotettavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asia-
kirjaa. Hankkeella helpotetaan näiden ulkomaalais-
ten asemaa tilanteessa, jossa pankit ovat kiristäneet 
käytäntöjään henkilöllisyyden tunnistamisen suh-

teen, mikä on johtanut siihen, että merkintä varmis-
tamattomasta henkilöllisyydestä on estänyt esimer-
kiksi pankkitilin avaamisen ja verkkopankkitunnusten 
saamisen. Tämän vuoksi Suomeen on ollut muodos-
tumassa varsin mittava oleskeluluvan saaneiden ul-
komaalaisten ryhmä, joiden pankki- ja viranomais-
asiointi on merkittävällä tavalla vaikeutunut tai tullut 
jopa mahdottomaksi, koska tällaista merkinnän si-
sältävää matkustusasiakirjaa ei ole enää hyväksytty 
eivätkä he ole voineet edellä kuvatuista syistä saada 
ulkomaalaisen henkilökorttia.123 

KOTOUTTAMISTA KOSKEVIA TUTKIMUKSIA

Siirtolaisuusinstituutin julkaisemassa kokoelmateok-
sessa Participation, Integration, and Recognition: 
Changing Pathways to Immigrant Incorporation124 

avataan kotoutumisen eri ulottuvuuksia yhteisön ja 
yksilön tasolla. Teoksessa korostuu kotoutumisen mo-
ninaisuus niin yksilöiden välillä kuin myös saman yk-
silön kohdalla eri elämän aloilla. Maahanmuuttajan 
lähtö- ja saapumiskontekstilla kuten maahanmuuton 
syillä ja ihmisen taustalla on suuri vaikutus toteutu-
neeseen kotoutumispolkuun, mutta niin myös vas-
taanottavan yhteiskunnan asenneilmapiirillä. Kotou-
tumisprosessin sisäänrakennetut valtasuhteet tulisi 
tiedostaa, jotta kotoutuminen olisi aidosti kaksi-
suuntainen prosessi, josta sekä maahanmuut-
taja että vastaanottava yhteiskunta hyötyisivät.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen julkaisus-
sa Maahanmuuttajataustaiset oppijat suomalaisessa 
koulutusjärjestelmässä125 arvioidaan maahanmuut-
tajien koulutuspalveluita. Arvioinnissa tuotettiin tie-
toa opetuksen ja koulutuksen järjestäjien nä-
kökulmasta, millaisina he näkivät omat kykyn-
sä ja mahdollisuutensa tarjota maahanmuutta-
jataustaisille oppijoille yhtäläiset mahdollisuu-
det osallistua kaikille yhteiseen koulutukseen. 
Tutkimuksen tulosten perusteella opetuksen ja kou-
lutuksen järjestäjät olivat pääsääntöisesti tyytyväi-
siä maahanmuuttajataustaisten oppijoiden koulutus-
tarjontaan, koulutusten haku- ja nivelvaiheiden su-
juvuuteen sekä kielten opetukseen ja muuhun oppi-
misen tukeen.

Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) vuoden 2015 
neljännessä fokusoidussa tutkimuksessa, Changes in 
immigration status and purpose of stay: an overview 
of EU Member States approaches126, tutkittiin kan-

118 Hirvonen - Puustinen. s. 64-69.
119 Lehtonen - Niinimäki / EHJÄ.
120 Opintopolku: https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/%EF%BB%BFammatilliseen-peruskoulutukseen-valmentava-koulutus/.
121 Opetushallitus: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/valmentavat_koulutukset/telma.
122 Opetus- ja kulttuuriministeriö.  
123 Hallituksen esitys eduskunnalle henkilökorttilaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamises-ta. Luonnos 21.10.2015.
124 Heikkilä - Kostiainen - Leinonen (toim.).
125 Pirinen (toim.) / Kansallisen koulutuksen arviointikeskus.
126 Kiuru / EMN focussed study 4/2015.
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sainvälistä suojelua saaneiden integroitumista työ-
markkinoille. Suomessa kotouttamispalveluja tarjo-
taan lähtökohtaisesti samoin perustein riippumatta 
oleskeluluvan perusteesta. Niin ikään ulkomaalaisilla 
on lähtökohtaisesti käytettävissään samat työelämä-
palvelut kuin kantasuomalaisilla. Tutkimuksen Suo-
mea koskevan selvityksen johtopäätöksistä voidaan 
todeta, että maahanmuuttajien työllistymistä 
edistää erityisesti koulutuksen kytkeminen tii-
viisti työelämään, koska maahanmuuttajilla ei ole 
aikaisempien työpaikkojen tuomia verkostoja. Myös 
maahanmuuttajiin kohdistuvaa kielitaitovaatimusta 
voidaan pitää kohtuuttomana, joka saattaa muodos-
taa esteen työpaikan tai opiskelupaikan saamiselle, 
jos tarjolla samaan paikkaan on myös suomalaisia.

Somalialaistaustaiset ovat venäjän- ja viron-
kielisten jälkeen Suomen kolmanneksi suurin 
vieraskielinen vähemmistö, johon kuuluu lähes  
16 000 henkeä. Somalialaistaustaisia on muutta-
nut Suomeen 1990-luvun alusta lähtien joten soma-
lialaistaustaisiin kuuluu paljon myös toisen polven 
maahanmuuttajia muodostaen siten pitkän aikavä-
lin kotoutumistutkimuksen kannalta mielenkiintoisen 
ryhmän. Vuoden 2015 aikana onkin ilmestynyt 
useita somalialaisia koskevia tutkimuksia.127

Helsingin kaupungin tietokeskus on julkaissut soma-
liyrittäjiä koskevan tutkimuksen Kauppakansa 
pakosalla: Somaliyrittäjät meillä ja muualla128. Esi-
merkiksi USA:n Minnesotaan sekä Ison-Britannian 
suuriin kaupunkeihin on jo muodostunut vilkkaita so-
malialaisten omistamien yritysten keskittymiä. Suo-
messa suurin osa somalialaisista sekä heidän yritys-
toiminnastaan on sijoittunut pääkaupunkiseudulle. 
Vaikka somaliyrittäjiä on vielä melko vähän, innos-
tusta yritystoimintaan tukee vahva kaupan-
käynnin perinne sekä laajat kansainväliset ver-
kostot. Haasteena on yritystoiminnan nojaaminen 
omaan yhteisöön sekä resurssien että asiakaskunnan 
osalta. Samoin yritysneuvontapalveluiden käyttämi-
nen on vähäistä. Somalialaisten liiketoiminnan kas-
vun esteenä on ollut toisaalta se, etteivät yritykset 
olleet onnistuneet laajentamaan asiakaskuntaansa 
yhteisön ulkopuolelle ja toisaalta rahoituksen riittä-
mättömyys. Uskonnollisista syistä rahoitusta ei joko 
haluttu pankista tai tarvittavaa takaajaa oli vaikea 
löytää. Tulevaisuudessa somalialaiset odotti-
vat somalialaisten ja kantaväestöön kuuluvien 
yhteisyritysten lisääntyvän, toisen polven so-

malialaisten hyödyntävän yritystoiminnassaan 
Suomessa saamaansa koulusta ja yhteisöllisen 
toimintatavan tukevan tätä myöten myös van-
hemman sukupolven yritystoimintaa. 

Suomen somalit129 on teos, joka perustuu haastatte-
luihin, tilastoihin ja tutkimuksiin koskien Suomessa 
asuvien somalien elämää. Teoksessa käydään läpi 
Suomeen muuttaneen somaliyhteisön historiapers-
pektiivistä, heidän kokemuksiaan, somalikulttuurin 
näkymistä elämässä Suomessa, kohtaamisia valta-
väestön kanssa, arkea, juhlaa, kotoutumista ja yh-
teiskunnallista vaikuttamista.

Turun yliopistossa tarkastetussa väitöstutkimuksessa 
Mistä on hyvät tytöt tehty - Somalitytöt ja maineen 
merkitykset130 Anu Isotalo tutkii somalityttöjen ar-
kea, tyttöihin kohdistuvia odotuksia sekä heidän kä-
sityksiään maineen kannalta merkittävistä valinnois-
ta. Tutkimus tuo esille somalityttöjen maineen 
merkityksen niin perheen hyvinvoinnin kannal-
ta kuin peilinä somalikulttuurin ja uskonnollis-
ten arvojen tilasta somalidiasporassa.

Vuonna 2015 työ- ja elinkeinoministeriö on ti-
lannut neljä kotouttamista koskevaa tutkimus-
ta, jotka koskeva maahanmuuttajajärjestöjä palve-
lun tuottajina131, kotouttamissuunnitelman vaiku-
tusta lasten koulutusvalintoihin132, maahanmuutta-
jataustaisten perheiden varhaisen tuen palveluita133  
sekä maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia134. 

Elina Ekholmin tutkimuksen Työtä yhteisön ja yhteis-
kunnan hyväksi - maahanmuuttajajärjestöt palvelui-
den tuottajina135 mukaan suurin osa maahanmuut-
tajajärjestöistä toimii vapaaehtoistyön pohjalta pie-
nin avustuksin. Toisena ryhmänä ovat hankerahoi-
tuksella toimivat järjestöt ja pienimpänä ryhmänä 
ostopalveluita tuottavat järjestöt. Tutkimuksen kes-
keinen löydös on, että maahanmuuttajajärjestöjen 
kieli- ja kulttuuriosaaminen edesauttavat kohtaa-
maan tarvelähtöisesti niitäkin, joita julkisen sektorin 
on vaikea tavoittaa. Maahanmuuttajajärjestöjen 
vahvuus on tehokkaammassa ja kohdennetum-
massa kotouttamispalveluiden tuottamisessa. 

Tutkimuksessa Kotoutumissuunnitelmien vaikutuk-
set maahanmuuttajien lasten koulutusvalintoihin136 
vertailtiin maahanmuuttajia, jotka olivat muuttaneet 
Suomeen hieman ennen ja hieman jälkeen touko-

127 Suomen somalialaisten liitto http://somaliliitto.fi/somalialaiset-suomessa/.
128 Joroinen - Hassan Mohamed.
129 Mubarak - Nilsson -Saxen.
130 Isotalo.
131 Ekholm.
132 Hämäläinen - Pesola - Sarvimäki.
133 Turtiainen - Hiitola.
134 Kerkkänen - Säävälä.
135 Ekholm. 
136 Hämäläinen - Pesola - Sarvimäki.
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kuun 1997, jolloin kotoutumissuunnitelman laatimi-
nen tuli pakolliseksi ensimmäistä kertaa työnhaki-
joiksi ilmoittautuville maahanmuuttajille. Tutkimus-
tulosten perusteella kotoutumissuunnitelmaa voi-
daan pitää tehokkaana kotouttamispolitiikkana 
vielä seuraavankin maahanmuuttajasukupol-
ven kannalta, koska tutkimuksen mukaan verrok-
kiryhmää useammin kotouttamissuunnitelman saa-
neiden maahanmuuttajien lapset kirjoittivat ylioppi-
laaksi ja opiskelivat ammattikorkeakoulussa.

Tutkimuksessa Varhaisen tuen palvelut maahan-
muuttajataustaisille perheille - Ammattilaisten ja 
perheiden kokemuksia137 tutkittiin neuvolan, var-
haiskasvatuksen ja koulun tarjoamia palveluita mo-
nikulttuurisille perheille. Tärkeimpiä tekijöitä var-
haisen tuen palveluissa ovat tutkimuksen mu-
kaan ammattilaisten ja vanhempien välinen 
luottamuksellinen ja toinen toistaan arvosta-
va suhde. Suhteen syntymistä voidaan tutkimuk-
sen mukaan kehittää ammattilaisten monikulttuu-
risuus koulutuksella sekä resursoinnilla, joka takaa 
riittävästi aikaa kohtaamiseen. 

Maahanmuuttajien psyykkistä hyvinvointia ja mielen-
terveyttä edistävät tekijät ja palvelut138 -tutkimuk-
sesta käy ilmi, että maahanmuuttajien mielenterve-
yden hyvinvointi on moninainen ilmiö. Yhteenvetona 
voidaan kuitenkin todeta, että kotouttamista vah-
vistavat toimenpiteet tukevat myös psyykkistä 
hyvinvointia. Niin ikään toimivimpia interventioita 
ovat arjen kuormitusta helpottavat toimet. Hoidolli-
sissa interventioissa puolestaan on tärkeää huomi-
oida kulttuurinen esteettömyys.

Tilastokeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä 
Työterveyslaitos toteuttivat vuonna 2015 tutkimuk-
sen Maahanmuuttajien työ ja hyvinvointi Suomes-
sa 2014139. Tutkimuksessa kuvataan vuonna 2014 
Suomessa vakituisesti asuvaa ulkomaalaistaustais-
ta väestöä: maahanmuuton syitä, koulutusta, kieli-
taitoa ja työmarkkinatilannetta sekä terveyttä ja hy-
vinvointia. Tutkimuksen keskeinen tulos on aiempaan 
rajalliseen tietoon perustuvaan käsitykseen verrat-
tuna myönteisempi kuva ulkomaalaistaustaisen 
väestön tilanteesta Suomessa. Ulkomaalaistaus-
taisen väestön työllisyys yli 10 vuotta Suomessa asu-
neiden kohdalla oli vain 5 % matalampi kuin suoma-
laistaustaisten. Pakolaistaustaisten henkilöiden työl-
lisyysaste oli heikompi, mutta heidänkin kohdallaan 
10 vuotta maassa oleskelleista miehistä jo 57 % oli 

työelämässä. Naisten kohdalla työllistymiskehitys oli 
hitaampaa. Myös korkea-asteen tutkinnon suoritta-
neita oli lähes yhtä paljon kuin suomalaistaustaisis-
sa. Toisaalta matalasti koulutettujen (korkeintaan 
peruskoulun oppimäärä) osuus ulkomaalaistaustai-
silla oli huomattavasti suurempi kuin suomalaistaus-
taisilla. Vanhempien matalalla koulutustasolla näyt-
ti olevan myös yhteys nuorten varhaiseen koulun-
käynnin keskeyttämiseen, mikä oli huomattavasti 
yleisempää ulkomaalaistaustaisilla. Terveyden osal-
ta voidaan mainita, että ulkomaalaistaustaisten kes-
kuudessa alkoholin käyttö oli huomattavasti suoma-
laistaustaisia vähäisempää ja elintavat olivat muu-
tenkin terveellisemmät koko väestöön verrattuna.140 

Hyvinvointia tutkittiin myös Helsingin kaupungin tie-
tokeskuksen tutkimuksessa Ulkomaalaistaustaisten 
nuorten hyvinvointi Helsingissä141, joka pohjautui 
vuonna 2013 tehtyyn kouluterveyskyselyyn. Tutki-
muksessa vertailtiin kolmea helsinkiläisryhmää: en-
simmäisen polven maahanmuuttajia, toisen polven 
maahanmuuttajia ja suomalaistaustaisia. Raportin 
keskeinen havainto on, että ulkomaalaistaus-
taisten nuorten hyvinvointi on suomalaistaus-
taisia heikompi niin tilastojen kuin koetunkin 
hyvinvoinnin valossa. Ensimmäisen polven nuoril-
la on enemmän negatiivisia kokemuksia omaan hy-
vinvointiinsa liittyen verrattuna toisen polven nuo-
riin, mikä heijastaa maahan muuttavaan sukupol-
veen kohdistuvia paineita. Yllättävänä raportissa pi-
detään sen sijaan sitä, että muuton sopeutumisen 
hintaa maksaa vielä seuraavakin sukupolvi.

KOTOUTTAMISESTA KÄYTYÄ JULKISTA 
KESKUSTELUA

Mediaseurannassa kotouttamista koskeva keskustelu 
on noussut otsikoihin printtimedian puolella elokuul-
ta vuoden loppuun. Verkkomedian puolella kotout-
tamista koskevaa keskustelua käytiin jonkin verran 
lisäksi ennen vaaleja.142 Suomen kotouttamispolitii-
kan toimivuutta on jonkin verran arvosteltu julkises-
sa keskustelussa. Esimerkiksi Siirtolaisuusinstituutin 
eläkkeellä olevan johtajan, tutkija Ismo Söderlingin 
mukaan Suomi on epäonnistunut maahanmuuttaji-
en kotouttamisessa. Hänen mukaansa kotouttamista 
pitäisi profiloida enemmän tulijoiden taitojen ja omi-
naisuuksien mukaan sekä tehostaa prosessia koko-
naisuudessaan.143 Niin ikään kotouttamiskoulutuksen 
kustannuksia on kritisoitu julkisuudessa.144

137 Turtiainen - Hiitola.
138 Kerkkänen - Säävälä.
139 Nieminen - Sutela - Hannula.
140 Tilastokeskus. 
141 Ranto - Ahlgren-Leinvuo - Haapamäki - Högnabba.
142 STT:n mediaseuranta.
143 Helsingin Sanomat 19.10.2015: Tutkija: Maahanmuuttajien kotouttamisessa epäonnistuttu Suomessa -Ruotsissa tehdään jo 
”etnistä profilointia”.
144 Helsingin Uutiset 6.5.2015: Maahanmuuttajien kotouttaminen on miljoonabisnes - kulut vain kasvavat.
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3.7. Kansalaisuus 

Suomen kansalaisuuden vuonna 2015 sai 8 281 
henkilöä. Kansalaisuushakemusten määrä on kasva-
nut jo vuosia. Vuodesta 2014 vuoteen 2015 kasvu oli 
poikkeuksellinen, minkä jälkeen vuonna 2015 kasvu 
on tasaantunut. Vuonna 2015 kansalaisuushakemuksia 
ja -ilmoituksia jätettiin yhteensä 11 880 kappaletta, 
joista 93 % (11 041 kpl) oli kanslaisuushakemuksia. 

Kielteisten päätösten määrä kasvoi 16 %:iin 
vuonna 2015 kaikista tehdyistä päätöksistä, kun se 
vuonna 2014 oli 12,5 %. Kielteinen kansalaisuus-
hakemuspäätös johtuu useimmiten puutteelli-
sesta kielitaidosta. Kansalaisuuslain mukaan kan-
salaisuuden saamisen edellytyksenä on tyydyttävä 
suullinen ja kirjallinen suomen tai ruotsin kielen tai-
to. Yleisen kielitutkinnon mukainen riittävä kielitaito 
on taitotaso 3, joka on määritelty seuraavasti: ” Ym-
märtää pidempää yhtäjaksoista puhetta ja keskeisen 
ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos 
aihepiiri on tuttu ja puhetempo normaali. Ymmärtää 
tavallisia jokapäiväisen elämän tekstejä, mutta vaa-
tivammat tekstit, joiden aihepiiri on vieras, saattavat 
tuottaa vaikeuksia. Selviää tavallisimmissa käytännön 
puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, 
yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kie-
liopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeut-
tavat ymmärtämistä.”145 Kielitaitovaatimuksesta voi-
daan poiketa kokonaan tai osittain yli 65-vuotiaiden 
kansainvälistä suojelua saaneiden tai luku- ja kirjoi-
tustaidottomien kohdalla sekä terveydellisten syiden 
johdosta. Maahanmuuttoviraston kansalaisuusyksikön 
mukaan suurimmassa osassa hakemuksissa, joihin oli 
tehty kielitaitokielteinen päätös, hakija oli vedonnut 
kielitaitoedellytyksestä poikkeamiseen. 

145 Opetushallitus: http://www.oph.fi/download/169733_Taitotasokuvaukset_CEFR.pdf.

Tärkeimmät syyt kielteiselle 
kansalaisuushakemuspäätökselle

■ Lapsi, jonka vanhem-
malle kielteinen päätös

■ Riittämätön kielitaito

■ Epäselvä henkilölisyys

■ Rikokset

■ Ei toimittanut pyydet-
tyä selvitystä

■ Muut syyt / 
useita syitä
 

Kansalaisuushakemusten osalta suurimmat ha-
kijaryhmät ovat aiempien vuosien tapaan Venäjän 
federaation kansalaiset (2 312 hakemusta), somalia-
laiset (1 316 hakemusta), irakilaiset (988 hakemus-
ta), afganistanilaiset (508 hakemusta) ja virolaiset 
(448 hakemusta). Somalialaiset ja irakilaiset haki-
vat kansalaisuutta hieman vähemmän kuin vuonna 
2014. Muiden kansalaisuuksien osalta hakemusmää-
rät pysyivät melko samansuuruisina.
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Viro
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Lähde: Maahanmuuttovirasto

Lähde: Maahanmuuttovirasto

Kansalaisuushakemukset kansalaisuuksittain

Kansalaisuusilmoituksia tuli vuonna 2015 vireille 
839 kappaletta ja päätöksiä tehtiin 855 kappaletta. 
Kansalaisuusilmoituspäätöksistä 97 % oli myöntei-
siä. Kansalaisuusilmoitusten osalta suurin hakijaryh-
mä olivat Ruotsin kansalaiset.
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3.8. Maahanmuuton ja 
muuttoliikkeen hallinta

Turvapaikanhakijamäärän kasvun johdosta hallitus 
on 11.9.2015 julkaissut hallituksen maahanmuutto-
poliittiset toimenpiteet sekä 8.12.2015 turvapaikka-
poliittisen toimenpideohjelmansa, joissa olevia toi-
menpiteitä on toteutettu ja toteutetaan erilaisilla ai-
kajänteillä.146 Toimenpiteistä myös tiedotetaan aktii-
visesti lähtömaihin muun muassa sosiaalisen median 
kanavia kuten Facebookia käyttäen.147 

VIISUMIPOLITIIKKA JA RAJAVALVONTA

Suomeen myönnetyt viisumit 2013-2015

2013 2014
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2015

Lähde: Ulkoministeriö

Vuonna 2015 Suomeen myönnettiin yhteen-
sä 773 718 viisumia mikä on 45 % vähemmän 
kuin vuonna 2014 ja vain puolet vuonna 2013 
myönnettyjen viisumien määrästä. Suurin osa 
viisumeista myönnetään venäläisille joten viisumilu-
vut kuvastavat hyvin Venäjän taloustilanteen, rup-
lan kurssin ja ulkopoliittisen tilanteen vaikutuksia ve-
näläisten Suomeen suuntautuneeseen matkailuun.

Rajavalvonnan sujuvuutta ja turvallisuutta on paran-
nettu vuoden 2015 aikana Imatran, Nuijamaan ja 
Vaalimaan rajanylityspaikoilla tehdyillä laajennuksil-
la sekä pakollisia VIS-viisumeihin liittyviä sormenjäl-

kitarkistuksia varten käyttöön otetulla uudella mo-
biililaitteella, joka on liitetty passinlukulaitteeseen 
ja langattomaan sormenjälkien lukulaitteeseen. Vii-
sumitietojärjestelmä (VIS) otetaan käyttöön kaikilla 
alueilla vuoden 2016 alussa. Tämän myötä kaikilla 
alueilla käytetään biometrisiä tunnisteita, mikä pa-
rantaa Schengen-viisumien turvallisuutta. Lisäksi Ra-
javartiolaitoksen maahanmuuttoasioiden yhteyshen-
kilöt raportoivat työstään viikoittain. Tähän sisältyy 
myös tiedot laittoman / säännösten vastaisen maa-
hanmuuton muuttoreiteistä.148  

Vuoden 2015 loppuun mennessä Suomi oli ul-
koistanut viisumipalvelut kolmessa uudessa 
maassa: Kiinassa, Intiassa ja Turkissa. Näissä 
maissa Suomen viisumia hakevia palvelee yhteensä 
noin 30 viisumikeskusta. Aiemmin viisumipalvelut on 
ulkoistettu jo Venäjällä, Ukrainassa ja Thaimaassa.149 
  
Rajavartiolaitos on antanut aktiivisen ja merkittävän 
työpanoksen myös ulkomailla toteutettuihin Fron- 
texin koordinoimiin yhteisoperaatioihin Välimerellä ja 
Kaakkois-Euroopan maarajoilla. Se on osallistunut 
kaikkiin Välimeren merioperaatioihin eli Posei-
don Sea-, Triton- ja Indalo -operaatioihin. Rajavar-
tiolaitoksen asiantuntijat ja rajakoirat ovat osallistu-
neet Frontexin koordinoimiin yhteisoperaatioi-
hin Kaakkois-Euroopassa, esimerkiksi Bulgariassa, 
Kreikassa ja Unkarissa. Vuosittain Suomi käyttää 
noin 11 henkilötyövuotta yhteisoperaatioihin. Tu-
keakseen yhteiseurooppalaisia operaatioita alueella, 
johon säännösten vastaisen maahanmuuton muut-
tovirrat vaikuttavat eniten, Suomi on päättänyt si-
joittaa partioveneen edellä mainittuun Poseidon Sea 
-yhteisoperaatioon Egeanmerellä tammi-huhtikuus-
sa 2016.150 

MAAHANMUUTON JA MUUTTOLIIKKEEN 
HALLINTAAN LIITTYVÄT 
LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEET

Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevat lainsää-
däntömuutokset tulivat voimaan 1.7.2015. Säi-
löön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöön-
ottoyksiköstä annetun lain muutoksilla paranne-
taan säilöön otettujen ulkomaalaisten asemaa 
ja oikeusturvaa. Myös säilöönottoyksikön, sen asi-
akkaiden ja henkilökunnan turvallisuutta paran-
netaan. Samalla ulkomaalaisen ilmoittautumisvel-
vollisuutta muutettiin toimivammaksi niin, että sen 

146 Hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet 11.9.2015 ja hallituksen turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma 
8.12.2015. Aiheesta tarkemmin luvussa 2.
147 Ulkoministeriö.
148 Rajavartiolaitos.
149 ibid
150 ibid
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käyttö säilöönoton vaihtoehtona helpottuu. Lisäksi 
lakiin lisättiin mahdollisuus järjestää säilöönottoa ja 
säilöönoton jatkamista koskevia oikeudenkäyntejä 
videoneuvottelua tai muuta soveltuvaa teknistä tie-
donvälitystapaa hyödyntäen. Tämä säästää merkit-
tävästi poliisin resursseja, kun säilöön otettuja ul-
komaalaisia ei tarvitse enää kuljettaa käräjäoikeu-
den istuntoihin.151

Ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä 
annetun lain mukaan voimankäyttövälineiden käyt-
tö säilöönottoyksiköissä edellyttää koulutusta, jos-
ta säädetään tarkemmin sisäministeriön asetuk-
sella säilöönottoyksikön virkasuhteisen henki-
lön voimankäyttövälineiden käyttöä koskevas-
ta koulutuksesta. Asetus tuli voimaan 1.1.2016.152  

Sisäministeriö on asettanut toimikaudelle 
23.2.–31.12.2015 lainsäädäntöhankkeen säi-
löönoton uusien vaihtoehtojen käyttöönottami-
seksi. Hankkeessa selvitetään asuinpaikkaa koske-
vien velvoitteiden ja sähköisen valvonnan käyttöön-
ottamista ulkomaalaisten säilöönoton vaihtoehtoina. 
Tavoitteena on vähentää erityisesti alaikäisten, per-
heellisten ja muiden haavoittuvassa asemassa ole-
vien ulkomaalaisten säilöönottoa. Hanke perustuu 
joulukuussa 2014 valmistuneeseen selvitykseen säi-
löönoton vaihtoehdoista.153 

151 Sisäministeriö tiedote 25.6.2015: Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevat lakimuutokset voimaan. 
152 Sisäministeriön asetus säilöönottoyksikön virkasuhteisen henkilöstön voimankäyttövälineiden käyttöä koskevan koulutuksen 
toteuttamisesta (1560/2015).
153 Sisäministeriön asettamispäätös 23.2.2015: Säilöönoton vaihtoehdot -hanke.
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4. Kansainvälinen suojelu 
ja turvapaikka

4.1. Turvapaikanhakijat ja 
tehdyt päätökset

Vuonna 2015 turvapaikkaa haki Suomesta  
32 476 henkilöä, mikä tarkoittaa turvapaikan-
hakijamäärän lähes 9-kertaistuneen vuoteen 
2014 nähden. Samaan aikaan EU- ja ETA-maista 
haki ensimmäistä kertaa turvapaikkaa 1,26 miljoo-
naa ihmistä, mikä on lähes kaksinkertainen määrä 
vuoteen 2014 nähden. Absoluuttisesti turvapaikan-
hakijoita saapui Euroopassa eniten Saksaan (442 
000), mikä on 2,5-kertainen määrä vuoteen 2014 
nähden. Myös Ruotsissa, Unkarissa ja Itävallassa 
turvapaikanhakijamäärät kasvoivat yli 50 000:lla 
edelliseen vuoteen nähden. Suomessa turvapai-
kanhakijamäärän kasvu oli kuitenkin suhteel-
lisesti Euroopan suurinta.154 

Kuukausitasolla turvapaikkahakemuksia tuli huhti-
kuun loppuun saakka alle 400 hakemusta kuukau-
dessa. Hakijamäärän voimakas kasvu alkoi heinä-
kuussa ja huippukuukautena syyskuussa hakijoi-
ta tuli lähes 11 000 henkeä. Loppuvuotta kohden 
hakijamäärät kääntyivät laskuun ja joulukuussa ha-
kijoita tuli enää reilu 1 800.

154 Eurostat / Asylum Statisticks. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics.
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Lähde: Maahanmuuttovirasto

Turvapaikanhakijat 2013-2015

Turvapaikanhakijoiden suurin lähtömaa vuon-
na 2015 oli vuoden 2014 tapaan Irak. Irakilais-
ten hakijoiden määrä lähes 25-kertaistui edellisestä 
vuodesta. Toiseksi suurimmaksi hakijaryhmäksi nou-
sivat afganistanilaiset edellisen vuoden neljänneltä 
sijalta jopa yli 25-kertaisella hakijamäärällä. Kolman-
neksi eniten tulijoita oli Somaliasta, joiden kohdalla 
määrä edelliseen vuoteen nähden lähes viisinkertais-
tui. Syyrialaiset nousivat ensikertaa Suomesta turva-
paikkaa hakevien viiden suurimman kansalaisuuden 
joukkoon, sijalle neljä. Vuonna 2014 syyrialaisia tur-
vapaikanhakijoita saapui 149 joten syyrialaistenkin 
kohdalla hakijamäärä lähes kuusinkertaistui. Toise-

Irak
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Afganistan
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Somalia
1 981

Syyria
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Albania
762

Turvapaikanhakijoiden kansalaisuudet, viisi suurinta ryhmää 2015
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na uutena ryhmänä suurimpien hakijakansalaisuuk-
sien joukkoon nousivat albanialaiset.

Vuonna 2015 Maahanmuuttovirasto ratkai-
si yhteensä 7 466 turvapaikkahakemusta, mi-
kä on yli kaksinkertainen määrä vuoteen 2014 näh-
den. Pois lukien raukeamispäätökset turvapaikka-
hakemuksiin tehtyjen päätösten määrä on kasva-
nut edellisestä vuodesta noin neljänneksen.  Vuon-
na 2015 ratkaistiin kuitenkin pääasiassa hakemuksia, 
jotka olivat tulleet vireille ennen turvapaikanhakija-
määrän suurta kasvua. Päätöstilastoissa turvapai-
kanhakijamäärän kasvu näkyy kuitenkin rauennei-
den turvapaikkahakemusten määrässä. Rauenneis-
ta turvapaikkahakemuksista suurimmassa osassa 
hakija on peruuttanut turvapaikkahakemuksensa ja 
palannut kotimaahansa. Rauenneiden turvapaik-
kahakemusten määrä on yli 10-kertaistunut 
vuoteen 2014 nähden. Suhteutettuna rauennei-
den hakemusten määrä vuoden aikana jätettyihin 
turvapaikkahakemuksiin rauenneiden hakemusten 
suhteellinen määrä ei ole kuitenkaan kasvanut. Kun 
turvapaikkahakemuksiin tehdyt raukeamispäätök-
set jätetään tarkastelun ulkopuolelle, vuonna 2015 
oleskelulupa turvapaikkaprosessissa myönnettiin  
44 %:ssa tehtyjä päätöksiä; vuonna 2014 vastaa-
vasti 40 %:ssa. Samaan tapaan tarkasteltuna tur-
vapaikka myönnettiin kuitenkin huomattavasti aikai-
sempaa useammin, 25 %:ssa tehtyjä päätöksistä, 
kun vuonna 2014 turvapaikan sai vain 14 %. Luku-
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määrällisesti myönnettyjen turvapaikkojen määrä yli 
kaksinkertaistui vuoden takaisesta. Samassa tarkas-
telussa kielteisten päätösten suhteellinen määrä las-
ki hieman edellisestä vuodesta, ollen vajaat 31 %. 
Loput päätökset turvapaikkaprosessissa ovat tutki-
mattajättämispäätöksiä155, joista suurimmassa osas-
sa henkilö palautetaan Dublin-menettelyssä siihen 
sopimusvaltioon, joka on vastuussa turvapaikkaha-
kemuksen käsittelystä.

Tilastoista esiin nousevana melko lyhytaikaiseksi 
jääneenä ilmiönä voidaan mainita pääasiassa alba-
nialaisten jättämät ilmeisen perusteettomat turva-
paikkahakemukset heinä-elokuussa 2015. Vuonna 
2015 ilmeisen perusteettomiin turvapaikkaha-
kemuksiin tehtiin yhteensä 758 päätöstä kun 
taas vuonna 2014 vastaava luku oli 378 päätös-
tä. Vuonna 2015 albanialaisten jättämiä hakemuk-
sia tuosta määrästä oli 328 kappaletta ja kosovo-
laisten 85 kappaletta. Vuonna 2014 vastaavat luvut 
olivat 65 ja 30 kappaletta. Albanialaisten tekemi-
en, ilmeisen perusteettomiksi todettujen tur-
vapaikkahakemusten määrä siis yli viisinker-
taistui ja kosovolaistenkin määrä lähes kolminker-
taistui. Vuonna 2015 albanialaisten turvapaik-
kahakemuksiin tehtiin yhteensä 667 päätöstä, 
joista yhdelläkään ei myönnetty kansainvälis-
tä suojelua tai oleskelulupaa. Ilmiössä oli viitteitä 
siitä, että vapaaehtoisen paluun järjestelmästä olisi 
liikkunut harhaanjohtavaa tietoa, koska albanialaiset 

155 Lisätietoja tutkimattajättämispäätöksistä: 
http://www.migri.fi/turvapaikka_suomesta/turvapaikan_hakeminen/hakemuksen_kasittely/tutkimatta_jattaminen.
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kertoivat yhdeksi syyksi maahan tulolleen vapaaeh-
toisen paluun tuen. Elokuussa Maahanmuuttoviras-
to teki päätöksen, ettei albanialaisille turvapaikan-
hakijoille makseta vapaaehtoisen paluun tukea kuin 
poikkeuksellisesti.

Vuonna 2015 turvapaikanhakijoista suurin ikä-
ryhmä olivat 18–34-vuotiaat, jotka edustivat yli 
60 % kaikista hakijoista. Toiseksi suurin ryhmä, 
vajaa neljännes kaikista hakijoista, olivat alaikäiset 
turvapaikanhakijat kattaen niin yksintulleet kuin per-
heensä kanssa turvapaikkaa hakevat. 35-64-vuotiai-
ta oli hakijoista 15 % ja yli 65-vuotiaita vain 0,2 %. 

Sukupuolijakauma myönteisen kansainvälisen suo-
jelun päätöksen saaneiden keskuudessa vuonna 
2015 oli seuraava: miehiä oli noin 73 % ja naisia 
noin 27 %. Vuonna 2015 tehtiin päätöksiä pääasias-
sa jo ennen turvapaikanhakijoiden määrän kasvua 
vireille tulleisiin hakemuksiin. Vuonna 2015 tulleiden 
turvapaikanhakijoiden keskuudessa miesten suhteel-
linen osuus näyttää lisääntyneen entisestään, kun 
turvapaikanhakijoista 81 % oli miehiä ja 19 % naisia. 

Miehet

Naiset
81 %

19 %

Turvapaikanhakijoiden sukupuolijakauma 2015

Turvapaikkaprosessissa oleskeluluvan 
saaneiden sukupuolijakauma 2015
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27 % Miehet
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HALLINNOLLISET TOIMENPITEET 
TURVAPAIKKAPOLITIIKASSA JA 
HALLINNON ALALLA

Sisäministeriö on perustanut 4.9.2015 maa-
hanmuuton tilannekuvan asiantuntijaryhmän. 
Ryhmän tehtävänä on ylläpitää tilannekuvaa maa-
hanmuuton kokonaisuudesta, päättää toimenpiteistä 
ja sopia johtamisjärjestelyistä poikkeuksellisessa ti-
lanteessa. Sisäministeriön lisäksi ryhmässä on edus-
tajat Maahanmuuttovirastosta, poliisihallituksesta, 
Rajavartiolaitoksesta ja Suojelupoliisista. Mukana on 
edustus myös ulkoasiainministeriöstä. Työskentelyä 
ohjaa sisäministeriön kansliapäällikkö. Ryhmän toi-
minnan tueksi kootaan päivittäinen ja viikoittainen 
turvapaikkatilannekuva, joka mahdollistaa tilanteen 
edellyttämien ennakoivien toimenpiteiden käynnistä-
misen kaikilla tasoilla koko hallinnonalalla.156 

Turvapaikkahakemusten merkittävän kasvun johdos-
ta Maahanmuuttoviraston turvapaikkahakemus-
ten käsittelijöiden määrää on kasvatettu vuo-
den 2015 aikana 73 henkilötyövuodesta 220:een ja 
virastoon on perustettu syksyn 2015 aikana kaksi 
uutta alueellista toimipistettä (Turku, Rovanie-
mi). Turvapaikkayksikkö on kehittänyt tehokkaan 
koulutuspolun uusille turvapaikkahakemuksia käsit-
televille virkamiehille. Uudet työntekijät ovat aloit-
taneet asteittain rekrytoiduissa tila- ja koulutuska-
pasiteettia vastaavissa ryhmissä parin kuukauden 
välein. Koulutus on toteutettu kahden viikon tehok-
kaana yhteiskoulutuksena etäyhteyksiä hyödyntäen 
ja koulutusta jatkuvasti kehittäen. Uusi työvoima on 
saatu nopeasti ja tehokkaasti päätöksentekotyöhön. 
Hakemusruuhka saadaan purettua vuoden 2016 lop-
puun mennessä.

Lisäksi poliisi ja Maahanmuuttovirasto ovat ot-
taneet käyttöön marraskuun 2015 alusta al-
kaen yhteisen toimintamallin, jossa yksi viran-
omainen hoitaa yhdellä kertaa sekä alkukuule-
misen että turvapaikkapuhuttelun. Tavoitteena 
on purkaa jo muodostuneet käsittelyruuhkat. Tehtä-
vät siirtyvät poliisilta portaittain ja kuulemiset hoi-
detaan Maahanmuuttovirastossa kokonaisuudessaan 
maaliskuusta 2016 lähtien. Alkukuulemisten siirto 
vie toimintaa kohti niin sanottua ”yhden kosketuk-
sen taktiikkaa”, mikä nopeuttaa hakemusten käsitte-
lyä. Kun virasto hoitaa yhdellä kertaa muun muassa 
henkilöllisyyttä ja matkareittiä selvittävän alkukuu-
lemisen että turvapaikkapuhuttelun, vältytään usei-

156 Sisäministeriön tiedote 4.9.2015: Sisäministeri kokosi ryhmän johtamaan turvapaikkatilannetta.
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den kuukausien odotusajalta, joka jää tällä hetkellä 
poliisitutkinnan ja turvapaikkapuhuttelun välille.157 

Maahanmuuttohallinnon tuloksellisuuden pa-
rantaminen vuosina 2011- 2014 -hanke päättyi 
vuoden 2014 lopussa ja hankkeen loppuraportti 
julkaistiin 20.3.2015. Hankkeen aikana Maahan-
muuttoviraston turvapaikkayksikkö on nopeuttanut 
ja sujuvoittanut turvapaikkamenettelyä ja turvapaik-
kaviranomaisten operatiivista yhteistyötä varten on 
asetettu pysyvä yhteistyöryhmä. Turvapaikkame-
nettelyä on tehostettu nopeuttamalla turvapaikko-
ja koskevaa päätöksentekoa esimerkiksi seulomalla 
selvästi perusteettomia ja myönteisiä hakemuksia 
sekä lisäämällä viranomaisyhteistyötä. Myös työp-
rosesseja ja ohjeistusta on yhtenäistetty. Sekä polii-
sin että rajan turvapaikkatutkinta toimii tehokkaas-
ti ja viranomaisyhteistyötä on lisätty. Myös poliisin 
maastapoistamisen menettely toimii tehokkaasti ja 
toiminta on eurooppalaisella mittapuulla tuloksellista. 
Niin ikään turvapaikka-asioiden ensiasteen muutok-
senhaku on nopeutunut ja kuntiin siirtyminen suju-
voittunut. Myös turvapaikanhakijoiden vastaanotto-
järjestelmää sopeutettiin hakijamäärien tuolloin vä-
hennyttyä sekä lisättiin asuntopohjaista majoitusta 
laitosmajoituksen sijaan.158  

KANSAINVÄLISTÄ SUOJELUA KOSKEVAT 
LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEET

1.7.2015 voimaan tulleilla menettelydirektiivin voi-
maan saattamista koskevilla ulkomaalaislain muu-
toksilla parannetaan haavoittuvassa asemassa 
olevien hakijoiden, kuten ilman huoltajaa ole-
vien alaikäisten, oikeusturvaa säätämällä lää-
kärintarkastuksen järjestämisestä sekä alaikäisen 
edustajan pakollisesta läsnäolosta turvapaikkapuhut-
telussa. Muutoksilla myös selkiytetään turvapaikka-
menettelyä. Etenkin uusintahakemusten käsittelyä 
ja maastapoistamisen kieltämistä koskevaa menet-
telyä yksinkertaistetaan. Uusintahakemukset, joissa 
ei ole esitetty uusia asian ratkaisemiseen vaikuttavia 
perusteita maahan jäämiselle, jätetään tutkimatta 
kuten myös turvallisesta turvapaikkamaasta tai tur-
vallisesta kolmannesta maasta saapuvien hakijoiden 
hakemukset, kun ne aiemmin on käsitelty nopeute-
tussa menettelyssä. Myös hakijoiden mahdollisuut-
ta jättää yhä uusia uusintahakemuksia rajoitetaan. 
Täytäntöönpanon kieltämistä koskevan hakemuksen 
jättämiselle säädetään seitsemän päivän määräaika 

ja ulkomaalaislakiin nostetaan aiemmin viranomai-
sen ohjeessa todettu velvollisuus odottaa tuomiois-
tuimen täytäntöönpanon kieltämistä koskevaa pää-
töstä ennen maastapoistamisen täytäntöönpanoa.  

Sisäministeriö on asettanut hankkeen toimi-
kaudelle 2.11.2015 - 31.1.2016 kansainvälisen 
suojelun perusteella myönnettävien oleskelu-
lupien edellytysten tarkistamiseksi160. Hankkeen 
tavoitteena on valmistella tarvittavat lainsäädäntö-
muutokset, jotta Suomen kansainvälisen suojelun 
perusteella myönnettävien oleskelulupien edellytyk-
set vastaisivat EU-sääntelyä. Tarkoituksena on, et-
tä Suomen lainsäädäntö ei olisi tältä osin suopeam-
pi muihin EU-maihin verrattuna. Käytännössä tämä 
voisi tarkoittaa humanitaarisen suojelun perusteel-
la myönnettävää oleskelulupaa koskevan, ulkomaa-
laislain 88 a §:n kumoamista. Hankkeen tavoitteena 
on myös tehostaa oleskeluluvan käsittelystä perittä-
vien maksujen perintää säätämällä, että hakemuk-
sen käsittelyä jatketaan vasta, kun hakija on suorit-
tanut oleskeluluvan tai muun maksullisen hakemuk-
sen käsittelymaksun.161 

Sisäministeriö on asettanut toimikaudelle 16.9.2014 
- 31.10.2015 hankkeen, jossa selvitetään, onko 
kansainvälistä suojelua hakeville annettavas-
ta yleisestä oikeudellisesta neuvonnasta tar-
peen säätää tarkemmin. Samalla selvitetään myös 
vaihtoehtoisia tapoja neuvonnan järjestämisessä.162 

EU-TASON TOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 
TURVAPAIKKA-ASIOISSA

Vuoden 2015 Euroopan laajuisena ilmiönä on turva-
paikanhakijamäärän suuri kasvu ja paineen kohdis-
tuminen ulkorajavaltioihin. Tämä koskee myös Dub-
lin-asetusta siten, että luvaton ulkorajan ylitys 
vastuuperusteena on korostunut.

Turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot Italiasta ja 
Kreikasta ovat alkaneet.163 Suomi on sitoutunut tä-
hän asti siirtämään Italiasta ja Kreikasta yhteensä 
3200 turvapaikanhakijaa kahden vuoden ai-
kana. Vuonna 2015 hyväksyttiin yhteensä 149 
siirtoa: 51 Kreikasta ja 98 Italiasta. Kreikasta to-
teutui 24 henkilön siirto, Italiasta 87 henkilön siirto 
eli yhteensä 111 henkilöä saapui Suomeen sisäisten 
siirtojen kautta vuonna 2015 aikana. Valtaosa saa-
puneista oli eritrealaisia, toisiksi eniten oli syyrialai-

157 Maahanmuuttovirasto lehdistötiedote 30.10.2015: Turvapaikkahakemusten käsittely tehostuu – yksi viranomainen hoitaa 
sekä alkukuulemisen sekä turvapaikkapuhuttelun. 
158 Maahanmuuttohallinnon tuloksellisuuden parantaminen vuosina 2011–2014.
159 Hallituksen esitys 218/2014. 
160 Hallituksen esitys 2/2016.  
161 Sisäministeriön tiedote 4.2.2016: Kansainvälisen suojelun perusteella myönnettäviin oleskelulupaperusteisiin muutoksia. 
162 Sisäministeriön päätös 17.9.2014: Kansainvälistä suojelua hakevalle annettava yleinen oikeudellinen neuvonta -hankkeen 
asettaminen ja sisäministeriön päätös 1.6.2015: Kansainvälistä suojelua hakevalle annettava yleinen oikeudellinen neuvonta 
-hankkeen asettamispäätöksen muuttaminen.
163 Neuvoston päätökset (EU) 2015/1601 ja 2015/1523.
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sia sekä alle 10 irakilaista. Loput hyväksytyistä siir-
roista lykkääntyivät vuoden 2016 puolelle.164 

Suomi on osallistunut Euroopan turvapaik-
ka-asioiden tukiviraston (EASO) toimintaan 
nimeämällä yhteensä 13 asiantuntijaa EASOn tur-
vapaikka-asioiden asiantuntijapooliin (Asylum In-
tervention Pool, AIP). Lisäksi Maahanmuuttoviras-
ton asiantuntija on osallistunut Italian ja Bulgarian 
viranomaisten kouluttamiseen lähtömaatiedon alal-
la, Suomi on osallistunut Järjestelykeskuskonseptin 
(hotspot) toimeenpanoon Italiassa ja Kreikassa sekä 
sisäministeriön kansainvälisen yksikön virkamiehet 
ovat osallistuneet Kreikan ja Bulgarian viranomaisten 
tukemiseen EU-rahastojen hyödyntämisessä.  

TURVAPAIKKAPÄÄTÖKSIÄ KOSKEVAA 
MUUTOKSENHAKUA KOSKEVAT 
KEHITTÄMISTOIMET

Oikeusministeriö valmistelee eri toimenpiteitä, 
jotta valitusten käsittely olisi tehokasta, oike-
usapu riittävää ja menettelyt sujuvia. Turvapai-
kanhakijoille tulee taata oikeudenmukainen oikeu-
denkäynti myös tilanteessa, jossa valitusmäärien 
odotetaan kasvavan merkittävästi. 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukoko-
onpanoa supistettiin turvapaikkaa ja muuta kan-
sainvälistä suojelua koskevissa valituslupa-asioissa 
vuoden 2016 alusta. Tuomioistuin voi päättää vali-
tusluvan myöntämisestä myös kokoonpanossa, jo-
hon kuuluu aiemman kolmen tuomarin sijasta kak-
si tuomaria. Jos nämä eivät ole ratkaisusta yksimie-
lisiä, asia siirtyy kolmijäsenisen tai laajemman ko-
koonpanon ratkaistavaksi.165

Lisäksi valmistelussa on lakimuutoksia, joissa 
kansainvälistä suojelua koskevat asiat tulisi käsitellä 
tuomioistuimissa kiireellisinä, valitusaikoja lyhennet-
täisiin, myös hallinto-oikeuden ratkaisukokoonpanoa 
supistettaisiin ja edellytyksiä, joiden nojalla korkein 
hallinto-oikeus voisi myöntää valitusluvan, tiuken-
nettaisiin. Lisäksi ilmaisen oikeusavun myöntämistä 
turvapaikkapuhutteluun kavennettaisiin, avustajien 
kelpoisuusvaatimuksia täsmennettäisiin ja palkkios-
ta säänneltäisiin asiakohtaisesti.  

Oikeusministeriössä myös selvitetään mahdolli-
suutta turvapaikka-asioiden valitusten käsitte-

lyn hajauttamisesta Helsingin hallinto-oikeudesta 
kaikkiin tai joihinkin hallinto-oikeuksiin. Niin ikään 
oikeuslaitoksessa lisätään koulutusta ja rekrytoin-
tia, kehitetään työmenetelmiä sekä parannetaan vi-
ranomaisyhteistyötä.166  

Tällä hetkellä kaikki turvapaikkapäätöksiä koskevat 
valitukset käsitellään Helsingin hallinto-oikeudessa, 
jolle on myönnetty lisämäärärahaa turvapaikka-
valitusten odotetun lisääntymisen vuoksi. Helsingin 
hallinto-oikeuteen perustettiin uusi 7. jaosto, jossa 
toimii esittelijöiden ja sihteerien muodostama val-
misteluyksikkö. Sen alle on suunniteltu maksimis-
saan 90 henkilöä jaettuina kolmeen eri alajaostoon. 
Vuoden 2016 alussa aloittavat ensimmäiset 30 hen-
keä ja huhtikuun alussa seuraavat 30. Viimeisen 
erän aloitus riippuu siitä, kuinka paljon valitusmää-
rät kasvavat.167 

TURVAPAIKKA-ASIOITA KOSKEVAA 
TUTKIMUSTA

Maatietopalvelussa saatiin vuona 2015 valmiiksi Eu-
roopan pakolaisrahaston 75 %:sti rahoittama Suun-
taus-hanke, jossa tuotettiin yhteensä kahdek-
san fokusoitua maatietoraporttia, joissa kahdes-
sa käsiteltiin naisiin ja kolmessa seksuaalivähemmis-
töihin kohdistuvaa vainoa eri alueilla. Raportit kä-
sittelevät seuraavia aiheita: kristityt käännynnäiset 
Iranissa, palestiinalaiset Länsirannalla, naisiin koh-
distuva ja kunniaan liittyvä väkivalta Iranissa, Poh-
jois-Kaukasian kapinaliikkeen nykytilanne ja viran-
omaisten vaino, seksuaalivähemmistöjen tilanne Ni-
geriassa, Bagdadin turvallisuustilanne ja shiiamili-
tiat, seksuaalivähemmistöjen tilanne Venäjällä sekä 
nigerialaisten naisten ihmiskauppa Eurooppaan.168 

TURVAPAIKKA-ASIOISTA KÄYTYÄ 
JULKISTA KESKUSTELUA

Syksyllä turvapaikanhakijatilanne nousi yhdeksi pää-
uutisaiheista ja esimerkiksi pääministeri Sipilä tote-
si seuraavaa: ”Tilanne on hyvin poikkeuksellinen, ja 
hallitus seuraa tilanteen kehittymistä tarkasti. Pidän 
jo taloustilannetta pienempänä ongelmana kuin pa-
kolaistilanteen aiheuttamaa painetta. Raja-alueen 
valvontaa on tehostettu jo usean viikon ajan ja te-
hostetaan edelleen”. Poliittisella tasolla puhuttiin ylei-
sesti ”muuttoliikekriisistä” ja vakuuteltiin, että ylei-

164 Maahanmuuttovirasto.  
165 Oikeusministeriön tiedote 10.12.2015: Turvapaikka-asioiden käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa tehostuu.
167 Oikeusministeriö.
168 Helsingin hallinto-oikeus.
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sen järjestyksen ja turvallisuuden takaamisen tär-
keyttä korostettiin. Myös tasavallan presidentti otti 
kantaa muuttoliikekriisistä ja sen vaikutuksista Suo-
meen ja aihe oli esillä myös valtioneuvoston ulko- ja 
turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa.169 

Turvapaikanhakijoita koskeva keskustelu nivoutui 
myös osaksi Suomen julkista taloutta koskevaa kes-
kustelua. Suomen kantokykyä pohdittiin mediassa 
pitkin syksyä ja presidentti Niinistökin otti kan-
taa keskusteluun toteamalla maahanmuuton olleen 
hallitsematonta.170 

Niin ikään turvapaikanhakijoiden vaikutuksia Suo-
men taloudelle ja työllisyydelle on pohdittu medias-
sa suuntaan ja toiseen. Turvapaikanhakijoiden ja lu-
van saaneiden pelätään olevan taakka Suomen so-
siaaliturvajärjestelmälle ja heikentävän entisestään 
työttömyystilannetta. Useat ekonomistit näkevät ti-
lanteen kuitenkin pitkällä aikavälillä vaikuttavan po-
sitiivisesti Suomen talouteen ja työllisyyteen sekä 
korjaavan huoltosuhdetta.171 

4.2. Kiintiöpakolaiset

EU:n sisäministerit sopivat heinäkuussa 2015 kiin-
tiöpakolaisten uudelleensijoittamisesta. Suomen 
osuus on 293 henkilöä seuraavan kahden vuo-
den aikana172 ja he ovat osa Suomen vuosittaista 
pakolaiskiintiötä, joka on vuonna 2016 pakolaiskiin-
tiön kohdentamispäätöksen mukaan 750 henkeä.173 
Kahden edellisen vuoden aikana pakolaiskiintiö on 
korotettu 1 050 henkeen vuodessa.

Vuonna 2015 pakolaiskiintiössä Suomeen valit-
tiin 1 034 kiintiöpakolaista, jotka tulivat UNHCR:n 
Libanonissa, Egyptissä, Malawissa, Sambiassa ja Ira-
nissa rekisteröimien pakolaisten keskuudesta. Lisäk-
si kiintiöön sisältyi 100 hätätapausta. Valitut kiintiö-
pakolaiset olivat valtaosin syyrialaisia (638), kongo-
laisia (Kongon demokraattinen tasavalta; 151) sekä 
afgaaneja (139). Hätätapausten joukossa on eri kan-
salaisuuksia, joista osa edustaa myös edellä mainit-
tuja kansalaisuuksia.

Kiintiöpakolaisprosessin pullonkaula on kuntapaikko-
jen riittämättömyys. Vuonna 2015 Suomeen saa-
pui yhteensä 915 kiintiöpakolaista sekä 92 hä-
tätapauksena valittua. Lähes puolet saapuneista 
oli valittu vuoden 2014 pakolaiskiintiössä, mutta oli-
pa mukana jopa jo vuoden 2012 pakolaiskiintiössä 
valittuja, jotka olivat odottaneet useita vuosia pää-
syään Suomeen. Vuoden 2015 kiintiössä valituis-
ta pakolaisista ehti saapua Suomeen yhteensä 319 
henkeä sekä hätätapauksista 34 henkeä.
 
Vuosina 2013–2015 Euroopan pakolaisrahaston tuel-
la Suomeen valituille kiintiöpakolaisille on järjestetty 
ennen heidän Suomeen saapumistaan kulttuuriorien-
taatiokoulutusta.174 Vuonna 2015 koulutusta on jär-
jestetty reilun kolmen vuorokauden lähiopetuksena 
Iranissa, Egyptissä ja Libanonissa. Maahanmuutto-
viraston kulttuuriorientaatiokoulutukselle myönnet-
tiin uusi hankerahoitus turvapaikka-, maahanmuut-
to- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) ajalle 1.1.2016-
30.8.2017.

KIINTIÖPAKOLAISISTA KÄYTYÄ JULKISTA 
KESKUSTELUA

Pakolaiskiintiön suuruus herätti keskustelua pitkin 
vuotta. Vuonna 2015 oli alun perin tarkoitus ottaa 

169 Suuntaus-hankkeen raportit: http://www.migri.fi/tietoa_virastosta/maatietopalvelu/raportit.  
170 Verkkouutiset 11.12.2015: Sauli Niinistö: Maahanmuutto on ollut hallitsematonta. 
171 Taloussanomat 21.12.2015: Ekonomistit: Pakolaiset tuskin heilauttavat Suomen työmarkkinoita.  
172 Sisäministeriön verkkouutinen 21.7.2015: Turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot EU-maiden välillä helpottavat Etelä-Euroopan 
maahanmuuttopaineita. 
173 Sisäministeriön mediatiedote 18.12.2015:Suomi jatkaa syyrialaispakolaisten vastaanottoa ensi vuoden pakolaiskiintiössä.
174 Vuosina 2001-2010 kulttuuriorientaatiokoulutusta on järjestetty IOM:ltä hankittuna. Vuosina 2011-2012 koulutusta ei 
tarjottu.
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750 kiintiöpakolaista, mutta määrä nostettiin helmi-
kuun lisäbudjetissa 1050:een.175 Vuoden 2016 pako-
laiskiintiö pudotettiin jälleen 750 henkeen, mikä he-
rätti pääkirjoitustason keskustelua useissa lehdissä 
kaikkein hädänalaisimpien unohtumisesta turvapai-
kanhakijoiden määrän noustessa.176

4.3. Vastaanotto 

Maahanmuuttovirasto ohjaa vastaanottokeskusten 
toimintaa. Vastaanottokeskuksista kaksi, Oulun ja 
Joutsenon vastaanottokeskukset, ovat valtion vas-
taanottokeskuksia, loput vastaanottokeskukset ovat 
kuntien, Punaisen Ristin sekä yksityisten yritysten ja 
yleishyödyllisten toimijoiden ylläpitämiä. 

Vastaanottokapasiteetin käyttöaste pyritään läh-
tökohtaisesti pitämään mahdollisimman korkeana, 
koska tyhjistä vastaanottopaikoista aiheutuu val-
tiolle turhia kuluja. Loppukesästä 2015 turvapai-
kanhakijamäärän kasvu vaatikin kiireellisimpiä 
toimia juuri vastaanottokapasiteetin pikaisessa 
nostamisessa. Akuutissa tilanteessa jouduttiin tur-
vautumaan myös erilaisiin hätämajoitusratkaisuihin. 

Syksyn 2015 aikana vastaanottokeskuskapa-
siteettia lisättiin huomattavasti. Vuoden 2015 
lopussa vastaanottokeskuksia ja yksin tulleille 
alaikäisille turvapaikanhakijoille tarkoitettuja 
alaikäisyksiöitä oli yhteensä 212 yksikköä eri 
puolella maata. Aikuisille ja perheille tarkoitettujen 
vastaanottoyksiköiden asukasmäärä on kahdeksan-
kertaistunut vuoden 2015 aikana 3 300 asukkaasta 
27 300 asukkaaseen. Niin ikään heille tarkoitettujen 
vastaanottoyksiköiden määrä on seitsenkertaistunut 
20 yksiköstä 144 yksikköön. Alaikäisille yksintulleille 
turvapaikanhakijoille on perustettu 60 uutta vastaan-
ottoyksikköä, joissa lapsille pystytään tarjoamaan 
heidän kehitystasonsa mukaista huolenpitoa ja kas-
vatusta sekä majoittamaan heidät erillään aikuisis-
ta turvapaikanhakijoista. Alaikäisyksiköissä asukas-
määrä on 16-kertaistunut vuoden 2014 lopussa ol-
leesta 150 asukkaasta vuoden 2015 lopussa ollee-
seen 2 500 asukkaaseen. Alaikäisyksiköiden määrä 
puolestaan on yli kahdeksankertaistunut 8 yksikös-
tä 68 yksikköön.

Vastaanoton kokonaiskustannukset vuonna 2015 oli-
vat yhteensä 168,2 miljoonaa euroa kun ne vuonna 
2014 olivat 61,9 miljoonaan euroa177. Suurin syy 
kustannusten kasvulle oli edellä mainittu moninker-
taistunut asiakasmäärä. Lisäkuluja aiheuttivat uusien 
vastaanottokeskusten kertaluontoiset perustamis-
kustannukset. Niiden osuus korostuu tässä tilantees-
sa, jossa yksiköt ovat uusia ja ehtivät toimia vasta 
muutamia kuukausia vuonna 2015. Lisäksi monissa 
yksiköissä on olosuhteiden pakosta käytössä keski-
tetty ruokahuolto, mikä on kalliimpi vaihtoehto kuin 

175 Vihreä Lanka 20.2.2015: Pakolaiskiintiö ei pienene.
176 Savon Sanomat 14.6.2015: Turvapaikanhakijoiden ei pidä syrjäyttää pakolaisia. Etelä-Suomen Sanomat 15.6.2015: 
Hädässä olevia autettava.  
177 Maahanmuuttovirasto - Kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2014.
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se, että turvapaikanhakijat laittaisivat itse ruokansa. 
Vastaanottokeskusten turvallisuuteen käytettiin ra-
haa enemmän kuin aiempina vuosina. Erilaiset tek-
niset turvaratkaisut sekä vartijoiden palkkaaminen 
nostivat kustannuksia.178

3 300

150

2 7300

2 500

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN 
VASTAANOTTOA KOSKEVIA 
HALLINNOLLISIA TOIMENPITEITÄ

Akuuttitilanne, jossa entistä suurempi määrä tur-
vapaikanhakijoita piti ohjata päivittäin vastaanotto-
keskuksiin, vaati Maahanmuuttovirastolta tilanteen 
ajantasaista koordinointia. Tätä koordinaatiotehtä-
vää varten Maahanmuuttovirasto perusti virastoon 
tilannekeskuksen vastaanoton majoitustoimin-
nan käytännön ohjaamiseksi akuutissa tilantees-
sa. Viikon ympäri juhlapyhät mukaan lukien kello 8 - 
20 päivystävä tilannekeskus koordinoi turvapaikan-
hakijoiden sijoittamista eri vastaanottokeskuksiin.182 

Akuutin tilanteen vuoksi Maahanmuuttovirastolle an-
nettiin määräaikainen valtuus tarvittavien vas-
taanotto- ja järjestelykeskusten perustamiseen 
31.12.2015 saakka. Normaalisti sisäministeriö päät-
tää vastaanottokeskusten perustamisesta. 

Valtioneuvosto päätti 17.9.2015 järjestelykeskuksen 
eli ensivaiheen vastaanottoyksikön perustamisesta 
vastauksena turvapaikanhakijoiden määrän nopeaan 
kasvuun. Tornioon perustettuun keskukseen ohjattiin 
maahantulijat, joiden henkilöllisyys tai maahantulon 
edellytykset ovat epäselvät. Tavoite, eli kaikkien tuli-
joiden saaminen rekisteröityä hallitusti, saavutettiin, 
sillä turvapaikanhakijat eivät enää pystyneet siirty-
mään muualle Suomeen hallitsemattomasti. Järjes-
telykeskuksessa toimi pääasiassa poliisin, Rajavar-
tiolaitoksen ja Maahanmuuttoviraston henkilöstöä. 
Myös muut viranomaiset kuin poliisit ja rajavarti-
jat voivat sisäministeriön valtuuttamina rekisteröidä 
keskuksessa turvapaikanhakijoita. Järjestelykeskus 
perustettiin aluksi kolmeksi kuukaudeksi ja järjeste-
lykeskustoimintaa päätettiin 26.11.2015 jatkaa kol-
mella kuukaudella edellisen määräaikaisen päätök-
sen voimassaolon lakattua 18.12.2015.  

Suomi haki lokakuussa hätärahoitusta EU:n 
turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamis-
rahastosta (AMIF). Hätärahoituksella voidaan kat-
taa vastaanoton sellaisia välttämättömiä lisärahoi-
tustarpeita, joita ei ole voitu sisällyttää kansalliseen 
rahoitukseen. EU:n komissio myönsi Suomelle kah-
deksan miljoonaa euroa hätärahoitusta turvapaikan-
hakijoiden vastaanottotoiminnasta aiheutuviin kus-
tannuksiin ajalle 1.9.2015–31.1.2016. 

178 Maahanmuuttoviraston tiedote 29.2.2016: Maahanmuuttoviraston vuosi 2015 oli poikkeuksellinen. 
179 Osa vastaanottokeskusten asiakkaista saattaa majoittua vastaanottokeskuksen ulkopuolella yksityismajoituksessa. He ovat 
kuitenkin vastaanottokeskuksen palveluiden piirissä.
180 Yksintulleille alaikäisille tarkoitettujen alaikäisyksiköiden asiakkaat.
181 Aikuisille ja perheille tarkoitettujen vastaanottoyksiköiden asiakkaat.  
182 Maahanmuuttovirasto.
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TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTON 
HAASTEITA

Vuoden 2015 aikana turvapaikanhakijoiden määrän 
kasvun yhteydessä sekä viranomaisten että kansa-
laisten päähuomio on keskittynyt vastaanottojärjes-
telmään. Vastaanottokapasiteetin merkittävä ja 
erityisen nopea lisääminen on osoittautunut 
hakijoiden määrän merkittävän kasvun myötä 
haasteelliseksi, mikä on osin heijastunut vastaan-
otto-olosuhteisiin. Alkusyksystä turvapaikanhakijoi-
den majoittamiseksi jouduttiin turvautumaan erilai-
siin hätämajoitustiloihin kuten kirkkojen kryptoihin, 
urheiluhalleihin, telttamajoitukseen ja konttimajoi-
tukseen.185 Uusien vastaanottokeskusten perustamis-
ta hidasti kuntien pitkä hyväksymisprosessi, jonka 
seurauksena kunta saattoi kieltää vastaanottokes-
kuksen tai hätämajoitusyksikön perustamisen alueel-
leen. Uusien vastaanottokeskusten tarpeen muu-
tuttua todella akuutiksi syyskuussa Maahanmuut-
tovirasto luopui kysymästä kuntapäättäjien kantaa 
vastaanottokeskuksen perustamiseen, jos vastaan-
ottokeskus tai hätämajoitusyksikkö on suunnitteilla 
yksityiseltä vuokrattaviin tiloihin ja ylläpitäjäksi oli-
si tulossa Punainen Risti (SPR) tai jokin muu ulko-
puolinen taho.186  

Uusien vastaanottokeskusten ylläpitäjinä on täysin 
uusia tahoja ja työntekijöinä ammattilaisia, joilla ei 
kuitenkaan välttämättä ole aikaisempaa kokemus-
ta työstä turvapaikanhakijoiden kanssa. Maahan-
muuttoviraston vastaanottoyksikkö on jalkautunut 
keskuksiin, räätälöinyt paljon uusia toimintaohjeita 
ja kirjallista materiaalia sekä tarjonnut ohjausta ja 
neuvontaa vastaten keskuksista tulleisiin kysymyk-
siin. Perustamisvaiheessa on järjestetty yleispereh-
dytyksiä sekä ammattiryhmäkohtaista syventävää 
koulutusta.
 
Myös yksintulleiden alaikäisten turvapaikanha-
kijoiden määrä kasvoi huomattavasti. Järjestöt ra-
portoivat loppukesästä ja alkusyksystä auttaneensa 
rautatieasemilla tavattuja lapsia ja nuoria rekiste-
röitymään ja pääsemään turvapaikanhakijoiden vas-
taanottojärjestelmän piiriin.187 

Uusia vastaanottokeskuksia ja väliaikaisesti vas-
taanottoon tarkoitettua hätämajoitusta on perustet-
tu nopealla aikataululla myös paikkakunnille, joilla 
ei aiemmin ole ollut vastaanottokeskusta, mikä on 

joissain tapauksissa aiheuttanut huolta naapurus-
tossa. Vastaanottokeskukset ja vastaanottokeskuk-
siksi suunnitellut tilat ovat myös joutuneet rikosten 
kuten ilkivallan ja jopa tuhopolttoyritysten kohteik-
si.188 Samalla keskusteluun on toisaalta noussut sen 
varmistaminen, ettei Suomen vastaanottojärjestel-
mä toimisi vetotekijänä. 

Joissakin vastaanottokeskuksissa poliisi on joutu-
nut puuttumaan eri etnisten ryhmien välisiin eri-
mielisyyksiin. Myös turvapaikanhakijoita koskevat 
rikosepäilyt ovat nousseet uutisiin, mikä on johta-
nut epävirallisten katupartioiden perustamiseen eri 
puolilla maata. Viranomaisten ja politiikkojen mieli-
piteet katupartioista vaihtelevat: toisaalta kansalais-
ten turvallisuuden turvaaminen on haluttu rajoittaa 
viranomaistoimintaan, toisaalta katupartiotoiminta 
on todettu lain mukaiseksi niin kauan, kun toiminta 
ei johda rikoksiin syyllistymiseen. Esimerkiksi sisä-
ministeri Petteri Orpo ja suojelupoliisin uusi päällik-
kö Antti Pelttari ovat todenneet, että edellä kuvatut 
katupartiot eivät välttämättä paranna turvallisuutta, 
vaan saattavat heikentää sitä.189

Haasteisiin on vastattu muun muassa vastaanotto-
keskusten perustamisen yhteydessä järjestetyillä 
asukasinfoilla, joissa vastaanottokeskusten ja nii-
den ylläpitäjätahojen sekä myös Maahanmuuttovi-
raston henkilökunta on ollut vastaamassa kuntalais-
ten kysymyksiin. Myös turvapaikanhakijoille annetta-
vaan suomalaista yhteiskuntaa koskevaan neu-
vontaan on panostettu entistä enemmän. Maahan-
muuttovirasto on myös julkaissut mobiiliformaattina 
tasa-arvoa, seksuaaliterveyttä ja seksuaalioikeuksia 
käsittelevän kurssin, jonka turvapaikanhakijat voivat 
opiskella omilla matkapuhelimillaan.190 Loppuvuo-
desta Maahanmuuttovirasto käynnisti yhteistyössä 
eri toimijoiden kanssa vastaanottokeskusten asiak-
kaille suunnatun oppimispaketin suunnittelun, jonka 
suoritettuaan turvapaikanhakijat sitoutuvat noudat-
tamaan Suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöjä.191  

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN 
VASTAANOTTOA KOSKEVAT 
LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEET

Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanot-
toa koskevat lainmuutokset tulivat voimaan 
1.7.2015. Lakimuutoksessa on täsmennetty niitä 

185 Maahanmuuttoviraston tiedote 4.9.2015: Teltat käyttöön myös Joutsenon vastaanottokeskuksessa. 
Maahanmuuttoviraston tiedote 13.11.2015: Eurajoelle avataan vastaanottokeskus konteissa.  
186 Maahanmuuttoviraston tiedote 7.9.2015: Jatkossa kuntien kantaa kysytään vain, jos vastaanottokeskus suunnitteilla 
kunnan tiloihin tai ylläpitämäksi. 
187 Lapsiasiavaltuutetun lausunto 1.10.2015. 
188 YLE-uutiset 15.9.2015: Maahanmuuttajien opiskelupaikka ilkivallan kohteena - seinät töhrittiin Kiteellä.
189 Yle uutiset 7.1.2016: Sisäministeri Orpo: Katupartioissa ääriajattelun piirteitä, eivät lisää turvallisuutta;  Helsingin Sanomat 
13.2.2016 A10: Supon päällikkö: Katupartiot ovat turhia.
190 Helsingin Sanomat 11.1.2016: Turvapaikanhakijoille jaetaan mobiilikurssilla tietoa seksuaalioikeuksista ja tasa-arvosta.
191 Maahanmuuttovirasto.
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vastaanottolain säännöksiä, jotka koskevat haavoit-
tuvassa asemassa olevien henkilöiden erityistarpei-
den arviointia, kansainvälistä suojelua hakevan ma-
joitusta ja ilman huoltajaa olevan lapsen edustajaa. 
Muutosten avulla Suomen lainsäädäntö vastaa 
EU:n vastaanottodirektiiviä, joka on osa yhtei-
sen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän sää-
döspakettia.192

Sisäministeriö on 21.12.2015 asettanut lain-
säädäntöhankkeen, jonka tehtävänä on valmis-
tella tarpeelliset säädösehdotukset, jotta vastaan-
ottokeskuksiin voitaisiin asettaa järjestyksen-
valvojia. Järjestyksenvalvojia tulisi voida palka-
ta turvaamaan järjestystä. Hankkeen toimikausi on 
21.12.2015–30.6.2016. Lainsäädäntöhankkeessa ar-
vioidaan myös näihin tiloihin asetettavien järjestyk-
senvalvojien toimivaltuustarpeet. Tällä hetkellä vas-
taanottokeskuksiin ja järjestelykeskuksiin voidaan 
palkata vartijoita, mutta ei järjestyksenvalvojia. Var-
tija vartioi omaisuutta, suojaa henkilön koskematto-
muutta ja/tai paljastaa vartioimiskohteeseen tai toi-
meksiantajaan kohdistuneita rikoksia. Järjestyksen-
valvoja puolestaan ylläpitää järjestystä ja turvalli-
suutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia. Vas-
taanottokeskuksissa on ilmennyt järjestyshäiriöitä. 
Keskusten oman henkilöstön toiminta ja toimival-
tuudet eivät kaikissa tapauksissa riitä järjes-
tyksen ylläpitämiseen. Poliisin voimavarat puo-
lestaan ovat rajalliset eikä poliisi voi olla vastaanot-
tokeskuksissa jatkuvasti läsnä.193 

Sisäministeriö asetti ajalle 22.8.2014–30.4.2015 
hankkeen, jonka tarkoituksena oli selvittää kan-
sainvälistä suojelua hakevien vastaanottotoi-
minnan hallinnoimisen mahdollisia muutostar-
peita. Hankkeelle asetettiin valmisteluryhmä, jonka 
tehtävänä oli selvittää kansainvälistä suojelua hake-
vien vastaanottotoiminnan hallinnoimisen eri vaihto-
ehtoja sekä tarkastella sisäministeriön ja Maahan-
muuttoviraston rooleja vastaanottokeskustoimin-
nassa. Lisäksi tuli selvittää eri vaihtoehtoja vastaan-
ottotoiminnan järjestämiseksi ja ohjaamiseksi. Val-
misteluryhmä päätyi tehdyn selvityksen perusteella 
suosittelemaan valtion vastaanottokeskusten yh-
distämistä Maahanmuuttovirastoon. Yhdistymi-
nen toteutetaan toimikaudelle 3.6.2015–31.12.2016 
asetetulla hankkeella. Hallituksen esitys on tarkoi-

tus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2016. 
Lainsäädännön muutokset vastaanottolakiin ja lakiin 
maahanmuuttovirastosta valmistellaan siten, että 
muutokset tulevat voimaan 1.1.2017.194 

Vastaanottorahan tasoa ja sosiaaliturvajärjes-
telmää koskevat selvitykset on käynnistetty 
syksyllä 2015 ja mahdollisista toimenpiteistä pääte-
tään selvitysten perusteella.195 

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN 
VASTAANOTOSTA KÄYTYÄ JULKISTA 
KESKUSTELUA

Uusien vastaanottokeskusten perustamisen ollessa 
kiihkeimmillään alkusyksystä lehdissä uutisoitiin jat-
kuvasti uusista vastaanottokeskuksista, mille paikka-
kunnille vastaanottokeskuksia aiotaan perustaa sekä 
millaisia päätöksiä kunnissa oli tehty vastaanottokes-
kusten perustamisesta.196 Kuntiin vedottiin vastaan-
ottokeskusten perustamisen puolesta lehtien pääkir-
joitustasolla197 Myös sisäministeriön kansliapäällikkö 
Päivi Nerg lähetti kunnanjohtajille vakavan vetoo-
muksen uusien vastaanottokeskustilojen löytämisek-
si.198 Niin ikään useat poliittiset päättäjät kuten si-
säministeri Petteri Orpo, pääministeri Alexander 
Stubb, europarlamentaarikko Henna Virkkunen ja 
kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laa-
sonen vetosivat vastaanottokeskustilojen löytymi-
sen puolesta sekä ilmaisivat pettymyksensä vastaan-
ottokeskuksen torjuneita kuntia kohtaan.199 

Uusia vastaanottokeskuksia vastaan ja niiden 
puolesta osoitettiin mieltä syksyn aikana useil-
la paikkakunnilla. Paikalla oli yleensä joitakin sa-
toja paikkakuntalaisia, mikä on Suomen oloissa sii-
nä määrin merkittävää, että tapauksista uutisoitiin 
valtakunnan mediassa.200 Vastauksena kuntalais-
ten pelkoihin vastaanottokeskuspaikkakunnilla alet-
tiin järjestämään keskusteluiltoja, joissa kuntalaisil-
la on mahdollisuus esittää huolensa sekä saada vi-
ranomaisilta vastauksia mieltään askarruttaviin ky-
symisiin. Kuntalaisten huolena ovat olleet erityisesti 
turvallisuuskysymykset sekä toisaalta turvapaikan-
hakijoiden kunnalle mahdollisesti aiheuttamien ku-
lujen korvaaminen.201 Vastaanottokeskusten vastus-
tus yltyi joissakin tapauksissa myös yksittäisten te-

192 Sisäministeriön tiedote 5.2.2015: Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoa koskevat lainmuutokset voimaan. 
193 Sisäministeriön mediatiedote 21.12.2015: Lakimuutos toisi järjestyksenvalvojat turvaamaan järjestystä vastaanottokeskuksiin. 
194 Kansainvälistä suojelua hakevien vastaanottotoiminnan hallinnoiminen. Hankkeen loppuraportti. 
195 Helsingin Sanomat 11.9.2015: Turvapaikanhakijoiden vastaanottoraha saattaa laskea, myös sosiaaliturvaan harkitaan 
muutoksia ”kannustavammaksi”.  
196 Esim. Helsingin Sanomat 1.9.2015: Keuruu ja Vihti sanoivat ei vastaanottokeskuksille; Helsingin Sanomat 31.8.2015: Kunnat 
puivat lähipäivinä vastaanottokeskuksia.
197 Helsingin Sanomat 1.9.2015: Kuntien apua tarvitaan pakolaiskriisin hoitamisessa.
198 Sisäministeriön tiedote 24.9.2015: Kunnista löytyy tiloja turvapaikanhakijoiden majoittamiseen. 
199 Helsingin Sanomat 2.9.2015: Orpo: Johonkin ihmiset on pakko majoittaa.
200 Esim. YLE Uutiset 30.8.2015: Vastaanottokeskusta vastustavat ja puolustavat mielenosoitukset sujuivat rauhallisesti Salossa.
201 Ilkka ja Pohjalainen 8.9.2015: Tuntematon herättää pelkoa - Kauhavalaiset ovat huolissaan etenkin turvapaikkaa hakevista 
nuorista miehistä. 
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kijöiden iskuiksi vastaanottokeskuksia tai sellaisiksi 
suunniteltuja tiloja vastaan.202

Majoituskapasiteetin puute herätti myös yksit-
täisten ihmisten auttamishalun ja yksityistä koti-
majoitusta tarjottiin jonkin verran syksyn aikana,203 
mutta Refugees Welcome Finland -kotimajoitusver-
koston mukaan pakolaisten kotimajoitus on jäänyt 
melko harvinaiseksi.204 Maahanmuuttovirasto jul-
kaisi myös ohjeistuksen turvapaikanhakijoiden koti-
majoittajille.205 Niin ikään Suomen pääministeri Ju-
ha Sipilä tarjosi oman kotinsa, joka ei sillä hetkellä 
ollut perheen omassa käytössä, turvapaikanhakijoi-
den asuinpaikaksi.206 Tapaus ylitti jopa kansainväli-
sen uutiskynnyksen. 

Syksyn aikana suomalaisten keskuudessa le-
visi vastareaktiona vihapuheelle auttamisha-
lu, joka ilmeni muun muassa vapaaehtoistyö-

nä vastaanottokeskuksissa.207 Myös sosiaalisessa 
mediassa syntyi kymmeniä ryhmiä, joissa järjeste-
tään apua turvapaikanhakijoille.  Niin ikään tava-
ralahjoituksia tuli jopa yli tarpeen.209 Yksi Maa-
hanmuuttoviraston saamista lahjoituksista on verk-
kopalvelu Lahjoitukset.fi, joka auttaa vastaanotto-
keskuksia lahjoitusten koordinoinnissa. Lahjoitukset.
fi -osoitteessa jokainen vastaanottokeskus voi teh-
dä listan tarvitsemistaan tuotteista ja niiden määris-
tä. Lahjoituksen tekevä henkilö valitsee haluaman-
sa keskuksen ja kuittaa listasta esimerkiksi, kuinka 
monta takkia hänellä on lahjoittaa. Tämän jälkeen 
hän ilmoittaa päivän, jolloin toimittaa tavarat kes-
kukseen. Lista päivittyy, kun keskus kuittaa lahjoi-
tuksen saapuneeksi. Verkkosivun avulla lahjoitus-
viestiliikenne siirretään pois keskusten sähköpos-
teista ja puhelimista ja varmistetaan, että keskuk-
set saavat juuri ne tarvikkeet, joita oikeasti tarvit-
sevat.210  

202 Helsingin Sanomat 7.10.2015: Vastaanotto¬keskus yritettiin polttaa Lammilla – Hämeenlinnan kaupungin johto: 
”Yksittäinen tapaus”; Helsingin Sanomat 19.10.2015: Vastaanottokeskuksen oveen heitettiin savukranaatteja sunnuntaina 
Siilinjärvellä; Helsingin Sanomat 1.11.2015: Alaikäisten turvapaikan¬hakijoiden asuinrakennukseen hyökättiin polttopulloin 
Ylivieskassa; Iltasanomat 23.11.2015: Vastaanottokeskukseen yritettiin heittää polttopullo Oulussa – luokitellaan rasistiseksi 
rikokseksi; Helsingin Sanomat 4.12.2015: Poliisi vahvisti Rauman palon tuhopoltoksi – vastaanottokeskuksiin tehty yli 
kymmenen iskua pitkin syksyä; Iltalehti 6.12.2015: Vastaanottokeskukseen iskuja Porissa: ilotulitteita ja ikkuna rikki; Turun 
Sanomat 12.12.2015: Taas epäilty polttoisku tulevaan vastaanottokeskukseen; YLE Uutiset 28.12.2015: Polttopulloja ja katon 
poraamista – Poliisi: Vastaanottokeskuksiin iskevät Suomessa humalaiset rasistit.
203 Helsingin Sanomat 5.9.2015: Perhe Pispalasta otti kotiinsa irakilaisperheen.
204 MTV.fi - Uutiset 11.12.2015: Pakolaisten kotimajoitus jäänyt harvinaiseksi - ”Toivoisimme lisää”.
205 Maahanmuuttoviraston asiakastiedote 4.9.2015: Ohjeistus turvapaikanhakijoiden kotimajoittajille.  
206 YLE Uutiset 5.9.2015: Sipilä: Annan kotini turvapaikanhakijalle; Helsingin Sanomat 5.9.2015: Pääministeri Juha Sipilä antaa 
kotinsa 20 turvapaikanhakijan käyttöön.
207 YLE Uutiset: 29.12.2015: Vihapuhe poiki vastareaktion Asikkalassa: Auttajia viisi kertaa enemmän kuin 
turvapaikanhakijoita; Verkko Suomenmaa 6.10.2015: Vapaaehtoistyö ei ole lamassa - Lahden Hennalassa ollut yli 300 
auttajaa. 
208 Helsingin Sanomat 4.9.2015: Auttajien vyöry yllätti järjestöt.
209 YLE Uutiset 30.9.2015: Pelastusarmeija: Turvapaikanhakijoille valtava määrä tavaraa - ”Ihmiset todella anteliaita”; Ilkka 
18.10.2015: Kauhavalla vaikeuksia ottaa kaikkia lahjoituksia vastaan. Vastaanottokeskusten väki on yllättynyt lahjoitusten 
määrästä. 
210 Maahanmuuttoviraston tiedote 22.10.2015: Lahjoitukset.fi helpottaa vastaanottokeskusten lahjoitustulvaa.
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5. Yksintulleet alaikäiset 
ja muut haavoittuvassa 
asemassa olevat
 
5.1. Yksintulleet alaikäiset 

Vuonna 2015 yksintulleita alaikäisiä turvapai-
kanhakijoita tuli yhteensä 3 024, mikä on yli 
15-kertainen määrä edelliseen vuoteen näh-
den. Hakijoista 94 % oli poikia ja 6 % tyttöjä. To-
siasiallisesti alaikäisistä hakijoista (kun ikätestissä 
täysi-ikäisiksi osoittautuneet hakijat on poistettu ti-
lastosta) 0–14-vuotiaita oli 14 % ja 15–17-vuotiai-
ta 86 %. Nuorimmat yksin tulleet alaikäiset saapu-
vat usein vanhemman sisaruksensa kanssa tai muu 
sukulainen tai tuttava saattajanaan. Yksintulleista 
alaikäisistä turvapaikanhakijoista 63 % oli afganis-
tanilaisia (1916). Toiseksi suurin kansalaisuus olivat 
irakilaiset 21 % (635) ja kolmantena ryhmänä so-
malialaiset 8 % (253). 

Vuonna 2015 yksintulleille alaikäisille turva-
paikanhakijoille tehtiin yhteensä 168 päätöstä. 
Kansainvälistä suojelua myönnettiin 80:lle ja oleske-
lulupa muulla perusteella 32 hakijalle. Vuonna 2014 
vastaavat luvut olivat 47 ja 17, joten yksintulleille 
alaikäisille turvapaikanhakijoille myönnettyjen oles-
kelulupien määrä kasvoi 75 %. Lähtökohtaisesti yk-
sintulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille myönne-
tään turvapaikkaprosessissa oleskelulupa. Joissakin 
tapauksissa Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM 
(International Organization for Migration) on onnis-
tunut tavoittamaan perheen ja alaikäinen on voinut 
palata perheensä luokse. 

Suurinta osaa syksyn 2015 aikana tulleista hake-
muksista ei vielä vuoden aikana ehditty ratkaista, jo-
ten tehdyt päätökset koskevat pääasiassa aiemmin 
jätettyjä hakemuksia. Sen sijaan syksyn tilanne nä-
kyy rauenneiden turvapaikkahakemusten määrässä 
(44 kpl), joka oli 5,5-kertainen edelliseen vuoteen 
nähden. Turvapaikkahakemus raukeaa useimmiten 
sen johdosta, että hakija katoaa tai peruuttaa turva-
paikkahakemuksensa palatakseen kotimaahansa.211  

Vuoden 2015 huolestuttavana ilmiönä voidaan 
nostaa esiin turvapaikkaprosessin aikana ka-
donneiden yksintulleiden alaikäisten turvapah-
kanhakijoiden kasvanut määrä.

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden ikä 
perustuu alkuvaiheessa lähes poikkeuksetta hakijan 
omaan ilmoitukseen. Maahanmuuttovirasto on 
ohjeistuksella pyrkinyt estämään tosiasiallises-
ti selvästä täysi-ikäisten hakijoiden kulkeutu-
misen alaikäisille tarkoitettuihin yksiköihin. En-
simmäisen seulonnan tekee poliisi tai Maahanmuut-
toviraston virkamies jo hakemuksen rekisteröinnin 
tai alkukuulemisen yhteydessä. Jos alaikäiseksi il-
moittautuvalla hakijalla ei ole iästään asiakirjato-
disteita ja on ilmeisiä perusteita epäillä häntä täy-
si-ikäiseksi, hänet ohjataan heti oikeuslääketieteel-
liseen ikätutkimukseen.212 

Oikeuslääketieteellinen ikätutkimus voidaan tehdä 
turvapaikanhakijalle hänen suostumuksellaan, jos 
herää epäily, että hänen ilmoittamansa ikä ei vas-
taa biologista ikää. 

Oikeuslääketieteellisiä ikätutkimuksia tehtiin 
vuonna 2015 yhteensä 149 kappaletta. Ikätut-
kimukseen otetuista alaikäisenä turvapaikkaa hake-
neista 90 hakijan todettiin olevan yli 18-vuotias ja 
41 hakijan ilmoituksensa mukaisesti alle 18-vuotias. 
Lisäksi 16 tutkimuksessa tulos jäi epävarmaksi, kos-
ka mahdollisuus yli tai alle 18 vuoden ikään oli noin 
50 % tai hampaisto oli puutteellinen. Kahdelle täy-
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211 Maahanmuuttovirasto / ikätesti: http://www.migri.fi/perheenjasenen_luokse_suomeen/hakemuksen_kasittely_ja_paatos/ikatesti
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si-ikäiseksi ilmoitetulle tehty ikätutkimus osoitti hei-
dät ilmoituksensa mukaisesti täysi-ikäisiksi.  

Yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoi-
den määrän kasvu oli huomattavinta loppukesän 
ja syksyn aikana. Esimerkiksi järjestöt raportoivat 
loppukesästä ja alkusyksystä muun muassa rauta-
tieasemilla olleista lapsista ja nuorista, joita auttoi-
vat rekisteröitymään ja pääsemään turvapaikanha-
kijoiden vastaanottojärjestelmään, mikä kuvaa tilan-
teen poikkeuksellisuutta.

Majoituskapasiteetti on ollut alaikäisten koh-
dalla pääsääntöisesti riittävä, mutta syksyn 
2015 tilanne oli hyvin haastava. Hakijoita jou-
duttiin esimerkiksi tilapäisesti majoittamaan ylipai-
koille olemassa oleviin yksiköihin, kun odotettiin, et-
tä uudet yksiköt pääsevät aloittamaan toimintansa. 
Lasten ja nuorten perustarpeet pystyttiin kuitenkin 
turvaamaan koko ajan. Suomessa todennäköisesti 
koskaan ei ole perustettu vastaavaa määrää vastaa-
van tyyppisiä yksiköitä näin lyhyessä ajassa. Maa-
hanmuuttovirasto on pyrkinyt vastaamaan hakija- ja 
yksikkömäärän kasvuun organisoimalla toimintaan-
sa ja rekrytoimalla henkilöstöä ryhmäkotien ja tuki-
asuntoloiden sekä kansanopistojen käytännön toi-
minnan ohjaamiseen, suunnitteluun ja valvontaan. 
Myös yksiköiden ylläpitäjätahot ymmärsivät hyvin ti-
lanteen haastavuuden ja vastasivat hyvin haastee-
seen. Vuoden 2015 aikana perustettiin 60 uutta 
yksintulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoi-
den ryhmäkotia ja tukiasuntolaa. Tämän lisäksi 
Nutukka – Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistos-
sa – hankkeen kautta Maahanmuuttovirasto järjestää 
20 kansanopistossa yksintulleille alaikäisille turva-
paikanhakijoille tuettua asumista ja koulutusta.  

Oleskeluluvan saaneiden yksintulleiden alaikäis-
ten osalta etsitään uudenlaisia pysyviä ratkaisu-
ja, koska nykyiset ryhmäkotipaikat ovat täynnä 
ja oleskeluluvan saaneiden yksintulleiden alaikäisten 
määrä tullee jatkossa kasvamaan entisestään.

YKSINTULLEITA ALAIKÄISIÄ 
TURVAPAIKANHAKIJOITA KOSKEVAT 
LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEET

Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevat lakimuutokset 
tulivat voimaan 1.7.2015. Ulkomaalaislakia muute-
taan niin, että ilman huoltajaa maassa olevien 
turvapaikanhakijalasten säilöönotto kielletään, 
ja lapsen säilöön ottamista koskevaa sääntelyä 
täsmennetään. Alle 15-vuotiasta ilman huoltajaa 
olevaa lasta ei saa ottaa säilöön edes sen jälkeen, 
kun päätös hänen maasta poistamisestaan on tullut 
täytäntöönpanokelpoiseksi. Lisäksi tätä vanhempien 
ilman huoltajaa maassa olevien lasten säilöönottoa 
maasta poistamisen turvaamiseksi rajoitetaan. Ala-
ikäisten säilöönotto poliisin tiloissa kielletään.213 

YKSINTULLEITA ALAIKÄISIÄ 
TURVAPAIKANHAKIJOITA KOSKEVAA 
TUTKIMUSTA

Suomessa on ilmestynyt vuonna 2015 alaikäisiä tur-
vapaikanhakijoita koskeva Krister Björklundin tut-
kimus Unaccompanied refugee minors in Finland 
- Challenges and good practices in a Nordic con-
text.214 Tutkimuksessa on ensinnäkin kiinnitetty huo-
miota lasten kotoutumiseen oleskeluluvan saamisen 
jälkeen, mitä edesauttaisi oleskeluluvan saaneiden 
perheryhmäkodin sekä lupaprosessin aikaisen ryh-
mäkodin läheinen sijainti, jotta lapselle maassa jo 
muodostuneet siteet eivät jälleen katkeaisi. Toinen 
keskeinen tutkimustulos on moniviranomaisproses-
sin koordinoinnin tarve ja merkitys, joka korostuu 
erityisesti henkisen terveyden palveluiden kohden-
tamisessa.

213 Sisäministeriö tiedote 25.6.2015: Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevat lakimuutokset voimaan. 
214 Björklund.
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5.2. Muut haavoittuvassa 
asemassa olevat

Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanot-
toa koskevat lainmuutokset tulivat voimaan 
1.7.2015. Lakimuutoksessa on täsmennetty niitä 
vastaanottolain säännöksiä, jotka koskevat haavoit-
tuvassa asemassa olevien henkilöiden erityis-
tarpeiden arviointia, kansainvälistä suojelua ha-
kevan majoitusta ja ilman huoltajaa olevan lapsen 
edustajaa. Muutosten avulla Suomen lainsäädäntö 
vastaa EU:n vastaanottodirektiiviä, joka on osa yh-
teisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän sää-
döspakettia.215

Sisäministeriön toimikaudelle 23.2.2015–31.12.2015 
asettamassa hankkeessa. selvitetään asuinpaikkaa 
koskevien velvoitteiden ja sähköisen valvonnan käyt-
töönottamista ulkomaalaisten säilöönoton vaihtoeh-
toina. Tavoitteena on vähentää erityisesti ala-
ikäisten, perheellisten ja muiden haavoittuvas-
sa asemassa olevien ulkomaalaisten säilöön-
ottoa. Hanke perustuu joulukuussa 2014 valmistu-
neeseen selvitykseen säilöönoton vaihtoehdoista.216 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää kos-
kevien lakimuutosten myötä erityisen haavoittu-
vassa asemassa olevien ihmiskaupan uhrien suojaksi 
säädettiin ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmälle 
valtuudet myöntää asiakkaalleen toipumisaika tai 
harkinta-aika, jonka aikana uhri voi toipua koke-
muksistaan ja päättää, ryhtyykö hän yhteistyöhön.217

 
Vuosina 2015–2018 yhdenvertaisuusvaltuutetun to-
teuttamassa ja Turvapaikka- maahanmuutto- ja ko-
touttamisrahastosta rahoitettavassa palautusten val-
vonnan kehittämishankkeessa maastapoistamispää-
töksen saaneiden haavoittuvassa asemassa ole-
vien henkilöiden asemaan palautustilanteessa 
kiinnitetään erityistä huomiota.

Eurooppalainen komitea kidutuksen ja epäin-
himillisen tai halventavan kohtelun tai rangais-
tuksen estämiseksi (CPT) on antanut vuonna 
2015 selonteon218 Suomeen syys- lokakuussa 2014 
tekemästään tarkastuskäynnistä. Komitea teki tar-
kastuskäynnin muun muassa Suomessa oleviin säi-
löönottoyksiköihin. Raportissaan komitea kehottaa 
Suomea ottamaan ensi tilassa käyttöön välittömät 
ja järjestelmälliset terveystarkastukset kaikille uu-
sille säilöönottoyksikön asiakkaille. Lisäksi raportis-
sa annetaan useita suosituksia, jotka koskevat muun 
muassa sairaanhoitajan tavoitettavuuden paranta-
mista ja riittävien psyykkisten palveluiden takaa-
mista säilöönotetuille sekä ulkomaalaisille säilöön-
ottoyksikössä tarjottavien toimintojen kehittämistä. 
Komitea suosittelee myös, että yksintulleiden lasten 
kohdalla varmistetaan, että he saavat aina erityistä 
hoitoa ja heidät sijoitetaan avoimeen (tai puoliavoi-
meen) laitokseen. Lisäksi komitea suosittelee tietty-
jä toimenpiteitä säilöönotettujen henkilöiden oikeus-
suojakeinojen takaamiseksi.

Valtioneuvosto tilasi vuoden 2015 aikana Maahan-
muutto & turvallisuus - arvioita nykytilasta ja ennus-
teita tulevaisuudelle219  -selvityksen, joka toteutettiin 
Poliisiammattikorkeakoulun johtamana yhteistyössä 
Tilastokeskuksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen kanssa. Aineiston analyysin perusteella tun-
nistettiin viisi turvallisuuden kannalta haavoittu-
vassa asemassa olevaa ulkomaalaistaustaista ryh-
mää: pakolaistaustaiset maahanmuuttajat, toinen 
maahanmuuttajasukupolvi eli maahanmuuttajien 
lapset, yksin tulleet alaikäiset turvapaikanha-
kijat, laittomasti ilman oleskelulupaa maassa 
asuvat (nk. paperittomat) sekä kristityiksi kään-
tyneet muslimit. 

215 Sisäministeriön tiedote 5.2.2015: Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoa koskevat lainmuutokset voimaan.
216 Sisäministeriön asettamispäätös 23.2.2015: Säilöönoton vaihtoehdot -hankkeen asettaminen.
217 Ihmiskaupan uhrien auttaminen ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toiminta 1.7.2015 alkaen. Tietopaketti.
218 Report to the Finnish Government on the Visit to Finland Carried Out by the European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), 17.3.2015.
219 Laitinen - Pukarainen - Boberg, s.2.
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6. Ihmiskaupan 
torjuminen

Vuonna 2015 ihmiskaupan uhrin oleskelulupia 
myönnettiin 11 ihmiskaupan uhrille. 82 % lu-
van saneista oli naisia ja 8 % miehiä. Vuonna 2014 
ihmiskaupanuhrin oleskelulupia myönnettiin 23 ja 
vuonna 2013 lupia myönnettiin 13. Myös tapauksis-
sa, joissa oleskelulupa on myönnetty jollakin muulla 
perusteella, on saattanut olla viitteitä ihmiskaupas-
ta. Maahanmuuttoviraston käsittelemissä tapauksis-
sa ihmiskauppaan viittaavista elementeistä raportoi-
daan noin 50 tapauksessa vuodessa.

Turvapaikanhakijamäärän kasvu ei ainakaan vuoden 
2015 aikana näkynyt kasvuna ihmiskaupan perus-
teella myönnettyjen oleskelulupien tai ihmiskau-
pan uhrien auttamisjärjestelmään hakeutunei-
den uhrien määrässä. 

Ihmiskaupan torjunnassa pyritään kiinnittämään 
erityistä huomiota yksintulleisiin alaikäisiin, joi-
den määrä on vuonna 2015 15-kertaistunut edelli-
seen vuoteen nähden. Turvapaikkaprosessin ai-
kana kadonneiden alaikäisten määrä on monin-
kertaistunut aiempiin vuosiin nähden. Toinen erityis-
tä huomiota vaativa ryhmä ovat alaikäiset naimisissa 
olevat. Turvapaikkaprosessissa on tullut esiin myös 
viitteitä ihmiskaupan ilmiöistä kuten seksuaalisesta 
tai työperusteisesta hyväksikäytöstä kauttakulku-
maissa, sekä yksittäisiä erilaisia puhuttelussa esil-
le tulleita ihmiskauppatapauksia. Turvapaikkayksi-
kön uudet ylitarkastajat saavat ihmiskauppa-asiois-
sa lyhyen koulutuksen liittyen esimerkiksi ihmiskau-
pan tunnistamiseen ja auttamisjärjestelmään ohjaa-
miseen.

Suomen sisäministeriö ja Nigerian ihmiskaup-
paa torjuva virasto (NAPTIP) tehostavat yh-
teistyötä ihmiskaupan ennalta estämisessä ja 
torjunnassa. 12.1.2015 Nigeriassa allekirjoitettiin 
aiheeseen liittyvä yhteistyöpöytäkirja (Memorandum 
of Understanding). Yhteistyötä lisätään etenkin te-
hostamalla tietojenvaihtoa. Suomen osalta toimival-
taisia viranomaisia ovat Poliisihallitus, keskusrikos-
poliisi sekä Rajavartiolaitos.220 

IHMISKAUPAN UHRIEN 
AUTTAMISJÄRJESTELMÄ

Vuoden 2015 lopussa ihmiskaupanuhrien aut-
tamisjärjestelmässä oli 89 asiakasta. Auttamis-
järjestelmässä oli tuolloin kaksi alaikäistä asiakas-
ta. Asiakkaat edustavat 26 kansalaisuutta nigeria-
laisten muodostaessa suurimman kansalaisuusryh-
män. Tyypillisesti nigerialainen ihmiskaupan uhri on 
joutunut seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi toi-
sessa EU-valtiossa.221 

Auttamisjärjestelmään on vuonna 2015 otet-
tu 52 uutta asiakasta. Uusista asiakkaista nai-
sia on 69 %, kun kaikista vuoden 2015 lopussa aut-
tamisjärjestelmässä olevista asiakkaista naisia on 
79%. Suurin osa uusista asiakkaista (52 %) on jou-
tunut työvoiman hyväksikäytön kohteeksi. Tyypilli-
simmin hyväksikäyttö oli tapahtunut Suomessa ra-
vintola-alalla tai maatalouteen liittyvissä tehtävissä. 
Lukumääräisesti työvoiman hyväksikäytön kohteek-
si joutuneita oli 27, kun vuonna 2014 vastaava luku 
oli 11. Sen sijaan seksuaalisen hyväksikäytön uhrik-
si joutuneiden määrä laski 56 % vuoden takaises-
ta (2015:18 henkilöä, 2014:32 henkilöä). Kategoria 
”muu” viittaa ihmiskaupan muotoihin, jotka eivät 
suoranaisesti liity seksuaaliseen tai työvoiman hy-
väksikäyttöön. Vuonna 2015 auttamisjärjestelmään 
on ohjautunut muun muassa avioliittoon pakottami-
seen sekä rikollisuuteen pakottamiseen liittyvän ih-
miskaupan uhreja. Vuonna 2015 ihmiskaupan uh-
rien auttamisjärjestelmään ei ole ohjattu tai otettu 
alaikäisiä uhreja.222  

Uusista asiakkaista suurin osa (62 %) on jou-
tunut ihmiskaupan uhriksi Suomessa tai heihin 
kohdistunut hyväksikäyttö on joko alkanut tai jatku-
nut Suomessa. Tähän kategoriaan lukeutuvat myös 
sellaiset henkilöt, jotka on houkuteltu Suomesta ul-
komaille, missä he ovat joutuneet ihmiskauppaan 
viittaaviin olosuhteisiin. Vuonna 2014 auttamisjär-
jestelmään ohjautuneista uusista asiakkaista Suo-
messa uhriutuneita oli 42 %.

220 Sisäministeriön verkkouutinen 12.1.2015: Suomi ja Nigeria tehostavat yhteistyötä ihmiskaupan torjunnassa. 
221 Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tilannekatsaus 1.1.–31.12.2015.  
222 Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tilannekatsaus 1.1.–31.12.2014; Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän 
tilannekatsaus 1.1.–31.12.2015.
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Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ihmiskaupan uh-
rien auttamisjärjestelmä vastaanotti esityksiä hen-
kilön ottamiseksi auttamisjärjestelmän asiakkaaksi 
hieman tavallista enemmän. Sen sijaan toisella vuo-
sipuoliskolla esitysten määrä oli huomattavasti vä-
häisempi kuin aiempina vuosina vastaavaan aikaan. 
Huomattavaa on vastaanottokeskusten ja po-
liisin tekemien esitysten määrän väheneminen 
erityisesti loppukesästä ja alkusyksystä. Ensim-
mäisellä vuosipuoliskolla vastaanottokeskukset teki-
vät yhteensä 16 ja poliisi 7 esitystä auttamisjärjes-
telmään ottamiseksi, toisella vuosipuoliskolla vastaa-
vat luvut olivat 6 ja 3. 

Maahanmuuttoviraston vastaanottoyksikkö sisällyt-
ti ihmiskaupanvastaisen osion vuonna 2015 järjes-
tettyihin vastaanottokeskusten työkokouksiin sekä 
syksyllä 2015 uusille vastaanottokeskuksen työnte-
kijöille järjestettyihin perehdytyksiin. Kesällä 2015 
alkanut laajamittainen maahantulo on työllistänyt 
etenkin vastaanottokeskusten, Maahanmuuttoviras-

ton, poliisin ja Rajavartiolaitoksen henkilöstöä, mikä 
on osaltaan vaikuttanut auttamisjärjestelmälle teh-
tyjen esitysten määrään laskevasti, kun asiakkaita 
ei ehditty tapaamaan tavalla, jolla olisi pystytty luo-
maan tunnistamisen vaatima luottamus.  Esitysten 
määrässä oli kuitenkin havaittavissa varovaista kas-
vua vuoden 2015 loppua kohti. Auttamisjärjestelmä 
ei tee etsivää työtä. Mahdolliset ihmiskaupan uhrit 
on ohjattava auttamisjärjestelmään.223 

Heinäkuussa 2015 auttamisjärjestelmä julkai-
si julkiselle ja yksityiselle sektorille suunnatun 
kirjasen uhrien auttamisesta ja auttamisjärjes-
telmästä 224. Siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti esi-
merkiksi, miten henkilö voidaan ohjata auttamisjär-
jestelmään ja mitä tietoja mahdolliselle ihmiskaupan 
uhrille tulisi antaa prosessin aikana.

Tähän otsikko: Auttamisjärjestelmän uudet 
asiakkaat vuonna 2015 (52)

Sukupuolijakauma

Tähän otsikoksi: Auttamisjärjestelmän 
kaikki asiakkaat vuoden 2015 lopussa (89)

Sukupuolijakauma
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Lähde: Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä.

223 Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tilannekatsaus 1.1.–31.12.2015.
224 Ihmiskaupan uhrien auttaminen ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toiminta 1.7.2015 alkaen. Tietopaketti.
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IHMISKAUPAN UHREJA KOSKEVAT 
LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää kos-
kevat lakimuutokset tulivat voimaan 1.7.2015. 
Lakimuutoksilla parannetaan ihmiskaupan uhrien 
auttamisjärjestelmää tekemällä siitä läpinäkyväm-
pi ja selkeämpi kokonaisuus. Laista käy entistä sel-
keämmin ilmi muun muassa se, mitä auttamistoi-
milla käytännössä tarkoitetaan ja millä edellytyksil-
lä ihmiskaupan uhrien auttaminen voidaan aloittaa 
ja lopettaa. Muutoksilla turvataan lisäksi uhrien yh-
denvertainen kohtelu ja selkiytetään viranomaisten 

välistä työnjakoa. Lakimuutosten myötä myös ih-
miskaupan uhrien auttamisjärjestelmä voi tunnistaa 
asiakkaansa virallisesti ihmiskaupan uhriksi. Muita 
tunnistajia ovat rikostutkinnan viranomaiset (poliisi, 
Rajavartiolaitos, syyttäjä) ja Maahanmuuttovirasto. 
Muutosten myötä lain tasolla ilmaistaan selkeästi, 
että myös ne ihmiskaupan uhrit, joilla on kotikunta 
Suomessa, ovat oikeutettuja apuun. Lisäksi autta-
misjärjestelmä sai valtuudet myöntää asiakkaalleen 
toipumisajan tai harkinta-ajan. Toipumisaika voi-
daan myöntää 1–3 kuukaudeksi ja se on tarkoitettu 
Suomen kansalaisille ja laillisesti maassa oleskele-
ville. Harkinta-aika on tarkoitettu Suomessa laitto-
masti oleskeleville ihmiskaupan uhreille, ja se lail-
listaa oleskelun 1–6 kuukaudeksi. Toipumis- ja har-
kinta-aikana esitutkintaviranomainen tai syyttäjä ei 
vielä ota uhreihin yhteyttä ihmiskaupparikoksen sel-
vittämiseksi. Uhria kuitenkin autetaan heti, vaikka 
hän ei olisi valmis osallistumaan rikoksen selvittämi-
seen.  Toipumis- ja harkinta-aikana uhri voi toipua 
kokemuksistaan ja päättää, ryhtyykö hän yhteistyö-
hön viranomaisten kanssa rikoksen selvittämiseksi. 
Lakimuutoksen myötä Maahanmuuttovirasto ohjaa, 
suunnittelee ja valvoo auttamisjärjestelmän käytän-
nön toimintaa.225

 
Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanot-
toa koskevat lainmuutokset tulivat voimaan 
1.7.2015. Lakimuutoksessa on täsmennetty niitä 
vastaanottolain säännöksiä, jotka koskevat yhtenä 
haavoittuvassa asemassa olevana ryhmänä ih-
miskaupan uhrien erityistarpeiden arviointia.226 

Auttamisjärjestelmän uudet asiakkaat

Lähde: Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä.
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225 Sisäministeriön tiedote 9.4.2015: Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskevat lakimuutokset voimaan 1.7.; 
Ihmiskaupan uhrien auttaminen ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toiminta 1.7.2015 alkaen. Tietopaketti.
226 Sisäministeriön tiedote 5.2.2015: Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoa koskevat lainmuutokset voimaan.
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7. Maahanmuutto- ja 
kehityspolitiikka

Maahanmuutto- ja kehityspolitiikan suhde ko-
rostuu nykyisessä tilanteessa, jossa pakote-
tun muuttoliikkeen määrä on moninkertaistu-
nut. Maailman pakolaisista kehitysmaissa on lähes 
yhdeksän kymmenestä. He saattavat lähteä olojen 
heikentyessä kohti Eurooppaa.

Hallituksen päätös leikata kehitysyhteistyön määrä-
rahoja 300 miljoonalla eurolla eli 38 %:lla vuodesta 
2016 alkaen on näkynyt kehitysyhteistyötä tekevis-
sä järjestöissä luopumisena suunnitelluista ja toivo-
tuista hankkeiden laajennuksista sekä olemassa ole-
van toiminnan supistamisena. 

Esimerkiksi Suomen Pakolaisapu työskentelee 
hauraissa valtioissa Länsi-Afrikassa. Työn tavoittee-
na on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja sitä kaut-
ta estää konfliktien uusiutumista.  Pakolaisapu on 
tehnyt pitkään työtä Sierra Leonessa ja muokan-
nut työtään yhteiskunnallisen tilanteen muuttumisen 
myötä. Vuonna 2015 alkoi sairaanhoitajien koulutus 
vastauksena ebola-epidemian aiheuttamaan tervey-
denhuoltosektorin romahtamiseen. Suomen kehitys-
yhteistyömäärärahaleikkausten seurauksena työ kui-
tenkin päättyy vuoden 2016 aikana. Mikäli mahdolli-
suuksia toimeentuloon kotimaassa ei ole, erityisesti 
nuoret länsiafrikkalaiset Norsunluurannikolta, Libe-
riasta ja Sierra Leonesta ovat alttiita pyrkimään Ni-
gerian kautta kohti Eurooppaa.

Ugandassa suomalaiset järjestöt, esimerkiksi Suo-
men Pakolaisapu ja Kirkon ulkomaanapu, työsken-
televät Kongon demokraattisesta tasavallasta 
ja Etelä-Sudanista paenneiden pakolaisten paris-
sa. Uganda vastaanotti vuoden 2015 aikana 112 000 
uutta pakolaista. Suomen Pakolaisapu toimi vuon-
na 2015 viidellä suurella pakolaisasutusalueella 
Ugandassa. Pakolaisapu on ainoa toimija, joka tar-
joaa aikuiskoulutusta näillä pakolaisasutusalueilla. 
Suunnitellun laajentamisen sijaan Pakolaisapu jou-
tui Suomen kehitysapuun kohdistuvien leikkausten 
vuoksi paitsi jättämään suunnitellut laajennukset te-
kemättä myös ajamaan toimintoja alas, vaikka ai-
kuisten perusopetukselle on huomattava tarve. Työ 
muun muassa Kyangwalin pakolaisasutusalueella, 
jossa opiskelijoita oli vuoden 2015 aikana yli 2000, 

joudutaan lopettamaan kokonaan. Vastaava määrä 
ihmisiä jää tulevaisuudessa kokonaan ilman koulu-
tusta, koska muita toimijoita aikuiskoulutussektorilla 
ei ole. Alueella on yli 40 000 pakolaista.227 

Suomi osallistuu myös EU:n muuttoliikkeen hätära-
haston kautta RDPP-ohjelman (Regional Develop-
ment and Protection Programme) rahoitukseen, jo-
ta ollaan oltu käynnistämässä vuonna 2015 Afrikan 
Sarvessa sekä Pohjois-Afrikassa. Ohjelman tavoittee-
na on auttaa pakolaisia löytämään kestäviä ratkai-
suja esimerkiksi vapaaehtoisesta paluusta, paikalli-
sesta integraatiosta tai uudelleen sijoittamisesta.228 

Lisäksi Suomalaiset maahanmuuttajataustaiset kan-
salaisjärjestöt ovat aktiivisia kehitysyhteistyössä, eri-
tyisesti Suomen somalidiasporan järjestöt. Ulko-
asiainministeriö rahoitti kansalaisjärjestöille tarkoite-
tuista kehitysyhteistyövaroista yhteensä 15:tä kan-
salaisjärjestöä ja niiden 26:ta hanketta Somaliassa 
vuonna 2015. Tuki on yhteensä noin 3 miljoonaa eu-
roa. Noin puolet tästä kanavoituu maahanmuuttaja-
järjestöjen kautta.

Pohjois-Somaliassa toteutettava terveydenhuol-
lon kehittämishanke ajalle 2014–2016 jatkui edel-
leen vuonna 2015. Hanke on IOM:n rahoittama ja 
se toteutetaan yhteistyössä Suomen somalidiaspo-
ran terveydenhuollon ammattihenkilöstön kanssa.  
Vuonna 2015 käynnistettiin samankaltainen IOM:n 
ja Suomen somalidiasporan toteuttama MIDA FINN-
SOM -terveydenhuoltohanke Somalian etelä- ja 
keskiosissa. Terveydenhuollon kehittämisen 
lisäksi uusi ohjelma sisältää myös koulutusta. 
Noin 50–60 somalidiasporaan kuuluvaa ammattilais-
ta tarjoavat tilapäistä mentorointia terveys- ja ope-
tusministeriöissä ja muissa instituutioissa kuten pai-
kallisissa terveydenhuollon yksiköissä ja yliopistoissa 
siirtäen näin eteenpäin Suomessa työskennellessään 
ja opiskellessaan hankkimiaan taitoja ja kokemuksia.

Kosovossa on käynnissä Suomen rahoittama Di-
aspora Engagement for Economic Development 
-hanke (DEED), jonka toteuttamisajankohta on 
1.4.2012–30.6.2016 ja budjetti noin 2 miljoonaa eu-
roa. Hanke on innovatiivinen hanke, jossa autetaan 
kosovolaisdiasporaa omaksumaan aktiivinen ja 
vaikuttava rooli lähtöyhteisöjensä kehittämi-
sessä. Hankkeen kohderyhminä ovat ulkomailta ra-
halähetyksiä saavat kotitaloudet, kosovolaisdiaspo-
ran jäsenet ja asiaan liittyvät kosovolaisviranomai-

227 Kaisa Väkiparta / Suomen Pakolaisapu ry.
228 Ulkoministeriö
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set. Tavoitteena on antaa mahdollisuus parempaan 
tulevaisuuteen sekä Kosovossa että ulkomailla asu-
ville kosovolaisille. Tämän päätavoitteen saavuttami-
seksi hankkeessa pyritään vahvistamaan Kosovon vi-
ranomaisten valmiuksia toteuttaa kansallista diaspo-
rastrategiaa, laajentaa ja lujittaa testattuja malleja 
ja mekanismeja, jotka helpottavat maastamuuttajien 
investointeja Kosovoon, sekä parantaa Kosovon liike-
toimintaympäristöä muuttoliikkeen ja rahalähetysten 
kehitysvaikutusten lisäämiseksi. Hanketta rahoittaa 
Suomen ulkoasiainministeriö ja toteuttaa YK:n ke-

hitysohjelma Kosovossa ja Kansainvälisen siirtolai-
suusjärjestön (IOM) Kosovo-operaatio. 

Vuonna 2015 DEED-hankkeen keskeisimmät tulokset 
olivat seuraavat: luotiin pohja diasporan ja Kosovon 
instituutioiden väliselle viestinnälle ja yhteistyölle 
sekä parannettiin niitä; diasporan yritykset tuntevat 
Kosovon investointimahdollisuudet ja liiketoimintail-
mapiirin entistä paremmin; diasporan yritykset sol-
mivat liikekumppanuuksia verkostoitumisen ansios-
ta; ja on syntynyt uusia työpaikkoja ja yrityksiä.229 

229 Ulkoministeriö.
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8. Sääntöjen vastainen 
maahanmuutto

Vuonna 2015 laittomasti maassa oleskelemas-
sa tavattuja henkilöitä oli 14 286, mikä on lähes 
viisinkertainen määrä vuoteen 2014 nähden. Laitto-
masti maassa tavattujen henkilöiden määrä on suo-
rassa yhteydessä turvapaikanhakijamäärän kasvuun. 
Niin ikään laittomasti maahan järjestettyjen henki-
löiden määrä on kasvanut. Poliisin tilastoinnin perus-
teella vuonna 2015 laittomasti maahan järjestet-
tiin 2 435 henkilöä230, mikä on yli kuusinkertainen 
määrä vuoteen 2014 nähden.

Maahanmuuttovirasto panostaa laittoman maahan-
muuton torjuntaan yhä enenevissä määrin ja on pe-
rustanut loppuvuodesta 2015 erityisesti laittoman 
maahanmuuton torjuntaa hoitavan erityisyli-
tarkastajan viran.231 

Keskusrikospoliisin toiminnassa laittoman 
maahantulon järjestämisen ja ihmissalakul-
jetuksen tutkinta ja ennalta ehkäiseminen on 
priorisoitu korkealle. Keskusrikospoliisi on tehos-
tanut tutkintaa ja tietojenvaihtoa järjestäytyneen 
rikollisuuden harjoittaman laittoman maahantulon 
järjestämiseen liittyvän rajat ylittävän rikollisuuden 
torjumiseksi.

MAASTAPOISTAMISPÄÄTÖKSET JA 
MAAHANTULOKIELLOT

Vuonna 2015 käännyttämispäätöksiä ja maa-
hanpääsyn epäämispäätöksiä tehtiin yhteen-
sä 7 524,232 mikä on reilun neljänneksen enem-
män kahteen edelliseen vuoteen nähden. Kasvua 
on tapahtunut erityisesti Maahanmuuttoviraston te-
kemien kielteiseen turvapaikkapäätökseen liittyvi-
en käännyttämispäätösten määrässä. Sen sijaan ri-
kosperusteisten käännyttämispäätösten määrä on 
vuonna 2015 jopa laskenut 24 % vuoden takaisesta 
(742:sta 565:een).

Maahanmuuttovirasto tekee käännyttämispäätök-
sen poliisin ja rajavartiolaitoksen esityksestä yli kol-
me kuukautta maassa oleskelleiden ulkomaalaisten 
kohdalla sekä kielteisen oleskelulupapäätöksen yh-
teydessä, kun hakija oleskelee maassa. Karkotta-
mispäätösten määrä pysyi edellisten vuosien 
tasolla, 279 tapauksessa. Karkottamispäätös teh-
dään käännyttämispäätöksestä poiketen henkilölle, 
jolla on tai on ollut oleskelulupa Suomessa. Maasta-
poistamispäätöksen yhteydessä on mahdollista an-
taa maahantulokielto. Maahantulokieltoja annet-
tiin vuonna 2015 yhteensä 2 879, mikä tarkoittaa 
hienoista kasvua edelliseen vuoteen nähden.
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231 Maahanmuuttovirasto.
232 Maahanmuuttoviraston, poliisin ja rajavartiolaitoksen tekemät käännyttämispäätökset yhteensä.
233 Käännyttämispäätökset ja maahanpääsyn epäämiset.
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SÄÄNTÖJEN VASTAISEN 
MAAHANMUUTON TORJUNTAA KOSKEVAT 
LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEET

27.1.2015 voimaan tulleella henkilötietojen käsitte-
lystä poliisitoimessa annetun lain muutoksella laa-
jennettiin poliisin oikeuksia hyödyntää matkustajare-
kisteritietoja rikosten estämiseksi ja selvittämiseksi. 
Muutoksen on muun muassa tarkoitus paran-
taa mahdollisuuksia tunnistaa taistelutarkoi-
tuksessa taistelualueelle matkaavia tai sieltä 
palaavia henkilöitä.234

Ulkomaalaisvalvontaa suorittavien viranomais-
ten toimivaltuuksia tarkennettiin 1.5.2015 voi-
maan tulleilla lakimuutoksilla.  Laissa myös mää-

ritellään aiempaa tarkemmin, mitä ulkomaalaisval-
vonta on. Selkeällä sääntelyllä ulkomaalaisvalvonta 
on helpompi ymmärtää normaaliksi viranomaistoi-
minnaksi, jossa kunnioitetaan yhdenvertaisuutta ja 
ihmisoikeuksia. Lakiin lisättiin poliisille ja Rajavar-
tiolaitokselle oikeus suorittaa ulkomaalaisvalvon-
taa myös julkisrauhan piiriin kuuluvissa paikoissa. 
Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi ravintolat, liiketi-
lat ja rakennustyömaat. Uudistukset parantavat vi-
ranomaisten mahdollisuutta yhteistoimintaan muun 
muassa harmaan talouden torjunnassa. Ulkomaa-
laisvalvontaa tehtäessä on mahdollisuus havainnoi-
da myös viitteitä ihmiskaupasta ja muista vastaavis-
ta rikoksista. Lakimuutos perustuu laittoman maa-
hantulon vastaiseen toimintaohjelmaan 2012–2015 
(SM:n julkaisu 37/2012).235 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan 
velvollisuudesta järjestää eräitä terveyden-
huollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laik-
si rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 
muuttamisesta kaatui eduskunnassa. Lain muu-
tos olisi koskenut terveyspalveluiden järjestämis-
tä Suomessa oleskeleville kolmansien maiden kan-
salaisille, joilla ei ole ulkomaalaislaissa edellytettyä 
oleskelulupaa tai joille on eräistä ulkomaalaislaissa 
erikseen määritellyistä syistä myönnetty tilapäinen 
oleskelulupa, mutta joilla ei ole oikeutta muihin jul-
kisen terveydenhuollon palveluihin kuin kiireelliseen 
hoitoon.236 Lakiesityksen käsittelyn myötä niin kut-
suttujen paperittomien asia nousi hetkellisesti otsi-
koihin mediassa.237 
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234 Hallituksen esitys 168/2014. 
235 Sisäministeriön tiedote 5.3.2015: Ulkomaalaisvalvontaan tarkennuksia: uudistuksilla helpotetaan harmaan talouden torjuntaa. 
236 Hallituksen esitys 343/2014. 
237 Jukka Könönen / Politiikasta.fi 23.4.2915: Terveenä käännytettäväksi? Huomioita paperittomuuden politiikasta.
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9. Paluu 

Maastapoistamispäätöksen eli käännyttämis- 
tai karkottamispäätöksen saanut henkilö voi 
poistua maasta omaehtoisesti, avustetusti va-
paaehtoisen paluun järjestelmän kautta tai 
poliisi voi panna hänen maasta poistamisen-
sa täytäntöön. Poliisin täytäntöön panema maasta 
poistaminen voidaan toteuttaa joko siten, että poliisi 
saattaa henkilön lentokoneeseen tai laivaan tai niin 
kutsuttuna saatettuna palautuksena kotimaahan as-
ti. Vuonna 2015 poliisin täytäntöön panemien maas-
ta poistamisten määrä on kasvanut hieman edellisiin 
vuosiin nähden. Kansalaisuuksittain tarkasteltuna 
poliisin maasta poistamien joukossa oli eniten iraki-
laisia (537), joiden määrä yli kaksinkertaistui edelli-
sestä vuodesta. Toisiksi eniten oli albanialaisia (478), 
joiden määrä peräti seitsenkertaistui vuoteen 2014 
nähden. Kolmanneksi eniten oli virolaisia (428), joi-
den määrä pysyi edellisten vuosien tasolla. Saatet-
tujen palautusten määrä on kasvanut viidenneksen 
vuoteen 2014 nähden johtuen albanialaisille turva-
paikanhakijoille tilauslennoilla järjestetyistä paluista.

Ulkomaalaislakiin ja vähemmistövaltuutettua (ny-
kyään yhdenvertaisuusvaltuutettu) koskevaan la-
kiin lisättiin 1.1.2014 velvoite valvoa karkotettavien 
ja käännytettävien ulkomaalaisten maasta pois-
tamisten täytäntöönpanoa sen kaikissa vaiheissa. 
Maastapoistamisen valvonnan tiimin arkeen kuulu-
vat käynnit säilöönottoyksiköissä, joissa käännytet-
täviä pidetään, sekä poliisin saattamana palaavien 
matkan monitoroiminen. Myös lainsäädännön, oh-
jeistusten ja toiminnan soveltamisen arviointi kuu-
luu tiimin tehtäviin. Yhdenvertaisuusvaltuutettu va-
litsee saamiensa tietojen pohjalta ne päätökset, joi-
den täytäntöönpanoa halutaan tarkemmin seurata. 
Tiimi on ollut vuonna 2015 mukana yhteensä 
13 lennolla monitoroimassa poliisin saattama-
na palaavien matkaa.238  

Turvapaikka- maahanmuutto- ja kotouttamis-
rahastosta rahoitetaan yhdenvertaisuusvaltuutetun 
toteuttamaa hanketta palautusten valvonnan kehit-
tämiseksi. Hankkeessa kehitetään vuonna 2014 aloi-
tettua palautusten valvontaa. Kehittämistyöllä Suo-
meen vakiinnutetaan EU-direktiivin ja kansallisen 
lainsäädäntömme velvoittama maastapoistamisen 
ulkopuolinen ja riippumaton valvontajärjestelmä, jo-
ka vahvistaa kolmansien maiden kansalaisten oike-
usturvaa palautustilanteissa. Erityistä huomiota 
kehittämistyössä kiinnitetään haavoittuvassa 
asemassa olevien henkilöiden asemaan. Hanke 
toteutetaan vuosina 2015–2018.

Pääkaupunkiseudulle suunnitellaan kahta kotimaa-
hansa palaavien vastaanottokeskusta. Maasta-
poistamispäätöksen saaneille henkilöille on tarkoitus 
perustaa palautuksiin keskittyvä vastaanottokeskus, 
jonka toimintakonsepti eroaa jonkin verran muista 
vastaanottokeskuksista. 

Poliisin charter-lennolla vapaaehtoisesti palaa-
ville päätettiin perustaa transit-osasto olemassa 
olevan vastaanottokeskuksen yhteyteen Vantaalle. 
Transit-osasto sujuvoittaa palaajien lähtömuodolli-
suuksien hoitamista, lennon odotusta ja lennolle siir-
tymistä suoraan transit-osastosta. Osasto aloitti toi-
mintansa helmikuussa 2016.239 

238 Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto.
239 Maahanmuuttoviraston tiedote 8.12.2015: Kolme yksikköä suljetaan, kolmen valmistelut keskeytetään; 
Maahanmuuttoviraston tiedot 4.2.2016: Vantaalle perustetaan transit-osasto vapaaehtoisesti palaaville.
240 Sisäministeriön asettamispäätös 24.9.2015: Miten eräiden rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten maasta poistamista 
voitaisiin nopeuttaa -selvityshankkeen asettaminen. 
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PALUUTA KOSKEVAT 
LAINSÄÄDÄNTÖHANKKEET

Sisäministeriö on asettanut toimikaudel-
le 24.9.2015–31.12.2016 hankkeen selvittä-
mään, miten eräiden rikoksiin syyllistyneiden 
ulkomaalaisten maastapoistamista voitaisiin 
nopeuttaa. Tarkoituksena on selvittää mitä ongel-
mia maastapoistamiseen liittyy. Hankkeessa selvi-
tetään asiaa koskeva lainsäädäntö, viranomaisoh-
jeet ja -käytännöt. Hankkeessa arvioidaan tulisiko 
viranomaiskäytäntöjä ja niitä koskevaa ohjeistusta 
muuttaa sekä valmistellaan tarvittavat säädösmuu-
tosehdotukset.240 

VAPAAEHTOINEN PALUU

Vapaaehtoisen paluun järjestelmän kautta pa-
lasi vuonna 2015 yhteensä 634 henkilöä, mikä 
tarkoittaa lähes kaksinkertaista määrää aiempien 
vuosien tasoon nähden.241 Eniten palaajia myös va-
paaehtoisen paluun järjestelmän kautta oli Irakiin, 
250 henkeä, mikä on kolminkertainen määrä edel-
lisvuoteen nähden. Albanialaisia palaajia oli toisik-
si eniten, 147 henkeä ja yli seitsenkertainen määrä 
vuoteen 2014 nähden.

Syksyn aikana paluun suosio ja myös palaajien kii-
re takaisin kotimaahansa yllätti useat toimijat. Va-
paaehtoisen paluun järjestelmä ruuhkautui pahoin 

VAPAAEHTOISTA PALUUTA KOSKEVAT 
LAINSÄÄDÄNTÖMUUTOKSET JA HANKKEET

Vapaaehtoisen paluun järjestelmän vakiinnut-
tamisen edellyttämät lainsäädäntömuutokset 
tulivat voimaan 1.7.2015. Taustalla on EU:n pa-
luudirektiivi, joka saatettiin Suomessa kansallises-
ti voimaan vuonna 2011. Direktiivi korostaa vapaa-
ehtoista paluuta ensisijaisena paluun muotona. Va-
paaehtoisen paluun järjestelmän vakiinnuttaminen 
liittyy hallituksen ohjelman tavoitteeseen nopeuttaa 
kielteisestä turvapaikkapäätöksestä johtuvia kään-
nytyksiä. Järjestelmän tavoitteena on tarjota Suo-
messa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille tai 
turvapaikkahakemuksensa peruuttaneille henkilöil-
le mahdollisuus palata vapaaehtoisesti kotimaahan-
sa tai pysyvään asuinmaahansa.  Suomi pyrkii myös 
saattamaan voimaan kahdenvälisiä palautussopi-
muksia sellaisten maiden kanssa, joissa olosuhteet 
ovat parantuneet ja turvapaikanhakijoiden paluu al-

syksyllä ja myös Irakin edustustosta loppuivat koti-
matkatodistukset suuren kysynnän johdosta. Huo-
mattavaa on, että moni vapaaehtoisen paluun tukea 
hakenut palasi kotimaahansa lopulta omatoimises-
ti, omalla kustannuksellaan, kun paluuta vapaehtoi-
sen paluun tuella olisi ruuhkautuneessa tilanteessa 
joutunut odottamaan jopa kuukausia. Tämä näkyy 
tilastoissa vapaaehtoisen paluun hakemusten ja to-
teutuneiden paluiden välisenä erona. 

Vapaaehtoisen paluun tilastot 2010–2014
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kuperämaihin on mahdollista. Lainsäädäntömuutos-
ten tavoitteena on lisätä vapaaehtoisen paluun hou-
kuttelevuutta, kun kielteisen turvapaikkapäätöksen 
saaneelle, joka voisi palata kotimaahansa, ei enää 
myönnetä tilapäistä oleskelulupaa eikä vastaanot-
topalveluita.242

Esimerkiksi Suomen Pakolaisapu on esittänyt huo-
lensa, että uudistus saattaa lisätä laittomien siirto-
laisten määrää Suomessa.243 

Turvapaikka- maahanmuutto- ja kotouttamis-
rahastosta (AMIF) rahoitetaan Maahanmuuttovi-
raston toteuttamaa Vapaaehtoisen paluun va-
kiinnuttaminen -hanketta. Hankkeessa tuotetaan 
vapaaehtoisen paluun tiedotusmateriaaleja, järjes-
tetään koulutus- ja tiedotustilaisuuksia vastaanot-
tokeskuksille, viranomaisille ja sidosryhmille, laadi-
taan ohjeistusta viranomaisille. Hankekumppaneina 
olevissa vastaanottokeskuksissa kehitetään vapaa-
ehtoisen paluun asiakastyön menetelmiä ja jaetaan 
tätä hankkeen aikana kertyvää osaamista kaikkien 
vastaanottokeskusten käyttöön. Hanke toteutetaan 
vuosina 2015–2016.244  

VAPAAEHTOISEN PALUUN HAASTEET

Vapaaehtoinen paluu on toteutettu kesään 2015 asti 
IOM:n vetämien hankkeiden pohjalta. Lainsäädän-
tömuutosten myötä vapaaehtoinen paluu va-
kinaistettiin osaksi viranomaistoimintaa. Uusi 
järjestelmä otettiin käyttöön heinäkuusta 2015 al-
kaen. Samanaikaisesti turvapaikanhakijamäärät läh-
tivät voimakkaaseen kasvuun, mikä toi haasteen-
sa uudelle järjestelmälle, kun lisäksi samaan aikaan 
perustettiin uusia vastaanottokeskuksia, joille koko 
vastaanottotoiminta paluuasiat mukaan lukien oli-
vat uutta. Paluujärjestelmä ruuhkautui syksyn 
aikana pahoin. 

Vapaaehtoisen paluun haasteisiin on pyritty löytä-
mään ratkaisuja. Maahanmuuttovirastossa vapaaeh-
toisen paluun hakemuskäsittelyyn on lisätty henki-
löresursseja ja palveluntuottaja IOM on lisännyt ka-
pasiteettiaan paluiden järjestämisessä. 

Kesällä albanialaisten turvapaikanhakijoiden määrä 
moninkertaistui aiempaan nähden. Ilmiössä oli viit-
teitä siitä, että vapaaehtoisen paluun järjestel-
mästä olisi liikkunut harhaanjohtavaa tietoa, 
koska albanialaiset kertoivat yhdeksi syyksi 
maahan tulolleen vapaaehtoisen paluun tuen. 
Elokuussa Maahanmuuttovirasto teki päätöksen, et-
tei albanialaisille turvapaikanhakijoille makseta muu-
ta vapaaehtoisen paluun tukea kuin matkaliput koti-
paikkakunnalle. Vain erittäin haavoittuvassa asemas-
sa oleville tarjottiin matkalippujen lisäksi vapaaeh-
toisen paluun avustusta.

VAPAAEHTOISTA PALUUTA KOSKEVAA 
TUTKIMUSTA

Euroopan muuttoliikeverkosto on tutkinut vuoden 
2015 toisessa fokusoidussa tutkimuksessaan vapaa-
ehtoisesta paluusta tiedottamista, Disseminati-
on of information on voluntary return: how to reach 
irregular migrants not in contact with authorities245. 
Suomen kohdalla vapaaehtoisen paluun mahdolli-
suudesta informoiminen tapahtuu pääasiassa tur-
vapaikkaprosessin aikana sekä mahdollisen kieltei-
sen päätöksen jälkeen, koska suurin osa avustetun 
vapaaehtoisen paluun kohderyhmästä Suomessa on 
turvapaikanhakijoita. Tutkimuksessa todetaan myös, 
että Suomi ei ole erityisen houkutteleva maa laitto-
masti maahan tuleville, koska Suomi on maasta-
poistamisen täytäntöönpanossa yksi EU:n te-
hokkaimpia maita.
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teriön julkaisu 2/2015
http://www.intermin.fi/julkaisu/022015?docID=58218 (Haettu 11.4.2016)
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Maahanmuuttohallinnon tuloksellisuuden parantaminen vuosina 2011–2014 - Raportti - Sisäministeriön jul-
kaisu 9/2015. https://www.intermin.fi/julkaisu/092015?docID=59200 (Haettu 11.4.2016)

Maahanmuuttovirasto - Kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2014. http://www.migri.fi/download/59065_Maahan-
muuttovirasto-kirjanpitoyksikon_Tilinpaatos_2014_2_.pdf?6ddd791b1148d388 (Haettu 11.4.2016)

Ratkaisujen Suomi - Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015. Hallituksen julkai-
susarja 10 /2015 http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_
netti.pdf/801f523e-5dfb-45a4-8b4b-5b5491d6cc82  (Haettu 11.4.2016)

Report to the Finnish Government on the Visit to Finland Carried Out by the European Committee for the Pre-
vention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), 17.3.2015 Strasbourg. 
http://www.oikeusministerio.fi/material/attachments/om/ajankohtaista/uutiset/wNonV3Tp3/CPT_2015_08_
PROV_-_EN_-_Draft_report_Finland_2014_visit.pdf (Haettu 11.4.2016)

Sisäministeriö, Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia, Toimenpideohjelma 
https://www.intermin.fi/download/51993_maahanmuuton_tulevaisuus_2020_toimenpideohjelma.pdf?-
d627197be79ad188 (Haettu 11.4.2016)

Suuntaus-hanke: Kristityt käännynnäiset Iranissa 
Maahanmuuttovirasto, 2015.
http://www.migri.fi/download/61882_Suuntaus-raportti_Kristityt_kaannynnaiset_Iranissa.pdf?5bae7b3701a-
ed288 (Haettu 14.4.2016)

Suuntaus-hanke: Libya-tilannekatsaus 
Maahanmuuttovirasto, 2015.
http://www.migri.fi/download/61864_Libya_tilannekatsaus_elokuu_2015.pdf?a3ac323801aed288 
(Haettu 14.4.2016)

Suuntaus-hanke: Nigerialaisten Naisten Ihmiskauppa Eurooppaan
Maahanmuuttovirasto, 2015.
http://www.migri.fi/download/59224_Suuntaus_Nigerialaisten_ihmiskauppa-raportti_20.3.2015FINAL.pd-
f?3540a57ef334d288 (Haettu 14.4.2016)

Suuntaus-hanke: Palestiinalaiset Länsirannalla 
Maahanmuuttovirasto, 2015.
http://www.migri.fi/download/61751_SUUNTAUSPalestiinalaisetLansirannallaFINAL.pdf?e7488a3701aed288 
(Haettu 14.4.2016)
 
Suuntaus-hanke: Seksuaali- ja Sukupuolivähemmistöjen Nykytilanne Venäjällä.
Maahanmuuttovirasto, 2015.
http://www.migri.fi/download/59512_Suuntaus-raportti_LGBT_VenajallaFINALFINAL.pdf?b1c35c0f7641d288 
(Haettu 14.4.2016)

Suuntaus-hanke: Valko-Venäjä -tilannekuva 
Maahanmuuttovirasto, 2015.
http://www.migri.fi/download/61674_Valko-Venaja-_tilannekuva_6.8.2015.pdf?bdd4403801aed288 (Haet-
tu 14.4.2016)

Valtioneuvoston periaatepäätös maahanmuuton tulevaisuus 2020-strategiasta, 13.6.2013. http://www.in-
termin.fi/download/51686_Maahanmuuton_tulevaisuus_2020_LOW-res_FINNISH.pdf?acef2a648154d288 
(Haettu 11.4.2016)

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa - tilannekatsaus 1/2015. Sisäministeriö 24.2.2015. https://www.in-
termin.fi/download/58696_Vakivaltainen_ekstremismi_Suomessa_-_tilannekatsaus_1-2015_FINAL.pdf?-
837f4a8c231ed288 (Haettu 11.4.2016)
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Väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsaus 2/2015. Sisäministeriön julkaisu 20 /2015, 19.11.2015,Sisäinen 
turvallisuus. http://www.intermin.fi/julkaisu/202015?docID=63843 (Haettu 11.4.2016)

Hallituksen esitykset, oikeuskäytäntö  sekä viranomaispäätökset ja -lausunnot,

Hallituksen esitysluonnos henkilökorttilaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Luon-
nos 21.10.2015  
http://www.intermin.fi/download/63221_Henkilokorttilaki_HE-luonnos_lausunnolle_21102015.pdf?c0989e-
4caddad288 (Haettu 11.4.2016)

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelmää koskevan järjeste-
lyn muutosten hyväksymisestä ja laiksi järjestelyn lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaat-
tamisesta. HE 84/2014. http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140084 (Haettu 11.4.2016)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muut-
tamisesta. HE 168/2014.
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140168 (Haettu 11.4.2016)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. HE 218/2014. 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_218+2014.pdf (Haettu 11.4.2016)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja 
eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta. HE 343/2014.
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140343 (Haettu 11.4.2016)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. HE 2/2016. 
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160002 (Haettu 11.4.2016)

Korkein hallinto-oikeus 2015:107 (1.7.2015/1873) 
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2015/201501873 (Haettu 11.4.2016)

Lapsiasiavaltuutetun lausunto 1.10.2015. Lapsiasiavaltuutetun tilannekuva ja toimenpide-esitykset yksin maa-
han tulleiden turvapaikkaa hakevien lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin takaamiseksi.
http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2015/10/LAPS_toimenpide-esitykset_yksinmaahantulleetlapset.pdf 
(Haettu 11.4.2016)

Sisäministeriön päätös, 5.2.2015 (SM006:00/2015): Ulkomaalaislupa-asioiden ja turvapaikkamenettelyn al-
kuvaiheen tehtävien siirto Maahanmuuttovirastolle; selvitys- ja säädöshanke. (Haettu 8.4.2016)
http://www.intermin.fi/download/58190_Ulkomaalaislupa-asioiden_siirto_Maahanmuuttovirastolle_asetta-
mispaatos_05021.pdf?2525e85aa80ad388 (Haettu 8.4.2016)

Sisäministeriön asettamispäätös, 23.2.2015: Säilöönoton vaihtoehdot -hankkeen asettaminen. 
http://www.intermin.fi/download/58735_ulkomaalaisten_sailoonoton_vaihtoehdot_asettaminen_23022015.
pdf?46678294aa1fd288 (Haettu 8.4.2016)

Sisäministeriön päätös, 1.6.2015 (SM 15282016 / 00.01.05.00 / SMDno-2014-1473): Kansainvälistä suoje-
lua hakevalle annettava yleinen oikeudellinen neuvonta -hankkeen asettamispäätöksen muuttaminen.
http://www.intermin.fi/download/61004_Kansainvalista_suojelua_hakevalle_annettava_yleinen_oikeudelli-
nen_neuvonta.pdf?e87ac9afe681d288 (Haettu 8.4.2016)

Sisäministeriön päätös, 17.9.2014 (SM1411655 / 00.01.00 / SMDno-2014-1473): Kansainvälistä suojelua 
hakevalle annettava yleinen oikeudellinen neuvonta -hankkeen asettaminen
http://www.intermin.fi/download/55718_kv-suojelu_oikeudellinen_neuvonta_asettamispaatos_17092014.
pdf?1cb8d2afe681d288 (Haettu 8.4.2016)
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Sisäministeriön asettamispäätös, 24.9.2015 (SM1534634 / 00.01.05.00 / SMDno-2015-1328). Miten eräiden ri-
koksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten maasta poistamista voitaisiin nopeuttaa -selvityshankkeen asettaminen. 
http://www.intermin.fi/download/62580_maasta_poistaminen_asettamispaatos_24092015.pdf?704a65f-
0cac4d288 (Haettu 8.4.2016)

Sisäministeriön asettamispäätös, 24.9.2015 (SM1535714 / 00.01.05.00 / SMDno-2015-1539): Hanke per-
heenyhdistämisen kriteerien tarkentamiseksi EU:n perheenyhdistämisdirektiivin mukaan.
https://www.intermin.fi/download/62567_perheenyhdistamisen_kriteerien_tarkentaminen_asettamispaa-
tos_24092015.pdf?632494358b28d388 (Haettu 8.4.2016)

Sisäministeriön asettamispäätös, 27.9.2012 (SM053:00/2012): Ulkomaalaislain muutosten valmisteleminen 
liittyen vaihtoehtoisiin tapoihin vastaanottaa oleskelulupahakemuksia ulkomailla.
https://www.intermin.fi/download/37464_vaihtoehtohanke_asettamispaato_27092012.pdf?5deb4f347dded188 
(Haettu 8.4.2016)

Viranomaisten tiedotteet ja verkkouutiset

Sisäministeriön tiedote 6.11.2014: Kansallinen laki EU:n sisäasioiden rahastoista valmistunut.   ht-
tp://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/kansallinen_laki_eu_n_sisaasioiden_rahastoista_valmistu-
nut_56544 (Haettu 7.4.2016)

Oikeusministeriön tiedote 30.12.2014: Uusi yhdenvertaisuuslaki voimaan ensi vuoden alusta. http://
www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2014/12/uusiyhdenvertaisuuslakivoimaanensivuo-
denalusta.html (Haettu 7.4.2016)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 18.12.2014: Metsämarjanpoiminnan aiesopimus parantaa alan toi-
mintatapoja. http://www.tem.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotearkisto/vuosi_2014?117197_m=117010  
(Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön verkkouutinen 12.1.2015: Suomi ja Nigeria tehostavat yhteistyötä ihmiskaupan tor-
junnassa. http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/suomi_ja_nigeria_tehostavat_yhteistyota_ih-
miskaupan_torjunnassa_57629 (Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön mediatiedote 26.1.2015: Pohjoismaat tiivistävät yhteistyötään väkivaltaisen ekstre-
mismin ennalta ehkäisyssä. http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/ministeri_rasanen_raja-
tarkastuksia_tehostettava_vierastaistelijoihin_liittyvan_ilmion_torjumiseksi_58027http://www.intermin.fi/fi/
ajankohtaista/uutiset/1/1/pohjoismaat_tiivistavat_yhteistyotaan_vakivaltaisen_ekstremismin_ennalta_ehkai-
syssa_57975  (Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön tiedote 5.2.2015: Kansainvälistä suojelua hakevan vastaanottoa koskevat lainmuu-
tokset voimaan. https://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/kansainvalista_suojelua_hakevan_vas-
taanottoa_koskevat_lainmuutokset_voimaan_58194  (Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön tiedote 5.2.2015: Suomessa tutkintonsa suorittaneiden työnhaku helpottuu.
http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/suomessa_tutkintonsa_suorittaneiden_tyonhaku_helpot-
tuu_58196  (Haettu 7.4.2016)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 6.2.2015: Maahanmuuttopolitiikan tavoitteena turvallinen, osallis-
tava ja oikeudenmukainen Suomi.
http://www.tem.fi/ajankohtaista/uutiset/maahanmuuttopolitiikan_tavoitteena_turvallinen_osallistava_ja_oi-
keudenmukainen_suomi.117384.news  (Haettu 7.4.2016)



66

Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa koskeva raportti – Suomi 2015

Sisäministeriön mediatiedote 24.2.2015: Ministerit Räsänen ja Kiuru: Oppilaitoksilla merkittävä rooli 
alkavan radikalisoitumisen tunnistamisessa ja siihen puuttumisessa. http://www.intermin.fi/fi/ajan-
kohtaista/uutiset/1/1/ministerit_rasanen_ja_kiuru_oppilaitoksilla_merkittava_rooli_alkavan_radikalisoitumi-
sen_tunnistamisessa_ja_siihen_puuttumisessa_58697 (Haettu 7.4.2016)

Maahanmuuttoviraston tiedote 29.2.2016: Maahanmuuttoviraston vuosi 2015 oli poikkeuksellinen. ht-
tp://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/maahanmuuttoviraston_vuo-
si_2015_oli_poikkeuksellinen_66191?language=fi  (Haettu 7.4.2016)

Kela 2.3.2015 / Ajankohtaista henkilöasiakkaille: Palvelua eri kielillä kuvayhteyden välityksellä. 
http://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/palvelua-eri-ki-
elilla-kuvayhteyden-valityksella  (Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön tiedote 5.3.2015: Ulkomaalaisvalvontaan tarkennuksia: uudistuksilla helpotetaan har-
maan talouden torjuntaa. 
http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/maahanmuutto/1/0/ulkomaalaisvalvontaan_tarkennuksia_uu-
distuksilla_helpotetaan_harmaan_talouden_torjuntaa_58861  (Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön tiedote 9.4.2015: Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskevat lakimuutokset 
voimaan 1.7. http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/ihmiskaupan_uhrien_auttamisjarjestel-
maa_koskevat_lakimuutokset_voimaan_1_7_59499  (Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön tiedote 21.5.2015: Lakimuutos mahdollistaa uudet tavat jättää oleskelulupahakemus 
ulkomailla. http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/lakimuutos_mahdollistaa_uudet_tavat_jat-
taa_oleskelulupahakemus_ulkomailla_60171  (Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön tiedote 21.5.2015: Vapaaehtoisen paluun järjestelmä vakiinnutetaan. http://www.inter-
min.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/maahanmuutto/1/0/vapaaehtoisen_paluun_jarjestelma_vakiinnutetaan_60173  
(Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriö tiedote 25.6.2015: Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevat lakimuutokset voimaan. ht-
tp://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/maahanmuutto/1/0/ulkomaalaisten_sailoonottoa_koskevat_la-
kimuutokset_voimaan_60877 (Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön verkkouutinen 25.6.2015: Sopimus Suomen ja Uuden-Seelannin välisestä työlomajär-
jestelmästä voimaan.
http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/sopimus_suomen_ja_uuden-seelannin_valisesta_tyolo-
majarjestelmasta_voimaan_60879  (Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön tiedote 20.7.2015: Suomi sitoutuu vastaanottamaan 792 turvapaikanhakijaa Välimereltä. 
http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/suomi_sitoutuu_vastaanottamaan_792_turvapaikanhaki-
jaa_valimerelta_61298  (Haettu 7.4.2016)

Maahanmuuttoviraston asiakastiedote 21.7.2015: Perheenjäsen voi joissain tapauksissa saada oles-
keluluvan, vaikka matkustusasiakirja puuttuu. http://www.migri.fi/asiointi/asiakastiedotteet/1/0/per-
heenjasen_voi_joissain_tapauksissa_saada_oleskeluluvan_vaikka_matkustusasiakirja_puuttuu_61300 (Haet-
tu 7.4.2016)

Sisäministeriön verkkouutinen 21.7.2015: Turvapaikanhakijoiden sisäiset siirrot EU-maiden välillä hel-
pottavat Etelä-Euroopan maahanmuuttopaineita. http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/
turvapaikanhakijoiden_sisaiset_siirrot_eu-maiden_valilla_helpottavat_etela-euroopan_maahanmuuttopai-
neita_61306 
(Haettu 7.4.2016)
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Työ- ja elinkeinoministeriön avoin kutsu 14.8.2015. Valtion kotouttamisohjelman ja siihen liittyvän 
kumppanuusohjelman valmistelun käynnistämistilaisuuteen. http://www.tem.fi/files/43532/TEM_
Kumppanuusohjelma_kutsu_16-9-2015-o.pdf (Haettu 7.4.2016)

Maahanmuuttoviraston asiakastiedote 4.9.2015: Ohjeistus turvapaikanhakijoiden kotimajoittajille. 
http://www.migri.fi/asiointi/asiakastiedotteet/1/0/ohjeistus_turvapaikanhakijoiden_kotimajoittajille_62091?-
language=fi (Haettu 7.4.2016)

Maahanmuuttoviraston tiedote 4.9.2015: Teltat käyttöön myös Joutsenon vastaanottokeskuksessa. 
http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/teltat_kayttoon_myos_jout-
senon_vastaanottokeskuksessa_62080?language=fi (Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön tiedote 4.9.2015: Sisäministeri kokosi ryhmän johtamaan turvapaikkatilannetta ht-
tp://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/sisaministeri_kokosi_ryhman_johtamaan_turvapaikkatilan-
netta_62084 (Haettu 7.4.2016)

Maahanmuuttoviraston tiedote 7.9.2015: Jatkossa kuntien kantaa kysytään vain, jos vastaanottokes-
kus suunnitteilla kunnan tiloihin tai ylläpitämäksi. http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotie-
dotteet/lehdistotiedotteet/1/0/jatkossa_kuntien_kantaa_kysytaan_vain_jos_vastaanottokeskus_suunnitteil-
la_kunnan_tiloihin_tai_yllapitamaksi_62117?language=fi (Haettu 7.4.2016)

Valtioneuvoston tiedote 11.9.2015: Valtioneuvoston maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet listattu.
http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallituksen-maahanmuuttopoliittiset-toimenpiteet-listattu (Haettu 
7.4.2016)

Sisäministeriön tiedote 17.9.2015: Valtioneuvosto päätti järjestelykeskuksen perustamisesta. http://
valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/valtioneuvosto-paatti-jarjestelykeskuksen-perustamises-1 
(Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön tiedote 18.9.2015: Maahanmuuttotilanne hallituksen ja viranomaisten tiiviissä seu-
rannassa. https://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/maahanmuutto/1/0/maahanmuuttotilanne_hal-
lituksen_ja_viranomaisten_tiiviissa_seurannassa_62451 (Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön tiedote 24.9.2015: Kunnista löytyy tiloja turvapaikanhakijoiden majoittamiseen. ht-
tp://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/kunnista_loytyy_tiloja_turvapaikanhakijoiden_majoittami-
seen_62569 (Haettu 7.4.2016)

Valtioneuvoston tiedote 24.9.2015: Hallitus perusti maahanmuuttoa varten ministerityöryhmän.
http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-perusti-maahanmuuttoa-varten-ministerityoryhman (Haet-
tu 7.4.2016)

Maahanmuuttovirasto lehdistötiedote 30.10.2015: Turvapaikkahakemusten käsittely tehostuu – yksi vi-
ranomainen hoitaa sekä alkukuulemisen sekä turvapaikkapuhuttelun. http://www.migri.fi/medialle/
tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/turvapaikkahakemusten_kasittely_tehostuu_yksi_viran-
omainen_hoitaa_seka_alkukuulemisen_seka_turvapaikkapuhuttelun_63377 (Haettu 7.4.2016)

Maahanmuuttoviraston tiedote 22.10.2015: Lahjoitukset.fi helpottaa vastaanottokeskusten lahjoitus-
tulvaa.
http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/lahjoitukset_fi_helpottaa_
vastaanottokeskusten_lahjoitustulvaa_63266?language=fi (Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön tiedote 30.10.2014: Suomessa tutkintonsa suorittaneiden työnhakumahdollisuuksia 
parannetaan. http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/suomessa_tutkintonsa_suorittaneiden_
tyonhakumahdollisuuksia_parannetaan_56413 (Haettu 7.4.2016)
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Maahanmuuttoviraston tiedote 13.11.2015: Eurajoelle avataan vastaanottokeskus konteissa. http://
www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/eurajoelle_avataan_vastaanotto-
keskus_konteissa_63710?language=fi (Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön verkkouutinen 25.11.2015: Väkivaltaisen ekstremismin katsaus julkistettiin. http://
www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/vakivaltaisen_ekstremismin_katsaus_julkistettiin_63906 (Haet-
tu 7.4.2016)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 27.11.2015: Kotouttamisen toimintasuunnitelmalla varaudutaan 
kasvavaan maahanmuuttoon.  https://www.tem.fi/tyo/tiedotteet_tyo?89506_m=119495 (Haettu 7.4.2016)

Maahanmuuttoviraston tiedote 8.12.2015: Kolme yksikköä suljetaan, kolmen valmistelut keskeytetään. 
http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/kolme_yksikkoa_suljetaan_
kolmen_valmistelut_keskeytetaan_64224 (Haettu 7.4.2016)

Oikeusministeriön tiedote 10.12.2015: Turvapaikka-asioiden käsittely korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa tehostuu. http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2015/10/turvapaikka-asioi-
denkasittelyakorkeimmassahallinto-oikeudessatehostetaan.html (Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön mediatiedote 18.12.2015:Suomi jatkaa syyrialaispakolaisten vastaanottoa ensi vuo-
den pakolaiskiintiössä. http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/suomi_jatkaa_syyrialaispako-
laisten_vastaanottoa_ensi_vuoden_pakolaiskiintiossa_64512 (Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön mediatiedote 21.12.2015: Lakimuutos toisi järjestyksenvalvojat turvaamaan järjestys-
tä vastaanottokeskuksiin. https://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/lakimuutos_toisi_jarjestyk-
senvalvojat_turvaamaan_jarjestysta_vastaanottokeskuksiin_64527 (Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön tiedote 27.1.2016: Suomen hätärahoitus turvapaikanhakijoiden vastaanottotoimin-
taan varmistui. http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/1/1/suomen_hatarahoitus_turvapaikanha-
kijoiden_vastaanottotoimintaan_varmistui_65180 (Haettu 7.4.2016)

Maahanmuuttoviraston tiedot 4.2.2016: Vantaalle perustetaan transit-osasto vapaaehtoisesti palaaville.
http://www.migri.fi/medialle/tiedotteet/lehdistotiedotteet/lehdistotiedotteet/1/0/vantaalle_perustetaan_tran-
sit-osasto_vapaaehtoisesti_palaaville_65427 (Haettu 7.4.2016)

Sisäministeriön tiedote 4.2.2016: Kansainvälisen suojelun perusteella myönnettäviin oleskelulupape-
rusteisiin muutoksia. http://www.intermin.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/maahanmuutto/1/0/kansainvalisen_
suojelun_perusteella_myonnettaviin_oleskelulupaperusteisiin_muutoksia_65436 (Haettu 7.4.2016)

Media

Vihreälanka 20.2.2015: Pakolaiskiintiö ei pienene.

Kansan Uutiset 23.2.2015: Pakolaisapu: Suomi luo tietoisesti uuden paperittomien siirtolaisten ryhmän.

MTV3.fi, kotimaa 21.03.2015: Maahanmuutto ja kehitysapu jakavat puolueita MTV:n vaalikoneessa. 

Yle Uutiset Ulkomaat 6.4.2015: Maahanmuuttokeskustelussa ulkomaalaiset pysyvät muukalaisina.

YLE Uutiset 10.4.2015: Inkeriläisten kohtalo oli kipeä asia presidentti Koivistolle. 

YLE Uutiset 10.4.2015: Inkerinsuomalaisten kiinnostus paluumuuttoon vähenee – osa kielikursseista peruttu.
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YLE Uutiset 11.4.2015: Inkeriläisten paluumuutto muutti Suomea monella tavalla. 

Savon Sanomat 14.6.2015: Turvapaikanhakijoiden ei pidä syrjäyttää pakolaisia. 

Etelä-Suomen Sanomat 15.6.2015: Hädässä olevia autettava.

Helsingin Sanomat  24.8.2015: Väitös: Ammattiliitoissa ristiriitaa maahanmuutosta.
 
Helsingin Sanomat  26.8.2015: Niinistö: Eurooppa elää nyt vaaran vuosia.

YLE Uutiset 30.8.2015: Vastaanottokeskusta vastustavat ja puolustavat mielenosoitukset sujuivat rauhalli-
sesti Salossa.

Helsingin Sanomat 31.8.2015: Kunnat puivat lähipäivinä vastaanottokeskuksia.

Helsingin Sanomat 1.9.2015: Kuntien apua tarvitaan pakolaiskriisin hoitamisessa.

Helsingin Sanomat 1.9.2015: Keuruu ja Vihti sanoivat ei vastaanottokeskuksille.

Helsingin Sanomat 2.9.2015: Orpo: Johonkin ihmiset on pakko majoittaa.

Helsingin Sanomat 4.9.2015: Auttajien vyöry yllätti järjestöt.

YLE-uutiset 4.9.2015: Päätoimittajalta: Vähemmän kiihkoa, enemmän ymmärrystä.

YLE Uutiset 5.9.2015: Sipilä: Annan kotini turvapaikanhakijalle.

Helsingin Sanomat 5.9.2015: Pääministeri Juha Sipilä antaa kotinsa 20 turvapaikanhakijan käyttöön.

Helsingin Sanomat 5.9.2015: Perhe Pispalasta otti kotiinsa irakilaisperheen.

Ilkka ja Pohjalainen 8.9.2015: Tuntematon herättää pelkoa - Kauhavalaiset ovat huolissaan etenkin turvapaik-
kaa hakevista huorista miehistä.

Helsingin Sanomat 11.9.2015: Turvapaikanhakijoiden vastaanottoraha saattaa laskea, myös sosiaaliturvaan 
harkitaan muutoksia ”kannustavammaksi”.

YLE-uutiset 15.9.2015: Maahanmuuttajien opiskelupaikka ilkivallan kohteena - seinät töhrittiin Kiteellä.

Helsingin Sanomat 25.9.2015: Monikulttuuria käsittämässä - Suomelta puuttuu kunnollinen maahanmuutto-
politiikka, sanoo Pasi Saukkonen.

Helsingin Sanomat 25.9.2015: Marjanpoiminta on sujunut pääosin hyvin.

YLE Uutiset 30.9.2015: Pelastusarmeija: Turvapaikanhakijoille valtava määrä tavaraa - ”Ihmiset todella an-
telijaita”.

Ilkka 4.10.2015: Pelkkiä heittoja ei pidä hyväksy - Maahanmuutosta vaalien alla käytävä keskustelu vilisee 
ehdokkaiden ennakkoluuloja ja yleistyksiä.

Verkko Suomenmaa 6.10.2015: Vapaaehtoistyö ei ole lamassa - Lahden Hennalassa ollut yli 300 auttajaa.
Helsingin Sanomat 7.10.2015: Vastaanotto¬keskus yritettiin polttaa Lammilla – Hämeenlinnan kaupungin 
johto: ”Yksittäinen tapaus”. 

Helsingin Sanomat 13.10.2015: Suomi ei houkuttele huippuosaajia EU:n ulkopuolelta – eniten erityisasian-
tuntijoita tulee Intiasta. 
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MTV 3.fi Uutiset 13.10.2015: Mikä mättää, kun Suomi ei houkuttele ulkomaalaisia sijoittajia ja asiantuntijoita? 

Talouselämä 13.10.2015: Tutkimus: Suomi on huono houkuttelemaan kansainvälisiä osaajia.

Ilkka 18.10.2015: Kauhavalla vaikeuksia ottaa kaikkia lahjoituksia vastaan - vastaanottokeskusten väki on 
yllättynyt lahjoitusten määrästä.

Helsingin Sanomat 19.10.2015: Tutkija: Maahanmuuttajien kotouttamisessa epäonnistuttu Suomessa -Ruot-
sissa tehdään jo ”etnistä profilointia”.

Helsingin Sanomat 19.10.2015: Vastaanottokeskuksen oveen heitettiin savukranaatteja sunnuntaina Siilin-
järvellä.

Keski-Uusimaa 21.10.2015: Ammattiliitot löysivät maahanmuuttajat.

Helsingin Sanomat 1.11.2015: Alaikäisten turvapaikan¬hakijoiden asuinrakennukseen hyökättiin polttopul-
loin Ylivieskassa. 

Verkkouutiset 11.12.2015: Sauli Niinistö: Maahanmuutto on ollut hallitsematonta.

MTV.fi - Uutiset 11.12.2015: Pakolaisten kotimajoitus jäänyt harvinaiseksi - ”Toivoisimme lisää”.

Taloussanomat 21.12.2015: Ekonomistit: Pakolaiset tuskin heilauttavat Suomen työmarkkinoita.

Iltasanomat 23.11.2015: Vastaanottokeskukseen yritettiin heittää polttopullo Oulussa – luokitellaan rasisti-
seksi rikokseksi. 

YLE Uutiset: 29.12.2015: Vihapuhe poiki vastareaktion Asikkalassa: Auttajia viisi kertaa enemmän kuin tur-
vapaikanhakijoita. 

Helsingin Sanomat 4.12.2015: Poliisi vahvisti Rauman palon tuhopoltoksi – vastaanottokeskuksiin tehty yli 
kymmenen iskua pitkin syksyä. 

Iltalehti 6.12.2015: Vastaanottokeskukseen iskuja Porissa: ilotulitteita ja ikkuna rikki. 

Turun Sanomat 12.12.2015: Taas epäilty polttoisku tulevaan vastaanottokeskukseen. 

YLE Uutiset 28.12.2015: Polttopulloja ja katon poraamista – Poliisi: Vastaanottokeskuksiin iskevät Suomes-
sa humalaiset rasistit.

MTV.fi 31.12.2015: Piispa Askola: Siirtykäämme valittamisesta välittämiseen.

Yle uutiset 7.1.2016: Sisäministeri Orpo: Katupartioissa ääriajattelun piirteitä, eivät lisää turvallisuutta.

Helsingin Sanomat 11.1.2016: Turvapaikanhakijoille jaetaan mobiilikurssilla tietoa seksuaalioikeuksista ja ta-
sa-arvosta.

Helsingin Sanomat 13.2.2016 A10: Supon päällikkö: Katupartiot ovat turhia.

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO / Faktaa Express 2A/2015: Mitä ulkomaalaisten kor-
keakouluopiskelijoiden kouluttaminen maksaa? 

STT:n mediaseuranta perustuu STT:n viestintäpalveluiden toimittamiin mediaseurannan raportteihin sekä me-
diaseurannan työkaluilla tehtyihin hakuihin.
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Viitatut nettisivut

Eduskunnan LATI-tietopaketti / perheenyhdistämisen edellytysten tiukentaminen. https://www.eduskunta.fi/
FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/perheenyhdistamisen-edellytysten-tiu-
kentaminen.aspx (Haettu 6.4.2015)

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry / Perheenyhdistämisen hyvät käytännöt - Työskentelymalli perheenyhdis-
tämisen kautta saapuvien maahanmuuttajien vastaanottoon: http://ehja.fi/pdf/opy_opas.pdf (Haettu 6.4.2015)

Eurostat / Asylum Statisticks. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics 
(Haettu 6.4.2015)

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM (Helsingin toimisto) / vapaaehtoinen paluu: 
www.vapaaehtoinenpaluu.fi (Haettu 6.4.2015)

Maahanmuuttovirasto / ikätesti: http://www.migri.fi/perheenjasenen_luokse_suomeen/hakemuksen_kasitte-
ly_ja_paatos/ikatesti (Haettu 6.4.2015)

Maahanmuuttovirasto / turvapaikkahakemuksen tutkimatta jättäminen: http://www.migri.fi/turvapaikka_suo-
mesta/turvapaikan_hakeminen/hakemuksen_kasittely/tutkimatta_jattaminen (Haettu 6.4.2015)

Opetushallitus /TELMA: http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/valmentavat_koulutukset/
telma (Haettu 6.4.2015)

Opetushallitus / taitotasokuvaukset: http://www.oph.fi/download/169733_Taitotasokuvaukset_CEFR.pdf 
(Haettu 6.4.2015)

Opintopolku / VALMA: https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/%EF%BB%BFammatilliseen-perus-
koulutukseen-valmentava-koulutus/ (Haettu 6.4.2015)

Politiikasta.fi, 25.3.2015 / Matti Välimäki: Maahanmuuttopolitiikkaa perussuomalaisittain. http://politiikasta.
fi/maahanmuuttopolitiikkaa-perussuomalaisittain/ (Haettu 6.4.2015)

Politiikasta.fi, 23.4.2915 / Jukka Könönen: Terveenä käännytettäväksi? Huomioita paperittomuuden politiikas-
ta. http://politiikasta.fi/terveena-kaannytettavaksi-huomioita-paperittomuuden-politiikasta/ (Haettu 6.4.2015)

Politiikasta.fi, 28.8.2015 / Miika Raudaskoski: Miksi ei ole yhdentekevää puhummeko pakolaisista vai ”elin-
tasosurffareista”. 
http://politiikasta.fi/miksi-ei-ole-yhdentekevaa-puhummeko-pakolaisista-vai-elintasosurffareista/ (Haettu 
6.4.2015)

Politiikasta.fi-raati, 31.8.2015: Pakolaisuus. (Matti Välimäki, Talvikki Ahonen, Vesa Puuronen, Noora Kotilai-
nen, Tiina Vaittinen) . 
Politiikasta.fi http://politiikasta.fi/politiikasta-fi-raati-pakolaisuus/ (Haettu 6.4.2015)

Politiikasta.fi, 27.9.2015 / Leena Malkki: Suomi ja poliittinen väkivalta - kaltevalla pinnalla. http://politiikas-
ta.fi/suomi-ja-poliittinen-vakivalta-kaltevalla-pinnalla/ (Haettu 6.4.2015)

Politiikasta.fi, 13.10.2015 / Niko Pyrhönen: Kriitikot ilman ratkaisuja? 
http://politiikasta.fi/kriitikot-ilman-ratkaisuja-2/ (Haettu 6.4.2015)
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Politiikasta.fi, 9.11.2015 / Samu Pehkonen: Vihapuheen kyydissä eli maahanmuuttokeskustelua suomalai-
sessa taksissa. 
http://politiikasta.fi/vihapuheen-kyydissa-eli-maahanmuuttokeskustelua-suomalaisessa-taksissa/ (Haettu 
6.4.2015)

Politiikasta.fi, 10.12.2015 / Tapio Juntunen: Avoimuutta eristämällä? http://politiikasta.fi/avoimuutta-erista-
malla/ (Haettu 6.4.2015)

Suomen somalialaisten liitto http://somaliliitto.fi/somalialaiset-suomessa/ (Haettu 6.4.2015)

Suuntaus-hankkeen raportit: http://www.migri.fi/tietoa_virastosta/maatietopalvelu/raportit (Haettu 6.4.2015)

Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestönmuutosten lopulliset tiedot 2005-2014 sekä ennakko-
tiedot 2015 http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/12/vamuu_2015_12_2016-01-26_tau_002_fi.html 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston hankkeet, päivitetty 12.2.2016. http://www.intermin.
fi/download/65945_amif_hankelista_2015.pdf?b25feda00f5ed388 (Haettu 6.4.2015)

Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus /  Matti Sarvimäki: Maahanmuuton kustannuksista (kolumni). 
https://www.vatt.fi/ajankohtaista/kolumnit/kolumni/news_1808_id/348 (Haettu 6.4.2015)

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas yksityiselle sektorille / FIBS. Yritysvastuuverkosto ja Monimuotoisuusver-
kosto http://www.fibsry.fi/images/TIEDOSTOT/FIBS_Yhdenvertaisuusopas_2015.pdf (Haettu 6.4.2015)

YLE:n tulospalvelu / eduskuntavaalit. http://vaalit.yle.fi/tulospalvelu/2015/eduskuntavaalit/?puolueet_##-
graafi (Haettu 6.4.2015)
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Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) perustettiin neuvoston päätöksellä 14. päivänä toukokuuta 2008. Se saa 
taloudellista tukea Euroopan unionilta. Euroopan muuttoliikeverkoston tavoitteena on vastata yhteisön toimie-
linten sekä jäsenvaltioiden viranomaisten ja laitosten tarpeeseen saada tietoa maahanmuutto- ja turvapaik-
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