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Maahanmuuttoviraston tulossopimus vuodelle 2020 

Sisäministeriön visio "Arjen turvallisuus kuuluu kaikille – Suomi on maailman turvallisin maa" 

 

Sisäministeriön hallinnonalan yhteiset strategiset tavoitteet suunnittelukaudella 2020–2024 

1. Turvallisuuden tunne on korkea 
— Huolehdimme laadukkaiden sisäisen turvallisuuden palveluiden tuottamisesta - viranomaiset ovat näkyvissä ja tavoitettavissa 
— Pidämme luottamuksen viranomaisiin korkeana 
— Viestimme avoimesti ja oikea-aikaisesti toiminnastamme ja välitämme monipuolista tietoa turvallisuudesta - viestintä tukee turvallisuuden tunnetta 
2. Ihmiset, ympäristö ja omaisuus ovat turvassa 
— Tunnistamme uhkaavat ilmiöt ja kykenemme reagoimaan niihin 
— Ehkäisemme ennalta mahdollisimman monta rikosta ja onnettomuutta 
— Edistämme yksilöiden ja yhteisöjen kykyä toimia onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa 
— Kykenemme osoittamaan hätätilanteisiin apua 
— Torjumme yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä yhteiskuntarauhaa vaarantavaa toimintaa 
3. Kansallisen turvallisuuden uhkat torjutaan 
— Tunnistamme kansallista turvallisuutta uhkaavat ilmiöt 
— Paljastamme ja estämme uhat oikea-aikaisesti 
— Yhteensovitamme siviilivalmiutta 
— Huolehdimme valtakunnan rajojen koskemattomuudesta 
— Olemme varautuneet häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin 
4. Maahanmuutto on hallittua ja yhteiskunnallisesti kestävää 
— Edistämme Suomen elinvoimaisuutta tukevaa maahanmuuttoa 
— Varmistamme kansainvälisen suojelun hakemiseen liittyvien menettelyjen oikeudenmukaisuuden, oikeusturvan toteutumisen ja sujuvuuden 
— Ehkäisemme ja torjumme laitonta maahantuloa ja maassaoloa 
— Viestimme maahanmuutosta kattavasti ja tosiasioihin perustuen 
5. Hyvinvoiva henkilöstö mahdollistaa strategian toimeenpanon 
— Varmistamme strategian toimeenpanon edellyttämän riittävän henkilöstön 
— Varmistamme henkilöstölle terveelliset työtilat ja uudenaikaiset työvälineet 
— Kehitämme osaamista strategia- ja tulevaisuuslähtöisesti 
— Johdamme henkilöstöä osallistavasti ja vastuullisesti 
— Olemme työnantajana ja työhyvinvoinnin ylläpitäjänä edelläkävijä 
— Teemme yhteistyötä kansallisesti, Euroopan unionissa, lähialueilla sekä osana kansainvälistä yhteisöä 
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Virastokohtaiset tulostavoitteet 

 
 

  

 
Yhteys 
hallitusohjelmaan 

Konsernistrategia Toiminnallinen tulostavoite Indikaattorin / Mittarin nimi 
2020 2021 2022 2023 2024 

3.3. Turvallinen 
oikeusvaltio Suomi 

1.3 Viestimme avoimesti ja 
oikea-aikaisesti 
toiminnastamme ja 
välitämme monipuolista 
tietoa turvallisuudesta   ̶ 
viestintä tukee 
turvallisuuden tunnetta 

Virasto on maahanmuuton 
asiantuntija julkisessa 
keskustelussa. 
Maahanmuuttovirasto 
muodostaa kansallisia ja 
kansainvälisiä verkostoja ja 
vaikuttaa niiden kautta 
aktiivisesti viraston tehtäviä 
ja tavoitteita tukevalla 
tavalla.  

1. Vaikuttamisviestinnän yhteistyösuunnitelman 
vieminen viestintäsuunnitelmaan.  
2. Sidosryhmätilaisuudet: määrä, laatu ja 
vaikuttavuus.  
3. Mediaseuranta ja viestinnällinen reagoiminen.  
4. Verkostotyöskentely: vaikuttaminen kansallisissa 
ja kansainvälisissä verkostoissa. (LAMA, PTR, EMN, 
EASO)  
5. Maahanmuutto- ja turvallisuusviranomaisten 
yhteistyötä kehittävän MISEC-hankkeen 
toteuttaminen. 

x x x x x 

4.5. Maailman paras 
julkinen hallinto 
 

5. Hyvinvoiva henkilöstö 
mahdollistaa strategian 
toimeenpanon 

Henkilöstön osaaminen 
vastaa muuttuvan 
toimintaympäristön (mm. 
digitaalisuus) ja 
konsernistrategian 
toimeenpanon edellyttämiä 
vaatimuksia. 

1. Strategisten osaamisten määrittely 
2. Osaamisen kehittäminen 

x x x x x 

3.3. Turvallinen 
oikeusvaltio Suomi 

3.5 Olemme varautuneet 
häiriötilanteisiin ja 
poikkeusoloihin 

Ajantasainen tilannekuva 
vastaa ennakoivasti 
turvallisuusympäristön 
vaatimuksiin 

Migrin tilannekeskuksen raportit. 

x x x x x 
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Yhteys 
hallitusohjelmaan 

Konsernistrategia Toiminnallinen tulostavoite Indikaattorin / Mittarin nimi 
2020 2021 2022 2023 2024 

3.5. Luottamuksen ja 
tasa-arvoisten 
työmarkkinoiden 
Suomi 

4.1 Edistämme Suomen 
elinvoimaisuutta tukevaa 
maahanmuuttoa 

Oleskelulupa- ja 
kansalaisuusprosessit ovat 
laadukkaita ja sujuvia sekä 
niiden automatisaatiota 
lisätään. 

1. Enimmäiskäsittelyaikatavoitteet: 
Työ: kokonaiskäsittelyaika kaikki työperusteiset 
(myös jatkoluvat) sekä kausityötodistukset 4 kk 
Työlupa (TTOL), Migrin käsittelyaika 2 kk 
Työ, jatko, Migrin käsittelyaika 2 kk 
Työ, erityisasiantuntija 1 kk 
Työ, jatko, erityisasiantuntija 50 vrk 
Perhe 9 kk 
Perhe, jatko 50 vrk 
Opiskelu 3 kk 
Opiskelu, jatko 50 vrk 
Kansalaisuushakemus 1 v;  
2.Oleskelulupien automatisaatioaste 
3. Sähköisen asioinnin piirissä olevien määrä / 
prosentuaalinen osuus. 

x x x x x 

3.3. Turvallinen 
oikeusvaltio Suomi 

4.2 Varmistamme 
kansainvälisen suojelun 
hakemiseen liittyvien 
menettelyjen 
oikeudenmukaisuuden, 
oikeusturvan 
toteutumisen ja 
sujuvuuden 

Perusoikeuksia toteuttava 
turvapaikkaprosessi on 
sujuva ja laadukas ja se 
turvaa lapsen edun 
ensisijaisuuden ja 
palautuskiellon 
toteutumisen. 

1. Turvapaikkapäätösten pysyvyys 
muutoksenhaussa, valitustuomioistuimista 
palautettujen päätösten osuus alle 3 % laintulkinta- 
tai menettelytapavirheiden johdosta. 2. 
Turvapaikkahakemusten enimmäiskäsittelyaika ei 
ylitä lainsäädännössä määritettyä 6 kk:n tavoitetta.  
3. Muiden kuin 6 kk:n käsittelyaikavelvoitteen 
piiriin kuuluvien turvapaikkahakemusten 
keskimääräinen käsittelyaika.  
4. Lapsen edun ensi sijaisuuden varmistaminen 
ohjeistuksella ja koulutuksella. 

x x x x x 

    

     

 



4 
 

Voimassaolo ja seuranta 

Sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun. Sopimuksen toteutumista seurataan säännöllisesti ministeriön ja viraston yhteisissä tapaamisissa. 

 
 
 
  Allekirjoittaja     Allekirjoittaja 
 
 
 
 
 
  Jorma Vuorio     Jaana Vuorio 
  Osastopäällikkö, ylijohtaja    Ylijohtaja 
  Sisäministeriö     Maahanmuuttovirasto 


