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EMN-tutkimus: Hakijoiden henkilöllisyyden selvittäminen
maahanmuuttoprosesseissa: Haasteet ja käytännöt
Suomen kansallinen raportti
EMN:n vuoden 2017 ensimmäisessä tutkimuksessa käydään läpi, miten
henkilöllisyyttä selvitetään eri maahanmuuttoprosesseissa.
Turvapaikanhakijan, viisumihakijan ja oleskeluluvan hakijan henkilöllisyyden
selvittämiseen liittyy erilaisia säännöksiä ja toimenpiteitä.
Eri maahanmuuttoprosessit eroavat sen suhteen, tuleeko henkilöllisyyden olla
varmistettu virallisen matkustusasiakirjan avulla, vai voidaanko oleskelulupa
myöntää myös henkilölle, jonka henkilöllisyys ei ole varmistettu. Viisumihakijan ja
pääsääntöisesti myös oleskeluluvan hakijan tulee esittää matkustusasiakirja.
Poikkeuksia tehdään joissain tapauksissa perhesiteen perusteella oleskelulupaa
hakevien henkilöiden kohdalla. Kansainvälistä suojelua hakevalle henkilölle voidaan
myöntää oleskelulupa henkilöllisyysasiakirjojen puuttumisesta huolimatta.
Raportissa käydään läpi kansallista lainsäädäntöä ja ohjeistusta henkilöllisyyden
selvittämiseen liittyen, sekä kartoitetaan, mitä keinoja ja tietojärjestelmiä
selvittämistyössä käytetään.
Henkilöllisyyden selvittämisen haasteena voi olla muun muassa
henkilöllisyysasiakirjojen aitouden varmistaminen tai asiakirjojen puute.
Raportissa käsitellään myös kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden
henkilöllisyyden selvittämiseen liittyviä käytäntöjä ja haasteita palauttamisprosessin
kannalta.
Raportti löytyy verkkosivuiltamme: www.emn.fi/raportit/uusimmat_raportit
EU-maita sekä Norjaa käsittelevä vertailuraportti valmistuu vuoden 2017 loppuun
mennessä.
Lisätietoa: emn@migri.fi
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EMN-tutkimus: Paluun tehokkuus Euroopan unionissa:
EU-säännöksiin ja -ohjeistukseen liittyvät haasteet ja hyvät
käytännöt - Suomen kansallinen raportti
EMN:n vuoden 2017 toinen tutkimus tarkastelee paluun ja palauttamisen
tehokkuutta.
Tutkimus on jatkoa vuoden 2016 tutkimukselle ”Kielteisen turvapaikkapäätöksen
saaneiden paluu: haasteet ja hyvät käytännöt”.
Raportissa Suomen paluukäytäntöjä peilataan EU-säännöksiin ja ohjeistukseen.
Raportissa todetaan, että paluuseen liittyvät käytännöt ovat Suomessa tehokkaita ja
pitkälti EU-säännösten ja -ohjeistuksen mukaisia.
Suomen paluukäytännöt noudattavat paluudirektiiviä ja pääosin myös komission
6.3.2017 antamaa suositusta paluun tehostamiseksi.
Kielteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palauttaminen on Suomelle
merkittävä haaste, mutta ongelmat eivät liity suoranaisesti EU-säännöksiin tai
ohjeistukseen.
Raportti löytyy verkkosivuiltamme: www.emn.fi/raportit/uusimmat_raportit
EU-vertailuraportti valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.
Lisätietoa: emn@migri.fi
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