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ULKOMAALAISTEN SÄILÖÖN OTTAMISTA KOSKEVAN TILASTOINNIN NYKYTILA JA 
TILASTOINNIN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT EHDOTUKSET 
 
 

Osana Ulkomaalaisen säilöön ottamista koskevien säännösten tarkistaminen -hanketta 
(SM072:00/2011) selvitetään säilöön ottamista koskevan tilastoinnin kehittämistä. Tätä var-
ten muodostettiin helmikuussa 2012 säilöön ottamisen tilastointia selvittävä alatyöryhmä.  
  
Alatyöryhmän tehtävänä oli selvittää säilöönottoa koskevan tilastoinnin nykytilanne ja arvi-
oida sen kehittämistarpeita. Huomiota tuli kiinnittää myös muihin ulkomaalaislain 7 luvussa 
tarkoitettuihin turvaamistoimiin. Tilastoinnin valtakunnalliseksi kehittämiseksi ja tilastoin-
nin yhtenäistämiseksi alatyöryhmän edellytettiin tekevän ehdotuksen koskien erityisesti säi-
löönottoa koskevan tilastoinnin tietosisältöä ja teknistä toteutusta sekä ottavan mahdolli-
suuksien mukaan kantaa kehitystyön aikataulutukseen ja kustannusvaikutuksiin sekä seu-
rannan järjestämiseen. 
 
Alatyöryhmän työhön osallistuivat suunnittelija Sami Pajukangas oikeusministeriöstä, raja-
turvallisuusasiantuntija Seppo Häkkinen sisäasiainministeriön rajavartio-osastolta, ylitarkas-
taja Risto Niskanen Poliisihallituksesta, projektipäällikkö Visa Knape Maahanmuuttoviras-
tosta, apulaisjohtaja Mikko Mäkinen Metsälän vastaanottokeskuksesta/säilöönottoyksiköstä 
sekä sisäasiainministeriön maahanmuutto-osastolta maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne, 
neuvotteleva virkamies Arja Kekkonen, lainsäädäntöneuvos Jutta Gras ja korkeakouluhar-
joittelija Anni Piiparinen. Alatyöryhmä kokoontui kolme kertaa (29.2.2012, 30.3.2012 ja 
8.5.2012). Kokouksessaan 30.3.2012 työryhmä kuuli poliisiasiain toiminnanohjausjärjes-
telmän kokonaisuudistushankkeesta (VITJA) projektipäällikkö Vesa Satamoa Poliisihalli-
tuksesta.  

 
 
1. Säilöön ottamista koskevan tilastoinnin nykytila  
 

Seuraavassa tarkastellaan säilöön ottamista koskevan tilastoinnin nykytilaa Metsälän säi-
löönottoyksikön, poliisin, rajavartiolaitoksen ja käräjäoikeuksien näkökulmasta.  

 
Metsälän säilöönottoyksikkö 
 

Metsälän säilöönottoyksiköstä on saatavissa varsin tarkat säilöönottoa koskevat tilastotiedot. 
Tilastointia on tehty Excel -taulukon avulla viimeisten kolmen vuoden ajan. Tilastoihin mer-
kitään yksikköön rekisteröityjen uusien asiakkaiden kansalaisuus, ikä, sukupuoli, tulo- ja 
lähtöpäivä, säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain 
(116/2002) nojalla tehdyt päätökset (takavarikko 23 §, postin tarkastus 16 §, vierailun kiel-
täminen 15 § ja henkilöntarkastus 22 §) sekä säilöönoton päättymissyy (käännytys, siirto 
keskukseen, karkotus, muu, vapautus), joka käy ilmi ulkomaalaisen vapauttamista koskevas-
ta päätöksestä. Lisäksi raportoidaan säilöönoton keston keskiarvo sekä lyhyin ja pisin säilös-
säoloaika. Alaikäisten kohdalla eritellään, onko alaikäinen saapunut maahan huoltajansa 
kanssa vai ilman huoltajaa. Lisäksi tilastoihin kirjataan perheiden lukumäärä. Alaikäisten ti-
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lastointiin liittyy toisinaan haasteita iän muuttuessa iänmäärittämisen tuloksena. Tilastointi ja 
sen raportointi tapahtuvat kuukausittain ja vuositasolla.  
 

Poliisi 
Poliisi tekee säilöönottopäätöksen paperilomakkeella. Poliisin säilöönottotilastointi perustuu 
kiinniotoista (ml. säilöönotto) poliisiasiain tietojärjestelmään PATJA:an S-ilmoituksella vie-
täviin tietoihin. Poliisi kirjaa ulkomaalaisesta PATJA:an täydelliset henkilötiedot (nimi, syn-
tymäaika, sukupuoli, kansalaisuus) tai henkilöllisyyden mahdollisen epäselvyyden. S-
ilmoitukseen liittyvään pakkokeinopöytäkirjaan (KIP) kirjataan mm. säilöönoton kesto, säi-
lytystilan tiedot sekä säilöönoton päättymisen syy (vapaa, käännytys, karkotus). Myös säi-
löönoton peruste kirjataan pakkokeinopöytäkirjaan.  
 
Säilöönoton perusteita PATJA:ssa ovat: 

1. Ulkomaalaisen säilöönotto (UlkL 7:121) 
 Ulkomaalainen on päätetty käännyttää 
 Käännyttämistä koskevaa päätöstä valmistellaan 
 Maasta karkottamista koskevaa päätöstä valmistellaan 
 Ulkomaalainen on päätetty karkottaa maasta 
 Ulkomaalaisen maahantulon sallimista selvitetään 

2. Ulkomaalaisen henkilökohtaiset ja muut olosuhteet huomioon ottaen on perusteltua 
aihetta olettaa, että hän 
 piileskelee 
 tekee rikoksia 

3. Ulkomaalaisen henkilöllisyys on selvittämättä 
 

Kaikki tiedot ovat tarkastettavissa järjestelmästä henkilötietojen avulla. Tiedoista ei kuiten-
kaan koota Metsälän säilöönottoyksikön tilastoja vastaavaa tilastoa, sillä PATJA:ssa ei ole 
varsinaista tilastoraportointiominaisuutta. Tilasto-ohjelma, johon tiedot ajetaan, ei tuota ti-
lastoja vaaditulla tarkkuudella, sillä kaikkia tilastoinnin kannalta merkityksellisiä tietoja ei 
ole käytettävissä tai ne ovat osittain päällekkäisiä esimerkiksi Metsälän tietojen kanssa 
(esim. säilytysaika). 
 
Eräs ongelma on se, ettei poliisi kirjaa kaikkia ulkomaalaista koskevia tietoja: esimerkiksi 
tietoa siitä, onko alaikäinen saapunut maahan ilman huoltajaa, ei voida kirjata PATJA:aan, 
joskin alaikäisen sijoittaminen poliisin tiloihin on erittäin poikkeuksellista. Poliisin tilastois-
sa esiintyy mahdollisesti myös päällekkäisyyttä. On mahdollista, että ulkomaalaisesta teh-
dään kiinniottopöytäkirja maakunnissa, ja kun hänet toimitetaan Helsinkiin, tehdään hänestä 
siirron sijaan uusi kiinniottopöytäkirja, ja samoin siirrettäessä henkilöä Helsingistä maakun-
taan. Tällöin poliisin kiinniottojen lukumäärä kertautuu poliisin valtakunnallisessa tilastotie-
tojärjestelmässä. Kiinniottopöytäkirjojen perusteella ei siten voida täsmällisesti arvioida säi-
löönotettujen henkilöiden lukumäärää. Lisäksi tilastot säilössäolon kestosta pitävät tällä het-
kellä sisällään myös sen ajan, jonka henkilö on ollut sijoitettuna Metsälään. 
 
Helsingin poliisilaitos pitää lisäksi manuaalista tilastoa säilöönottopäätöksistä, ns. säilöjo-
noa, seuratakseen tilannetta poliisivankilasta säilöönottoyksikköön siirtymiseksi. Helsingin 
poliisilaitoksen tilastosta on saatavissa tieto siitä, kuinka monta ulkomaalaista on sijoitettu 
Metsälän säilöönottoyksikköön ja kuinka monta poliisin tiloihin. Tämä prosessi on toimiva 
ja tiedot ilmeisen kattavia, mutta tiedot eivät siirry poliisin valtakunnalliseen tilastotietojär-
jestelmään ja perustuvat manuaaliseen kirjanpitoon. 
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Ulkomaalaislain 7 luvussa tarkoitettujen vaihtoehtoisten turvaamistoimien käyttöä ei tilas-
toida. Ulkomaalaiseen mahdollisesti sovellettava ilmoittautumisvelvollisuus kirjataan pape-
rilomakkeen vapaaseen kenttään, eikä se siksi näy tietojärjestelmässä. Ulkomaalaisen asema 
(turvapaikanhakija, kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija, muu ulkomaalainen) ei 
myöskään käy poliisin tilastoista ilmi, mutta alkuperäinen maahantulosyy näkyy UMA-
järjestelmässä. Lisäksi ulkomaalaisen aseman voi päätellä säilöönoton päättymissyyn perus-
teella.  
 

Rajavartiolaitos 
 

Rajavartiolaitos tekee poliisin tavoin säilöönottopäätöksen paperilomakkeella. Kokonaisuu-
dessaan säilöönottoon liittyvä tutkinta (säädetty LRVL 27 §:ssä) kirjataan PATJA:an S-
ilmoituksella. PATJA:an kirjataan lisäksi pakkokeinopöytäkirja (KIP) vapaudenmenetykses-
tä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Edellä poliisin osalta tietojärjestelmän käytöstä kerrottu 
kuvaa näin ollen järjestelmän käyttöä myös rajavartiolaitoksen osalta.  
 
Rajavartiolaitoksen tilastointia koskevat yhteisestä tietojärjestelmä PATJA:sta johtuen myös 
samat ongelmat kuin poliisilla, eli järjestelmästä on saatavissa vain rajoitetusti säilöönoton 
raportointia tukevaa tietoa. Järjestelmän prosessihallinnan rajallisuuden vuoksi säilöönottoja 
käsittelevät yksiköt (erityisesti SLMV/ rajatarkastusosasto) joutuvat ylläpitämään manuaali-
sesti taulukkona seurantaa säilöönottoja koskevien toimenpiteiden hallinnointia varten. Tästä 
seurannasta on saatavissa jonkin verran tietoja rajavartiolaitoksen säilöönottoja koskien, sillä 
vuositasolla noin 90 % kaikista rajavartiolaitoksen tekemistä säilöönotoista tapahtuu Helsin-
ki-Vantaan lentoaseman toimintaympäristössä. 
 
Tyypillisesti rajavartiolaitoksen toiminnassa säilöön otettu henkilö on maahan saapuva hen-
kilö, jonka henkilöllisyys on epäselvä (usein väärennetyt/toiselle henkilölle kuuluvat asiakir-
jat) ja/tai ilmenee seikkoja, joiden perusteella on olemassa piileskelyvaara (esim. toisen jä-
senvaltion Eurodac -merkintä ja tiedot meneillään olevasta prosessista, jota karttaa). Ala-
ikäisten säilöönottoa on pyritty välttämään ja esimerkiksi viimeisen kolmen vuoden aikana 
SLMV:n seurannassa ei ole yhtään alaikäistä säilöön otettua. 
 
Muiden turvaamistoimien käytöstä (ilmoittautumisvelvollisuudesta ja matkustusasiakirjan ti-
lapäisestä haltuunotosta) viedään tieto rajavartiotoiminnan tietojärjestelmään. Näistä on saa-
tavissa toimenpiteiden määrätiedot rajavartiolaitoksen tilastojärjestelmästä. 
 

Käräjäoikeudet 
 

Käräjäoikeus saa tiedon kaikista säilöönotetuista, sillä poliisi tai rajavartiolaitos tekee kärä-
jäoikeuteen ulkomaalaislaissa säädetyn ilmoituksen säilöönotosta. Näin ollen säilöönottoil-
moitukset ovat tarkka indikaattori säilöön otettujen määrästä.  
 
Pääsääntöisesti käräjäoikeudessa asianhallintajärjestelmään perustetaan oma diaarinumero 
jokaisesta ulkomaalaisesta henkilöstä, jonka säilöönottoa koskeva asia on tullut vireille tuo-
mioistuimessa poliisin tai rajavartiolaitoksen esittämän vaatimuksen perusteella. Ensimmäi-
sen käsittelyn jälkeiset uusintakäsittelyt kirjataan aina kyseisen henkilön kohdalta samaan 
diaarinumeroon. Poikkeuksena on esimerkiksi tilanne, jossa henkilön ensimmäinen asian kä-
sittely on suoritettu muussa kuin Helsingin käräjäoikeudessa, minkä jälkeen hänet on sijoi-
tettu Metsälän säilöönottoyksikköön. Tässä tapauksessa asia käsitellään seuraavan kerran 
Helsingin käräjäoikeudessa ja asian käsittelystä perustetaan uusi diaarinumero asianhallinta-
järjestelmään. Lisäksi voi olla tapauksia, joissa säilöön otetun henkilön mukana on ollut alle 
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12-vuotias lapsi, ja jolloin kirjaus on tehty samalle diaarinumerolle. Tällaiset tapaukset ovat 
kuitenkin melko harvinaisia.  
 
Kun asia on ratkaistu ja kirjattu käräjäoikeudessa ratkaisukoodilla ”hylätty”, säilöönotto 
päättyy tuomioistuimen päätöksellä. Ratkaisukoodilla ”hyväksytty” ratkaistu asia tarkoittaa, 
että ratkaisu on poliisin/rajavartiolaitoksen esittämän vaatimuksen mukainen. Tapauksessa, 
jossa poliisi/rajavartiolaitos on tehnyt päätöksen ulkomaalaisen säilöönotosta ja lähettänyt 
ilmoituksen käräjäoikeudelle sekä myöhemmin vaatimuksen ulkomaalaisen säilöönoton jat-
kamisesta, mutta ennen kuin neljä vuorokautta on kulunut säilöönotosta polii-
si/rajavartiolaitos toimittaa käräjäoikeudelle ilmoituksen säilöönoton päättymisestä, on asia 
tullut jo käräjäoikeudessa vireille ja saanut oman diaarinumeron. Tällainen asia on ratkaistu 
myös koodilla ”hyväksytty” ja asianhallintajärjestelmään on lisäksi tehty merkintä vaati-
muksen peruuttamisesta. Asialla voi olla ratkaisukoodina myös ”muu ratkaisu”. Näiden osal-
ta tarkempien tietojen saaminen edellyttää perehtymistä asiakirjoihin. Tapauksia, joissa koo-
dina on ”muu ratkaisu”, ovat esimerkiksi alaikäisen henkilön sijoittaminen muualle kuin säi-
löönottoyksikköön tai säilöönotto on päättynyt ennen käräjäoikeuden istuntoa.   
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että karkealla tasolla asiamääristä voi laskea säilöönotetut 
henkilöt. Lukumääriä laskettaessa on kuitenkin huomioitava edellä mainitut epävarmuusteki-
jät, jotka saattavat muuttaa asiamääriä. Lisäksi voi olla myös muita poikkeuksia. Kun kärä-
jäoikeus on ratkaissut asian ja ratkaisukoodiksi on tullut ”muu ratkaisu”, täytyisi muuttunut 
ratkaisu selvittää suoraan asiakirjoista. Näitä tietoja ei ole mahdollista saada suoraan tilasto-
raporteille.  
 

 
2. Säilöön ottamista koskevan tilastoinnin kehittämistarpeet 
 

Kansallisesti säilöön ottamista koskevan tilastoinnin nykytila on todettu epätyydyttäväksi.  
Vaikka Metsälän säilöönottoyksikön tilastoja pidetään yleisesti hyvinä, on arvostelua esitetty 
siitä, että yksinomaan Metsälän säilöönottoyksikön tilastojen esittäminen ei anna oikeaa ku-
vaa Suomen säilöönottotilanteesta. Esimerkiksi vuonna 2011 käräjäoikeuksissa tehtiin 1 198 
säilöönottopäätöstä, mutta Metsälän säilöönottoyksikköön rekisteröitiin uusia asiakkaita 460. 
Pääasiallinen syy lukujen eroavuuteen on se, että henkilö on sijoitettu poliisin tiloihin Metsä-
län säilöönottoyksikön ollessa täynnä. Keskimääräinen odotusaika poliisin tiloista Metsälän 
säilöönottoyksikköön siirtymiseen on 1-2 viikkoa. Kattavaa kokonaiskuvaa säilöönottotilan-
teesta Suomessa ei tällä hetkellä ole mahdollista saada. 
 
Arvostelua on esitetty myös eri tahojen (Metsälän säilöönottoyksikkö, poliisi/ rajavartiolai-
tos, käräjäoikeudet) pitämien tilastojen tietosisältöjen epäyhtenäisyydestä. Kukin taho pitää 
tilastoja omista tarpeistaan lähtien, eivätkä tietosisällöt tästä syystä ole laadullisesti yhtene-
vät. Myös YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on kiinnittänyt huomiota tarpeeseen kehittää 
Suomen säilöönottoja koskevaa tilastointia. Kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia valvovat 
elimet ovat peräänkuuluttaneet Suomelta tarkempia tilastotietoja säilöönotetuista ulkomaa-
laisista. 
 
Säilöön ottamista koskevan tilastoinnin kehittäminen on useista eri syistä välttämätöntä. 
Lainsäädäntötyön perustaksi tarvitaan täsmällistä tilastotietoa. Riittävä, tilastoihin perustuva 
tietopohja on tärkeää paitsi lainsäädännön yleisen suunnittelun näkökulmasta myös yksit-
täisten esitysten vaikutusarviointien laadinnassa. Yhtenäiset ja luotettavat tilastotiedot tar-
joavat välineen osallistua säilöönottoa koskevaan julkiseen keskusteluun. Säilöönottoa kos-
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kevat tilastotiedot ovat välttämättömiä raportoitaessa Suomen säilöönoton tilanteesta kan-
sainvälisille ihmisoikeusvalvontaelimille.  
 
Keskeisin tilastoinnin tietosisältöön liittyvä havainto on se, että tilastotietoa tarvitaan ny-
kyistä kattavammin säilöönoton perusteista. Tähän liittyy myös tieto siitä, onko säilöön otet-
tu ulkomaalainen turvapaikanhakija, kielteisen päätöksen saanut turvapaikanhakija vai 
muusta syystä maassa oleskeleva ulkomaalainen, kuten lupa- tai rikosperusteisesti karkotet-
tava tai käännytettävä. Tilastotietoa tarvitaan myös siitä, missä määrin poliisi ja rajatarkas-
tusviranomainen turvautuvat muihin ulkomaalaislain 7 luvussa tarkoitettuihin turvaamistoi-
miin kuin säilöönottoon.  
 
Amnesty International/Suomen osasto on esittänyt, että tilastoista tulisi käydä ilmi ainakin 
seuraavat tiedot: säilöönotettujen määrä, säilössäpitotila, päätöksentekijä, säilöönoton perus-
te, säilössäoloaika sekä sukupuoli ja ikä. Kyseiset tiedot kirjataan jo nyt kiinniottopöytäkir-
jaan, mutta tietoja niistä ei ole mahdollista saada poliisin tilastotietojärjestelmästä henkilöi-
den lukumäärätasolla. 
 
On tärkeätä, että tilastotietoa jatkossa seurataan ja analysoidaan. Tilastot tulisi julkaista 
säännöllisin väliajoin ja niiden tulisi olla yleisesti saatavilla esimerkiksi internetissä.   
 

 
3. Tilastoinnin kehittämisen tekniset mahdollisuudet 

 
Vuoden 2014 alussa nykyisen poliisiasiain tietojärjestelmän (PATJA) korvaa uusi poliisi-
asiain toiminnanohjausjärjestelmä VITJA. Ulkomaalaistutkinnan prosessia VITJA -
hankkeen työpajassa tarkasteltaessa on todettu, että keskeistä myös VITJA-järjestelmässä on 
se, että kaikki poliisin ja rajavartiolaitoksen tutkintaa koskevat tiedot kirjataan tässä järjes-
telmässä. Näin ollen myös tutkinnan turvaamista koskevat päätökset (turvaamistoimet) on 
toteutettava tämän tutkinnan osana muodostuvina dokumentteina.  
 
Ulkomaalaistutkintaa (poliisitutkinta, LRVL 27 §:ssä säädetty tutkinta) koskevat kirjaukset 
ja näihin liittyvä keskeinen päätöksenteko on tarkoitus toteuttaa VITJA:ssa. Säilöönottopää-
tös tullaan tulevaisuudessa paperilomakkeen sijaan tekemään VITJA:ssa. Henkilön kirjaus-
numero säilyy samana, vaikka henkilöön kohdistettaisiin useampia toimenpiteitä eri viran-
omaisten toimesta. Jokaisella viranomaisella on oma piirinumeronsa, josta kirjaaja käy ilmi.  
 
VITJA:n raportointiominaisuudet ovat merkittävästi PATJAa kehittyneemmät. VITJA:n ra-
portointiominaisuuksia on tarkoitus kehittää niin, että ne mahdollistavat valtakunnallisen ko-
konaiskuvan saamisen säilöönotosta. Kun raportointitarpeet on määritelty, saa VITJA:sta ra-
portin, joka yhdistää halutut tiedot. Raportissa voidaan myös huomioida esimerkiksi iän tai 
henkilöllisyyden muutokset johtuen samana pysyvästä kirjausnumerosta. VITJA:sta saadaan 
lisäksi tieto säilöön otetun sijoituspaikasta sekä säilöönoton päättymissyystä, ja myös vaih-
toehtoiset turvaamistoimet kirjataan järjestelmään ulkomaalaistutkinnan turvaamistoimina.  
 
VITJA mahdollistaisi myös esimerkiksi säilöön otetun ruokailujen, ulkoilutusten, lääkityk-
sen, yms. kirjaamisen. Metsälän säilöönottoyksikössä käytössä olevaa Excel-taulukkoa ei 
sellaisenaan voi yhdistää VITJA:an. Esiin on noussut ajatus, että Metsälän säilöönottoyksi-
kön tilastot kirjattaisiin suoraan VITJA:an. Kirjaajille voitaisiin myöntää järjestelmään raja-
tut käyttöoikeudet, jotka mahdollistaisivat ainoastaan kirjaamisen, mutteivät muuta käyttöä. 
UMA-järjestelmän ja VITJA:n välille on tarve luoda kaksisuuntaiset tiedonvaihdon rajapin-
nat.  
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Alatyöryhmä on pohtinut myös mahdollisuutta kehittää säilöön ottamisen tilastointia UMA-
järjestelmän kautta lisäämällä UMA-järjestelmään uusi majoitustyyppi. Tämänkaltainen ke-
hitystyö olisi mahdollista ilman merkittäviä taloudellisia panostuksia, mutta se lisäisi polii-
sin ja rajavartiolaitoksen töitä, koska niiden tulisi ilmoittaa säilöönoton alkamisesta ja päät-
tymisestä vastaanottokeskukseen tai säilöönottoyksikköön. Järjestely edellyttäisi erillistä oh-
jeistusta ja koulutusta, mistä huolimatta jäisi inhimilliseen toimintaan liittyvä virhemahdol-
lisuus, jos erillistä ilmoitusta ei aina muistettaisi tehdä, ja tilastotiedot jäisivät näin ollen 
vaillinaisiksi. Alatyöryhmän näkemyksen mukaan ei ole tarkoituksenmukaista kehittää tilas-
tointia UMA-järjestelmän kautta väliaikaisratkaisulla ottaen huomioon, että VITJA:n käyt-
töönottoon on aikaa enää alle kaksi vuotta.  
 
 

4. Kehittämisehdotukset  
 
 Säilöön ottamisen tilastointia selvittänyt alatyöryhmä esittää seuraavaa: 
 

 On tarkoituksenmukaista kehittää säilöön ottamisen tilastointia vuoden 2014 
alussa käyttöön otettavan poliisiasiain toiminnanohjausjärjestelmän (VITJA) 
puitteissa. Käsillä oleva alatyöryhmän muistio toimitetaan VITJA-hankkeen 
johdolle.  
 
Ylimenokauden aikana (2012-2013):   

- Maahanmuuttovirasto koordinoi erikseen sovittavalla tavalla tilas-
tojen tietosisällön keräämistä ja julkaisemista. 

- Poliisi selvittää mahdollisuudet saada nykyistä kattavammin tieto-
ja PATJA:sta poliisin tilastotietojärjestelmään (esim. säilöönotet-
tujen henkilöiden lukumäärä ja poliisin tiloissa säilyttämisen kes-
to). 

 
 On tärkeää, että VITJA:sta saadaan kattava kokonaiskuva säilöönoton valta-

kunnallisesta tilanteesta riippumatta siitä, onko henkilö sijoitettu poliisin tiloi-
hin vai säilöönottoyksikköön. Tämä edellyttää sitä, että varmistetaan VITJA:n 
ja UMA:n välinen yhteys. Lisäksi on aiheellista tutkia mahdollisuutta, että säi-
löönottoyksikkö hoitaa säilöönoton kirjaukset tietojärjestelmällä, joka mahdol-
listaa tilastoinnin.  

 
 Säilöön otetusta ulkomaalaisesta tällä hetkellä Patjaan ja säilöönottopäätöslo-

makkeisiin kirjattavat tiedot muodostavat hyvän pohjan säilöön ottamista kos-
kevan tilastoinnin tietosisällölle.  
 
Tilastotietojärjestelmistä tulisi tulevaisuudessa saada seuraavat tiedot:  

 säilöönotettujen määrä; 
 päätöksentekijä (poliisi/rajavartiolaitos); 
 tutkinnan ja säilöönoton peruste;  
 säilössäoloaika;  
 säilössäpitopaikka (säilöönottoyksikkö/poliisin tilat); 
 säilöönotetun henkilön sukupuoli, ikä ja kansalaisuus; 
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 säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä an-
netun lain (116/2002) nojalla tehdyt päätökset (ml. eristysten ja poliisi-
vankilaan siirtojen kestot);  

 säilöönoton päättymissyy (käännytys, karkotus, siirto keskukseen, va-
pautus, vapaaehtoinen paluu, muu syy); ja 

 muiden ulkomaalaislain 7 luvussa tarkoitettujen turvaamistoimien käyt-
tö. 

 
 Tulevaisuudessa tilastotietoja säilöön otetuista ulkomaalaisista tulisi saada puo-

livuosittain ja vuositasolla. Tilastotietojen tulisi olla helposti saatavilla esimer-
kiksi Maahanmuuttoviraston internet-sivulla.  


