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Yleistä 
- Maahanmuuttovirastosta ja maahanmuutosta 



Maahanmuuttoviraston tehtävät 

Toiminta-ajatus: 

Maahanmuuttovirasto on maahanmuutto-, turvapaikka-, pakolaisuus- ja 

kansalaisuusasioissa päätöksenteko-organisaatio ja ylläpitää 

vastaanottojärjestelmää. Virasto toteuttaa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja 

edistää hallittua maahanmuuttoa, hyvää hallintoa sekä ihmis- ja 

perusoikeuksia. Virasto tuottaa asiantuntija- ja tietopalveluja poliittisen 

päätöksenteon tueksi sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä varten. 

Virasto osallistuu asiantuntijana maahanmuuttokeskusteluun. 

Käytännössä mm.: 

• oleskeluluvat Suomeen tuleville 

ulkomaalaisille  

• EU-kansalaisten 

oleskeluoikeuden rekisteröinti 

• turvapaikkahakemusten käsittely 

ja päätöksenteko 

• tp-hakijoiden vastaanoton 

käytännön toiminnan ohjaus ja 

suunnittelu 

• kiintiöpakolaiset  

• muukalaispassit ja pakolaisen 

matkustusasiakirjat 

• käännytys- ja karkotuspäätökset  

• kansalaisuushakemukset ja -

ilmoitukset sekä 

kansalaisuusaseman 

määrittäminen  

• ulkomaalaisrekisterin ylläpito 



                    Kanslia 

Maahanmuuttoviraston organisaatio 2018 

 

Ylijohtaja 

 

                     Asiakkuus ja viestintä 

Esikunta 

Apulaispäällikkö 

      Sähköiset palvelut 

                    Oikeus- ja maatieto 

Turvapaikka Maahanmuutto Kansalaisuus Vastaanotto 



Käsitteitä maahanmuuttajiin liittyen 

• Maahanmuuttaja - yleiskäsite, jota käytetään 

kuvaamaan kaikkia maahan muuttaneita henkilöitä 

 

• Ulkomaalainen - Suomen lainsäädännön mukaan 

henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. Henkilö on 

näin jonkin toisen maan kansalainen tai 

kansalaisuudeton, esim. turisti, siirtolainen, vaihto-

opiskelija, pakolainen tai turvapaikanhakija. 

 

• Turvapaikanhakija - henkilö, joka hakee 

kansainvälistä suojelua vieraasta maasta. TP-

hakijan mahdollinen pakolaisuus todetaan vasta 

hakemukseen annetulla päätöksellä. 



Maahanmuutto Suomeen 

• Jos EU:n/Schengen-alueen ulkopuolisen maan kansalainen 

haluaa oleskella Suomessa yli 3 kk, hän tarvitsee 

oleskeluluvan  

– Lyhytaikaisempaan oleskeluun on tarkoitettu viisumi  

– EU-kansalaisilla oleskeluoikeuden rekisteröinti 

• Oleskelulupa oikeuttaa saapumaan toistuvasti maahan ja 

oleskelemaan maassa 

• Oleskeluluvan peruste voi olla esim. työnteko, perheside, 

opiskelu tai kansainvälinen suojelu 

• Oleskelulupa voi olla pysyvä tai määräaikainen; 

määräaikainen oleskelulupa on oleskelun tarkoituksesta 

riippuen joko jatkuva (A) tai tilapäinen (B) 

– Ensimmäinen oleskelulupa on aina määräaikainen; pysyvän 

oleskeluluvan voi saada neljän vuoden oleskelun jälkeen 





Kansainvälinen suojelu 

• Pakolaisasema ja toissijainen suojeluasema (UlkL 106 §) –  

Pakolaisaseman saa:  

1. turvapaikan Suomessa saanut ulkomaalainen;  

2. Pakolaiskiintiössä Suomeen otettu pakolaisuuden perusteella 

oleskeluluvan saanut ulkomaalainen;  

3. perhesiteen perusteella oleskeluluvan saanut 1 tai 2 kohdassa 

tarkoitetun ulkomaalaisen pakolaiseksi katsottava perheenjäsen 

Toissijaisen suojeluaseman saa  

 1) oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella saanut 

ulkomaalainen; 

 2) perhesiteen perusteella oleskeluluvan saanut 1 kohdassa 

tarkoitetun ulkomaalaisen perheenjäsen, jonka katsotaan olevan 

toissijaisen suojelun tarpeessa. 

• Kiintiöpakolainen - henkilö, jolla on UNHCR:n myöntämä pakolaisen 

asema ja jolle on myönnetty maahantulolupa vuosittain valtion tulo- ja 

menoarvion yhteydessä päätettävän pakolaiskiintiön puitteissa. 



Turvapaikkamenettely 
- Hakemuksesta, käsittelystä ja päätöksenteosta 

 



Turvapaikkamenettely - vastuuviranomaiset 

Poliisi tai raja: 

Turvapaikkahakemus 
Migri: Alustava tutkinta 

Migri: Turvapaikkapuhuttelu ja päätöksenteko 

Migri tai poliisi: tiedoksianto 

Valitustuomioistuimet 

Migri: Hakemusten seulonta 

Poliisi: maasta poistaminen 

Turvapaikanhakija 

Käännyttäminen 

 toiseen EU-valtioon 



Dublin-menettely 

• Parlamentin ja neuvoston asetus No 604/2013 

(vastuunmäärittämisasetus, Dublin-asetus) 

• Lähtökohta: jäsenvaltioiden on käsiteltävä niiden alueella 

jätetty kansainvälistä suojelua koskeva hakemus; 

hakemuksen käsittelee vain yksi valtio 

• Jos toinen valtio on vastuussa turvapaikkahakemuksen 

käsittelystä, hakemus voidaan jättää Suomessa tutkimatta 

ja hakija käännyttää vastuuvaltioon 

• Vastuuperusteita mm. perhesiteet (yksi valtio vastuussa 

kaikista perheenjäsenistä), viisumit ja oleskeluluvat 

(myöntänyt valtio vastuussa), luvaton ulkorajan ylitys tai 

oleskelu 

• Jäsenvaltiolla on oikeus käsitellä sille esitetty 

turvapaikkahakemus, vaikka se ei asetuksen mukaan olisi 

siihen velvollinen. 

 



Turvapaikkapuhuttelu 

• Perusteet turvapaikkahakemuksen ratkaisemiselle selvitetään 

turvapaikkapuhuttelussa 

• Turvapaikkapuhuttelu on henkilökohtainen tapaaminen, jossa 

hakija saa kertoa vapaasti hakemusperusteistaan, ja 

viranomainen selvittää hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat 

tiedot 

– Selvitetään mm. tapahtumat ja syyt menneisyydessä, joihin hakijan 

pelko perustuu, sekä tulevaisuudessa mahdollisesti aiheutuva uhka 

tai oikeudenloukkaukset 

• Puhuttelussa selvitetään myös mahdolliset muut 

oleskelulupaperusteet ja tarvittaessa hakijaa kehotetaan 

jättämään erillinen oleskelulupahakemus 

• Puhuttelu käydään dialogina puhuttelijan ja hakijan välillä käyttäen 

vapaata kerrontaa ja avoimia kysymyksiä 

• Puhuttelun sisältö kirjataan pöytäkirjaan, joka tulkataan hakijalle ja 

hän hyväksyy sen allekirjoituksellaan 

 



Alaikäisen yksin tulleen  
turvapaikanhakijan puhutteleminen 

• Ilman huoltajaa oleva alaikäinen hakija puhutellaan 

edustajan läsnä ollessa 

 

• Erityistä huomiota kiinnitetään lapsen etuun (mm. 

yksilölliset tarpeet, toivomukset, mielipiteet) sekä 

hänen kehitykseensä ja terveyteensä liittyviin 

seikkoihin 

 

• Sosiaalityöntekijältä pyydetään lausunto lapsen 

edusta, joka toimitetaan yleensä kirjallisesti mutta 

voidaan tulla antamaan myös paikan päällä 



Erityiset menettelylliset takeet (UlkL 96 a §) 

• Hakijalle, jolla on kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun 

lain (746/2011) 6 §:ssä tarkoitetusta haavoittuvasta asemasta johtuvia tai 

muuten turvapaikkamenettelyn aikana todettuja erityistarpeita, annetaan 

tukea sen varmistamiseksi, että hän voi hyötyä turvapaikkamenettelyyn 

liittyvistä oikeuksista ja noudattaa siihen liittyviä velvollisuuksia. 

• Vastaanottodirektiivin 21 artiklan mukaan haavoittuvassa asemassa olevia 

henkilöitä ovat alaikäiset, ilman huoltajaa olevat alaikäiset, vammaiset, 

raskaana olevat naiset, yksinhuoltajat, joilla on alaikäisiä lapsia sekä 

kidutuksen, raiskauksen tai muun vakavan psyykkisen, fyysisen tai 

seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneet henkilöt, ihmiskaupan uhrit, 

vakavista sairauksista ja mielenterveyshäiriöistä kärsivät henkilöt sekä 

naisten sukuelinten silpomisen uhrit. 

• Esimerkkiluettelo ei ole tyhjentävä. Kaikilla haavoittuvassa asemassa 

olevilla ei ole menettelyllisiä erityistarpeita, mutta myös muilla kuin 

haavoittuvassa asemassa olevilla voi niitä olla. 

• Tavoitteena varmistaa, että kaikki hakijat pystyvät hyötymään 

oikeuksistaan ja noudattamaan velvollisuuksiaan koko 

turvapaikkamenettelyn ajan. Olennaista on antaa tukea 

turvapaikkamenettelyssä, jos hakija sitä tarvitsee. 



Prosessiin liittyviä käsitteitä 

 

• Priorisointi/kiireellinen hakemus: 

– Tutkitaan ennen muita hakemuksia, normaalit määräajat 

 

• Nopeutettu menettely (accelerated): 

– Perusteet tutkitaan, mutta määräajat ovat lyhyemmät. 

Nopeutettua menettelyä käytetään, kun hakemus on ilmeisen 

perusteeton.  

 

• Tutkimatta jättäminen (inadmissible): 

– Perusteita ei tutkita, koska on jokin syy, jonka vuoksi 

hakemusta ei ole tarpeen tutkia lainkaan. Kyse on 

prosessinedellytyksen puutteesta, joka ei liity hakemuksen 

sisältöön. 



Hakemusten priorisointi (esimerkkejä) 

• Hakija on ilman huoltajaa matkustava alaikäinen tai 

hänen seurassaan on yksi tai useampia alaikäisiä. 

• Hakijalla on vaikea sairaus tai vamma tai hän on 

raskaana tai hyvin iäkäs. 

• Hakijan voidaan olettaa olevan ihmiskaupan uhri. 

• Hakija on säilöön otettuna. 

• Hakija on syyllistynyt tai on syytä epäillä hänen 

syyllistyneen rikokseen Suomessa. 

• Hakijalla on voimassa oleva maahantulokielto 

Suomeen tai Schengen-alueelle. 

 



Nopeutettu menettely 

• Turvapaikkahakemus tutkitaan nopeutetussa 

menettelyssä, jos se voidaan katsoa ilmeisen 

perusteettomaksi 

• Hakemus on ilmeisen perusteeton (UlkL 101 §), jos: 

– perusteeksi ei ole esitetty mitään kv-suojelun 

perusteita tai väitteet ovat selvästi epäuskottavia; 

– hakijan ilmeisenä tarkoituksen on käyttää väärin 

turvapaikkamenettelyä (esim. väärien tietojen 

antaminen tai väärennetyt asiakirjat); 

 tai 

– hakija on saapunut Suomeen turvallisesta 

alkuperämaasta. 

 



Hakemuksen tutkimatta jättäminen 

• Hakija on saapunut Suomeen turvallisesta 

turvapaikkamaasta (turvallinen EU:n ulkopuolinen 

maa, jossa hakija on saanut suojelua) tai 

turvallisesta kolmannesta maasta (turvallinen EU:n 

ulkopuolinen maa, jossa hakija olisi voinut saada 

suojelua) 

• Hakija on saanut suojelua toisessa EU-maassa 

• Hakijaan sovelletaan vastuunmäärittämisasetusta 

(Dublin-asetusta) 

• Hakija tekee uusintahakemuksen, jossa ei esitetä 

uusia perusteita 

 

 



Turvapaikkamenettely 
- Oleskelulupaperusteet turvapaikkamenettelyssä 



Taustaa pakolaisoikeudesta 

• Turvapaikkamenettely ja päätöksenteko perustuvat 

ulkomaalaislakiin sekä EU-tason lainsäädäntöön ja 

kansainvälisiin sopimuksiin 

• Vuoden 1951 pakolaissopimus määrittelee, kuka on 

pakolainen; allekirjoittajina suurin osa maailman maista 

• EU-tasolla direktiivejä mm. suojelun kriteereistä, 

menettelystä, vastaanottopalveluista ym. 

• EU-asetuksia, mm. Dublin-asetus 

• -> Yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä, jossa 

yhteiset säännöt 

• Päätöksentekoon vaikuttavat myös muut kansainväliset 

sopimukset, kuten kidutuksen vastainen yleissopimus, 

lapsen oikeuksien sopimus, naisten syrjinnän vastainen 

sopimus jne. jne. 



Turvapaikan antaminen, UlkL 87.1 § 

• Ulkomaalaiselle annetaan turvapaikka, jos hän oleskelee 

kotimaansa tai pysyvän asuinmaansa ulkopuolella sen 

johdosta, että hänellä on perustellusti aihetta pelätä 

joutuvansa siellä vainotuksi alkuperän, uskonnon, 

kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään 

kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta, ja jos hän 

pelkonsa vuoksi on haluton turvautumaan sanotun maan 

suojeluun. 

• ”Perusteltu aihe pelätä joutuvansa vainotuksi” on 

määritelmän avainlause. Se ilmaisee pakolaisuuden 

keskeiset tekijät.  

• Huom.! huonot elinolosuhteet (sota, köyhyys tms.) eivät 

näin ole turvapaikkaan - eivätkä siten pakolaisasemaan - 

oikeuttavia syitä. 



Perusteltu pelko 

• Pelko on subjektiivista ja edellyttää ensisijaisesti hakijan 

lausuntojen arvioimista. Erilaisten yksilöiden psykologiset 

reaktiot voivat olla erilaisia vaikka olosuhteet olisivat samat, ja 

arvioinnissa on siten otettava huomioon myös hakijan 

persoonallisuus, koulutus ja perhetausta, kuuluminen 

rodulliseen, uskonnolliseen yms. ryhmään, hakijan oma tulkinta 

tilanteesta sekä hänen omat kokemuksensa. Pelon on oltava 

järkevässä mittakaavassa. 

• Henkilön pakolaisasemaa ei kuitenkaan määrää yksin hänen 

pelkonsa, vaan pelon tulee olla myös objektiivisesti perusteltua. 

Sen tulee siis perustua tosiasioihin. Tieto hakijan kotimaan 

olosuhteista on tärkeä tekijä arvioitaessa hakijan uskottavuutta.   

• Arvioitaessa, onko henkilöllä  perusteltua aihetta pelätä, on näin 

ollen otettava huomioon sekä hakijan henkilöön liittyvät seikat 

(subjektiivinen elementti) että maan yleinen ihmisoikeustilanne 

(objektiivinen elementti). 

 



Vaino  

• Vainoa ei ole määritelty pakolaissopimuksessa. EU:n 

määritelmädirektiivin myötä ulkomaalaislain 87 a §:ään on 

otettu esimerkkiluettelo vainoksi katsottavista teoista (huom.! ei 

tyhjentävä luettelo): 

– fyysinen tai henkinen väkivalta, ml. seksuaalinen väkivalta 

– oikeudelliset ja hallinnolliset toimenpiteet sekä poliisin toimintaan tai 

lainkäyttöön liittyvät toimenpiteet, jotka ovat itsessään syrjiviä tai 

jotka toteutetaan syrjivällä tavalla 

– kohtuuton tai syrjivä syytteeseen paneminen tai rankaiseminen 

– muutoksenhakumahdollisuuden puuttuminen tai epääminen, minkä 

seurauksena on kohtuuton tai syrjivä rangaistus 

– syytteeseen paneminen tai rankaiseminen sen johdosta, että henkilö 

kieltäytyy asepalveluksesta tietyissä (lain määrittelemissä) 

selkkauksissa 

– luonteeltaan sukupuoleen tai lapsiin kohdistuvat teot 



Haluttomuus turvautua kotivaltion suojeluun 

• Pakolaissopimus puhuu kyvyttömyydestä ja 

haluttomuudesta 

• Vainon harjoittamiseen syyllistyvät tavallisesti 

hakijan kotivaltion viranomaiset. Se voi olla lähtöisin 

myös sellaisesta väestönosasta, joka ei noudata 

lakia (kolmannen osapuolen harjoittama vaino). 

Toimet voidaan katsoa vainoksi silloin, kun 

viranomaiset kieltäytyvät tai eivät kykene antamaan 

riittävän tehokasta suojelua. 



Vainon syyt 

• Henkilö on pakolainen vain, jos häneen kohdistuva vaino 

johtuu jostakin pakolaissopimuksessa määritellyistä 

viidestä syystä 

– Alkuperä: esim. kuuluminen tiettyyn etniseen ryhmään 

– Kansallisuus: tarkoittaa paitsi kansalaisuutta, myös tietyn 

kulttuurisen tai kielellisen ryhmän jäsenyyttä 

– Uskonto: kattaa sekä julkisen että yksityisen uskonnon 

harjoittamisen sekä myös oikeuden olla harjoittamatta 

mitään uskontoa 

– Poliittinen mielipide: esim. hallitusta vastustavat tai 

kannattavat näkemykset 

– Tietty yhteiskunnallinen ryhmä: koostuu yleensä 

henkilöistä, joilla on samankaltainen tausta, tavat ja 

sosiaalinen asema (esim. naiset tai seksuaaliset 

vähemmistöt) 



Sisäinen pako 

• Sisäisen paon tai uudelleen sijoittumisen mahdollisuudella 

viitataan johonkin tiettyyn alueeseen hakijan lähtömaassa, 

missä hän ei kokisi vainon uhkaa ja perusteltua pelkoa, ja 

minne hänen voitaisi kohtuudella olettaa pystyvän 

asettumaan ja elämään normaalia elämää. 

• Sisäisen paon mahdollisuutta arvioitaessa tulee siis ottaa 

huomioon sisäisen paon tosiasiallinen mahdollisuus ja 

kohtuullisuus, eli: 

– Onko hakijan tosiasiallisesti mahdollista matkustaa 

sisäisen paon alueelle laillisesti ja turvallisesti, ja 

– Voidaanko hakijan kohtuullisesti olettaa pystyvän 

elämään verrattain normaalia elämää sisäisessä 

paossa, ilman että hän sen tuloksena kohtaa erityisiä 

vaikeuksia.  



Poissuljenta - UlkL 87.2 § 

 

• Turvapaikka jätetään kuitenkin antamatta, jos 

henkilö on tehnyt tai perusteltua aihetta epäillä 

hänen tehneen:  

– kv-sopimusten määritelmien mukaisen 

sotarikoksen tai rikoksen rauhaa tai ihmisyyttä 

vastaan  

– törkeän muun kuin poliittisen rikoksen, tai 

– YK:n tarkoitusperien ja periaatteiden vastaisen 

teon 



Pakolaisaseman osatekijät 

1. Kotimaan tai pysyvän asuinmaan ulkopuolella 

oleminen 

2. Perusteltu pelko 

3. Vaino  

4. Haluttomuus turvautua kotivaltion suojeluun 

5. Yhteys kansalais- tai poliittisiin oikeuksiin (vainon 

syy) 

6. Suojan tarvitseminen ja ansaitseminen (ts. ei 

poissuljentatilannetta) 

7. Sisäinen pako ei mahdollista 

 

• Jotta henkilö voidaan katsoa pakolaiseksi, jokaisen 

näistä edellytyksistä tulee täyttyä 



Muut oleskelulupaperusteet 

• Vain pieni osa turvapaikanhakijoista täyttää turvapaikan 

saamisen kriteerit. Turvapaikkamenettelyssä tutkitaan kuitenkin 

myös hakijan mahdollisuus saada oleskelulupa seuraavilla 

perusteilla: 

– oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella, UlkL 88 § 

– oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä, UlkL 52 § 

– ihmiskaupan uhrin oleskelulupa, UlkL 52 a § 

– oleskelulupa maasta poistumisen estymisen perusteella, 

UlkL 51 § 

• Turvapaikkamenettelyn yhteydessä voidaan tutkia myös hakijan 

mahdollisuus saada oleskelulupa esim. perhesiteen, työn tai 

opiskelun perusteella, mutta tämä edellyttää erillistä maksullista 

oleskelulupahakemusta 



Toissijainen suojelu, UlkL 88 § 

• Maassa oleskelevalle ulkomaalaiselle myönnetään 

oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella, jos 

turvapaikan antamisen edellytykset eivät täyty, mutta 

häntä uhkaa kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan 

– kuolemanrangaistus tai teloitus 

– kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa 

loukkaava kohtelu tai rangaistus 

– mielivaltaisesta väkivallasta kansainvälisen tai maan 

sisäisen aseellisen selkkauksen yhteydessä johtuva 

vakava ja henkilökohtainen vaara 

• Lisäksi edellytetään, että henkilö ei voi tai on pelkonsa 

vuoksi haluton turvautumaan kotimaansa tai pysyvän 

asuinmaansa suojeluun 



Yksilöllinen inhimillinen syy, UlkL 52 §  

• Suomessa olevalle ulkomaalaiselle myönnetään jatkuva 

oleskelulupa, jos oleskeluluvan epääminen olisi ilmeisen 

kohtuutonta hänen 

– terveydentilansa, 

– Suomeen syntyneiden siteiden tai 

– muun yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi, 

• kun erityisesti otetaan huomioon 

– olosuhteet, joihin hän joutuisi kotimaassaan tai 

– hänen haavoittuva asemansa 



Ihmiskauppa, UlkL 52 a § 

• Ihmiskaupan uhriksi joutuneelle voidaan myöntää tilapäinen 

oleskelulupa uhrin tehdessä yhteistyötä rikoksen 

esitutkinnan tai tuomioistuinkäsittelyn aikana. 

• Jos uhri on erityisen haavoittuvassa asemassa, lupa 

voidaan myöntää jatkuvana, vaikka tutkintaa tai 

oikeusprosessia ei olisi. 

• Edellytyksenä molemmissa on siteiden katkaisu tekijöihin. 

• Ihmiskaupan uhri voidaan tunnistaa turvapaikkaprosessin 

missä tahansa vaiheessa. 

– Ohjaaminen avun pariin (ihmiskaupan uhrien 

auttamisjärjestelmä) 

– Ilmoitus poliisille rikoksesta 

– Voi olla kansainvälisen suojelun tai oleskeluluvan peruste 



Oleskeluluvan myöntäminen maasta 
poistumisen estymisen vuoksi, UlkL 51 § 

Suomessa olevalle ulkomaalaiselle myönnetään 

tilapäinen oleskelulupa, jos  

1) häntä ei tilapäisestä terveydellisestä syystä voida 

palauttaa kotimaahansa tai pysyvään 

asuinmaahansa; taikka  

2) hänen paluunsa kotimaahan tai pysyvään 

asuinmaahan ei ole tosiasiassa mahdollista  

Oleskelulupaa 1 momentin 2 kohdan perusteella ei 

myönnetä, jos ulkomaalaisen paluu jää sen vuoksi 

toteutumatta, että hän ei suostu palaamaan 

kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa tai 

vaikeuttaa paluunsa järjestelyä.  



Muutoksenhaku Maahanmuuttoviraston 
päätökseen 

• Tp-asioissa valituskirjelmä toimitetaan Migrille, 

hallinto-oikeuteen tai paikallispoliisille, joka toimittaa 

sen vastaanottoaikamerkintöineen Migrille. 

– Toimivaltaisia hallinto-oikeuksia Helsingin, Turun, Itä-

Suomen ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeudet. 

• Migri toimittaa valituskirjelmän liitteineen ja Migrin 

lausuntoineen hallinto-oikeuteen. 

• Jos hallinto-oikeus katsoo, että valittajalle on 

myönnettävä turvapaikka tai oleskelulupa jollakin 

muulla perusteella, Migri myöntää luvan ilman eri 

hakemusta. Asia käsitellään viivytyksettä. 

• Hallinto-oikeuden päätöksestä voi hakea 

valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 



Myönteisen päätöksen jälkeen 

• Kun hakijalle myönnetään oleskelulupa, hänelle osoitetaan 

kotikunta ja hän poistuu vastaanottojärjestelmästä 

– Hakija voi muuttaa myös itsenäisesti haluamaansa kuntaan, 

mutta tällöin hän vastaa itse järjestelyistä 

• Kunta järjestää henkilölle asunnon, toimeentulon ja 

sosiaalipalvelut (erityisesti kotoutumispalvelut) kuntaan 

muutosta alkaen 

• Ensimmäinen oleskelulupa myönnetään aina määräajaksi 

(1−4 v); uutta lupaa haettava ennen vanhan päättymistä 

• Pysyvä oleskelulupa voidaan myöntää neljän vuoden 

oleskelun jälkeen, jos edellytykset täyttyvät 

• Kansainvälistä suojelua saanut voi saada myös Suomen 

kansalaisuuden neljän vuoden oleskelun jälkeen, jos muut 

edellytykset (mm. kielitaito ja nuhteettomuus) täyttyvät 

 



 
Pakolaisaseman lakkauttaminen ja 
peruuttaminen 

• Henkilön pakolaisasema lakkautetaan, jos hän: 

1) vapaaehtoisesti uudelleen turvautuu 

kansalaisuusvaltionsa suojeluun 

2) menetettyään kansalaisuutensa saa sen takaisin omasta 

vapaasta tahdostaan 

3) saa toisen valtion kansalaisuuden ja voi turvautua uuden 

kansalaisuusvaltionsa suojeluun 

4) vapaaehtoisesti asettuu asumaan maahan, josta pakeni 

ja jonka ulkopuolelle jäi vainon pelosta, taikka 

5) ei ilmeisesti enää ole suojelun tarpeessa, koska 

olosuhteet, joiden vallitessa hänestä tuli pakolainen, ovat 

lakanneet olemasta. 

• Pakolaisasema peruutetaan, jos hakija on antanut 

tahallisesti tai tietoisesti vääriä tietoja, jotka ovat 

vaikuttaneet päätöksen lopputulokseen, taikka salannut 

sellaisen seikan, joka olisi vaikuttanut päätöksen 

lopputulokseen. 

 



Kiintiöpakolaiset 

• Turvapaikkamenettelystä täysin erillinen prosessi, jossa kyse jo 

esim. UNHCR:n tunnustamien pakolaisten 

uudelleensijoittamisesta 

• Suomi on vastaanottanut UNHCR:n esittämiä pakolaisia vuodesta 

1979 lähtien; vuodesta 2001 lähtien pakolaiskiintiö on ollut 750–

1050 henkilöä 

• Vuodesta 2001 lähtien on eniten vastaanotettu seuraavia 

kansalaisuuksia: irakilaisia, afgaaneja, sudanilaisia, 

myanmarilaisia, iranilaisia ja kongolaisia  

• Eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvion hyväksymisen 

yhteydessä, montako kiintiöpakolaista Suomi sitoutuu ottamaan 

• SM valmistelee yhteistyössä UM:n ja TEM:n kanssa esityksen 

valtioneuvostolle pakolaiskiintiön alueellisesta kohdentamisesta 

(kohdentamispäätös) 

• Migri täytäntöönpanee kohdentamispäätöksen 

• Valtaosa kiintiöpakolaisista haastatellaan kiintiövalintamatkoilla 



Tilastoja turvapaikka-asioista 2015-2018 

Hakemuksia 44 179 

Päätöksiä 46 844 

Käsittelyssä tällä hetkellä 5 777 asiaa 
(tilanne 30.4.2018) 



Turvapaikkamenettely 

- Rikosten vaikutus turvapaikka-asiaan 



Poissuljenta 

• Poissuljentaa sovelletaan kahdenlaisissa tapauksissa: 

1. henkilö ei tarvitse kansainvälistä suojelua; tai 

2. henkilö ei ansaitse kansainvälistä suojelua 

• Useimmiten kyse jälkimmäisestä; tarkoituksena suojella 

turvapaikkajärjestelmän integriteettiä ja välttää se, että 

henkilöt voivat välttyä rikosvastuulta hakemalla 

turvapaikkaa ulkomailta 

• Rikosten perusteella tehtävää poissuljentaa koskevat 

ulkomaalaislain 87 § 2 mom. ja 88 § 2 mom. 

– Kv-oikeudellisina perusteina pakolaissopimuksen 1(F) artikla 

ja määritelmädirektiivin 12(2) ja 17 artiklat 

http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040301
http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:FI:PDF


Poissuljennan perusteena olevat rikokset 

• Turvapaikka jätetään 

antamatta ulkomaalaiselle, 

joka on tehnyt tai jonka on 

perusteltua aihetta epäillä 

tehneen: 
1. rikoksen rauhaa vastaan, 

sotarikoksen tai rikoksen 

ihmiskuntaa vastaan, sellaisia 

rikoksia koskevien 

kansainvälisten sopimusten 

määritelmien mukaisesti; 

2. törkeän muun kuin poliittisen 

rikoksen Suomen ulkopuolella 

ennen kuin hän tuli Suomeen 

pakolaisena; taikka 

3. Yhdistyneiden kansakuntien 

tarkoitusperien ja periaatteiden 

vastaisen teon. 

 

• Oleskelulupa toissijaisen 

suojelun perusteella 

jätetään myöntämättä 

ulkomaalaiselle, jos on 

perusteltua aihetta epäillä, 

että hän on tehnyt: 
1. rikoksen rauhaa vastaan, 

sotarikoksen tai rikoksen 

ihmiskuntaa vastaan, sellaisia 

rikoksia koskevien 

kansainvälisten sopimusten 

määritelmien mukaisesti; 

2. törkeän rikoksen; taikka 

3. Yhdistyneiden kansakuntien 

tarkoitusperien ja 

periaatteiden vastaisen teon. 

 



1 kohta: sotarikokset jne. 

• Rikosten määritelmät perustuvat kansainvälisiin oikeuslähteisiin, kuten Genèven 

sopimukset, Rooman perussääntö, Nürnbergin tuomioistuimen perussääntö, 

kansanmurhan vastainen yleissopimus ym. 

• Rikokset rauhaa vastaan 

– Sodan aloittamiseen ja valmisteluun liittyviä tekoja, jotka edellyttävät käytännössä tekijältä 

hyvin korkeaa valtiollista asemaa 

• Sotarikokset 

– Säännöt sodankäynnille asettaa kansainvälinen humanitaarinen oikeus 

– Koskee sekä kansainvälisiä että valtion sisäisiä aseellisia selkkauksia 

– Sotarikoksia mm. siviilien surmaaminen, kidutus tai epäinhimillinen kohtelu, kärsimyksen tai 

vammojen aiheuttaminen, tahalliset hyökkäykset siviiliväestöä tai siviilikohteita vastaan, 

panttivankien ottaminen, väestön pakkosiirrot, omaisuuden tuhoaminen, kiellettyjen aseiden 

käyttö, lapsisotilaiden värväys…  

– Rooman perussäännön 8 artikla luettelee yhteensä 50 erilaista teonkuvausta 

• Rikokset ihmisyyttä vastaan 

– Siviiliväestöön kohdistuvan hyökkäyksen osana tehdyt murha, tuhoaminen, orjuus, väestön 

pakkosiirrot, vapaudenriisto, kidutus, seksuaalinen väkivalta, vaino, tahdonvastainen 

katoaminen, rotuerottelu ja "muut samanlaatuiset epäinhimilliset teot" (Rooman perussääntö, 

7 art.) 

– "Siviiliväestöön kohdistuva hyökkäys" voi merkitä myös esim. valtion tiettyä väestöryhmää 

kohtaan harjoittamaa politiikkaa → rikokset ihmisyyttä vastaan eivät edellytä sota- tai 

taistelutilannetta 

https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions
https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions
https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/geneva-conventions
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://www.icrc.org/ihl/INTRO/350?OpenDocument
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume 78/volume-78-I-1021-English.pdf
https://www.icrc.org/en/war-and-law
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf


2 kohta: törkeä rikos 

• Erilaiset kriteerit turvapaikan ja toissijaisen suojelun osalta; molemmissa 

kuitenkin edellytyksenä rikoksen törkeys 

– "Törkeys" ei viittaa kansallisen rikoslain mukaisiin rikosnimikkeisiin eikä arviointi 

riipu suoraan esim. vankeustuomion pituudesta tms. seikoista 

– Arvioinnissa huomioitava mm. teon luonne ja aiheutettu vahinko 

– KHO:n mukaan törkeä raiskaus on törkeä rikos (KHO 2014:35), mutta törkeä 

pahoinpitely ei välttämättä ole (KHO 2015:136) 

• 87 § 2 mom: Suomen ulkopuolella ennen Suomeen tuloa tehty törkeä 

muu kuin poliittinen rikos 

– "Muu kuin poliittinen": teko ei ole syy-yhteydessä mihinkään poliittiseen motiiviin 

tai se on vakavuudeltaan epäsuhdassa tavoiteltuun poliittiseen päämäärään 

("predominanssitesti") 

– Suomessa tehdyt rikokset eivät voi olla perusteena poissuljennalle 

pakolaisasemasta 

• 88 § 2 mom: törkeä rikos 

– Toissijaisen suojelun osalta voi olla kyse joko Suomessa tai Suomen 

ulkopuolella tehdyistä rikoksista 

• Pakolaiskäsikirjan mukaan kyse "tavanomaisista rikoksista" 

http://finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2014/201400497
http://finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2015/201502424
http://www.unhcr.org/3d58e13b4.html


3 kohta: YK:n tavoitteiden jne. vastaiset teot 

• Tavoitteet ja periaatteet määritelty YK:n peruskirjan 1 ja 2 artikloissa 

• UNHCR: sovelletaan vain poikkeusoloissa, kun kyseessä "activity which 

attacks the very basis of the international community'’s coexistence" 

• Teon oltava vakava ja sillä oltava jonkinlainen kansainvälinen ulottuvuus 

– Lisäksi arvioitava teon vaikutusta kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen 

sekä teon järjestäytyneisyyttä 

– Määritelmädirektiivin 31. johdantokappaleen mukaan terrorismi sekä sen 

rahoittaminen, suunnittelu ja siihen yllyttäminen ovat YK:n tavoitteiden ja 

periaatteiden vastaisia tekoja 

– EUTI Lounani: kyse voi olla teoista, joilla osallistutaan jollakin tavoin 

terroristiryhmän toimintaan 

 

• Määritelmädirektiivissä toissijaisen suojelun osalta myös 4 kohta: "hakija 

aiheuttaa vaaran jäsenvaltion yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle" 

– Tätä ei voimaansaatettu Suomessa 

http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
http://www.unhcr.org/3f7d48514.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:FI:PDF
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187322&pageIndex=0&doclang=fi&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=664388
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187322&pageIndex=0&doclang=fi&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=664388
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187322&pageIndex=0&doclang=fi&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=664388
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:337:0009:0026:FI:PDF


Poissuljennan soveltaminen 

• Näyttökynnys alhaisempi kuin rikosprosessissa 

– Ulkomaalaislaissa "perusteltu aihe epäillä"; kv-oikeuslähteissä 

"serious reasons for considering" 

– KHO 2014:35: "ei edellytä tuomituksi tulemista ja syylliseksi 

katsomista tai edes syytteen nostamista", 

• Poissuljenta on pakollista: lausekkeita ei voi jättää soveltamatta 

hakijan eduksi 

• Poissuljenta "ei edellytä, että kyseisestä henkilöstä aiheutuu 

edelleen vaaraa vastaanottavalle jäsenvaltiolle eikä myöskään 

yksittäistapauksellista kohtuusarviointia" (KHO 2014:131) 

– EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu tapauksessa Saksa v. B ja D 

• Syyllisyyden arvioinnissa sovelletaan rikosoikeudellisia 

vastuuperiaatteita 

• Käytännössä soveltaminen hyvin harvinaista 

http://finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2014/201400497
http://finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2014/201402473
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0057
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:62009CJ0057


Muut oleskelulupaperusteet 

- Yleistä muista oleskelulupaperusteista 



Muut oleskelulupa-asiat 

• Muut oleskelulupa-asiat kuin turvapaikka-asiat käsitellään 

pääasiassa Maahanmuuttoviraston 

maahanmuuttoyksikössä 

• Lain lähtökohta on, että ensimmäistä oleskelulupaa 

haetaan ulkomailta, mutta mahdollista hakea myös 

Suomessa 

• Maahanmuuttoyksikkö käsittelee myös mm. jatkolupa-

asioita, EU-kansalaisten rekisteröintiä, oleskeluluvan 

peruuttamis- ja karkottamisasioita 



Oleskelulupa 

• Muut kuin EU-valtioiden, Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja 

Sveitsin kansalaiset tarvitsevat Suomen oleskeluluvan 

silloin, kun oleskelu maassa kestää yli kolme kuukautta 

• Oleskelulupaperusteita ovat: 

– työnteko 

– opiskelu 

– perheside 

– paluumuutto 

– muut perusteet (mm. elinkeinon harjoittaminen, startup-

yrittäjyys) 

 

• Maahanmuuttovirastossa tehdään yli 60 000 

oleskelulupapäätöstä vuosittain. 

 



Työnjako lupa-asioissa 

Edustusto myöntää 

• viisumin 

Rajavartiolaitos myöntää 

• viisumin ilman viisumia 
maahan saapuvalle 

Poliisi 

• Myöntää viisumille jatkon 

 

 

TE-toimistot tekevät 

• työntekijän oleskeluluvan 
osaratkaisun 

ELY-keskukset tekevät 

• elinkeinonharjoittajan 
oleskeluluvan osaratkaisun 

 

Maahanmuuttovirasto 

• Myöntää oleskeluluvan  

• myöntää työntekijän ja 
elinkeinonharjoittajan 
oleskeluluvan 

• rekisteröi EU-kansalaisen 
oleskeluoikeuden 

• ratkaisee jatkoluvan ja pysyvän 
oleskeluluvan, jonka poliisi on 
siirtänyt 
Maahanmuuttovirastolle 

• voi pidättää itselleen 
päätöksenteon poliisille 
kuuluvassa asiassa 



Oleskeluluvan hakeminen 

• Ensimmäistä oleskelulupaa on pääsääntöisesti haettava 

ulkomailla ennen Suomeen saapumista siinä maassa, jossa 

hakija laillisesti oleskelee 

• Oleskelulupahakemus jätetään ulkomailla Suomen 

edustustolle, Suomessa poliisille; myös sähköinen asiointi 

mahdollista Enter Finland -palvelussa 

• Hakijalle ja muille oleskelulupaprosessin asianosaisille 

varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen ratkaisua joko 

kirjallisesti tai suullisesti 

– vakiomuotoiset lomakkeet (minimiselvitys) 

– suullinen kuuleminen (edustustot, poliisi) 

– DNA-tutkimus perhesiteen selvittämiseksi 

 



Oleskelulupaharkinta 

• Hakuperusteen mukaiset edellytykset täytyttävä 

– Esim. onko perheside selvitetty (asiakirjat, kuulemiset, 

DNA) ja tosiasiallinen, työntekijän oleskeluluvassa 

osaratkaisumenettely 

• Oleskeluluvan yleiset edellytykset täytyttävä 

– Yleinen järjestys ja turvallisuus, kansanterveys, 

kansainväliset suhteet, maahantulosäännösten 

kiertäminen 

• Toimeentuloedellytys 

– Toimeentulo turvattu, jos oleskelu kustannetaan 

tavanomaisilla tuloilla → ei voida olettaa jouduttavan 

toimeentulotuen tai vastaavan etuuden tarpeeseen 

• Harkintaa ohjaavat soveltamisohjeet, oikeuskäytäntö, kv. 

sopimukset 

 



Muut oleskelulupaperusteet 

- Rikosten vaikutus oleskelulupa-asioihin 



UlkL 36 §: yleiset edellytykset oleskeluluvan 
myöntämiselle 

Oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos ulkomaalaisen katsotaan 

vaarantavan yleistä järjestystä tai turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen 

kansainvälisiä suhteita taikka jos henkilön maahantulo ja kauttakulku tulee 

Suomea sitovan kansainvälisoikeudellisen velvoitteen tai Euroopan unionista 

tehdyn sopimuksen nojalla annetun neuvoston päätöksen mukaisesti estää. 

Kansanterveyden vaarantaminen ei kuitenkaan estä jatkoluvan myöntämistä, 

jos luvan myöntämisen edellytykset ovat muutoin olemassa. Kansainvälisten 

suhteiden vaarantaminen ei kuitenkaan estä oleskeluluvan myöntämistä 

perhesiteen perusteella taikka oleskeluluvan myöntämistä ulkomaalaiselle, jos 

hänelle on unionin jäsenvaltiossa myönnetty pitkään oleskelleen kolmannen 

maan kansalaisen EU-oleskelulupa. 

Oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos on perusteltua aihetta epäillä 

ulkomaalaisen tarkoituksena olevan maahantuloa tai maassa oleskelua 

koskevien säännösten kiertäminen. 

Oleskelulupa perhesiteen perusteella voidaan jättää myöntämättä, jos on 

perusteltua aihetta epäillä perheenkokoajan saaneen oleskelulupansa 

maahantuloa tai maassa oleskelua koskevia säännöksiä kiertämällä antamalla 

vääriä tietoja henkilöllisyydestään tai perhesuhteistaan. 



Yleinen järjestys ja turvallisuus 

• HE 28/2003:n mukaan yleiseen järjestykseen ja 

turvallisuuteen katsotaan kuuluvan kaikki se, jolla pyritään 

– takaamaan yhteiskunnan jäsenille turvallinen ja viihtyisä elin- 

ja toimintaympäristö 

– torjumaan ja selvittämään rikoksia sekä oikeudenloukkauksia 

– ehkäisemään ja poistamaan häiriöitä 

• YJT-arvionnilla voi olla erilainen painoarvo riippuen siitä, 

haetaanko ensimmäistä lupaa vai jatkolupaa, sekä siitä, 

oleskeleeko henkilö määräaikaisella vai pysyvällä luvalla 

• YJT:n käsite voi vaihdella valtiosta toiseen, ja eri 

ajanjaksoina saman valtion sisälläkin; viranomaisille jätetty 

harkintavaltaa käsitteen määrittelyssä 



Rikostaustan selvittäminen 

• Hakijan mahdollinen rikostausta on selvitettävä jokaisen 

oleskelulupahakemuksen yhteydessä, koska kyseessä on 

oleskeluluvan myöntämisen yleinen edellytys 

• Migri voi hankkia rikosrekisteriotteita sekä muuta selvitystä 

rikoksista, joihin hakija on syyllistynyt tai hänen epäillään 

syyllistyneen (tuomioita, poliisin tutkintailmoituksia ym.) 

• Mahdollisuuksien mukaan harkinnassa kiinnitetään 

huomiota myös ulkomailla tehtyihin tai epäiltyihin rikoksiin 

• YJT-kielteinen ei välttämättä edellytä, että rikosasiat ovat 

lainvoimaisia, mutta päätösharkinnassa huomioidaan 

rikosasioiden senhetkinen tila tarkasti 

– Oleellista tietoa voi olla esim. onko poliisi lähettänyt asiaa 

syyttäjälle syyteharkintaan, onko syyttäjä nostanut syytettä tai 

onko tuomioistuin hylännyt syytteen 



Millaiset rikokset muodostavat YJT-
perusteen?  

• Oleskelulupaa ei voida evätä rikollisuuteen liittyviin 

yleistäviin näkökohtiin viittaamalla, vaan perusteltava 

yksittäiseen tapaukseen liittyvillä seikoilla 

• Luvan epäämisen on oltava myös UlkL 6§:n ja hallintolain 

5§:n mukaisen suhteellisuusperiaatteen mukaista 

• Oleskeluluvan myöntäminen tai epääminen perustuu aina 

tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan, jossa huomioidaan 

olosuhteet ja asiassa ilmenneet seikat hyvin laajasti, mm.: 

– Onko kyseessä ensimmäinen oleskelulupahakemus vai onko 

asiakas jo oleskellut maassa oleskeluluvalla? 

– Onko rikos riittävän vakava tai onko rikoksia useampia? 

– Onko rikos sellainen, että se on omiaan vaarantamaan YJT:tä 

(esim. mitä etua loukkaa, tekotapa, osoittaako tekijässä 

piittaamattomuutta)? 



Käännyttäminen ja karkottaminen 
- Käännyttäminen ja karkottaminen yleisesti 



Käännyttäminen ja karkottaminen 

• Käännyttäminen: ulkomaalaisen maahantulon estäminen 

tai maasta poistaminen silloin, kun hän ei ole oleskellut 

Suomessa oleskeluluvan tai EU-kansalaisen 

oleskeluoikeuden nojalla (UlkL 142 § 2 mom.) 

– Sis. tilanteet, joissa henkilö on saapunut maahan ilman 

oleskelulupaa eikä hänelle ole sitä myönnetty 

• Karkottaminen: ulkomaalaisen maasta poistaminen silloin, 

kun tämä oleskelee tai on oleskellut maassa oleskeluluvan 

tai EU-kansalaisen oleskeluoikeuden nojalla (UlkL 143 §) 

• Maasta poistamisesta päättää Maahanmuuttovirasto 

• Maastapoistamispäätöksen täytäntöönpanosta vastaa 

poliisi 



Turvapaikanhakijan maasta poistaminen 

• Jos turvapaikanhakijalle tehtävä päätös on kielteinen, Migri 

päättää lähtökohtaisesti samalla maasta poistamisesta 

(käännyttämisestä tai karkottamisesta) 

• Maasta poistamisen täytäntöönpanosta vastaa poliisi; 

päätöksen luonteesta riippuen se voi olla 

täytäntöönpanokelpoinen heti, tiettyjen määräaikojen 

jälkeen tai vasta hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen 

• Tuomioistuin voi valituksen käsittelyn yhteydessä antaa 

asiassa täytäntöönpanokiellon 

 



Vapaaehtoinen paluu, UlkL 147 a §  1/2 

• Pääsääntöisesti käännyttämistä tai maasta karkottamista 

koskevassa päätöksessä määrätään vähintään seitsemän 

ja enintään kolmenkymmenen päivän aika, jonka kuluessa 

kolmannen maan kansalainen voi poistua maasta 

vapaaehtoisesti. 

• Vapaaehtoisen paluun järjestelmä tarjoaa kielteisen 

turvapaikkapäätöksen saaneille ja 

turvapaikkahakemuksensa peruuttaneille mahdollisuuden 

palata vapaaehtoisesti kotimaahansa 

• Järjestelmä voi myöntää tukea paluumatkan kustannuksiin 

ja taloudellista tukea uudelleenkotoutumista varten, sekä 

avustaa hakijaa käytännön matkajärjestelyissä kuten 

lentolippujen varaamisessa ja matkustusasiakirjojen 

hankkimisessa 

 



Vapaaehtoinen paluu, UlkL 147 a §  2/2 

• Usein vapaaehtoinen paluu voi olla mahdollista silloinkin kun 

käännytys- tai karkotuspäätöstä ei voida panna täytäntöön 

• Järjestelmän kehittämisen taustalla on EU:n paluudirektiivi, jonka 

mukaan vapaaehtoisen paluun tulisi olla ensisijainen paluumuoto 

• Vapaaehtoisen paluun aikaa ei määrätä, kun: 

– Kyse on maasta poistamisesta rikosoikeudellisen 

seuraamuksen johdosta 

– Asiassa katsotaan olevan pakenemisen vaara 

– Henkilön katsotaan olevan vaaraksi yleiselle järjestykselle tai 

turvallisuudelle 

– Hakemus on hylätty maahantulosäännösten kiertämisen 

johdosta 

– Kyse on kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen 

tutkimatta jättämisestä ja nopeutetun menettelyn 

käyttämisestä 

 



Maahantulokielto 

• Jos vapaaehtoisen paluun aikaa ei määrätä tai 

ulkomaalainen ei ko. ajan kuluessa ole poistunut maasta 

vapaaehtoisesti, hänelle määrätään maahantulokielto 

 

• Maahantulokielto määrätään enintään viiden vuoden 

määräajaksi tai toistaiseksi 

– Maahantulokiellon voimassaoloaika lasketaan siitä, kun 

henkilö tosiasiassa poistuu jäsenvaltioiden alueelta (EUTI 

Ouhrami 26.7.2017) 



UlkL 146 §: kokonaisharkinta 

Pääsyn epäämistä, käännyttämistä ja maasta karkottamista sekä maahantulokiellon 

määräämistä ja pituutta harkittaessa on otettava huomioon päätöksen perusteena 

olevat seikat sekä asiaan muutoin vaikuttavat seikat ja olot kokonaisuudessaan. 

Harkinnassa on erityisesti kiinnitettävä huomiota lapsen etuun ja perhe-elämän 

suojaan. Harkinnassa muutoin huomioon otettavia seikkoja ovat ainakin 

ulkomaalaisen maassa oleskelun pituus ja tarkoitus sekä ulkomaalaiselle 

myönnetyn oleskeluluvan luonne, hänen siteensä Suomeen sekä hänen 

perheeseen liittyvät, kulttuuriset ja sosiaaliset siteensä kotimaahan. Jos pääsyn 

epääminen, käännyttäminen tai maasta karkottaminen taikka siihen liittyvä 

maahantulokielto perustuisi ulkomaalaisen rikolliseen toimintaan, on otettava 

huomioon teon vakavuus sekä yleiselle tai yksityiselle turvallisuudelle aiheutunut 

haitta, vahinko tai vaara. 

Maahantulokiellon määräämistä ja pituutta harkittaessa on lisäksi otettava 

huomioon, onko ulkomaalaisella sellaisia perhe- tai työsiteitä Suomeen tai muuhun 

Schengen-valtioon, joiden hoitamista maahantulokielto kohtuuttomasti vaikeuttaisi. 

Harkittaessa maahantulokiellon määräämistä ulkomaalaiselle, jonka kansainvälistä 

suojelua koskeva hakemus on jätetty tutkimatta tai hylätty, huomiota voidaan 

kiinnittää myös hakemuksen tutkimatta jättämisen tai hylkäämisen perusteena 

olleisiin seikkoihin sekä siihen, onko ulkomaalainen omalla toiminnallaan pyrkinyt 

olennaisesti vaikeuttamaan turvapaikkahakemuksen käsittelyä. 



Käännyttäminen ja karkottaminen 

- Rikosperusteinen käännyttäminen ja karkottaminen 



Käännyttäminen rikosperusteella 

UlkL 148 § 1 mom.: 

Ulkomaalainen voidaan käännyttää, jos […] 

8) hänen voidaan tuomitun vankeusrangaistuksen perusteella 

tai muutoin perustellusta syystä epäillä syyllistyvän rikokseen, 

josta on Suomessa säädetty vankeusrangaistus, tai epäillä 

syyllistyvän toistuvasti rikoksiin; 

9) hänet on tuomittu rikoksesta rangaistukseen Suomessa 

oleskelunsa aikana […] 

 



Karkottaminen rikosperusteella 

UlkL 149 § 1 mom.: 

Maasta voidaan karkottaa oleskeluluvalla oleskellut 

ulkomaalainen […] 

2) jonka on todettu syyllistyneen rikokseen, josta on säädetty 

enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta taikka 

jonka on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin; 

3) joka on käyttäytymisellään osoittanut olevansa vaaraksi 

muiden turvallisuudelle […] 



Maahantulokielto rikosperusteella 

• Maahantulokielto määrätään, jos vapaaehtoisen paluun 

aikaa ei määrätä (UlkL 150 § 1 mom.) 

– Vapaaehtoisen paluun aika voidaan jättää määräämättä, jos 

kyse on käännyttämisestä tai karkottamisesta 

rikosoikeudellisen seuraamuksen johdosta (147 a § 1 mom.) 

tai henkilön katsotaan olevan vaaraksi yleiselle järjestykselle 

tai turvallisuudelle (147 a § 2 mom.) 

• Maahantulokielto määrätään enintään viiden vuoden 

määräajaksi tai toistaiseksi (UlkL 150 § 2 mom.) 

– Maahantulokielto voidaan määrätä toistaiseksi, jos 

ulkomaalainen on tuomittu rangaistukseen laadultaan 

törkeästä tai ammattimaisesta rikoksesta ja hän muodostaa 

vakavan uhan yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle 



Turvaamistoimia maasta poistamisessa 

• Ilmoittautumisvelvollisuus (UlkL 118 §) 

• Matkustusasiakirjojen ym. haltuunotto (UlkL 119 § ja 132 

§) 

• Asumisvelvollisuus (UlkL 120 a-b §) 

• Säilöön ottaminen (UlkL 122–129 §) 

UlkL 121 § 1 mom.: 

Jos [lievemmät] turvaamistoimet eivät ole riittäviä, ulkomaalainen 

voidaan yksilöllisen arvioinnin perusteella ottaa säilöön, jos: […] 

3) ulkomaalainen on syyllistynyt tai hänen epäillään syyllistyneen 

rikokseen ja säilöönotto on tarpeellinen maastapoistamispäätöksen 

valmistelun tai täytäntöönpanon turvaamiseksi […] 



Palautuskielto (UlkL 147 §): 

Ketään ei saa käännyttää, karkottaa tai pääsyn epäämisen seurauksena 

palauttaa alueelle, jolla hän voi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, 

vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi, eikä alueelle, 

jolta hänet voitaisiin lähettää sellaiselle alueelle. 

Kysyttävää? 


