
Miten toiminnan ja tietojärjestelmien kehittäminen tuo
tuloksia

Jouko Salonen

Maahanmuuttovirasto



20 –vuotias
Maahanmuuttovirasto



Maahanmuutto kasvaa
MIGRI:n asiamäärän kasvu 2014

7,7%

• Julkisten palveluiden tulojousto on positiivinen – niin myös maahanmuuttoon liittyvien julkisten palveluiden

• Maahanmuutto tuottaa ulkoiskustannuksia ja –hyötyjä. Viisas maahanmuuttopolitiikka ja tehokas yhteen
pelaava maahanmuuttohallinto varmistavat, että ulkoisvaikutuksista hyödyt ovat kustannuksia suuremmat.
Tämä on julkishallinnon tuottavuus- ja vaikuttavuustyön ydintä!



Yhteispeliä
• Maahanmuuttovirasto (Migri)

käsittelee ja ratkaisee
maahantuloon, maassa
oleskeluun, pakolaisuuteen sekä
Suomen kansalaisuuteen
liittyviä asioita.

• Maahanmuuton
toimintaympäristö on hyvin
poikkihallinnollinen.
Prosesseihin osallistuu
kymmeniä eri toimijoita. Niihin
liittyy myös kansainvälistä
yhteistyötä.



Asiamäärät kasvavat, mutta mitä on kehyksessä?



Vuosi 2006: UMA tuottavuushanke

•UMA-hanke on vuoden 2004 lopussa käynnistynyt toiminnan
kehittämisen hankekokonaisuus. Hanke sisälsi
ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmän – UMA:n,
jonka työt aloitettiin 3/2007 ja joka otettiin käyttöön 10/2010

•Maahanmuuttovirasto teetti vuosina 2006, 2007, 2008
kustannus-hyötyanalyyseja UMA –hankkeen tavoiteasetannan
tarkistamiseksi.



HTV –säästö –olettamat vuoden 2007 tuottavuus-ennusteessa
Vuoden 2007 kustannus-hyötyanalyyseissä MIGRI:n (tuolloin UVI) htv-säästöiksi oletettiin 2013 alkaen n. 30 htv.

Esimerkiksi kansalaisuuspäätöksiä tekevien viikoittaisen päätösmäärän ennustettiin kasvavan tasolta 7
päätöstä/viikko kymmeneen päätökseen viikossa eli tuottavuuden kasvu olisi tuon ennusteen mukaan 43%.



Toteuma: Migrissä 86 htv:n säästö ennustetun 31 htv:n sijaan

• Migrissä 2006 - 2014 tuottavuuden lisäys 32% - 4 % tuottavuuden parannus / vuosi

• Jos olisimme vuonna 2013 tehneet 60.450 päätöstä vuoden 2006 tehokkuudella, olisimme
tarvinneet siihen 390 henkilötyövuotta - nyt teimme tuon päätösmäärän 304
henkilötyövuodella.

• 2013 loppuun mennessä olimme saavuttaneet 86 htv:n säästöt - tavoite oli 31 htv.

• Esim. UM:n edustustoissa toiminnan määrän vuosikasvu 10-11%, HTV määrä laskenut,
tuottavuuden nousu 29%, suoritteita per htv kaksinkertaistunut 2006-2014



Toiminnan kehittämishanke

Prosessityö + perinteinen
asiankäsittely

Sähköinen
asiankäsittely

E-asiointi ja sähköinen
asiankäsittely



Järjestelmien välinen sähköinen tiedonvaihto: ei ole palveluväylää, mutta
on palveluasennetta!

• Yhteensä yli 30 liittymää – 2016 lopussa niitä on yli 40 – yllä kuvassa vain rekisteritarkistukset
• Ensimmäiset liittymien väliset kyselyt on jo automatisoitu – koko ajan automatisoidaan lisää
• Fokus liittymien kautta välitettävän tiedon käytettävyydessä asiankäsittely- ja päätös tilanteessa
• Kokemus: emme tarvitse palveluväylää, mutta tarvitsemme palveluasennetta! Emme tarvitse ydinkäsitteitä, mutta tarvitsemme yhteistyötä

30+
liittymää



Alusta loppuun sähköisessä kanavassa käsiteltäviin asioihin liittyvät
viranomaistoimenpiteet - tehtävä: automatisointi & dashboard



Esimerkki: Sähköisessä kanavassa tulleita tammikuussa 2015

4) Kansalaisuusasiat

Asian tyyppi Lukumäärä % kaikista
hakemuksista

Kansalaisuushakemus 355 47 %

Kansallinen passi 290 52 %

Pakolaisasema Suomessa 28 51 %

Muukalaispassi 37 26 %

Kansalaisuusilmoitus 20 42 %

Ulkomaalainen, jonka isä on

Suomen kansalainen

- 0 %

Nuori henkilö 8 57 %

Entinen Suomen kansalainen 9 53 %

Pohjoismaan kansalainen 3 43 %

Ottolapsi - -

Yhteensä 375 46 %

1) Ensimmäiset oleskeluluvat

Käsittelyperuste Lukumäärä % kaikista
hakemuksista

Opiskelu 59 61 %

Työnteko 324 53 %

Elinkeinonharjoittaminen - 0 %

Erityisasiantuntija 36 55 %

Erityisasiantuntija, sin.

kortti

1 100 %

Harjoitteli ja 26 100 %

Osaratkaisua edellyttävä

työnteko

226 53 %

Tieteellinen tutkimus 30 64 %

Urheilu ja valmentaminen 3 17 %

Muu työnteko 2 9 %

Au pair 2 67 %
Muut - -

Yhteensä 385 54 %

1/2015: joissain
lupatyypeissä 50%
E-asiointikanavassa
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Roadmap vuoteen 2019

Prosessityö + perinteinen
asiankäsittely

Sähköinen
asiankäsittely

Automaattinen
asiankäsittely

Itsepalvelukeskeinen
asiankäsittely

Oppiva ja automaattinen asiointipalvelu
G2C2B "co-creation"





S –käyrä: eli miksi investointeja pitää jatkaa?
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