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Tausta
Kansainvälistä suojelua hakevien määrä on vuoden 2015 kesästä lähtien kasvanut
Suomessa ennen näkemättömällä tavalla. Hakijoita on 21.11.2015 mennessä saapunut jo 29 793, kun koko edellisvuonna hakijoita oli yhteensä 3 651. Päivittäin hakijoita saapuu maahan tällä hetkellä noin 100-200.
Maahanmuuton hallinnan kannalta on erittäin tärkeää, että kaikki maahantulijat saadaan rekisteröidyiksi oikea-aikaisesti. Myös turvapaikkapäätöksenteon tehokkuuden
varmistamiseksi ja vastaanoton kustannusten pitämiseksi kurissa on välttämätöntä
suorittaa prosessin alkuvaiheen toimet mahdollisimman nopeasti.
Hakijoita saapuu maahan eri reittejä pitkin ja paine eri maahantuloalueilla vaihtelee.
Erityisen suuren paineen alla on ollut Pohjois-Suomi.
Valtioneuvosto päätti 17.9.2015, että maahantulijat, joiden maahantulon edellytykset
ovat epäselvät tai joiden henkilöllisyys on epäselvä, voidaan rekisteröintiä varten
toimittaa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 3 §:ssä määriteltyyn järjestelykeskukseen. Päätös on voimassa 17.12.2015 saakka.
Järjestelykeskus aloitti toimintansa Torniossa 22.9.2015. Tornion järjestelykeskus on
rekisteröinyt ajalla 22.9.–16.11.2015 kaikkiaan noin 13 300 turvapaikanhakijaa. Turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelyt ovat sujuneet järjestelykeskuksessa hyvin.
Laajamittainen maahantulo
Maahantulijoiden rekisteröinnistä laajamittaisessa maahantulossa säädetään ulkomaalaislain 133 §:ssä. Pykälän mukaan valtioneuvosto voi yleisistunnossa päättää,
että maahantulijat, joiden maahantulon edellytykset tai henkilöllisyys ovat epäselvät,
voidaan toimittaa järjestelykeskukseen rekisteröintiä varten. Tämä edellyttää sitä, että maahantulijoiden määrä on poikkeuksellisesti niin suuri, ettei maahantulon edellytysten selvittäminen ja maahantulijoiden rekisteröinti ole mahdollista tavallisessa
menettelyssä.
Sisäministeriön laajamittaista maahantuloa koskevan ohjeen (SMDno-2014-1241)
mukaan laajamittaisen maahantulon tilanne voi syntyä äkillisen toisesta valtiosta
Suomeen tapahtuvan joukkopaon vuoksi tai se voi edetä ja laajentua vaiheittain. Se
voi myös ilmetä valtakunnallisena, alueellisena tai paikallisena maahantulon häiriötilanteena. Maahantulijoiden määrälle ei siksi ole asetettu yhtä tiettyä rajaa, vaikka ohjeessa mainitaankin tulijoiden määrän voivan laajamittaisen maahantulon tilanteessa
ylittää vuositasolla 20 000 henkilöä. Olennaista on tulijamäärän kasvun nopeus suhteessa viranomaisten kykyyn rekisteröidä tulijat ja järjestää heille majoitus.
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Järjestelykeskus
Järjestelykeskuksista ja niiden perustamisesta on säädetty kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun
lain (vastanottolaki, 746/2011) 10 ja 12 §:ssä. Kun valtioneuvosto on päättänyt siitä,
että maahantulijat voidaan laajamittaisen maahantulon tilanteessa toimittaa järjestelykeskukseen, sisäministeriö voi antaa Maahanmuuttovirastolle valtuudet sopia järjestelykeskuksen perustamisesta. Valtuudet saatuaan Maahanmuuttovirasto voi sopia
järjestelykeskuksen perustamisesta ja toimipaikasta kunnan, kuntayhtymän, muun
julkisoikeudellisen yhteisön taikka yksityisen yhteisön tai säätiön kanssa.
Maahantulijoiden rekisteröinnit on tehtävä järjestelykeskuksissa viipymättä. Maahantulija on velvollinen oleskelemaan järjestelykeskuksessa rekisteröinnin ajan, jollei
esim. terveydellinen tai muu vastaava syy edellytä muuta. Majoitus järjestelykeskuksessa on tarkoitettu lyhytaikaiseksi. Sen on tarkoitus kestää muutamasta päivästä
viikkoon (PeVL 18/2001 vp). Välttämätön toimeentulo annetaan järjestelykeskuksessa hyödykkeinä.
Vastaanottolain mukaan sisäministeriö voi määrätä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) sopimaan varautumissuunnitelman laatimisesta kunnan
kanssa vastaanotosta laajamittaisen maahantulon tilanteessa. Varautumissuunnitelma
laaditaan aiesopimuksen muotoon. Sisäministeriön toimeksiannon mukaisesti ELY keskukset ovat kuluneen vuoden aikana laatineet aiesopimuksia. Edelleen vastaanottolain mukaan varautumissuunnitelman tehneiden kuntien tai kuntien, joihin maahan
tulleiden ulkomaalaisten sijoittaminen olosuhteet huomioon ottaen on muuten perusteltua, on tehtävä Maahanmuuttoviraston kanssa sopimus tarpeellisten järjestely- ja
vastaanottokeskusten perustamisesta.
Valtioneuvoston päätös, joka sallii maahantulijoiden toimittamisen järjestelykeskuksiin, mahdollistaa siis käytännössä sen, että Maahanmuuttovirasto voi tarpeen mukaan pyytää sisäministeriöltä valtuutta järjestelykeskuksen tai -keskusten perustamiseksi. Maahanmuuttovirasto arvioi yksittäisten järjestelykeskusten perustamistarpeen
maahantulijoiden rekisteröintiä ja heidän majoittumistaan koskevan kokonaistilanteen perusteella.
Taloudelliset vaikutukset
Päätöksellä, jonka mukaan maahantulijoita voidaan toimittaa järjestelykeskuksiin
laajamittaisen maahantulon tilanteessa, ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Maahantulijat ovat käytännössä kaikki kansainvälistä suojelua hakevia. Heidän vastaanotostaan ja rekisteröinnistään on huolehdittava kansallisen ja EU-lainsäädännön
mukaisesti. Tähän on kohdennettu varat valtion talousarviossa. Sillä, että hakijat rekisteröidään järjestelykeskuksessa ja he majoittuvat siellä enintään viikon ajan, ei ole
ratkaisevaa vaikutusta kustannuksiin. Järjestelykeskuksiin liittyvillä erityispiirteillä kuten hakijoiden liikkumisen rajoittaminen ja toimeentulon turvaaminen hyödykkeitä
antamalla - ei myöskään ole merkittävää taloudellista vaikutusta verrattuna tavanomaisesta vastaanotosta koituviin kustannuksiin. Myös eri vastaanottokeskusten kustannukset vaihtelevat riippuen esimerkiksi vastaanottokeskuksen sijainnista, majoitusmuodosta ja siitä, tarjotaanko siellä ateriat. Hakijoiden liikkumisen rajoittaminen
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järjestelykeskuksissa sitoo poliisin ja rajavartiolaitoksen resursseja valvonnan toteuttamiseen. Valvonnan toteuttamistapa ratkaisee, missä määrin resursseja valvonta sitoo. Puolustusvoimat antaa edelleen virka-apua Torniossa järjestelykeskuksen tehtäviin.
Päätöksen määräaikaisuus
Ulkomaalaislain 133 §:n mukaan valtioneuvoston päätös maahantulijoiden rekisteröinnistä laajamittaisessa maahantulossa tehdään määräajaksi, enintään kuitenkin
kolmeksi kuukaudeksi. Syyskuussa tehdyn valtioneuvoston päätöksen voimassaolo
päättyy 17.12.2015.
Kansainvälistä suojelua hakevien määrä on syksyn kuluessa pysynyt korkeana, mutta
tulevia hakijamääriä on vaikea arvioida tarkasti. Maahanmuuton hallinnan ja maahantulijoiden oikea-aikaisen rekisteröinnin turvaamiseksi on perusteltua, että nykyistä järjestelykeskustoimintaa voidaan jatkaa ja mahdollisia uusia järjestelykeskuksia
tarpeen mukaan perustaa myös 17.12.2015 jälkeen. Uusi valtioneuvoston päätös olisi
voimassa 17.3.2016 saakka. Sisäministeriö seuraa tiiviisti kansainvälistä suojelua hakevien määrän muutoksia ja viranomaisten kykyä suoriutua turvapaikkahakemusten
käsittelystä ja majoituksen järjestämisestä.

