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Helsingin poliisilaitos 

 



 Poliisi antaa henkilökohtaisesti tiedoksi kielteiset oleskelulupa ja 
käännytyspäätökset 

 Poliisitutkintaa (PolL) 

 kutsu poliisiasemalle (nouto, etsintäkuulutus, kotietsintä) 

 tulkkaus järjestetty, annetaan ohjeet valitukseen ja kerrotaan 
vapaaehtoisesta paluusta 

 Migrillä vastuu positiivisten päätösten tiedoksiannosta 

 Alaikäisen osalta sama prosessi (varataan mahdollisuus edustaja, 
avustaja) 

Päätöksen tiedoksiantaminen 



 Valvottu tai saatettu (IOM:n paluu poliisi hyväksyy 95 % pyynnöistä) 

 maastapoistamispuhuttelussa (poliisitutkintaa) ratkaistaan saaton tarve 

 Samalla harkitaan turvaamistoimen määräämistä 

 ilmoittautumisvelvollisuus, asumisvelvollisuus, säilöönotto  

 henkilöt poistetaan maasta ns. aikaprioriteettiperiaatteella (riskihenkilöt jonon 
ohi) 

 Riskihenkilö= tehnyt rikoksia tai uhka kansalliselle turvallisuudelle 

Turvaamistoimien ajoitukset 

- ilmoittautumisvelvollisuus määrätään aluksi, jos ei ole painavia perusteita 
säilöönotolle 

- säilöönotto tehdään yleensä 2-4 päivää ennen aiottua maastapoistamista 

- rikostentekijöiden säilöönotto matalla kynnyksellä heti prosessin alkuvaiheessa 
(isoin osa EU-kansalaisia) 

- Maastapoistaminen myös suoraan vankeustuomion jälkeen (edellyttää 
täytäntöönpanokelpoista päätöstä) 

Maastapoistaminen 



 Henkilön profilointi maastapoistamispuhuttelussa 

 2-4 saattajaa riippuen henkilöstä ja työmatkan pituudesta 

 Riskimatkustajailmoitus lentoyhtiölle 

 Kauttakulkulupahakemus toiseen EU-maahan, jos Suomesta ei 
suoraa lentoa 

 Ilmoitus kohdemaahan tai kohdemaan lähetystöön (ei kaikissa 
tapauksissa) 

 Tutkinnanjohtaja vastaa siitä että päätös on 
täytäntöönpanokelpoinen 

 kielteisen turvapaikkapäätöksen täytäntöönpano v. 
rikosperusteella tehty käännytys/maasta karkottaminen 

Saattotehtävä käytännössä 



 Saattopartion johtaja puhuttaa saatettavan ennen matkalle 
lähtöä 

 Kertoo muun muassa matka-ajankohdan (ei kerrota aina) 

 Viimeistään tässä vaiheessa selvitetään terveydentila (lääkäri 
tekee "Fit to Fly" arvion, jos on tarvetta) 

 Fyysiset sairaudet voivat estää käännytykset 

 Psyykkiset ongelmat eivät pääsääntöisesti vaikuta lähtöön 
(poikkeus: tahdonvastainen hoito) 

 Raskaus ei ole este (rajanveto 28 viikkoa jolloin fit to travel) Yli 
36 vk raskaus poliisi luopuu käännytyksestä (noudatetaan 
Finnairin ohjetta) 

 Luovutus kohdemaassa (annetaan vain henkilöllisyysasiakirjat) 

Saattotehtävä käytännössä 



 varaa aikaa riittävästi kun virkatoimen kohteena on ulkomaalainen 

 

 tulkkauksella pääset pidemmälle ja saat tilanteen rauhalliseksi 

 

 puhelintulkkauksen saat nopeasti (poliisissa semantix) 

 

 puhu lyhyitä lauseita (älä jaarittele) 

 

 opettele kuuntelemaan ja poimimaan kertomasta ne asiat joihin voit vaikuttaa 

 

 

 

 

Hyviä käytäntöjä 


