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1 Maahanmuutto väestönkasvun 
selittäjänä

Luonnollinen väestönkasvu Suomessa on pienentynyt useamman vuoden peräkkäin. Tilas-
tokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2016 Suomessa syntyi vähemmän ihmisiä 
kuin kuoli ensimmäistä kertaa vuoden 1940 jälkeen. Väestön ikääntyminen ja huoltosuh-
teen muuttuminen haastavat yhteiskuntaamme.

Suomen väkiluku kasvoi vuoden 2016 aikana 15 285 hengellä. Suurin syy väestönkasvuun 
oli muuttovoitto ulkomailta. Vuoden 2016 aikana Suomeen muutti 32 276 henkeä ja Suo-
mesta ulkomaille 16 007 henkeä. Maahanmuuttoja oli siis 16 269 enemmän kuin maasta-
muuttoja. Suomen kansalaisia maahanmuuttajista oli 7 588 ja maastamuuttajista 11 221. 
Suurin osa maahanmuuttajista on EU:n ja Pohjoismaiden ulkopuolelta. Suomesta puoles-
taan muutettiin eniten muihin EU-maihin sekä Pohjoismaihin.

Perinteisesti Suomeen on muutettu pääasiassa töihin, opiskelemaan tai perheen luokse. 
Vuonna 2016 perhesidehakemusten määrä nousi vuodesta 2015. Kasvua on tapahtunut 
etenkin kansainvälistä suojelua saaneiden perheenjäsenten kohdalla. Myös oleskeluluvan 
hakeminen työn ja opiskelun perusteella lisääntyi. Viimeinen mahdollisuus aloittaa opin-
not ilman lukukausimaksuja vaikutti todennäköisesti opiskelijoiden hakemusten kasvuun. 
Oppilaitokset ottavat lukukausimaksut käyttöön viimeistään vuoden 2017 aikana.

Vuonna 2016 ensimmäistä oleskelulupaa haki yhteensä 26 071 henkilöä. Eniten oleskelu-
lupaa haettiin perhesiteen perusteella, yhteensä 10 579 hakemusta. 
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Perhe on oleskelulupahakemuksen yleisin peruste

Taulukko 1. Oleskelulupahakemukset Suomessa vuonna 2016
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Työ
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Muut Opiskelu Työ Perhe
Määrä 886 7 161 7 445 10 579

Lähde: Maahanmuuttovirasto

Turvapaikkahakemusten määrä väheni viidenneksen edellisvuodesta

Taulukko 2. Turvapaikkahakemusten määrä Suomessa vuosina 2009–2016
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Vuonna 2016 Suomesta turvapaikkaa haki yhteensä 5 657 henkilöä. Tämä on vajaa viiden-
nes edellisvuoteen verrattuna.

Vaikka Suomen turvapaikanhakijatilanne on palautunut lähes vuotta 2015 edeltävälle ta-
solle, ei tilanne ole sama koko EU:n alueella. Eurooppaan tulijoita on edelleen hyvin mer-
kittäviä määriä. 

Taulukko 3. Turvapaikkahakemusmäärät EU:n alueella vuosina 2015 ja 2016 
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Lähde: EASO.

Euroopan turvapaikkavirasto EASO:n tilastojen mukaan vuonna 2016 EU-maihin jätettiin 
yhteensä 1 234 000 turvapaikkahakemusta. Samaan aikaan Saksasta turvapaikkaa haki yli 
745 000 henkilöä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lähes kaksi kolmesta EU-alueella 
jätetyistä turvapaikkahakemuksista jätettiin Saksassa.

Kausittaista vaihtelua lukuun ottamatta ei ole viitteitä siitä, että Eurooppaan suuntautuva 
turvapaikanhakijamäärä laskisi lähitulevaisuudessa. Tähän vaikuttaa erityisesti se, ettei läh-
tömaiden tilanteisiin ole tullut merkittäviä muutoksia. Sodat, aseelliset konfliktit, köyhyys, 
korkea työttömyys ja turvattomuus ajavat ihmisiä hakeutumaan pois kotimaistaan. 

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n arvion mukaan vuonna 2016 kaikkiaan yli 65 miljoonaa ih-
mistä joutui jättämään kotinsa. Pakolaisten määrä oli yli 23 miljoonaa. Yli puolet pakolaista 
on lähtöisin Syyriasta, Afganistanista ja Somalista. Valtaosa Suomeen vuosina 2015 ja 2016 
tulleista turvapaikanhakijoista on kotoisin Irakista, Afganistanista, Syyriasta ja Somaliasta. 
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Euroopan rajanaapurissa Turkissa arvioidaan olevan 
lähes 3 miljoonaa turvapaikanhakijaa tai pakolaista. 
Vuonna 2017 Suomi on päättänyt 750 henkilön pako-
laiskiintiöstä, joista valtaosa (530) siirretään uudelleen 
sijoittamisjärjestelmän kautta Turkista Suomeen.

Vastauksena vuonna 2015 kärjistyneeseen turvapai-
kanhakijatilanteeseen Euroopan komissio on esittä-
nyt kahta Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää 
koskevaa lainsäädäntöpakettia (CEAS-paketit), jotka 

sisältävät yhteensä seitsemän ehdotusta EU:n turvapaikkapolitiikan uudistamisesta. Työ 
EU:n yhteisen turvapaikkapolitiikan saamiseksi on kuitenkin varsin hidasta ja tulee kestä-
mään useita vuosia. Komission esittämät uudistukset on otettu jäsenmaissa ristiriitaisesti 
vastaan.

1.1 Viranomaiset ovat varautuneita maahanmuuttotilanteen 
muutoksiin

Vuosi 2015 osoitti, että nopeat muutokset maahanmuuttohallinnon toimintaympäristössä 
ovat mahdollisia. Vuosien 2015–2016 tilannetta ja siitä saatuja kokemuksia on käyty läpi 
niin valtakunnallisesti kuin alueellisesti. Keskeisimmät kehittämistarpeet on tunnistettu 
liittyvän viranomaisten väliseen tiedonkulkuun ja työnjakoon sekä keskushallinnon oh-
jaukseen. Myös harjoitustoiminnan tärkeyttä on entisestään korostettu. Arvioinneissa tun-
nistettiin myös lainsäädännön muutostarpeita, jotta äkillisesti laajeneviin maahanmuuton 
tilanteisiin pystyttäisiin reagoimaan suunnitelmallisemmin.

Maahanmuuttovirasto on päivittänyt turvapaikanhakijoiden vastaanoton valtakunnallisen 
valmiussuunnitelman, jolla varaudutaan laajamittaisen maahantulon tilanteessa nopeasti 
laajentamaan vastaanottojärjestelmän majoituskapasiteettia joko uusia keskuksia perusta-
malla tai keskusten majoituspaikkoja lisäämällä. Maahanmuuttovirastolla on myös valmius 
maahantulijoiden järjestelykeskusten perustamiseksi.

Sisäministeriössä on syksyllä 2016 käynnistetty tutkimushanke, jonka tavoitteena on tukea 
viranomaisten varautumistehtävää eli hallinnon kykyä varautua normaalista poikkeaviin 
tilanteisiin kustannustehokkaasti. Hankkeessa tuotetaan tutkimustietoa ja työkaluja turva-
paikanhakijoiden vastaanottojärjestelmään koskevan päätöksenteon tueksi. Hankkeessa 
luodaan mm. uusi suomalainen maahanmuuton ennakointimalli. Tutkimushanke valmis-
tuu huhtikuussa 2017.
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1.2 Maahanmuuttovirasto on saanut lisää toimivaltuuksia

Maahanmuuttoviraston roolia ulkomaalaisasioista 
vastaavana viranomaisena vahvistettiin siirtämällä 
poliisilta ja Rajavartiolaitokselta ulkomaalaisasioihin 
liittyviä asioita Maahanmuuttovirastolle. Toimivallan 
siirto teki Maahanmuuttovirastosta entistä merkittä-
vämmän lupaviranomaisen: Maahanmuuttovirasto 
vastaa nyt lähes kaikista ulkomaalaisten oleskelu-
piin liittyvistä asioista Suomessa. Viraston toimival-
ta kasvoi erityisesti oleskelulupa-, kansalaisuus- ja 
turvapaikka-asioissa sekä EU-kansalaisten rekiste-
röinneissä. Turvapaikkahakemuksen voi kuitenkin jatkossakin jättää poliisille tai Rajavarti-
olaitokselle, jotka rekisteröivät hakijan. Poliisille ja Rajavartiolaitokselle jää myös turvapaik-
kapäätösten tiedoksi antamiseen, maasta poistamiseen ja ulkomaalaisvalvontaan liittyviä 
tehtäviä. 

Poliisilta siirtyvien oleskelulupahakemusten vastaanottoon Maahanmuuttovirasto avasi 
asiakaspalvelupisteet Helsinkiin, Lappeenrantaan, Turun seudulle, Vaasaan, Ouluun ja Ro-
vaniemelle. Lisäksi perustettiin uudet toimipisteet Lahteen, Tampereelle ja Kuopioon. Sa-
malla Maahanmuuttovirastosta tuli aiempaa merkittävämpi alueellinen toimija.

Toimivallan siirto Maahanmuuttovirastolle selkeytti oleskelulupien käsittelyä sekä viran-
omaisten että asiakkaiden näkökulmista. Muutoksen uskotaan parantavan myös tilastoin-
nin laatua sekä vahvistavan tietopalvelu- ja analyysitoimintaa. Lisäksi muutoksen odote-
taan tuovan säästöjä.

Samalla kun toimintaa selkiytettiin, muutoksen myötä poliisi ja Rajavartiolaitos pystyvät 
keskittymään selkeämmin omiin ydintehtäviinsä.

Maahanmuuttoviraton toimivaltuuksia maahanmuuttoasioissa lisättiin myös siirtämällä 
valtion vastaanottokeskukset ja Joutsenon säilöönottoyksikkö osaksi Maahanmuuttovi-
rastoa. Näiden uudistusten lisäksi maahanmuuttohallinnossa on käynnissä myös muita 
toimenpiteitä, joilla hallinnon prosesseja tehostetaan ja nopeutetaan hallitusohjelman ta-
voitteiden mukaisesti. 
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1.3 Paluiden ja palauttamisten merkitys kasvaa

Vuonna 2016 Maahanmuuttovirastossa tehtiin turvapaikkapäätöksiä keskimäärin 1 000– 
2 000 kuukaudessa. Yhteensä turvapaikkapäätöksiä tehtiin 28 216. Kielteisen päätöksen sai 
noin 51 prosenttia hakijoista. Moni kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista on valitta-
nut päätöksestään ja odottaa hallinto-oikeuden ratkaisua. Vuoden 2017 alussa hallinto-oi-
keudessa oli käsiteltävänä lähes 10 000 ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa yli 600 turva-
paikkapäätöksestä tehtyä muutoksenhakua. 

Edellisvuosia korkeampi kielteisten päätösten määrä tarkoittaa sitä, että myös maasta 
poistuvia on paljon aikaisempaa enemmän. Siksi paluuseen ja palauttamiseen on kiinni-
tetty hallitusohjelman mukaisesti erityistä huomiota. 

Vapaaehtoinen paluu on aina ensisijainen keino kielteisen päätöksen saaneiden tai haku-
prosessinsa keskeyttäneiden paluulle. Vapaaehtoisen paluun järjestelmä tarjoaa henkilöille 
mahdollisuuden palata vapaaehtoisesti kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa. 

Vapaaehtoisen paluun suosio on kasvanut vuoden 2016 aikana huomattavasti. Maahan-
muuttoviraston mukaan vuonna 2016 vapaaehtoisen paluun järjestelmän kautta palasi 
yhteensä 2 113 henkilöä. Tämä on yli kolme kertaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Taulukko 4.  Vapaaehtoisesti palanneiden määrät vuosina 2014–2016
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 Vapaaehtoisesti palaavalle kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle korvataan kohtuul-
liset matka- ja muuttokustannukset ja maksetaan avustusta uudelleenkotoutumiseen, 
mikäli hän poistuu maasta pysyvästi. Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM hoitaa va-
paaehtoisen paluun käytännönjärjestelyt ja avustaa palaajaa matkan aikana. IOM:n kautta 
maksettava vapaaehtoisen paluun avustus on joko käteistä rahaa tai hyödyketukea. Hyö-
dyketuella tarkoitetaan erilaisia palveluita tai tarvikkeita, kuten avustamista vaikkapa työl-
listymisessä tai asumiskustannuksissa.

Suomen maksama avustus on suuruudeltaan 100–1 500 euroa. Sisäministeriö päättää 
avustuksen suuruudesta asetuksella.  Yleisesti katsotaan, että vapaaehtoisen paluun järjes-
telmän kautta myönnetty taloudellinen tuki on yksi keino edesauttaa paluun kestävyyttä. 

Jos henkilö, joka ei ole saanut oleskeluoikeutta Suomesta, ei suostu poistumaan maasta 
omatoimisesta tai vapaaehtoisen paluun kautta, hoitaa poliisi palautukset. Yhdenvertai-
suusvaltuutettu osallistuu turvapaikanhakijoiden palautuksiin valvomalla maasta poista-
misen täytäntöönpanoa.

1.4 Takaisinottosopimuksia neuvottelevat EU ja jäsenvaltiot 
itse 

Jotkut valtiot eivät ota sellaisia palautettavia henkilöitä vastaan, jotka palautetaan vasten-
tahtoisesti. Viimeaikoina sekä Suomen hallituksen että EU:n tavoitteena on ollut sopia ky-
seisten maiden kanssa takaisinottoa koskevia, EU- ja kahdenvälisiä, takaisinottosopimuksia 
sekä yhteisymmärryspöytäkirjoja, jotta palautukset saataisiin sujuvammiksi.

EU on käynnistänyt ns. kumppanuuskehystoiminnan, jonka avulla pyritään saamaan muut-
toliikettä paremmin hallintaan yhteistyössä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. Kump-
panuudet EU:n ulkopuolisten maiden kanssa toteutetaan räätälöityinä sopimuksina, joita 
kehitetään kunkin kumppanimaan tilanteen ja tarpeiden mukaan käyttäen sekä lyhyen 
että pitkän aikavälin toimenpiteitä. Yhteistyöhön on liittynyt tähän mennessä viisi maata: 
Etiopia, Mali, Niger, Nigeria ja Senegal. 

Lokakuussa 2016 Suomi ja Afganistan allekirjoittivat yhteisen julistuksen, jolla pyritään en-
sisijaisesti tukemaan afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden palauttamista. Samaan ai-
kaan EU ja Afganistan allekirjoittivat ns. Joint Way Forward -asiakirjan, jolla halutaan myös 
osaltaan tukea palautusten onnistumista. Suomi jatkaa tiiviisti neuvotteluja edellä mai-
nitun kaltaisten kahdenvälisten asiakirjojen aikaansaamiseksi muiden maiden, erityisesti 
Irakin ja Somalian kanssa.
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Koska kaikkia kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneita ei toistaiseksi voida palauttaa, 
oletetaan laittomasti oleskelevien määrän Suomessa kasvavan. Vastaanottopalveluja vas-
taanottokeskuksissa annetaan enintään 30 päivää sen jälkeen, kun poliisi on ilmoittanut 
vastaanottokeskukselle, että maasta poistamisen täytäntöönpano viranomaistoimin ei ole 
mahdollista, ja hakija ei ole hakeutunut vapaaehtoisen paluun ohjelmaan. Vuoden 2016 
aikana palvelut lakkautettiin 157 henkilöltä.

Laittomasti maassa oleskelevien ryhmän ei ole toistaiseksi arvioitu aiheuttaneen kovin-
kaan suurta ilmiötä Suomessa, toisin kuin joissakin muissa EU-maissa. Määrän kasvuun on 
kuitenkin varauduttu. Joulukuussa 2016 hallitus julkaisi toimenpidesuunnitelman laitto-
man maassa oleskelun ehkäisemiseen ja hallintaan1. Suunnitelmalla halutaan varmistaa, 
että viranomaisilla on jatkuvasti käytössään ajantasainen ja aiempaa kattavampi tilanne-
kuva, joka tukee viranomaisten toimintaa ja auttaa suuntaamaan toimenpiteitä. Toimenpi-
desuunnitelman seurauksena sosiaali- ja terveysministeriö antoi 31.1.2017 kunnille suosi-
tukset laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon2.

1  http://valtioneuvosto.fi/documents/10616/1266558/TpsuunnitelmaLAMA.pdf/c5b16a1b-8418-4fe0-a3ba-
3fe3663ef67f
2  http://stm.fi/documents/1271139/3899844/Kuntainfo_2-2017_verkkoon.pdf/2a98f528-8e34-42c9-91ca-
070a3c0d5e40

http://valtioneuvosto.fi/documents/10616/1266558/TpsuunnitelmaLAMA.pdf/c5b16a1b-8418-4fe0-a3ba-3fe3663ef67f
http://valtioneuvosto.fi/documents/10616/1266558/TpsuunnitelmaLAMA.pdf/c5b16a1b-8418-4fe0-a3ba-3fe3663ef67f
http://stm.fi/documents/1271139/3899844/Kuntainfo_2-2017_verkkoon.pdf/2a98f528-8e34-42c9-91ca-070a3c0d5e40
http://stm.fi/documents/1271139/3899844/Kuntainfo_2-2017_verkkoon.pdf/2a98f528-8e34-42c9-91ca-070a3c0d5e40
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2 Uutta maahanmuuton lainsäädäntöä
Vuoden 2016 aikana EU:ssa ja kansallisella tasolla käsiteltiin ja hyväksyttiin useita maa-
hanmuuttoon liittyviä lainsäädäntöuudistuksia. Muutoksilla halutaan helpottaa erityisesti 
työvoiman maahanmuuttoa sekä parantaa maahanmuuton hallittavuutta. Myös Suomi oli 
aktiivisesti mukana valmistelemassa EU:n komission esittämiä Euroopan yhteistä turva-
paikkajärjestelmää koskevia CEAS- lainsäädäntöpaketteja.

2.1 Työvoiman maahanmuuttoa edistetään

Vuoden 2016 aikana valmisteltiin useita lainsäädän-
tömuutoksia, jotka tähtäävät työvoiman maahan-
muuton edistämiseen EU:n alueella sekä Suomessa. 
Lakimuutokset liittyivät mm. Euroopan unionin di-
rektiivien valmisteluihin ja täytäntöönpanoon. Suo-
messa jatkettiin EU:n ICT-direktiiviin (yritysten sisällä 
siirtyvät työntekijät) ja kausityödirektiivin kansallista 
voimaansaattamista sekä käsiteltiin komission ehdo-
tusta uudesta sinisen kortin direktiivistä. Kansallisella 
tasolla sisäministeriö käynnisti Ulkomaalaiset osaajat 
-lakihankkeen.

ICT-direktiivi koskee monikansallisen yrityksen palveluksessa olevien henkilöiden siirty-
mistä saman työnantajan palveluksessa Euroopan unionin ulkopuolelta unioniin sekä liik-
kumista jäsenvaltioiden välillä. Direktiivin täytäntöönpano merkitsee rajoitettua oikeutta 
työskennellä yhdessä EU-maassa myönnetyllä luvalla myös toisessa tai useammassa jäsen-
valtiossa. Asiantuntijoiden ja johtajien helpompi liikkuminen parantaa erityisesti korkean 
teknologian yritysten mahdollisuuksia kehittää ja laajentaa toimintaansa Euroopan unio-
nin sisällä.
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Kausityödirektiivin edellyttämät muutokset koskevat vain sellaisia maatalouden ja mat-
kailualan työntekijöitä, jotka ovat työsuhteessa. Kausityöntekijöillä ei siten tarkoiteta esi-
merkiksi metsämarjanpoimijoita. Direktiivin piiriin kuuluvia kausityöntekijöitä tulee Suo-
meen vuosittain noin 12 000-15 000. Uudistuksilla ei arvioida olevan vaikutusta tulijoiden 
määrään, mutta sillä parannetaan tulijoiden oikeuksia, kevennetään lupamenettelyä ja 
lyhennetään käsittelyaikoja.

Esitettävillä muutoksilla pyritään turvaamaan työvoiman saanti ja varmistamaan yhtäläi-
set työehdot sekä kotimaisille että ulkomaisille työntekijöille. Samalla estetään kotimaisen 
työvoiman korvaaminen ulkomaisella. Kausityövoima ei pelkästään täytä tilapäistä työ-
voiman tarvetta, vaan kausityön avulla voidaan säilyttää ja luoda lisää pysyviä työpaikkoja 
suomalaisille ja varmistaa investointien kasvu erityisesti matkailualalla. Direktiivit on tar-
koitus panna täytäntöön vuoden 2017 aikana.

Euroopan komissio on esittänyt myös uudistuksia erityisasiantuntijoiden oleskelulupia 
koskevaan sinisen kortin direktiiviin (Blue Card). Suomi kannattaa direktiivin uudis-
tamista tietyin varauksin, sillä nykyinen direktiivi ei ole toimiva. Vuonna 2009 annetus-
sa direktiivissä asetetut maahantulon ehdot ovat osoittautuneet liian rajoittaviksi, eikä 
Suomessakaan ole juuri myönnetty sinisiä kortteja. Suurimpana syynä on sinisen kortin 
edellyttämä tuloraja, joka vuonna 2009 annetun direktiivin mukaan tulee olla 1,5 kertaa 
keskipalkka. Sinisten korttien sijasta Suomessa on myönnetty kansallisia erityisasiantunti-
jan oleskelulupia.

Suomi ei kuitenkaan kannata komission ehdotusta siltä osin, että kansalliset eritysosaajan 
oleskelulupajärjestelmät kiellettäisiin ja siirryttäisiin vain yhteen EU-tason erityisosaajan 
oleskelulupaan. Suomi lähtee siitä, että jäsenvaltiolla tulee säilyä mahdollisuus kansallisiin, 
täydentäviin järjestelmiin.

Sisäministeriössä on myös asetettu kansallinen Ulkomaiset osaajat -lakihanke, jonka tar-
koituksena on valmistella tarvittavat lainsäädäntömuutokset, jotta oleskelulupa voitaisiin 
jatkossa myöntää ulkomailta tuleville, osakeyhtiömuotoisen kasvuyrityksen eli start upin 
perustajille. Hankkeessa selvitetään toimivinta tapaa helpottaa ulkomaalaisten kasvuyrit-
täjien maahanmuuttoa yhtiömuodosta riippumatta. Hankkeessa myös sujuvoitetaan ja 
selkeytetään yrityksissä tarvittavien huippuosaajien oleskelulupajärjestelmää.
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2.2 Turvapaikanhakijatilanne parempaan hallintaan

Komissio antoi keväällä ja kesällä 2016 esitykset Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestel-
mää koskevista lainsäädäntöpaketeista (CEAS I- ja CEAS II -paketit), jotka sisältävät yhteen-
sä seitsemän lainsäädäntöehdotusta turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta. CEAS I sisäl-
tää Dublin-, Eurodac- ja turvapaikkavirastoehdotukset, ja CEAS II menettely-, määritelmä-, 
vastaanotto- ja uudelleensijoittamisehdotukset.

Keskeisenä tavoitteena uudistuksissa on vähentää turvapaikkamenettelyn väärinkäyttöä 
ja torjua turvapaikanhakijoiden liikkumista jäsenvaltiosta toiseen kesken turvapaikkapro-
sessin. Lisäksi EU haluaa vähentää hallitsematonta unionin alueelle tuloa ja perusteetonta 
turvapaikanhakua sekä parantaa turvapaikkapäätöksenteon yhdenmukaisuutta. 

Suomessa on valmisteltu EU-säädösten lisäksi myös useita kansallisia lakeja, joilla tehoste-
taan turvapaikanhakijatilanteen hallintaa. Eduskunta hyväksyi ulkomaalaislain muutoksen 
uusista turvapaikanhakijoiden asumisvelvollisuutta koskevista turvaamistoimista.  Lisäksi 
selvitetään eräiden rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten maasta poistamisen nopeutta-
mista sekä maahanmuuttoon liittyvien rekisterisäännösten uudistamista. Lainsäädännöllä 
selkeytettiin myös oleskelupien käsittelyä sekä tiukennettiin ehtoja oleskelulupien myön-
tämiselle.

2.2.1 Komission esitykset turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi
EU:n yhteisen turvapaikkapolitiikan uudistamisek-
si komissio käy neuvotteluja jäsenmaiden kanssa 
komission esittämistä CEAS I ja II -lainsäädäntö-
paketeista. CEAS-paketit koskevat erityisesti niin 
kutsuttua Dublin-järjestelmää, jonka mukaan 
turvapaikanhakijoiden olisi haettava turvapaikkaa 
ensimmäisestä valtiosta, johon he saapuvat, ellei 
heillä ole perhettä muualla. Nykyinen järjestelmä 
osoittautui toimimattomaksi edellisenä vuonna, 
kun turvapaikanhakijoiden määrät nousivat ennä-
tyslukemiin. 

Esitetyissä uudistuksissa Dublin-järjestelmän nykyiset periaatteet pysyisivät entisinä: tur-
vapaikkahakemus tutkitaan vain yhdessä jäsenvaltiossa, ja vastuuvaltio on yleensä se jä-
senvaltio, johon hakija ensimmäiseksi saapuu. Uutena asiana mukana on ehdotus auto-
maattisesta jakomekanismista, jolla turvapaikanhakijoita jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken 
maahanmuuttopaineiden tasaamiseksi. 
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Suomi pitää tärkeänä, että yhteiset säädökset pannaan täysimääräisesti täytäntöön kai-
kissa jäsenvaltioissa ja että uusi järjestelmä takaa yhdessä sovitun suojelun kaikkialla jä-
senmaissa. Suomi kannattaa ehdotuksia, joiden tarkoituksena on nopeuttaa ja selkeyttää 
käytännön Dublin-menettelyä. Nykyisen Dublin-asetuksen vastuunmäärittämistä koskevat 
perusteet tulee myös säilyttää mukaan lukien periaate, että turvapaikkahakemuksen käsit-
telystä on vastuussa valtio, johon turvapaikanhakija on saapunut ensimmäiseksi. 

Komission esitys turvapaikanhakijoiden automaattista jakamisesta unionin alueella on 
otettu jäsenmaissa vastaan ristiriitaisesti. Suomi suhtautuu varauksellisesti pyrkimyksiin 
luoda pysyviä, jäsenvaltioita sitovia järjestelyjä turvapaikanhakijoiden sisäisistä siirroista. 
Suomi kannattaa etenemistä jäsenvaltioiden yhteisen sopimisen perusteella.

Eurodac-järjestelmää halutaan laajentaa
Uudistetun Dublin-järjestelmän tukemiseksi komissio ehdottaa Euroopan yhteistä turva-
paikkajärjestelmää koskevissa CEAS-paketeissa myös rekisterilainsäädännön kehittämistä. 
Komissio esittää Eurodac-järjestelmän uudistamista ja sen käyttötarkoituksen laajenta-
mista. Tavoitteena on helpottaa palauttamisia sekä torjua sääntöjenvastaista muuttoliiket-
tä. Eurodac-asetuksen soveltamisalaa laajennettaisiin niin, että järjestelmään olisi mahdol-
lista tallentaa aikaisempaa enemmän henkilötietoja. 

Ehdotuksen mukaan Eurodac-järjestelmään tulisi voida tallentaa ja hakea sieltä tietoja 
EU:n alueella sääntöjenvastaisesti oleskelevista kolmansien maiden kansalaisista ja kansa-
laisuudettomista henkilöistä ilman, että he ovat jättäneet hakemusta kansainvälisestä suo-
jelusta. Jäsenvaltiot voisivat myös tallentaa järjestelmään nykyistä enemmän henkilötieto-
ja, kuten nimen, syntymäajan, kansalaisuuden, kasvokuvan sekä muita henkilötietoihin tai 
matkustusasiakirjoihin liittyviä tietoja.

Rekisteriin tallennettavien lisätietojen ansiosta maahanmuutto- ja turvapaikkaviranomai-
set voisivat helposti tunnistaa ja palauttaa unionin alueella sääntöjenvastaisesti oleskele-
vat kolmansien maiden kansalaiset tai turvapaikanhakijat ilman, että tietoja tarvitsee pyy-
tää toiselta jäsenvaltiolta erikseen, kuten toimitaan tällä hetkellä.

Suomi katsoo tärkeäksi, että teknisiä tietojärjestelmiä edelleen kehitetään tukemaan yhtei-
sen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän sekä paluudirektiivin velvoitteiden täyttämis-
tä. Muutoksien nähdään tehostavan erilaisten henkilötietojen vertailua.

EU:n turvapaikkavirastolle lisää toimivaltaa
Komissio esittää myös nykyisen Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston muuttamista 
täysivaltaiseksi Euroopan unionin turvapaikkavirastoksi. Samalla sen toimivaltuuksia 
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ja tehtäväkenttää merkittävästi laajennettaisiin. Kasvattamalla viraston toimivaltaa korjat-
taisiin rakenteellisia heikkouksia EU:n turvapaikkajärjestelmän toteutuksessa. Yksi viraston 
tärkein uusi tehtävä olisi soveltaa viitearvoja, joiden mukaan turvapaikanhakijat jaettaisiin 
jäsenmaihin uudessa Dublin-järjestelmässä. 

Viraston tehtävänä olisi myös varmistaa kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten 
yhdenmukaisempi arviointi kaikkialla unionissa lujittamalla jäsenmaiden käytännön yh-
teistyötä ja tietojen vaihtoa. Euroopan unionin turvapaikkaviraston olisi myös mahdollista 
lähettää avuksi turvapaikka-asioiden tukiryhmiä, jotka koottaisiin jäsenvaltioiden ja turva-
paikkaviraston lähettämistä asiantuntijoista. Virastolla olisi myös valmius antaa operatiivis-
ta ja teknistä apua tilanteissa, joissa jäsenvaltion turvapaikka- tai vastaanottojärjestelmille 
kohdistuu suhteentonta painetta.

Suomi kannattaa jäsenvaltioiden välisen käytännön yhteistyön ja tiedonvaihdon lisäämis-
tä ja pitää turvapaikkaviraston vahvistamista tarpeellisena. Turvapaikka-asioiden päätök-
senteko tulee kuitenkin säilyttää kansallisella tasolla.

Uudelleensijoittaminen laillisena väylänä Eurooppaan
Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän kehittämiseksi komissio on esittänyt CEAS-pa-
keteissa myös uudelleensijoittamisasetusta, jolla lisättäisiin kansainvälistä suojelua tar-
vitsevien uudelleensijoittamista unionissa. Tavoitteena on, että yhä useampi jäsenvaltio 
olisi mukana järjestelmässä. Kansainvälistä suojelua tarvitsevien uudelleensijoittamiseen 
tähtäävät kiintiöt hyödyttäisivät erityisen haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä, kun 
suojelun tarve arvioidaan jo ennen maahantuloa. 

Suomi kannattaa uudelleensijoittamisen lisäämistä unionin alueella ja sijoittaminen tulisi 
vakiinnuttaa myös niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät vielä ole järjestelmässä mukana. Val-
tioneuvosto pitää kuitenkin tärkeänä, että Suomi voi jatkossakin päättää itse vuosittain 
uudelleen sijoittamiensa henkilöiden määrästä.

Komissio on myös ehdottanut muita uudistuksia turvapaikkapolitiikkaan liittyviin 
EU-säädöksiin. Komissio on esittänyt useita turvapaikanhakijoita koskevia muutoksia me-
nettely- ja määritelmädirektiiveihin. Ne halutaan muuttaa asetukseksi, jolloin niistä tulisi 
suoraan jäsenmaita sitovia säädöksiä. Uudistuksia tehtäisiin myös vastaanottodirektiiviin.

EU:n yhteisen turvapaikkapolitiikan uudistamisessa on kuitenkin otettava huomioon, että 
kyse on komission tekemistä esityksistä, joista vasta keskustellaan jäsenvaltioiden kanssa. 
Monesta komission ehdotuksesta jäsenmaat eivät ole yksimielisiä. Todennäköisesti lain-
säädäntöuudistuksiin tulee vielä muutoksia käytävissä neuvotteluissa.
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2.2.2 Kansalliset lainsäädäntömuutokset
Vuonna 2016 Suomessa on myös kansallisesti valmisteltu ja tehty lainsäädäntöön useita 
muutoksia, joiden tarkoituksena on parantaa maahanmuuton hallittavuutta. Vuoden 2016 
lopussa eduskunta hyväksyi ulkomaalaislain muutoksen uusista turvapaikanhakijoiden 
asumisvelvollisuutta koskevista turvaamistoimista. Lakimuutokset tulivat voimaan 
1.2.2017. Lainmuutoksen seurauksena poliisi, Maahanmuuttovirasto tai Rajavartiolaitos voi 
määrätä turvapaikanhakijan asumaan ja ilmoittautumaan säännöllisesti vastaanottokes-
kuksessa. Turvapaikanhakijan asumisvelvollisuuteen kuuluva ilmoittautumisvelvollisuus 
olisi yhdestä neljään kertaan vuorokaudessa, mutta muutoin hakijan liikkumista ei rajoi-
teta. Kielteisen turvapaikkapäätöksen ja maastapoistamispäätöksen saanut 10–15-vuotias 
ilman huoltajaa oleva lapsi voidaan säilöönoton sijasta määrätä asumaan nimetyssä, lapsil-
le tarkoitetussa vastaanottokeskuksessa, pysymään sen alueella ja ilmoittautumaan siellä 
päivittäin. Asumisvelvollisuus määrätään tapauskohtaisen harkinnan perusteella eikä siis 
koske kaikkia turvapaikanhakijoita.

Lainmuutoksen taustalla oli syksyllä 2015 kansainvälistä suojelua hakevien määrän ennen-
näkemätön kasvu. Rajoittamalla hakijoiden liikkumista turvapaikkamenettelyn eri vaiheis-
sa pyritään ehkäisemään viivytyksiä turvapaikkaprosessissa. Niitä aiheuttavat esimerkik si 
turvapaikkapuhuttelujen peruuntumiset, jos turvapaikanhakija ei saavu sovittuun puhut-
teluun paikalle. Lisäksi lakimuutoksella halutaan vähentää uuden puhutteluajan järjestä-
misestä aiheutuneita kustannuksia ja hallinnollista työtä. Hallitus katsoi lisäksi, ettei aikai-
semmin voimassa olleen lain mukainen ilmoittautumisvelvollisuus ollut riittävä keino tur-
vapaikkaprosessin sujuvuuden varmistamiseksi, vaan oli tarve astetta vahvemmalle, mutta 
kuitenkin säilöön ottamista lievemmälle turvaamistoimelle. Lainmuutoksella halutaan niin 
ikään varmistaa, että kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat on mahdollista pois-
taa maasta.

Sisäministerissä on myös vireillä hanke, jossa selvitetään eräiden rikoksiin syyllistynei-
den ulkomaalaisten maasta poistamisen nopeuttamista. Hanke on osa hallitusoh-
jelmaa, jonka mukaan törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle 
järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamista nopeutetaan. Hankkeessa on 
selvitetty, mitä ongelmia karkotusprosessiin liittyy.

Hankkeessa valmistellaan ehdotus ulkomaalaislain muutokseksi, jolla karkotuspäätösten 
täytäntöönpanoa nopeutettaisiin. Valmistelua tukee virkamiestyöryhmä, jossa on edustus 
sisäministeriön poliisiosastolta, Poliisihallituksesta ja Maahanmuuttovirastosta. Hankkees-
sa kuullaan myös muita tahoja. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätis-
tuntokaudella 2017.

Lisäksi sisäministeriö on asettanut hankkeen maahanmuuttoon liittyvien rekisterisään-
nösten uudistamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on saattaa nykyinen vuodelta 1998 pe-
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räisin oleva ulkomaalaisrekisterilainsäädäntö vastaamaan nykyaikaisia rekisterilainsäädän-
nön vaatimuksia. Erityisesti uudistukset koskevat lakia ulkomaalaisrekisteristä, jolla säädel-
lään maahanmuuttajista kerättävien henkilötietojen tallettamista sekä tietojen käyttämis-
tä ja luovuttamista. 

Rekisterisäännöksien uudistamista edellyttää myös Euroopan unionin yleinen tietosuo-
ja-asetus, joka koskee henkilötietojen käsittelyä. Asetus antaa kansalaisille paremmat mah-
dollisuudet hallita henkilötietojaan. Asetus sisältää säännökset rekisteröidyn oikeuksista 
sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista.

Nykyiset rekisterisäännökset eivät enää vastaa maahanmuuttohallinnossa tapahtuneisiin 
toimintaympäristön ja -tapojen muutoksiin, kuten digitalisaation ja viranomaisten tieto-
jenvaihdon vaatimuksiin. Hankkeessa uudistetaan myös rekisterisäännökset kansainvälistä 
suojelua hakevan vastaanotosta.

Hankkeen valmistelua tukee asiantuntijaryhmä, jossa on jäseninä edustajat sisäministeriön 
lisäksi Maahanmuuttovirastosta, Poliisihallituksesta ja ulkoasiainministeriöstä. Hankkeessa 
kuullaan myös muun muassa tietosuojavaltuutettua.  Hallituksen esitys on tarkoitus antaa 
eduskunnalle syksyllä 2017. Lakimuutokset tulisivat voimaan vuonna 2018, EU:n tietosuo-
ja-asetuksen osalta viimeistään toukokuussa 2018.

Vuoden 2016 aikana eduskunta hyväksyi myös muita lainsäädäntömuutoksia, joilla pa-
rannettiin maahanmuuton hallittavuutta. Lainmuutoksilla Maahanmuuttoviraston toimi-
valtuuksia kasvatettiin ulkomaalaisasioissa. Samalla selkeytettiin opiskelupien käsittelyä. 
Lisäksi tiukennettiin oleskelupien ehtoja poistamalla mahdollisuus oleskeluluvan myöntä-
miseen humanitaarisen suojelun perusteella ja tiukentamalla perheenyhdistämisen kritee-
rejä.

2.3 Opiskelijoiden liikkuvuutta EU-alueella halutaan lisätä

Vuonna 2016 annettiin Euroopan unionin direktiivi, jolla yhtenäistetään unionin 
alueella kolmansista maista tuleville opiskelijoille, tutkijoille, harjoittelijoille ja va-
paaehtoistyöntekijöille myönnettäviä oleskelulupia. Tavoitteena on, että tutkijat ja 
opiskelijat voivat tietyin edellytyksin suorittaa osan tutkimuksestaan tai opinnoistaan toi-
sessa jäsenvaltiossa. Lisäksi opiskelijat ja tutkijat voisivat myös saada oleskeluluvan työn-
hakuun tai yrityksen perustamiseen tutkinnon suorittamisen tai tutkimuksen päättymisen 
jälkeen.
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Direktiivin edellyttämät tutkijoiden työnhakulupa sekä yritystoiminnan aloittamista kos-
keva oleskelulupa tulevat Suomen kansalliseen oleskelulupajärjestelmään uusina asioina. 
Kesto Suomen nykyisessä oleskeluluvassa tutkinnon suorittaneille on jo parempi kuin di-
rektiivin edellyttämä yhdeksän kuukautta. Suomessa tutkinnon suorittaneiden on voimas-
sa olevan lainsäädännön pohjalta mahdollista hakea vuodeksi oleskelulupaan työnhaun 
ajaksi.
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3 Katsaus tulevaan 
Ylijohtaja Jorma Vuorio

Vaikka turvapaikanhakijamäärät ovat Suomessa edellis-
vuodesta laskeneet, ei tilannetta voi vielä pitää vakiin-
tuneena. Esimerkiksi Tanskan ja Ruotsin sisärajatarkas-
tusten päättyminen tai Turkin ja EU:n välisen sopimuk-
sen purkautuminen saattaisivat kasvattaa turvapaikan-
hakijamääriä nopeasti myös Suomessa. Tilanne ei ole 
riippuvainen ainoastaan Suomen omista ratkaisuista. 
Liikkumisen taustalla olevat perussyyt eivät ole myös-
kään muuttuneet. Sotien, köyhyyden, ilmastonmuu-
toksen ja väestönkasvun jatkuessa ihmiset lähtevät 
liikkeelle.

On oltava tietoisia epävarmasta kansainvälisestä tilanteesta. Riittävillä resursseilla voidaan 
ylläpitää ja kehittää hallinnon kykyä varautua nopeastikin kasvavaan turvapaikanhakija-
määrään. Maahanmuuttoviraston tulisi säilyttää toimintavalmius 10 000 turvapaikanhaki-
jan vastaanottoon.

Vuoden 2015 merkittävästi tavallista suurempi turvapaikanhakijoiden määrä tulee vaikut-
tamaan maahanmuuton hallinnonalalla vielä useita vuosia. On esimerkiksi todennäköistä, 
että perhesidehakemukset tulevat jatkossa lisääntymään, kun myönteisiä oleskelulupa-
päätöksiä turvapaikkahakemuksiin on paljon edeltäviä vuosia enemmän. Vielä ei tarkkaan 
pystytä sanomaan, kuinka perhesidehakemusten määrään vaikuttaa kesällä 2016 voi-
maantullut laki perheenyhdistämiskriteereiden tiukentamisesta.

Myönteisten oleskelulupien määrän kasvu todennäköisesti lisää myös kansalaisuushake-
muksia, kun kansalaisuuden myöntämisen edellytyksenä oleva vähintään neljän vuoden 
oleskeluaika Suomessa täyttyy. On arvioitu, että kansalaisuushakemukset lisääntyvät to-
dennäköisesti vuoden 2020 jälkeen.
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Hallituksen tavoitteena on, että vapaaehtoisesti palaavien määrä tulee kasvamaan edel-
leen merkittävästi, kun suuri osa vuosina 2015–2016 saapuneista turvapaikanhakijoista 
saa lainvoimaisen kielteisen turvapaikkapäätöksen. Vapaaehtoisen paluun järjestelmän 
ylläpito on turvattava ja järjestelmän tehokkuus varmistettava. Lisäksi on varauduttava 
Suomessa laittomasti oleskelevien määrän kasvuun ja säilytettävä valmius palauttaa laitto-
masti maassa oleskelevia. Myös neuvotteluita keskeisten turvapaikanhakijoiden lähtömai-
den kanssa kahdenvälisistä takaisinottosopimuksista ja yhteistyöpöytäkirjoista on jatket-
tava.

EU:ssa on kauan pyritty yhteisen turvapaikkapolitiikan luomiseen ja muuttovirtojen hallin-
taan. Vuoden 2015 pakolaiskriisi osoitti, että jäsenmaiden järjestelmät ovat edelleen liian 
kaukana toisistaan ja yhteisiin haasteisiin tarvitaan parempia yhteisiä ratkaisuja. Suomen 
on oltava aktiivisesti mukana yhteisen eurooppalaisen turvapaikkapolitiikan kehittämises-
sä. Suomen on esimerkiksi valmistauduttava vastaamaan Euroopan turvapaikkatukivirasto 
EASO:n pyyntöihin lähettää kokeneita asiantuntijoita tukemaan suurten maahanmuutto-
paineiden kohteina olevia maita. EASO:sta ollaan muodostamassa Euroopan turvapaik-
kavirastoa, jonka käyttöön jäsenvaltioiden on osoitettava myöhemmin tarkentuva määrä 
asiantuntijoita. 

Kaiken tämän turvapaikanhakuun liittyvän keskustelun lisäksi on tärkeä muistaa, ettei 
maahanmuutto ole ainoastaan turvapaikanhakijoita. Suomen tulee jatkossakin hallitus-
ohjelman mukaisesti edistää työllisyyttä ja julkistaloutta vahvistavaa työvoiman maahan-
muuttoa. Yksi keino työperäisen maahanmuuton tukemiseksi on taata lupa-asioiden jous-
tava ja ripeä käsittely. Suomen taloudellinen tila on kuitenkin vetotekijöistä suurin, sillä 
työt houkuttelevat tulijoita.
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