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Tutkielman tarkoituksena on tutkia viisumin epäävään päätökseen (kielteiseen 

päätökseen) liittyviä perusteita ja epäävään päätöksen muutoksenhakukeinoja. 

Tutkimuksessa tuodaan esiin muutoksenhakuvälineiden erilaisuus tavallisen 

viisumihakijan ja Euroopan unionin kansalaisen perheenjäsenen välillä, johon 

sovelletaan vapaan liikkuvuuden direktiiviä. Tutkimuksessa viisumin epäämisen 

tarkastelu on kohdistettu Venäjän viisumeihin. 

Tutkimusmenetelmänä tutkielmassa käytetään oikeusdogmatiikkaa, 

lainsäädännön ja sen esivalmisteluaineiston läpikäyntiä. Oikeusdogmatiikan avulla 

pyritään etsimään vastausta epäävän päätöksen muutoksenhaun erilaisuuteen. 

Tutkimuksessa on lisäksi tukeuduttu oikeuskirjallisuuteen. Viimeisenä 

tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullista haastattelututkimusta. 



 
 

Viisumin epäävään (kielteiseen) päätöksen perusteet on Euroopan unionin 

lainsäädännössä tarkkaan asetettu. Viisumia ei näin ollen voi evätä, jollei peruste 

löydy lainsäädännöstä. Kuitenkin epäävään päätökseen liittyy lähtökohtaisesti aina 

viranomaisen harkinta. Viranomaisella on velvollisuus käyttää harkintaansa ja 

pyrkiä objektiivisesti ottamaan huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat 

kokonaisuutena, kun punnitaan viisumin päätösratkaisua.   

Tutkimustuloksissa huomioidaan Suomessa vallitseva valitusoikeuden 

puuttuminen epäävään viisumipäätökseen ja siihen haettuun 

oikaisuvaatimuspäätökseen. Tuloksissa tuodaan esiin Euroopan unionin 

kansalaisen etuoikeutettu asema vapaan liikkuvuuden direktiivin kohdalla ja siihen 

liittyvä hallintovalitusmahdollisuus. Asian eriarvoisuuden perustelut on tuotu esiin. 

Euroopan unionin kansalainen kuuluu erityiseen oikeusjärjestykseen, jolloin 

erilaiselle kohtelulle on olemassa objektiivinen ja hyväksyttävä peruste.  On 

huomioitava, että Suomen kansallinen muutoksenhakujärjestelmä perustuu EU-

oikeuteen. EU-oikeus on antanut jäsenvaltioilleen mahdollisuuden toteuttaa 

viisumeihin kohdistuvan muutoksenhaun omalla, parhaaksi katsomallaan tavalla.   

Viisumin hakijalta puuttuva valitusoikeus, muiden kuin vapaan liikkuvuuden 

soveltamisalaan kuuluvana (Ulkomaalaislain 10 luvun piirissä), on kuitenkin 

oikeusturvanäkökohtien kannalta arveluttavaa.  Oikaisuvaatimuksella hoidettu 

muutoksenhaku, jonka päätöksestä ei voi valittaa, voi joidenkin henkilöiden 

kohdalla olla liian heikko muutoksenhakuväline. Tuloksissa tuodaan esiin 

käytäntöjä, joiden avulla konsulaatti pyrkii takaamaan viisuminhakijoiden 

tasapuolisen kohtelun ja päätöksen käsittelyn syrjimättömällä tavalla.  Tuloksissa 

perehdytään viisumihakijan oman toiminnan vaikutuksiin päätösmenettelyssä, jolla 

on myös merkitystä. Lisäksi tuodaan esiin epäävän viisumipäätöksen perusteet. 

Päätelmänä ulkomaalaislain sääntelemä valituskielto voidaan mahdollisesti katsoa 

olevan riittämätön hakijoiden oikeusturvan kannalta.  
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The objective of this study is to examine basis of negative decisions on visa 

applications and appeals for them.  In the study there will bring out the diversity of 

appeal means the normal visa applicant and the European Union member of the 

family, to which the directive 2004/38/EC of the free movement applies.  In the 

study the examination of refusal of visa application has been directed at Russian 

visas. 

As the research method in this study is legal dogmatics, sifting through legislation 

and legislative drafts.    By means of legal dogmatics study aims to seek answer to 

diversity between appeals of negative decision on visa application. As well the 

study has been relied on the legal literature.  Finally, as the research tool has been 

used in a qualitative interview study.  

The basis of negative decisions on visa applications has been strictly appointed. 

That is the reason why the refusal of visa is not possible, if the basis cannot be 

found in legislation. However the negative decision in linked to the principle, the 

discretion of the Authority. Authority has the obligation to exercise discretion and 



 
 

aim at objectively take into account all the issues relevant as a whole in weighing 

the decision as the whole solution for visas.   

Research results are taken into account in force in Finland to appeal of the 

absence of a denial of visa and applied for rectification decision. It highlights the 

privileged status of citizen of the European Union with regard to the directive of 

free movement and the possibility of regulation by administrative complaint. 

Grounds for issue of inequality have been brought out. Union citizen covered by as 

special legal order, in which case the difference in treatment, there is an objective 

and reasonable basis. It should be noted that Finland´s national appeals system is 

based on EU law. European Union has made to its Member States the opportunity 

to take appeals against visa on your own, as it sees fit. The lack of visa applicant 

to appeal, other than free movement - falling within the scope of, however, is 

dubious legal aspects. Arrange through a request for rectification of appeal, whose 

decision is not competent to complain, may be too weak remedy for some 

individuals. The results introduce practices that help Consulate to ensure equal 

treatment in processing of visa applicants and decision making without 

discrimination.  The results focuses on the effects of the applicant´s own actions in 

visa procedure, which also plays a role. In additions study brings out the criteria for 

the visa decision. The conclusion of the Aliens regulated denial of the appeal may 

be considered to be insufficient for visa applicant´s legal protection. 
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1.    JOHDANTO 

1.1  Tutkimuksen taustaa 
 

Suomi vastaanottaa viisumihakemuksia eri maista eniten Venäjältä (vuonna 2014 

yli miljoona).  Vaikka Venäjältä haetut viisumimäärät ovat vuonna 2014 laskeneet 

verrattuna aikaisempiin vuosiin, Venäjän kansalaisten hakemukset ovat kuitenkin 

selkeästi Suomen suurin viisumihakijaryhmä. (Ulkoasiainministeriö, 2015)  

Viisumeista on tehty vain vähän tutkimuksia ja viisumeihin liittyvää kirjallisuutta ei 

kovin paljoa löydy. Tutkimus on näin ollen ajankohtainen vähäisen 

viisumitietouden, kansainvälistymisen ja kasvavan matkustamisen johdosta. 

Tutkimus avaa viisumin myöntämisen perusteita ja selventää viisumin epäävän 

päätöksen taustoja. Tutkimus tuo myös esiin epäävän viisumipäätöksen 

muutoksenhakuvälineet. Muutoksenhakumahdollisuus viisumiasioissa on vielä 

melko uusi asia, tullut voimaan 5.4.2011.  

Viisumien kohdalta ei löydy tuomioistuinkäsittelyjä tai Euroopan Unionin komission 

julkistettuja kannanottoja eri jäsenvaltioiden epäävään päätökseen liittyvään 

muutoksenhaun toimivuuteen tai hyväksyttäviin kansallisiin menettelytapoihin. 

Aihetta osittain käsittelevä tutkimus ”Muutoksenhaku käännyttämis- viisumin 

mitätöimis- ja kumoamisasiassa” kuitenkin on tehty (Kallio, 2012). 

Euroopan Unioni säätelee jäsenmaidensa yhtenäistä viisumipolitiikkaa, jota 

jäsenmaat kohdistavat ulkopuolisiin maihin. Euroopan unioni on säännellyt 

lainsäädännössään maat, joiden kansalaiset tarvitsevat viisumin matkustaessaan 

Euroopan Unionin jäsenmaihin. Euroopan unionin säätelemä viisumipolitiikka 

tähtää toiminnassaan yhtenäisiin Schengen- maiden viisumimenettelyihin ja 

käytäntöihin. Viisumimenettelyt kuuluvat Euroopan unionin viisumisäännöstön 

(Yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen 2009/810/EY) soveltamisalaan, joka on tullut voimaan 

Suomessa 5.4.2010.  Euroopan unioni soveltaa viisumisäännöstön rinnalla 

tiettyjen maiden kohdalla myös viisumihelpotussopimuksia, joissa on sovittu 

tiettyjen viisumisäännösten määräysten helpottamisesta, tai suotuisammasta 
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käsittelystä. Tällainen sopimus on voimassa Euroopan unionin ja Venäjän 

federaation välillä. 

Viisumihakemuksen käsittelyssä joudutaan arvioimaan hakijan viisumikelpoisuutta. 

Viisumin hakumenettelyssä tutkitaan hakijan maahantuloedellytykset, 

maahantulodokumentit, matkan tarkoitus, liiteasiakirjat, hakijan aikaisempi 

viisuminkäyttö ja aikaisempi Schengen-historia. Hakija voidaan pyytää myös 

haastatteluun, mikäli halutaan jonkin hakemukseen liittyvän asian suhteen 

lisäselvitystä.  

Viisumikäsittelyyn kuuluvat viisumihakemuksen jättämiseen, edustuston 

toimivallan tutkiminen, viisumihakemuksen tutkittavaksi ottaminen, hakemuksen 

käsittelyn keskeyttäminen ja hakemuksen siirtäminen edustetun Schengen valtion 

viranomaiselle.  Viisumin myöntämisen, epäämisen, mitätöinnin ja kumoamisen 

kohdalla viranomaisella on harkintavaltaa. Viisumien epäämisen (kielteisen 

päätöksen) perusteet pohjautuvat kuitenkin Euroopan unionin viisumisäännöstöön.  

Tämä tutkimus keskittyy epäävään viisumipäätökseen, epäävän päätöksen 

perusteisiin ja muutoksenhakukeinoihin, joita viisumin hakijalle tarjotaan.  

 

1.2  Tutkimusongelma, tutkimuskysymykset, tavoitteet ja rajaukset 
 

Euroopan unioni on säännellyt viisumisäännöstössä epäävän (kielteisen) 

päätöksen perusteet. Se samalla sääntelee päätökseen liittyvän muutoksenhaun 

tapahtuvan jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Säännös velvoittaa 

jäsenmaata järjestämään muutoksenhakujärjestelmän niin, että viisuminhakijalla 

on mahdollisuus muutoksenhakuun.  

Suomi on säännellyt kansallisessa lainsäädännössään epäävän- mitätöidyn ja 

kumotun viisumipäätöksen muutoksenhaun tapahtuvaksi 

oikaisuvaatimusmenettelyssä. Epäävästä päätöksestä, eikä myöskään 

muutoksenhaun kautta saadusta oikaisuvaatimuspäätöksestä saa valittaa. EU-

kansalaisen perheenjäsenen tai tähän rinnastettavan (ETA-maan kansalaisen tai 

Sveitsin kansalaisen perheenjäsenen) hakijan kohdalla käytetään kuitenkin 
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hallintovalitusta, jonka käsittelee hallintotuomioistuin. Kuitenkin perheenjäsenen 

kohdalla tulee täyttyä vapaan liikkuvuuden direktiivin (direktiivi 2004/38/EY 

Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja 

oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella) soveltamisen edellytykset.   Suomessa 

direktiivi on säännelty ulkomaalaislain (UlkomL) 10 luvun mukaan. Perheenjäsen 

joko liikkuu EU-kansalaisen mukana tai seuraa kansalaista myöhemmin. 

 

 
 

 
EPÄÄVÄ VIISUMIPÄÄTÖS JA PÄÄTÖKSEN MUUTOKSENHAKU 

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Kuvio 1: Muutoksenhaku epäävään viisumipäätökseen  

Muutoksenhaussa ilmenevä hakijoiden eriarvoinen asema on suhteellisen 

vaikeaselkoinen lainsäädännön kannalta. EU-maita velvoitetaan hyväksymissään 

sopimuksissa syrjimättömään hakijoiden käsittelyyn viisumipäätösmenettelyssä.  
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Tutkimusongelmani on henkilön oikeusturvan kyseenalaisesta asema, joka johtuu 

epäävän viisumipäätöksen valituskiellosta. EU-kansalaisen perheenjäsenellä 

valitusoikeus on kuitenkin olemassa, jos hakija kuuluu vapaan liikkuvuuden 

direktiivin soveltamisalaan. Viisuminhakijat ovat eriarvoisessa asemassa ja 

mahdollinen syrjintä saattaa tulla kyseeseen. Oikeusturvan riittävyys tulee 

tarkastelun alle myös sen seikan takia, ettei oikaisuvaatimuspäätöskään ole 

valituskelpoinen.  

Seuraavissa kappaleissa olen tuonut esiin muutoksenhaun valitusoikeuden 

olemassaolon perusteluita tutkimusongelman lähtökodista käsin. Suomen 

perustuslaissa (2:21.1) myöhemmin (PL) säädetään jokaiselle kuuluvasta 

oikeudesta saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa tai muussa 

viranomaisessa. Se myös oikeuttaa saamaan oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan 

koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen 

käsiteltäväksi. Samassa säädetään oikeudesta tulla kuulluksi, saada perusteltu 

päätös ja hakea muutosta. Kohdassa säädellään myös hyvän hallinnon takeista, 

jotka turvataan lailla.  Lain (2:22.1) kohta lisää vielä julkisen vallan velvoitteen: 

”Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen”. 

Vaikka PL esiin tuomat perusoikeudet ovat koskettaneet entisen hallitusmuodon II 

luvun (hallitusmuoto on nykyisin kumottu ja korvattu lailla 11.6.1999/731, Suomen 

perustuslaki) mukaisesti vain Suomen kansalaisia (HE 309/1993), lähtökohtaa ei 

voitu enää pitää perusteltuna. Kansainvälistymis- ja yhdentymiskehityksen myötä 

perusoikeudet tuli laajentaa koskemaan myös kaikkia henkilöitä, jotka kuuluivat 

valtion oikeudenkäyttöpiiriin kansallisuuteen katsomatta.  

Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdassa säädetään jokaisella kuuluvasta 

oikeudesta kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen 

oikeudenkäyntiin riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, 

kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan 

nostetusta rikossyytteestä. Suomen perutuslakiin on sisällytetty lähes vastaava 

säännös kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artikla. Pellonpään et al. ( 2012, 

s. 464-465) mukaan oikeus tuomioistuinmenettelyyn tulee seurata myös 

hallintoviranomaisen päättäessä ensi asteen yksilön oikeuksista ja 

velvollisuuksista, jotta varmistetaan yksilön oikeus saada asiansa vireille 
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tuomioistuinmenettelyssä. Lisäksi he tuovat esiin, että oikeus ei ole absoluuttinen 

ja asiaan voidaan asettaa tiettyjä rajoituksia. Rajoitteet eivät kuitenkaan saa 

mitätöidä kyseessä olevaa oikeutta. Ihmisoikeustuomioistuin on todennut 

rajoitteista seuraavaa; ”Ollakseen sopimuksen mukainen rajoituksella tulee olla 

hyväksyttävä päämäärä ja sen tulee lähtökohtaisesti myös täyttää 

suhteellisuusperiaatteen asettamat vaatimukset.”  

Ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan ei ole yleisen kannan mukaisesti katsottu tähän 

mennessä soveltuvan passiasioiden, kansalaisuusasioiden, ulkomaalaisten 

maahantulo- ja oleskeluasioihin (Pellonpää et al. 2012, s. 489). Kyse ei näiden 

asioiden kohdalla ole siten velvoittavasta säännöksestä. Kuitenkin 

viisumisäännöstössä tuodaan selvästi esiin, että asetuksessa noudatetaan 

perusoikeuksia ja otetaan huomioon erityisesti ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä Euroopan neuvoston yleissopimuksessa 

sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustetut periaatteet (johdanto-osa, 

s. 4).  

Eurooppalainen hallinto-oikeus korostaa kansallisissa oikeusturvajärjestelmissä, 

joissa EU-oikeuden toimeenpanoon liittyvät oikeusturvajärjestelyt nojautuvat 

kansallisen oikeuden lähtökohtiin, lojaliteettiperiaatteen merkitystä, joka on 

ilmaistu Euroopan yhteisön (EY) perustamissopimus 10 artiklassa (entinen.5 

artikla).   Lojaliteettiperiaate pitää sisällään ja samalla edellyttää jäsenvaltion 

toteuttavan kaikki mahdolliset toimenpiteet yhteisöoikeuden velvoitteiden 

toteuttamiseksi. Tästä on seurauksena vaatimuksia myös kansallisille 

oikeusturvajärjestelmille. Erityisesti Schwartze et al. (1999. s. 52-53) tuovat esiin 

erityiset vaatimukset oikeusturvan riittävälle saatavuudelle, 

oikeusturvamenettelyjen tasapuolisuudelle ja oikeusturvakeinojen tehokkuudelle. 

Säännös puoltaa viisumihakijan oikeutta oikeusturvamenettelyn kohdalla 

samanlaiseen kohteluun ja myös todelliseen oikeusturvakeinoon. 

Sekä ulkomaalaislaissa, että Schengenin rajasäännöstössäkin on viittauksia 

ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien kunnioittamiseen. UlkomL:ssa määritellään 

kohdassa (1:1), lain tarkoituksen olevan hyvän hallinnon ja oikeusturvan 

edistäminen ulkomaalaisasioissa.  Lisäksi tuodaan esiin hallitun maahanmuuton 

edistäminen ja kansainvälisen suojelun antaminen, ihmisoikeuksia ja 
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perusoikeuksia kunnioittaen ja huomioon ottaen, sekä Suomea velvoittavat 

kansainväliset sopimukset. Myös ulkomaalaisten oikeuksista säädetään lain 

(1:5.1) kodassa: ”Lakia sovellettaessa ei ulkomaalaisen oikeuksia saa rajoittaa 

enempää kuin on välttämätöntä.” Rajasäännöstön (6 artiklan 2 kohta) velvoittaa 

rajavartijan suorittaessaan rajavalvontaa syrjimättömään henkilöiden käsittelyyn.  

Tutkimuskysymykseni liittyvät henkilön oikeusturvan toteutumiseen. Millä keinoin 

konsulaatti pyrkii varmistamaan hakijoiden tasapuolisen kohtelun ja päätöksen 

käsittelyn syrjimättömällä tavalla? Mitkä asiat näyttäytyvät epäävän 

viisumipäätöksen taustalla? Miten viisumihakijan oma toiminta voi vaikuttaa 

viisumipäätökseen? 

Tutkimus tuo esiin myös Schengen-maiden ja Venäjän välisen viisumipolitiikan 

perusteita, näkemyksiä ja taustoja liittyen viisumin myöntämiseen. Tutkielman 

päätavoitteena on tutkia epäämiseen (kielteiseen päätökseen) liittyvää 

päätösmenettelyä ja epäävään päätöksen muutoksenhakukeinoja. Tutkielman 

alatavoitteena on tuoda esiin viisumin myöntömenettelyjä; näyttää 

viisumimenettelyjen taustalla vaikuttavat perusteet, selventää viisumimenettelyjen 

päämääriä, tuoda esiin kulissien takana ”viranomaispuolella” tapahtuvan ajattelun 

kulkua.  

Rajauksena työ keskittyy Venäjän viisumeihin. Myös työn empiirinen osa käsittelee 

ainoastaan Venäjään liittyviä Pietarin pääkonsulaatin epäävän päätöksen 

viisumiesimerkkejä. Muiden kolmansien maiden kohdalla mahdollisesti 

myöntöpolitiikassa huomioon otettavia näkökohtia ei tuoda esiin.  Tutkijan 

omakohtainen kokemus liittyy Venäjän viisumimenettelyihin. Lisäksi Venäjän 

osuus Suomen myöntämistä viisumeista on yli 90 %. Suomen 

ulkomaanedustustoissa ja Kouvolan viisumipalvelukeskuksessa käsiteltiin vuonna 

2014 1,2 miljoonaa viisumihakemusta. Pietarin pääkonsulaatti on Schengen-

maiden suurin viisuminkäsittelijä koko Venäjällä. (ulkoasiainministeriö, 2014) 

Nojaan rajaukseni Venäjällä myönnettävien viisumien suureen määrään. 

Tutkimuksen muut yleiset kohdat käsittelevä viisumiasioita yleisellä tasolla, joiden 

sääntely tulee suoraan EU:n oikeudesta. 
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Jätän muut viisumilajit, kuten kauttakulkuviisumit, ja kansalliset viisumit 

(ainoastaan yhden maan sisäiseen oleskeluun tarkoitetut pidempiaikaiset viisumit) 

ja oleskeluluvat tarkemmin käsittelemättä. Suomi ei itse myönnä kansallisia 

viisumeita, vaan myöntää näissä tilanteissa oleskelulupia. 

 

1.3  Keskeisiä määritelmiä 
 

Schengenin säännöstö 

Schengenin säännöstö tuli Amsterdamin sopimuksella 1 päivänä toukokuuta 1999 

osaksi Euroopan unionin säännöstöstä muodostettua kokonaisuutta, joka koostuu 

vuoden 1985 Schengenin sopimuksesta, vuoden 1990 Schengenin 

yleissopimuksesta, jäsenvaltioiden liittymissopimuksista, sekä Schengenin 

toimeenpanevan komitean päätöksistä ja julistuksista, sekä tähän säännöstöön 

perustuvista, myöhemmin annetuista säädöksistä. Schengen-valtiot soveltavat 

Schengen-säännöstöä, ja muodostavat Schengen-valtioiden alueen.  

(Ulkomaalaislaki 1.3:18-19) 

Amsterdamin kokouksen päätöksenä vuonna 1997 Schengen-järjestelmä 

sulautettiin Euroopan unioniin. Oikeus liittyä unioniin on ollut sen jälkeen 

mahdollista kaikille EU-maille. Iso-Britannia ja Irlanti eivät ole halunneet liittyä 

Schengeniin. Bulgaria, Romania, Kypros ja Kroatia eivät vielä täysin toteuta 

Schengen-sopimusta täysimääräisesti (Eurooppatiedotus). 

Schengenin säännöstöä alettiin soveltaa Suomessa ja Pohjoismaissa 25.3.2001. 

Schengenin säännöstö on osa Euroopan unionin oikeutta. Schengenin 

säännöstössä viisumiasioiden tärkeimmät oikeuslähteet pohjautuivat päätökseen 

tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla, sekä diplomaatti- ja 

konsuliedustustoille jaettuun yhteiseen konsuliohjeistukseen. Tarkastusten 

lakkauttamisesta sopivat 14. kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtiot, Saksa ja 

Ranska Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 

puitteissa. (HE 275/2010, s.4). Viisumisäännöstö on myöhemmin korvannut 

konsuliohjeistuksen.  Euroopan unioniin haluavien jäsenehdokasvaltioiden tulee 
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hyväksyä Schengenin säännöstö täysimääräisesti kun ne liittyvät unioniin 

(Europa). 

 

Unionin kansalainen 

Ulkomaalaislain kohdan (1.3) mukaan unionin kansalainen on Euroopan unionin 

(EU) jäsenvaltion kansalainen. Unionin kansalaiseksi rinnastetaan myös Islannin, 

Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalainen. Euroopan unionin toiminnasta 

tehty sopimus (20 artikla, kappale 1) taas määrittelee kansalaisen seuraavasti: 

Unionin kansalainen on jokainen, jolla on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus. Lisäksi 

selvennetään, että unionin kansalaisuus täydentää, mutta ei korvaa jäsenvaltion 

kansalaisuutta. Lisäksi unionin kansalaisella on artiklan mukaan 

perussopimuksessa määrätyt oikeudet ja velvollisuudet. Oikeuksissa tuodaan esiin 

mm. oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella. Lisäksi mainitaan 

äänioikeus ja vaalikelpoisuus Euroopan parlamentin vaaleissa ja 

kunnallisvaaleissa siinä jäsenvaltiossa jossa asuu, oikeus saada kolmannessa 

maassa minkä tahansa diplomaatti- ja konsuliviranomaiselta suojelua, sekä oikeus 

vedota Euroopan parlamenttiin ja kääntyä Euroopan oikeusasiamiehen, unionin 

toimielinten ja neuvoa-antavien elinten puoleen. (Euroopan unioni, s.56-57) 

Euroopan yhteisön (EY) tuomioistuimen mukaan unionin kansalaisuus pitää 

sisällään jäsenvaltioiden kansalaisten perustavaa laatua olevan aseman, jonka 

mukaan samassa tilanteessa olevien henkilöiden tulee saada osakseen sama 

oikeudellinen kohtelu riippumatta heidän kansalaisuudestaan. EY:n tuomioistuin 

on tunnustanut ratkaisuissaan ja vahvistanut entisestään unionin kansalaisille 

EY:n perustamissopimuksen 18 artiklan mukaisen oikeuden liikkua ja oleskella 

vapaasti unionin alueella. Unionin kansalaisille kuuluvia oikeuksia on vahvistanut 

EY:n perustamissopimuksen 12 artikla, joka koskee kansalaisuusperusteista 

syrjinnän kieltoa. (Ojanen, 2006, s. 208-209)    
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Kolmannen maan kansalainen 

Kolmannen maan kansalainen viittaa yleensä Euroopan unionin ulkopuolisten 

maiden kansalaisuuden omaavaan henkilöön.  Ulkomaalaislaissa määritellään  

kohdan (1: 3:2) mukaan ulkomaalaisen seuraavasti: 

Muun maan kansalainen kuin unionin kansalainen ja häneen rinnastettava (23.3.2007/358) 

Ojanen & Scheinin  (2012, s. 319) määrittelevät kolmannen maan kansalaisiksi 

kaikki ne, jotka ovat muiden maiden kuin EU:n jäsenvaltioiden kansalaisia.  

 

Viisumi 

Viisumisäännöstössä määritellään viisumin seuraavasti:  

Jäsenvaltion myöntämä lupa, joka tarvitaan jäsenvaltioiden alueen kautta tapahtuvaan
kauttakulkuun tai jäsen valtioiden alueella oleskeluun, jonka on tarkoitus kestää enintään 90
päivää minkä hyvänsä ensimmäisestä maahantulosta jäsenvaltioiden alueelle alkavan 180
päivän jakson aikana. (EY N:o 810/2009, artikla, kohta)

Viisumi on tarkoitettu jäsenvaltioiden alueella tapahtuvaan kauttakulkuun tai 

jäsenvaltioiden alueella oleskeluun, jonka on tarkoitus kestää enintään 90 päivää 

minkä hyvänsä 180 päivän aikana. Viisumi on oltava niillä kolmansien maiden 

kansalaisilla Euroopan unionin ulkorajoja ylittäessä, jotka on määritelty 

asetuksessa (EY) N:o 539/2011. Näihin kolmansiin maihin kuuluu myös Venäjä. 

Ulkomaalaislaki puolestaan määrittelee viisumin näillä sanoin: 

Lupa, jonka perusteella ulkomaalaisen maahantulo ja oleskelu sallitaan muiden maahantulon
edellytysten täyttyessä. (Ulkomaalaislaki luku, 3§)

Myönnettävät viisumit voivat olla yhtenäisiä viisumeja, joilla on mahdollista 

oleskella kaikkialla jäsenvaltioiden alueella, tai alueellisesti rajoitettuja viisumeja, 

joilla viisuminhaltija voi liikkua yhden tai muutaman jäsenvaltion alueella. Viisumi 

voi olla myös kauttakulkuviisumi, jonka haltija on oikeutettu kulkemaan 
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jäsenvaltion lentokentän tai kenttien kansainvälisen alueen kautta. 

(Viisumikäsikirja I, s.17) 

HE (275/2010, s.5) selventää viisumin myöntävän Schengen-valtion edustuston tai 

muun viranomaisen. Toimivaltaisuus viisumin käsittelyyn määräytyy 

viisumisäännöstön 4 artiklan mukaan. Viisumi voidaan myöntää yhtenäisenä 

viisumina. UlkomL:ssa kutsutaan yhtenäistä viisumia Schengen-viisumiksi.  

Viisumi voi olla myös myönnetty yhteen tai kahteen tai useampaan maahantuloon. 

Viisumin voidaan myöntää enintään 5 vuoden ajalle. (Viisumisäännöstö 24 artikla) 

1.4  Tutkimusmetodologia 
 

Tutkimusmenetelmäni on lainopillinen.  Käytän tutkimuksen tarkastelussa apunani 

lainsäädäntöä, lain esivalmisteluaineistoa ja laadullisen haastattelututkimuksen 

avulla saatua tietoa. Viisumeihin liittyvää kirjallisuutta ja oikeusoppineiden 

oikeuskirjallisuutta aiheeseen löytyy vain vähän. Joudun osittain tukeutumaan 

Euroopan komission Viisumihakemusten käsittelyä ja myönnettyjen viisumien 

muuttamista varten laadittuun käsikirjaan (2010/1620) (Viisumikäsikirja, viimeisin 

päivitetty versio C(2014)2727/29.4.2014), koska viisumeihin liittyvän tietoa on 

niukasti saatavilla. Tutkielmassa on käytetty joissain kohdin myös UlkomL 

(2004/301) alkuperäisiä hallituksen esityksiä viisumiasioita tuolloin käsiteltäessä. 

Lain 2004 voimaantulon aikaan UlkomL säänteli Suomessa viisumeita. Tämä 

osuus tutkielman käyttämistä pohjustuksista ei tällä hetkellä välttämättä ole 

voimassaolevaa, koska esivalmisteluaineisto koski tuolloin vain ulkomaalaislakia. 

Viisumisäännöstö sääntelee nykyisin viisumit. Kuitenkin myös tuolloin Suomen 

lainsäädännön kautta toteutettiin Euroopan yhteisön sääntelyä. Viisumit siirtyivät 

kokonaan EU-lainsäädännön alle huhtikuussa 2010. Haastattelututkimuksen 

vastaukset ovat myös keskeisessä asemassa, johtuen löydettävän kirjallisuuden 

vähäisyydestä. 

Tutkimusongelman kohdalla tuodaan esiin oikeuden sisällöllisiä vaatimuksia ja 

näkökantoja. Ongelman ja tutkimuskysymysten käsittelyssä käytetään apuna 

teoreettisia näkökulmia oikeuskirjallisuudesta, koskien lähinnä oikeusturvaa ja 
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siihen liittyviä perusteluita.  Lisäksi myös ongelman kohdalla 

haastattelututkimuksesta haetaan käytännön tietoa. Teoria pohjautuu EU:n 

lainsäädäntöön, kansalliseen Suomen lainsäädäntöön ja oikeuskirjallisuuteen. 

Empiirisenä tutkimusmenetelmänä on työssä käytetty laadullista 

haastattelututkimusta.  

Tutkimuksessa tulee esiin sekä Euroopan unionin oikeus, että  Suomen 

kansallinen sääntely. Yhteisön oikeudella on suora sovellettavuus, välitön 

oikeusvaikutus ja oikeuden etusija suhteessa kansalliseen oikeuteen.  

Tuomioistuinten ja viranomaisten kuuluu soveltaa yhteisöoikeuden normia 

käsiteltävässä asiassa. Myös yksityiset ihmiset voivat vedota normiin suoraan. 

Välitön oikeusvaikutus  sisältää ajatuksen, jonka mukaan velvollisuudet ja oikeudet 

kohdistuvat saman tien tahoille, joihin vaikutukset osuvat. Yhteisöoikeuden etusija 

tarkoittaa kansallisen normin väistymistä tilanteessa, jossa kansallinen normi ja 

yhteisöoikeuden normi ovat keskenään ristiriitaisia ja ristiriitaa ei voida tulkinnan 

kautta poistaa.  Tässä tilanteessa kansallinen normi väistyy ja yhteisöoikeuden 

normi otetaan käyttöön.    (Schwarze et al. 1999, s. 20, 21, 23)  

Euroopan yhteisön oikeuden katsotaan olevan oman itsenäisen 

oikeusjärjestyksensä, jonka itsenäisyys säilyy myös kansallisiin oikeusjärjestyksiin 

nähden. Euroopan yhteisön normit tulevat toimeenpantaviksi kansallisissa 

lainsäädännöissä. Euroopan yhteisön oikeudella on ylikansallinen oikeusjärjestys, 

joka toimii samalla jäsenvaltioitten yhteisenä toiminnallisena 

organisaationa.(Tolonen, 2003, s. 111) 

Tutkimuksen empiria, haastattelututkimus ja siihen liittyvä metodologia tuodaan 

esiin kappaleessa 5. Kuitenkin empiriaan liittyvät epäävän päätöksen 

viisumiesimerkit on liitetty suoraan teoriaan kappaleessa 3. 
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1.5  Tutkimuksen rakenne 
 

Tutkimus on jaettu kahdeksaan lukuun. Tutkimuksen ensimmäinen luku esittelee 

tutkimuksen taustan, tutkimusongelman, ongelmaan liittyvät tutkimuskysymykset, 

keskeiset määritelmät ja osan tutkimusmetodologiasta. Tutkimusmetodologia on 

kuitenkin jaettu kahteen lukuun. Yleinen tutkimuksen metodologinen näkemys 

selvitetään ensimmäisessä luvussa, empiriaan liittyvien haastattelututkimusten 

metodologia kappaleessa 5.   

Tutkimuksen toinen luku keskittyy viisumeihin liittyvän lainsäädäntöön, sekä 

Euroopan unionin oikeuteen, että Suomen lainsäädäntöön. Lisäksi toinen luku 

esittelee ihmisoikeussopimukset.  Lainsäädännössä on esitetty pintapuolisesti 

tärkeimpiä säännöksiä ja lakien kohtia, jotka koskettavat jossain muodossa 

viisumihakijoita, tai viisumeihin liittyviä yksityiskohtia. Viisumisäännöstö, 

Schengenin rajasäännöstö ja ulkomaalaislain määräykset koskettavat suoraan 

viisumimenettelyjä ja viisumin saamista. Suomen perustuslaki ja hallintolaki on 

otettu mukaan tärkeinä ydinlakeina yleisesti myös ulkomaalaisten oikeuksien 

mukaan tuomiseen ja julkisen hallinnon toiminnan tarkastelemiseen. 

Ihmisoikeussopimukset on otettu mukaan antamaan perusteita valtiovallan ja 

yksilön oikeuksien tarkasteluun. Vapaan liikkuvuuden direktiivi puolestaan 

selventää EU-kansalaisen ja tämän perheenjäsenen oikeuksia.  

Tutkimuksen kolmannen luku selventää yleisiä viisumimenettelyjen pääkohtia. 

Luku käsittelee viisumisäännöksen rinnalla käytettävää Euroopan yhteisön ja 

Venäjän välistä viisumihelpotussopimusta, jonka kohdalla viisumeihin kohdistetaan 

jonkin verran poikkeavia toimintamalleja. Kolmas luku jatkuu viisumin epäämisen 

perusteilla, maahantuloedellytysten esittelyllä, viisuminkäsittelyprosessin 

päätösmenettelyssä arvioitavilla näkökohdilla, jotka vaikuttavat lopulliseen 

viisumipäätökseen. Luvussa tuodaan esiin myös poikkeukselliset 

myöntämisperusteet, sekä epäämisen perusteleminen. Viimeisenä luvussa 

käsitellään päätösmenettelyssä käytettävää viranomaisen harkintavaltaa, jolla on 

tärkeä rooli viisumihakemuksen käsittelyssä.  
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Neljäs luku esittelee epäävän päätöksen valitusmenettelyn sääntelyn ja 

ylimääräiset muutoksenhakukanavat. Luku lisäksi selventää muutoksenhakuun 

kohdistuvan valituskiellon perusteita. 

Viidennessä luvussa esitellään tutkimuksen empiria. Tutkimuksessa on käytetty 

tiedonhakuvälineenä sähköpostitse toimitettua haastattelututkimusta. Viidennen 

luvun alussa selvitetään haastattelujen tutkimusmetodologia. Viides luku tuo esiin 

yleisiä viisumin myöntämiseen edellytyksiä, säännöstöä, viisumin 

epäämisperusteita, mahdollisia eroja eri Schengen-maiden 

viisuminmyöntömenettelyissä, EU-kansalaisen viisumipäätöksen käsittelyä, rajan 

osalta viisumeihin liittyvä toimintaa ja rajan perusteita viisumin epäämiseen. 

Viidennen luvun toinen haastattelu valottaa muutoksenhaun sääntelyä ja 

muutoksenhakuun liittyvä muutoksenhakuvälineitä. Lisäksi tuodaan esiin 

muutoksenhakuun liittyviä yksityiskohtia. 

Kuudes luku kohdistuu muutoksenhaun taustalta tuleviin vaatimuksiin hakijoiden 

yhdenvertaisuudesta, ihmisoikeussopimusten ja sääntelyn mukanaan tuomien 

näkökohtien huomiomiseen, valitusoikeuden olemassa olon tärkeyden 

esilletuomiseen. Luku käsittelee sääntelyyn liittyviä kannanottoja, 

syrjintänäkökohtia ja hakijan oikeusturvaa. 

Seitsemäs luku näyttää tutkimuskysymysten vastaukset ja antaa 

tutkimusongelman ratkaisemiseen suuntaviivoja. Siinä esitellään johtopäätökset, 

joihin tutkimusta tehtäessä on päädytty. Luvun lopussa esitellään 

jatkotutkimusaihe.  
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2.   LAINSÄÄDÄNTÖ JA SOPIMUKSET 
 

2.1  EU-lainsäädäntö:  Viisumisäännöstö  
 

Viisumisäännöstössä säädetään niistä edellytyksistä ja menettelyistä jotka liittyvät 

viisumien myöntämiseen jäsenvaltioiden alueella, joko lyhytaikaiseen oleskeluun 

tai jäsenvaltioiden alueella tapahtuvaan kauttakulkuun.  Säännös koskee 

Euroopan unionin jäsenvaltioita ja muita Schengenin säännöstöä täysimääräisesti 

soveltavia maita. Asetusta sovelletaan niihin kolmansien maiden kansalaisiin, joilla 

tulee olla viisumi EU:n ulkorajoja ylittäessä. Luettelo näistä maista on säännelty 

(EY) asetuksessa N:o 539/2001.   (Europa) 

Schengenin viisumisäännöstö perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseen 810/2009/EY.  Asetuksella vahvistetaan viisumin myöntämistä 

koskevat menettelyt ja edellytykset. Niitä sovelletaan kun jäsenvaltion kautta 

tapahtuu kauttakulkua, tai kun jäsenvaltioiden alueella tapahtuvan oleskelun on 

tarkoitus kestää enintään 90 päivää minkä hyvänsä ensimmäisestä maahantulosta 

jäsenvaltioiden alueelle alkavan 180 päivän jakson aikana. Säännöstöä 

sovelletaan kolmannen maiden kansalaisiin, joiden kansalaisilla on oltava viisumi 

(vahvistettu luettelo), kun he ylittävät ulkorajan. Luettelossa on maininta myös 

niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia vaatimus ei koske. (539/2001/EY) 

UlkomL määrittelee lain kohdassa (3:17.1) sovellettavan viisumisäännöstöä 

hallintolain sijasta viisumihakemuksen jättämiseen, edustuston toimivallan 

tutkimiseen, hakemuksen tutkittavaksi ottamiseen, hakemuksen käsittelyyn, 

hakemuksen käsittelyn keskeyttämiseen, hakemuksen siirtämiseen edustetun 

Schengen-valtion viranomaisille, viisumin myöntämiseen, epäämiseen, 

jatkamiseen, mitätöintiin, kumoamiseen, päätöksentekomenettelyyn, päätöksen 

perusteluun, päätöksen sisältöön, päätöksestä ilmoittamiseen.  

Hallinnon oikeusperiaatteet syrjinnänkielto ja suhteellisuusperiaate, sekä yleinen 

ihmisarvon kunnioittaminen on tuotu esiin viisumisäännöstön 39 artiklassa liittyen 

henkilöstön käyttäytymiseen suhteessa viisumin hakijoihin.  
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2.2  EU-lainsäädäntö: Rajasäännöstö 
 

Schengenin rajasäännöstö Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 

562/2006 koskee henkilöiden liikkumista rajojen yli. Säännös pitää sisällään 

toimenpiteet, joilla varmistetaan, ettei sisärajoilla rajoja ylittäviin henkilöihin 

sovelleta valvontaa. Unionin tavoitteena on toteuttaa sisärajaton alue, jolla 

varmistetaan vapaa liikkuvuus EU:n sisällä (Euroopan yhteisön 

perustamissopimus 14 artikla). Vapaan liikkuvuuden toteuttaminen täydennetään 

muilla toimenpiteillä. Toimenpiteenä käytetään ulkorajoilla ylittämiseen käytettävä 

yhteinen politiikka (Euroopan yhteisön perustamissopimus 62 artikla).  

Yhteisten sääntöjen määrittäminen ei kyseenalaista vapaata liikkuvuutta koskevia 

oikeuksia. Eikä sillä ole vaikutusta oikeuksiin, jotka kuuluvat unionin kansalaisille 

ja heidän perheenjäsenilleen. Sillä ei ole myöskään vaikutusta sellaisille 

kolmansien maiden kansalaisille ja heidän perheenjäsenille, joilla yhteisön ja sen 

jäsenvaltioiden ja noiden kolmansien maiden välillä on tehty sopimuksin ja jotka 

antavat sopimusten perusteella unionin kansalaisten kanssa yhtäläiset oikeudet 

vapaaseen liikkuvuuteen. (Rajasäännöstö, johdanto-osa)  

Rajavalvonta katsotaan olevan niiden jäsenvaltioiden edun mukaista, joiden 

ulkorajoilla valvonta toteutetaan. Mutta se palvelee myös muita jäsenvaltioita, jotka 

ovat lakkauttaneet sisärajavalvonnan. Rajavalvonnan tulee auttaa torjumaan 

laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa. Sen tulee myös torjua uhat, jotka 

kohdistuvat jäsenvaltioiden sisäiseen turvallisuuteen, yleiseen järjestykseen, 

kansanterveyteen sekä kansainvälisiin suhteisiin. (Ibid) 

Rajatarkastukset tulee suorittaa ihmisarvoa kunnioittaen. Suoritukseen tulee 

kuulua ammattimaisuus ja kohteliaisuus, jonka lisäksi sen tulee olla oikeassa 

suhteessa asetettuihin tavoitteisiin verrattuna. (Ibid) 
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2.3  Ulkomaalaislaki 
 

Ulkomaalaislaissa (UlkomL 2:11) kohdassa säädetään maahantulon 

edellytyksistä. Maahantuloon vaaditaan rajaylitykseen oikeuttava 

matkustusasiakirja. Ulkomaalaisella tulee olla voimassa oleva viisumi, 

oleskelulupa, tai työntekijän tai elinkeinonharjoittajan oleskelulupa. Laissa on tässä 

kohtaa täsmennys; jollei Euroopan yhteisön lainsäädännöstä tai Suomea sitovasta 

kansainvälisestä sopimuksesta muuta johdu. Laissa on myös todettu että 

ulkomaalaisen tulee pystyä tarvittaessa esittämään asiakirjoa, joilla osoitetaan 

suunnitellun oleskelun tarkoitus ja edellytykset. Ulkomaalaisen tulee myös pystyä 

osoittamaan, että hänellä on toimeentuloon riittävät varat. Vaihtoehtoisesti hänen 

tulee pystyä hankkimaan nämä varat laillisesti. Ulkomaalaisella ei saa olla jonkin 

toisen Schengen-maan asettamaa maahantulokieltoa Schengen-alueelle.  Lisäksi 

maahantulon edellytykset pitävät sisällään, ettei tulijan katsota vaarantavan yleistä 

järjestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen kansainvälisiä suhteita.  

UlkomL (2:13) kohdan mukaan ulkorajojen ylittämiseen henkilöllä on oltava 

matkustusasiakirja, johon voidaan liittää viisumi. Ylittämiseen oikeutettavista 

matkustusasiakirjojen luettelosta säädetään Euroopan unionin parlamentin ja 

neuvoston päätöksessä N:o 1105/2011/EU. 

UlkomL (3:17) kohdassa säädetään viisumiasioiden käsittelyssä sovellettavan 

yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta annettua Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetusta (EY) N:o 810/2009 eli viisumisäännöstöä, hallintolain sijasta.  

 

2.4  Suomen perustuslaki  
 

Suomen perustuslain (PL) kohdassa (731:1.1) määritellään Suomen valtiosääntö. 

Valtiosääntö turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden, yksilö vapauden ja 

oikeudet, sekä edistää yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta. Perustuslaki ilmoittaa 

Suomen osallistuvan yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä 

yhteiskunnan kehittämiseksi. Suomi myös liitetään Euroopan unioniin, sanoin 

Suomi on Euroopan unionin jäsen. (4.11.2011/1112) 
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Ihmiset ovat PL (2:6) mukaan yhdenvertaisia lain edessä. Lain mukaan ketään ei 

saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän 

alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 

vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  

PL (2:7) kohta tuo esiin jokaisen oikeuden elämään ja henkilökohtaiseen 

vapauteen ja koskemattomuuteen sekä turvallisuuteen.  Kohdassa sanotaan myös 

seuraavaa: ketään ei saa tuomita kuolemaan tai kiduttaa, eikä muutoinkaan 

kohdella ihmisarvoa loukkaavasti. 

Lain (2:9) kohdassa määritellään liikkumisvapautta. Lain mukaan Suomen 

kansalaisella ja maassa laillisesti oleskelevalla ulkomaalaisella on vapaus liikkua 

maassa ja valita asuinpaikkansa. Laki tuo siis esiin myös ulkomaalaisen oikeuksia. 

Vielä ulkomaalaisesta kirjoitetaan seuraavaa: Ulkomaalaisen oikeudesta tulla 

Suomeen ja oleskella maassa säädetään lailla. Lisäksi selvitetään vielä, ettei 

ulkomaalaista saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa 

kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu. 

Lain kohdassa (2:21) käsitellään oikeusturvaa. Lain mukaan jokaisella on oikeus 

saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain 

mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Lisäksi 

jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös 

tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Lisäksi 

mainitaan käsittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja 

hakea muutosta.  

 

2.5  Hallintolaki   
 

Hallintolain (HL 6.6.2003/434 1:1-2) tarkoituksena on lainsäätäjän näkökulmasta 

toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Toisena 

tarkoituksena mainitaan hallinnon palvelujen laadun edistäminen ja tuloksellisuus. 

Laissa säädetään perusteista, jotka takaavat hyvän hallinnon, sekä menettelyistä, 

joita noudatetaan hallintoasioissa. 
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Lain (2:6) kohdassa ilmaistaan hallinnon oikeusperiaatteet. Viranomaisen on lain 

mukaan kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti, sekä käytettävä 

toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Lisäksi 

puhutaan toiminnasta erikseen sanoin: ”Viranomaisen toimien on oltava 

puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on 

suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia”.  

Hallintolakia (HL) ja hallintolainkäyttölakia (HLL) sovelletaan viisumeihin liittyvän 

muutoksenhakumenettelyn myötä. Viranomaisharkinta kuuluu myös hallinnon 

alaisuuteen, lähinnä hallinnon oikeusperiaatteiden kautta. Viranomaistoimintaan 

vahvasti taustalla vaikuttavat hyvän hallinnon perusteet tulevat esiin perustuslaista 

ja hallintolaista. 

HL vaikutuspiiri ohjaa viisumeihin liittyvää edustuston toimintaa yleislakina, jonka 

erityislakina viisumiasioissa toimii viisumisäännöstö. UlkomL (3:17) kohdan 

säätelemissä asioissa sovelletaan viisumisäännöstöä. Viisumisäännöstön 

jättäessä sääntelemättä yleisiä hallinnon piiriin kuuluvia asioita, käytetään 

lainsäädäntönä hallintolakia.  

 Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia säännöksiä, niitä sovelletaan tämän lain sijasta.

HL (1:5.1)

Päätöksen perustelusta säädetään kohdassa (7:43). Lain mukaan päätös on 

perusteltava. Sen lisäksi perusteluissa on annettava julki, mitkä seikat ja 

selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun, sekä mainittava sovelletut säännökset.  

 

2.6  Vapaan liikkuvuuden direktiivi 
 

Ulkomaalaislain 10 luvun säädökset koskien EU-kansalaisia ja heidän 

perheenjäseniään pohjautuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 

2003/38/EY Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä 

oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasi jäsenvaltioiden alueella (myöhemmin 

vapaan liikkuvuuden direktiivi). Vapaan liikkuvuuden katsotaan olevan yksi 

tärkeimmistä periaatteista joihin Euroopan unioni rakentuu. Oikeuden katsotaan 
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tuovan hyötyä kansalaisille, jäsenvaltioille ja Euroopan talouden kilpailukyvylle (HE 

77/2009). Jäsenvaltion kansalaisille on haluttu luoda etuoikeutettu asema. Myös 

Joutsamo et al. (s.446) viittaavat kansalaisen etuoikeutettuun asemaan, joilla on 

erityisiä oikeuksia ja velvollisuuksia.  Jäsenvaltioiden omille kansalaisille on 

myönnetty tiettyjä oikeuksia, jotka samalla erottavat samalla heidät kolmansien 

maiden kansalaisista.  Joutsamo et al. (s. 447) toteavat kolmansien maiden 

kansalaisten olevan joko unionin kansalaisuuteen perustuvien oikeuksien 

ulkopuolella tai heidän oikeuksiensa olevan vähäisempiä.  

Vapaa liikkuvuus halutaan ulottaa myös EU-kansalaisten perheenjäseniin. Vapaan 

liikkuvuuden direktiivissä tarkastelunäkökulmana esitetään seuraavaa: ”Jotta 

kaikki unionin kansalaiset voivat käyttää oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti 

jäsenvaltioiden alueella vapauden ja ihmisarvon osalta objektiivisten edellytysten 

mukaisesti, tämä oikeus olisi myönnettävä myös heidän perheenjäsenilleen näiden 

kansalaisuudesta riippumatta.” (Vapaan liikkuvuuden direktiivi, johdanto-osa, 

kohta 5) 

Vapaan liikkuvuuden direktiivi 2 artikla määrittelee perheenjäseneksi aviopuolison, 

kumppanin (jonka kanssa unionin kansalainen on rekisteröitynyt parisuhteeseen), 

unionin kansalaisen alle 21-vuotiaat ja hänestä riippuvaiset jälkeläiset suoraan 

etenevässä polvessa, myös unionin kansalaisen aviopuolison, tai rekisteröidyn 

kumppanin jälkeläiset, kansalaisesta riippuvaiset sukulaiset suoraan takautuvassa 

polvessa, samoin kuin aviopuolison vastaavanlaiset sukulaiset.  

Direktiivissä esitetään ajatus myös perheen yhtenäisyyden säilyttämisestä 

laajemmassa merkityksessä. Direktiivissä ohjeistetaan jäsenvaltioita kansallisen 

lainsäädännön avulla tarkastelemaan myös niiden henkilöiden asemaa, jotka eivät 

varsinaisesti kuulu perheenjäsenen määritelmän piiriin, mikäli heidän suhteensa 

unionin kansalaiseen pitää sisällään olosuhteet, kuten esimerkiksi taloudellisen ja 

fyysisen riippuvuuden. (esittelysivut s. 3, kohta 6) Suomen kansallinen 

lainsäädännössä otetaan huomioon edellä esitetty ulkomaalaislain (10.154:3) 

kohdassa. Siinä unionin kansalaisen perheenjäseneen rinnastetaan muu omainen, 

hänen kansalaisuuteensa katsomatta, mikäli hän on ollut lähtömaassaan sellaisen 

unionin kansalaisen huollettavana, joka on ensisijainen oleskeluoikeuden haltija. 

Rinnastuksen piiriin kuuluu henkilö, joka on asunut samassa taloudessa 
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oleskeluoikeuden haltijan kanssa, sekä henkilö, jonka vakava terveydellinen syy 

ehdottomasti edellyttää kyseisen unionin kansalaisen hoitavan häntä 

henkilökohtaisesti.  

Direktiivin 3 artiklan alussa direktiivin soveltamisesta määritellään seuraavaa: 

”Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin unionin kansalaisiin, jotka siirtyvät toiseen 

jäsenvaltioon tai oleskelevat toisessa jäsenvaltiossa kuin jonka kansalaisia he 

ovat, sekä heidän 2 artiklan 2 alakohdassa määriteltyihin perheenjäseniinsä, jotka 

tulevat heidän mukanaan tai seuraavat heitä myöhemmin”. Suomen 

ulkomaalaislakia muutettaessa (HE 77/2009, s.6,8) on direktiivin soveltamisalaa 

laajennettu yhteisöjen tuomioistuimen Metoc-tuomion myötä koskemaan myös 

kolmannen maan kansalaisten perheenjäseniä, jotka ovat tulossa Suomeen 

suoraan kolmannesta maasta. Esityksen perusteluissa todetaan 10 luvun 

kohdalla, ettei aiempaa oleskelua toisessa jäsenvaltiossa saa enää edellyttää, 

joten kolmannesta maasta tapahtuvaa saapumista suoraan, ei voida enää sulkea 

soveltamisalan ulkopuolelle. Esityksessä selvennetään vielä Suomen kansalaisen 

kohdalla direktiivin soveltamisalaa. Esityksen mukaan lain kohtaa (UlkomL 10:153) 

sovelletaan Suomen kansalaisen perheenjäseneen ainoastaan, mikäli Suomen 

kansalainen on jo käyttänyt liikkumisoikeuttaan asettumalla toiseen jäsenmaahan 

ja tämän jälkeen palannut Suomeen takaisin. 

Suomen lainsäädännössä vapaan liikkuvuuden direktiivi on saatettu voimaan 

kansallisesti UlkomL:n 10 luvussa. UlkomL (10:155a:1-3) kohdissa määritellään 

unionin kansalaisen maahantuloa. Kohtien mukaan ulkomaalaisen 

perheenjäsenen, joka ei ole unionin kansalainen, maahantulon ja oleskelun 

edellytyksenä on voimassa oleva passi. Lain mukaan perheenjäseneltä voidaan 

vaatia viisumi, mikäli perheenjäsen on sellaisen valtion kansalainen, jolta 

neuvoston asetuksen mukaisesti vaaditaan viisumi. 
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2.7  Euroopan ihmisoikeussopimus 
 

 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen aloitussivun tekstin mukaan Euroopan 

neuvoston jäsenmaiden hallitukset ottavat huomioon Yhdistyneiden kansakuntien 

yleiskokouksen 10. päivänä joulukuuta antaman ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisen julistuksen ja katsovat että julistuksella pyritään turvaamaan 

sen sisältämien oikeuksien maailmanlaajuinen ja todellinen tunnustaminen ja 

noudattaminen. Valtiot samalla tunnustavat että Euroopan neuvoston 

pyrkimyksenä on luoda kiinteämmät yhteydet jäsenvaltioidensa välille. Yhtenä 

keinona päämäärään saavuttamiseksi on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 

ylläpitäminen ja edistäminen. (SopS 85-86/1998) 

Euroopan ihmisoikeussopimus pohjautuu Euroopan neuvoston parlamentaarisen 

yleiskokouksen ensimmäisiin asiakohtiin. Tuolloin haluttiin saada valmisteluun 

asiakirja, joka tuo konkreettisesti esiin ihmisoikeusvelvoitteet. 

Ihmisoikeussopimusta edelsi vuoden 1949 sopimusluonnos, joka esiteltiin 

Euroopan neuvoston ministerikomitealle. Luonnosta ei hyväksytty sellaisenaan, 

vaan sekä asiantuntijakomitea, että virkamieskomitea etsivät kompromisseja 

erimielisyyksiä aiheuttaviin kohtiin. Marraskuun 4. päivä 1950 Euroopan 

ihmisoikeussopimus, toiselta nimeltään, ”yleissopimus ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien suojaamiseksi”, oli valmis allekirjoitettavaksi. (Pellonpää, 2005 s. 

9-10) 

Sopimuksen mukaan ihmisoikeuksiin kuuluvat mm. oikeus elämään, kidutuksen 

kielto, orjuuden ja pakkotyön kielto, oikeus vapauteen ja turvallisuuteen, oikeus 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän 

kunnioitusta, ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus, oikeus avioliittoon, 

oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon, syrjinnän kielto, sekä oikeuksien 

väärinkäytön kielto. Myöskään ketään ei pidä tuomita rangaistukseen, jota ei ole 

säännelty kansallisessa tai kansainvälisessä oikeudessa rikokseksi tekohetkellä. 

Lisäksi kokoontumis- ja yhdistymisvapaus kuuluvat sopimuksen piiriin. 
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Ensimmäinen ja tärkein artikla sopimuksessa velvoittaa valtioita kunnioittamaan 

ihmisoikeuksia. Valtioiden tulee taata jokaiselle lainkäyttövaltaansa kuuluvalle 

yleissopimuksen I osan oikeudet, ja vapaudet. (Suurin osa oikeuksista on lueteltu 

yläpuolella). Pellonpää tuo tekstissään esiin, että yleissopimuksen edellyttää 

sopimuksen ratifioineelta valtiolta oikeuksien välitöntä turvaamista. Tämä osoittaa 

että velvoitteet valtioita kohtaan ovat tiukkoja. Jo sopimuksen esitöissä ja 

myöhemmän tulkintakäytännön valossa, tulkinta on ollut täysin kiistaton. 

Lisäpöytäkirjan ja sopimuksen lähtökohdista käsin 1. artiklan oikeudet on taattava 

jokaiselle lainkäyttövallan alaiselle henkilölle. Tästä johtuen, sopimuksen mukaiset 

oikeudet tulisi taata myös ulkomaalaisille, jollei joidenkin oikeuksien kohdalla ole 

toisin säännelty.  (Pellonpää,  2005, s.13)  

Ulkomaalaisoikeus ja siihen liittyvät valitukset suurelta osin kohdistuvat 

ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaan; oikeuteen nauttia yksityis- ja perhe-elämän 

kunnioitusta. Ulkomaalaisoikeudellisten toimenpiteitä kohdanneet henkilöt sanovat 

perhe-elämäänsä loukatun. Ihmisoikeussopimus ei suoranaisesti tunnusta 

ulkomaalaisen maahantulo- tai maassaolo- oikeutta ihmisoikeudeksi, mutta 

tuomioistuin on kuitenkin vahvistanut periaatteen, jonka mukaan 

viranomaistoimenpiteet, mukaan lukien rikoksentekijän luovuttaminen, voivat 

merkitä sopimuksessa tunnustetun oikeuden loukkaamista. Sekä 3 artiklan 

esittämä epäinhimillisen kohtelun kielto, että ennen kaikkea juuri 8 artiklan turvaa 

antava perhe-elämän suoja kuuluvat juuri näihin oikeuksiin. Sopimusvaltio voi 

rikkoa tätä sopimusta karkottamalla yhden perheenjäsenen, jättämällä uusimatta 

hänen oleskelulupansa, tai epäämällä perheenjäsenen maahantulolupa. 

Viranomaisten toimenpiteitä ei kuitenkaan voida suoralta käsin tuomita 

merkitsevän 8 artiklan loukkauksia. Jopa silloin, kun toimenpiteiden kohdistuvat 

henkilöön, jonka muilla perheenjäsenillä on oikeus oleskella sopimusvaltiossa, 

toimenpide ei välttämättä loukkaa perhe-elämän suojaa. Vaikka 

maastakarkotuksen, oleskeluluvan epäämisen tai muun sellaisen päätöksen 

katsottaisiin merkitsevän 8 artiklan mukaista puuttumista perhe-elämään, se ei 

kuitenkaan yksin riitä tekemään toimenpidettä artiklan vastaiseksi. Ennen 

mahdollista päätöksen tuomitsemista, on otettava huomioon ja selvitettävä onko 

toimenpide ollut oikeutettua 8 artikkelin 2 kohdan mukaisesti. Lisäksi tulee ottaa 
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huomioon onko peruste välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa. 

Pellonpää kuvaa ihmisoikeustuomioistuinten perhe-elämän suojan merkitystä 

suhteessa valtion turvallisuusintresseihin seuraavasti: ”On mahdollista, että uuden 

ihmisoikeustuomioistuimen viime vuosien oikeuskäytännössä perhe-elämän 

suojan merkitys suhteessa valtion turvallisuusintresseihin on korostunut jonkin 

verran aikaisempaa enemmän”. (Pellonpää, 2005, s. 461-463). 

 

Ihmisoikeussopimus artikla

1. Jokaisella on oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämäänsä kotiinsa ja kirjeenvaihtoonsa

kohdistuvaa kunnioitusta.

2. Viranomaiset eivät saa puuttua tämän oikeuden käyttämiseen, paitsi kun laki sen sallii ja

se on välttämätöntä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen ja yleisen turvallisuuden

tai maan taloudellisen hyvinvoinnin vuoksi, tai epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi,

terveyden tai moraalin suojaamiseksi, tai muiden henkilöiden oikeuksien ja vapauksien

turvaamiseksi.

2.8  KP-sopimus 

Kansalais- ja poliittisia oikeuksia (KP-sopimus, SopS 8/1976) koskeva 

yleissopimus on Yhdistyneiden kansakuntien (YK:n) ihmisoikeuskomitean 

valvonnassa. KP-sopimuksen 2 artikla velvoittaa jokaisen sopimusvaltion 

sitoutumaan kunnioittamaan ja takaamaan jokaiselle alueellaan olevalle ja 

oikeuspiiriinsä kuuluvalle yksilölle sopimuksessa turvatut oikeudet. Tämän tulee 

tapahtua ilman syrjintää. KP-sopimuksen 7 artikla kieltää palautuksen sellaiselle 

alueelle, jossa häntä uhkaisi kidutus, muu epäinhimillinen tai halventava kohtelu. 

(Nykänen, 2013 s.208-210) 
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3.   VIISUMIMENETTELYT, VENÄJÄN 
VIISUMIHELPOTUSSOPIMUS, EPÄÄVÄN PÄÄTÖKSEN 
PERUSTEET JA KOKONAISHARKINTA 
 

 

 3.1  Viisumimenettelyt 
 

EU harjoittaa Euroopan Unionin ulkopuolisia maita, niin sanottuja kolmansia maita 

kohtaan yhtenäistä viisumipolitiikkaa, joka perustuu viisumisäännöstöön. Näin 

ollen Venäjän viisumimenettelyt lähtökohtaisesti säännellään 

viisumisäännöstössä. Viisumisäännöstöstä poikkeavat toimintamallit perustuvat 

Venäjän ja EU:n kahdenväliseen sopimukseen (EU-Venäjä 

viisumihelpotussopimus) (Ulkoministeriö, 2015). EU on solminut 

viisumihelpotussopimuksia myös joidenkin muiden maiden kanssa. Näiden maiden 

kohdalla pääsääntöisesti sovelletaan ensin viisumihelpotussopimuksen mukaisia 

säännöksiä erikseen sovituissa asioissa ja vasta toisella sijalla sovellettavaksi 

tulevat viisumisäännöstön määräykset. Asioita, joita ei 

viisumihelpotussopimuksessa ole määritelty, ratkaistaan Venäjän federaation, 

Suomen kansallisen lainsäädännön tai yhteisön lainsäädännön mukaisesti 

(Viisumihelpotussopimus 2 artikla kohta 2).   

EU on solminut Venäjän kanssa viisumihelpotussopimuksen vuonna 2007.  

Seuraavana askeleena EU:n ja Venäjän välillä on ollut keskustelua neuvottelujen 

aloittamisesta mahdollisesta viisumivapaudesta (UM2013-00119). Venäjä on 

painottanut aiemmissa puheenvuoroissaan halukkuuttaan viisumivapaaseen 

maiden väliseen kanssakäymiseen. EU on vaatinut puheenvuoroissaan tiettyjen 

edellytysten täyttymistä esimerkiksi virkapassien kohdalla. Kuitenkin 

viisumivapausneuvottelut ovat tällä hetkellä jääneet taka-alalle EU:n ja Venäjän 

välisen poliittisen tilanteen takia. On tapauksia, joissa EU on tehnyt päätöksen 

poistaa viisumipakon eräiden kolmansien maiden kansalaisilta, kun kaikki 

vaadittavat ennakkoehdot liittyen asiaan ovat tulleet asianmukaisesti hoidetuiksi 

(KOM (2011) 248, s. 11). 
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3.2  Euroopan yhteisön ja Venäjän välinen viisumihelpotussopimus 
 

Viisumihelpotussopimus Euroopan Yhteisön ja Venäjän välillä astui voimaan 1. 

kesäkuuta 2007. Sopimuksen tarkoituksena on keskinäisen vuorovaikutuksen 

helpottaminen.  Tämä katsotaan tärkeäksi taloudellisten, humanitaaristen, 

kulttuuristen ja tieteellisten siteiden kehittymisen kannalta. Sopimuksen 

soveltamisalueeseen kuuluvat pääasiallisesti lyhytaikaiset, enintään 90 päivää 180 

vuorokauden sisällä tapahtuva oleskelut. Viisumihelpotuksen pääasialliset 

kohderyhmät ovat liikemiehet, toimittajat, rekkakuskit, lähisukulaiset, virallisten 

delegaatioiden jäsenet, tiedemiehet ja kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestäjät.  

Kohderyhmillä on mahdollisuus yksinkertaistettuihin liiteasiakirjavaatimuksiin ja 

tietyissä tapauksissa pidempiaikaisiin monikertaviisumeihin. (Ulkoasiainministeriö, 

2007) 

Ulkoasiainministeriön perusmuistiossa (UM2007-01347, 23.5.2007) tuodaan esiin 

sopimusten osapuolten Euroopan unionin ja Venäjän federaation sitoutuminen 

vastavuoroisesti helpottamaan laajojen henkilöryhmien viisuminhakumenettelyä. 

Tämä tapahtuu vähentämällä hakemuksen liitevaatimuksia ja myöntämällä 

monikertaviisumeita. Sopimuksessa samalla määritellään enimmäiskäsittelyaika ja 

käsittelymaksun. Samalla vapautetaan diplomaattipassien haltijat 

viisumivelvollisuudesta. Sopimuksen hallinnointi ja valvontavastuu kuuluu 

osapuolten jäsenistä muodostetulle yhteiselle komitealle. Komissiota avustavat 

EU:n jäsenvaltioiden asiantuntijat. Sopimuksesta on erikseen mainittu, ettei 

sopimus yksinkertaista kaikkien kansalaisten viisuminhakumenettelyä kaikilta osin, 

vaan sopimuksessa erikseen mainittuja erityisryhmiä, joita valtaosa helpotuksista 

koskee. Sopimus sitoo oikeudellisesti molempia osapuolia vastavuoroisiin 

menettelytapoihin. 

 

3.3  Viisumin epääminen 
 

Viisumin epääminen on säännelty viisumisäännöstön 32 artiklan mukaan. Viisumin 

epääminen perustuu aina viisumisäännöstöön, eikä viisumia voi evätä, jollei 
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säännöstä löydy perustetta viisumin myöntämättä jättämiseen. Säännöstön 32 

artikla 1a kohdan mukaan viisumi evätään, mikäli hakija esittää virheellisen, 

väärän tai väärennetyn asiakirjan. Viisumi tulee myös evätä, mikäli hakija ei 

perustele oleskelun tarkoitusta tai olosuhteita. Oleskelun tarkoitus tulee tuoda julki 

hakemuksessa. Oleskelun tarkoituksen tarkistamiseen hakijalta voidaan pyytää 

dokumentteja tai pyytää hakija haastatteluun. Oleskelun tarkoituksena saattaa olla 

laiton maahanmuutto tai laiton työnteko (Viisumikäsikirja s.58-59).  

Hakija ilmoittaa opiskelleensa Pietarissa jo useamman vuoden ajan, kuitenkaan kunnollista

todistusta opiskelusta tai vakinaisesta asumisesta Pietarissa ei ole. Hakijan matkan tarkoitus

epäselvä, hän ei esitä matkan tarkoitusta tai myöskään matkasuunnitelmaa. Todisteet

suunnitellun oleskelun tarkoituksesta ovat epäselvät. (Pietarin pääkonsulaatti, 2014) 

Viisuminhakijan tulee myös esittää todisteet riittävistä varoista 

oleskelukustannusten kattamiseen, ottaen huomioon sekä suunnitellun oleskelun 

kesto, että lähtö- tai asuinmaahan paluu, tai kauttakulkumatka sellaiseen 

kolmanteen maahan, johon hänen pääsynsä on taattu, tai että hän kykenee 

hankkimaan varat laillisesti. Jollei riittäviä todisteita ole esitetty, viisumi evätään.  

Epäämisperusteita ovat myös seuraavat: hakija on jo oleskellut jäsenvaltion 

alueella 90 päivää kuluvien 180 päivän aikana yhtenäisen viisumin tai alueellisesti 

rajoitetun viisumin perusteella, hakija on määrätty maahantulokieltoon SIS:ssä 

(Schengenin tietojärjestelmässä), hakija saattaa muodostaa uhan jonkin 

jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle 

tai kansainvälisille suhteille (erityisesti, jos hänet on jäsenvaltioiden kansallisissa 

tietokannoissa samoin perustein määrätty maahantulokieltoon).  Mikäli hakija on jo 

oleskellut jäsenvaltioiden alueella 90 päivää 180 päivän sisällä, on hän ylittänyt 

viisumin salliman maksimioleskeluajan. Tällöin hakija on rikkonut viisumisääntöjä. 

Hakijan muodostaman uhan kohdalla otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti kaikki 

asiaan vaikuttavat seikat.  Hakijalle asetettu maahantulokielto on 

epäämisperusteena vahva.
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Henkilö on syyllistynyt Suomessa liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, eli Suomen lakien

rikkomiseen. Hakija muodostaa uhan yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle,

kansanterveydelle, tai kansainvälisille suhteille. (Pietarin pääkonsulaatti, 2014) 

Hakijalla taustalla veropetos, henkilö on salakuljettanut Suomeen tupakkaa. Todisteet

suunnitellun oleskelun tarkoituksesta ovat olleet epäselviä, lisäksi hakija antanut vääriä tietoja

rajalla. Hakija muodostaa uhan yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle,

kansanterveydelle, tai kansainvälisille suhteille. (Pietarin pääkonsulaatti, 2014) 

Henkilö on Suomessa syyllistynyt varkauteen. Hakija rikkonut Suomen lakia ja lisäksi hänelle on

määrätty Suomessa vankeustuomio. Hakija myös tässä tapauksessa muodostaa uhan yleiselle

järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle, kansanterveydelle tai kansainvälisille suhteille. (Pietarin 

pääkonsulaatti, 2014) 

Epäävä päätös on perusteltua myös, mikäli viisumin hakija ei pysty osoittamaan, 

että hänellä on riittävä matkasairausvakuutus.  Viimeisenä perusteena on 

viisumisäännöstössä (32 artikla, 1b kohta) säädetty omana erityisenä kohtanaan 

perusteltu syy epäillä hakijan esittämien liiteasiakirjojen aitoutta, tai niiden 

todenmukaisuutta, hakijan esittämien ilmoitusten luotettavuutta, tai hänen 

aikomustaan poistua jäsenvaltioiden alueelta ennen viisumin voimassaolon 

päättymistä.  Aikomukseen poistua jäsenvaltioiden alueelta voidaan ajatella 

liittyvän laittomaan maahanmuuttoon.  

Viisumisäännöstön 5 artiklan tuo esiin hakemuksen käsittelyyn toimivaltaisen 

viranomaisen. Viisumia tulee hakea jäsenmaasta, joka on matkojen pääasiallinen 

kohde tai jäsenvaltio, jonka ulkorajan kautta hakija aikoo saapua alueelle. Jos 

hakija on käyttänyt tietyn Schengen-maan viisumia vain toisessa Schengen-

maassa matkustamiseen, voi myös tämä viisumin väärinkäyttö olla viisumin 

epäämisperuste. Hakija on tällöin mahdollisesti ilmoittanut muun kuin todellisen 

matkakohteen hakemuksessaan. Tällöin hänen ilmoittamansa tiedot matkan 

tarkoituksesta eivät ole olleet luotettavia. 
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Hakija ei ole käynyt Suomen myöntämällä Schengen-viisumilla ollenkaan Suomessa, vaan 

pääkohdemaa on ollut Latvia/Viro. Hakija on rikkonut pääkohdemaa-sääntöä, joka on määritelty 

viisumisäännöstössä. Viisumia tulee hakea pääkohdemaan edustustosta. (Pietarin pääkonsulaatti, 

2014) 

 

Hakija on antanut vääriä tietoja matkastaan maahantulon yhteydessä. Schengen-viisumilla saa 

matkustaa muihinkin maihin, mutta tässä tapauksessa hakija on jäänyt kiinni väärien tietojen 

antamisesta maahantulotarkastuksen yhteydessä. Hakijan hakiessa uutta viisumia, hakemukseen 

on tehty epäävä päätös. Todisteet suunnitellun oleskelun tarkoituksesta eivät olleet luotettavia. 

(Pietarin pääkonsulaatti, 2014) 

 

EU-kansalaisten perheen jäsenten kohdalla vapaan liikkuvuuden direktiivi 

(2003/38/EY) 35 artiklassa oikeuttaa EU-kansalaisen perheenjäsenen ja näihin 

rinnastettavien (ETA-kansalaiset; Islannin, Norjan ja Liechtensteinin sekä myös 

Sveitsin kansalaiset) viisumin epäämiseen, mikäli oikeudet on saatu 

väärinkäytöksellä ja petoksella. (UlkomL 10:172a.1) sääntelee ja selventää 

artiklaa. Säännöksen mukaan 10 luvun oikeudet voidaan evätä, lopettaa tai 

peruuttaa, jos niiden saamiseksi on annettu vääriä henkilöllisyyttä koskevia, tai 

muita vääriä tietoja, salaamalla tietoja, tai muuten oikeuksia väärinkäyttämällä, 

kuten avioliitolla, joka on solmittu yksinomaan oikeuksien saamiseksi.     

 

3.4  Maahantuloedellytykset ja niiden arvioiminen 
 

Viljanen (2011, s 93) tuo esiin, etteivät henkilöt, joilla ei ole Suomen 

kansalaisuutta, ole ehdotonta oikeutta tulla Suomeen. Aikaisemman UlkomL 

(378/1991) aikana asiasta on kirjoitettu, ettei ulkomaalaisen oikeus maahantuloon 

Suomeen ole ehdoton, vaan se on riippuvainen viranomaisen harkinnasta (HE 

50/1998).  Myös PL sääntelee ulkomaalaisen liikkumisvapautta kohdassa (2:9.4) 

sanoin: ”Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa säädetään 

lailla”. Hakijan maahantuloedellytysten arvioiminen on keskeisessä osassa 

viisumipäätöksen tekoon johtavassa prosessissa. Sekä ulkomaalaislaki (2:11) että 

viisumisäännöstö (21 artikla) ja rajasäännöstö (5 artikla) tuovat esiin hakijan 
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maahantulon edellytykset. Maahantuloedellytyksien sääntöjä on suoraan kirjattu 

näihin säännöksiin ja ne ovat osittain päällekkäisiä.  

Ulkomaalaislain kohdan (2: 11) mukaan ulkomaalaisen maahantulo edellyttää, että 

ulkomaalaisella on mukanaan voimassa oleva rajanylitykseen oikeuttava 

matkustusasiakirja. Hänellä tulee olla voimassa oleva viisumi, oleskelupa, tai  

työntekijän tai elinkeinonharjoittajan oleskelupa.  Matkustusasiakirja on määritelty 

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 1105/2011/EU 1 artikla.  

Matkustusasiakirjasta kirjoitetaan VIS asetuksessa 4 artiklan kohdassa 7 

seuraavasti; ”passi tai muu vastaava asiakirja, joka antaa haltijalle oikeuden ylittää 

ulkorajat, ja johon viisumi voidaan kiinnittää”. Schengenin rajasäännöstö (EY) N:o 

562/2006 täsmentää kolmannen maan kansalaisen maahantuloedellytyksiä 

sanoin: ”hänellä on hallussaan voimassa oleva viisumi, jos se vaaditaan luettelon 

vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi 

ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä 

vaatimus ei koske, paitsi jos hänellä on voimassa oleva oleskelulupa tai 

pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettu viisumi.” (asetus 565/2010).  

Rajasäännöstö määrittelee myös matkustusasiakirjalle seuraavat vaatimukset; 

asiakirjan on oltava voimassa vähintään kolme kuukautta suunnitellun 

jäsenvaltiosta poistumisen jälkeen. Lisäksi matkustusasiakirjan tulee olla 

myönnetty viimeisen kymmenen vuoden aikana. Matkustusasiakirja on henkilön 

tunnistamisen kannalta erityisen tärkeä.  Kuosman (1999, s. 51) mukaan ”Maahan 

saapuvan ulkomaalaisen henkilöllisyys on voitava luotettavasti selvittää”.   

Maahantuloedellytyksiin kuuluu vaatimus siitä, että maahan pyrkivä pystyy 

tarvittaessa esittämään asiakirjoja, joilla osoitetaan suunnitellun oleskelun 

tarkoitus ja edellytykset. Hänen tulee myös pystyä osoittamaan, että hänellä on 

toimeentuloon riittävät varat. Varojen arviointiin vaikuttavat suunnitellun oleskelun 

kesto, lähtömaahan paluu tai kauttakulku sellaiseen kolmanteen maahan, johon 

hänen pääsynsä on varmistettu. Varojen arvioinnissa vaihtoehtoisesti otetaan 

huomioon pystyykö henkilö laillisesti hankkimaan nämä varat, mikäli varoja ei ole 

riittävästä matkaan lähdettäessä. Maahantuloedellytyksiä ovat myös seuraavat; 

ulkomaalaista ei ole määrätty maahantulokieltoon, ettei ulkomaalaisen katsota 
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vaarantavan yleistä järjestystä ja tuvallisuutta, kansanterveyttä tai Suomen 

kansainvälisiä suhteita (UlkomL 2.11) 

Asiakirjat, joita rajavartija voi pyytää kolmannen maan kansalaiselta 

maahanpääsynsä tueksi, on ilmoitettu rajasäännöstön liitteessä 1 (L 105/15), (lista 

on ei-tyhjentävä). Liitteessä on mainittu mm. seuraavat dokumentit: työmatkoja 

varten; yrityksen tai viranomaisen esittämä kutsu, asiakirjat joista ilmenevät 

kauppaan tai palveluihin liittyvät liikesuhteet, messujen tai kongressien kohdalla; 

sisäänpääsyliput, opiskelu- tai koulutusmatkat; todistus kirjoittautumisesta 

oppilaitokseen, opiskelijakortit tai todistukset kursseille osallistumisesta, matkailu- 

ja yksityismatkat; yksityishenkilön kutsu, majoituslaitoksen vahvistus, matkareittiä 

koskevat asiakirjat; valmismatkavarauksen vahvistus, paluuta koskevat asiakirjat; 

paluuliput, muussa tarkoituksessa esim. poliittisia, tieteellisiä, uskonnollisia, 

kulttuuri- tai urheilutilaisuuksia koskevat matkat; kutsut, osallistumisilmoitukset, 

ohjelmat, muut asiakirjat, joista käy ilmi matkan tarkoitus. 

Schengenin rajasäännöstön maahantulon edellytykset kattavat hakijan 

suunnitellun oleskelun tarkoituksen ja mahdollisuudet, vaatimuksen siitä, ettei 

hakijaa ole määrätty maahantulokieltoon Schengen tietojärjestelmässä (SIS), sekä 

ettei hakijan katsota voivan vaarantaa minkään jäsenvaltion yleistä järjestystä, 

sisäistä turvallisuutta, kansanterveyttä, eikä kansainvälisiä suhteita. Vanhan 

UlkomL aikaisen HE 50/1998 mukaan eri maissa on ulkomaalaisten maahantulolle 

asetettu edellytyksiä, joiden avulla estetään etenkin sellaisten henkilöiden 

maahanpääsy, joiden oleskelusta voi aiheutua vaaratekijöitä yleiselle 

järjestykselle, turvallisuudelle ja kansanterveydelle.  Henkilöiden vapaan 

liikkuvuuden lisääntyessä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden välillä, on Suomi 

osaltaan vastuussa siitä, etteivät Suomen rajojen kautta alueelle saapuvat henkilöt 

tule aiheuttamaan vaaraa. 

Ulkomaalaislain (10:155-155a) kohta säätelee erikseen unionin kansalaisen ja 

hänen perheenjäsenensä maahantuloa ja oleskelua. Lain mukaan unionin 

kansalaisen maahantulon ja oleskelun edellytyksenä on voimassa olevan 

henkilötodistuksen tai passin omaaminen. Kohdan mukaan, mikäli unionin 

kansalaisella tai hänen perheenjäsenellään, joka ei ole unionin kansalainen, ei ole 

vaadittavaa matkustusasiakirjaa, tai viisumia, hänelle on ennen maahanpääsyn 
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epäämistä varattava tilaisuus hankkia ne. Mahdollisuus on myös saada ne 

toimitetuiksi. Lakiin on vielä lisätty sanamuoto, hänellä on mahdollisuus osoittaa 

muilla keinoin, että hänellä on oikeus liikkua ja oleskella vapaasti.  

 

3.5  Hakijan annettujen tietojen luotettavuus ja aikaisempien  viisumien 
käyttö  
   

Keskeisessä asemassa hakijan rehellisyyden arvioinnissa ovat hänen 

hakemuksensa tiedot. Viisumisäännöstö 21 artikla 7 kohdassa ilmaistaan 

hakemuksen tutkinnan perustuvan erityisesti esitettyjen asiakirjojen aitouteen ja 

luotettavuuteen sekä hakijan antamien ilmoitusten totuudenmukaisuuteen ja 

luotettavuuteen.   Toimitettujen asiakirjojen aitous sekä hakijan suulliset ja 

kirjalliset lausunnot ovat tarkastuksen alaisina.  Asiakirjojen kohdalla 

luotettavuuden arviointi tapahtuu paikallisiin olosuhteiden taustat tuntien, ja joka 

voi vaihdella maan ja asiakirjatyypin mukaan. Jos todetaan että hakijan suulliset ja 

kirjalliset lausunnot ovat epäjohdonmukaisia ja epäilyttäviä, asiassa tulee edetä 

erittäin huolellisesti. (Viisumikäsikirja, 2010, s.58) 

Viisumihakemusta käsiteltäessä tarkastuksen kohdistuvat hakijan aikaisemmat 

tiedot. Hakijan luotettavuus arvioidaan hakijan henkilötietojen laadun mukaisesti 

(Viisumikäsikirja I, s. 57). Viisumisäännöstö 24 artiklan 2b kohdassa selvittää 

hakijan rehellisyyden ja luotettavuuden todistamisen liittyvän aikaisempien 

viisumien käyttöön, taloudelliseen tilanteeseen alkuperämaassa ja vilpittömään 

aikomukseen poistua jäsenvaltioiden alueelta ennen viisumin voimassaolon 

päättymistä.  Edellisen perusteella voidaan todeta, että henkilön historia ja 

edellinen viisumin käyttö vaikuttaisi hänen arviointiinsa. Viisumikäsikirja tuo sivulla 

54 myös näkökohdan yksittäisestä hakijasta. ”Vilpittömässä mielessä toimivalla 

hakijalla tarkoitetaan hakijaa, jonka rehellisyys ja luotettavuus (erityisesti aiempien 

viisumien laillinen käyttö) on konsulaatin tiedossa ja jonka osalta on varmaa, että 

hakija täyttää maahantuloa koskevat vaatimukset jäsenvaltioiden ulkorajojen 

ylittämiskohtana”.  Käsikirja vielä jatkaa ”Hakijan vilpittömyys määritellään 

tapauskohtaisesti”. 
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Luotettavuuden arvioimiseen liittyy Viisumisäännöstön 21 artiklan 4 kohdan 

mukaan aikaisempien ja suunniteltujen oleskelujen tarkistaminen, jotta voidaan 

varmistaa, ettei viisuminhakija ole ylittänyt jäsenvaltioiden alueella sallittua 

oleskelun enimmäispituutta. 

 

3.6  Muiden jäsenvaltioiden keskusviranomaisten ennalta kuuleminen 
 

Viisumisäännöstön 22 artikla käsittelee päätösprosessiin sisältyvää muiden 

jäsenvaltioiden keskusviranomaisten ennalta kuulemista. Artiklan 1 kohdan 

mukaan jokin jäsenvaltio voi vaatia, että muiden jäsen valtioiden 

keskusviranomaisten on kuultava sen keskusviranomaisia, kun tutkitaan tiettyjen 

kolmansien maiden kansalaisten, tai tiettyihin ryhmien kuuluvien kolmansien 

maiden kansalaisten jättämiä hakemuksia. Artiklan 2 kohdan mukaan kuultujen 

keskusviranomaisten on annettava kyselyyn lopullinen vastauksensa seitsemän 

kalenteripäivän kuluessa kuulemisesta. Jollei jäsenvaltioiden keskusviranomaiset 

ole antaneet vastauksia tämän määräajan kuluessa, katsotaan, ettei maiden 

viranomaisilla ole perusteita vastustaa viisumin myöntämistä. 

Ennen viisumitietojärjestelmän täysimääräistä käyttöönottamista, jäsenmaiden 

keskusviranomaiset vaihtavat keskenään tietoja VISION-verkoston avulla. Kun 

viisumitietojärjestelmä on otettu käyttöön kaikilla alueilla, tiedot tullaan siirtämään 

VIS Mail- järjestelmän kautta. (Viisumikäsikirja I 2010, s. 79) 

Viimeaikaisten Euroopan unionin asettamien pakotteiden vaikutukset ulottuvat 

Venäjän tiettyihin kansalaisiin, joiden kohdalla on asetettu viisumikielto. Näille 

henkilöille ei pakotteiden voimassaolon aikana viisumeita myönnetä 

(Ulkoasiainministeriö).  

Viisumisäännöstön 25 artikla tuo mahdollisuuden jäsenmaalleen alueellisesti 

rajoitetun viisumin myöntämisen ilman vaadittua muiden valtioiden ennalta 

kuulemista. Jos jäsenvaltio haluaa myöntää viisumin humanitaarisista syistä, 

kansallisen edun, kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti, tai asian kiireellisyyden 

vuoksi, tulee se myöntää alueellisesti rajoitettuna (Viisumikäsikirja I, s. 76).   
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Kuosma (2004, s. 230) myös selvittää vanhan UlkomL:n aikaisen selonteon myötä 

samasta; Sopimuspuolia velvoittavasta neuvotteluvaatimuksesta on mahdollista 

poiketa alueellisesti rajoitetun viisumin avulla, jolloin viisumi myönnetään 

alueellisesti rajoitettuna, koskien ainoastaan myöntävää maata. Poikkeamiseen on 

mahdollista päätyä mikäli humanitaariset syyt, kansallinen etu tai kansainvälinen 

velvoite voidaan katsoa sitä vaativan.   

 

3.7  Vaaran tai uhan aiheuttaminen,  rekisteritietojen tarkistaminen 
 

Viisumisäännöstön 21 artiklan 3d kohta velvoittaa jäsenvaltiot tarkastamaan, ettei 

hakija muodosta uhkaa minkään jäsenvaltion yleiselle järjestykselle, sisäiselle 

turvallisuudelle tai kansanterveydelle ja kansainvälisille suhteille, eikä häntä ole 

määrätty jäsenvaltioiden sisäisissä tietokannoissa maahantulokieltoon. Jos 

henkilön katsotaan muodostavan uhan jäsenvaltioiden turvallisuudelle, 

konsulaatilla on oikeus pyytää hakijalta rikosrekisteriote (Viisumikäsikirja I, s. 63). 

Lisäksi tulee tarkastaa, ettei hakijaa ole määrätty maahantulokieltoon Schengenin 

tietojärjestelmässä (SIS) (artiklan 3c kohta). Viisumikäsikirja ohjeistaa samasta: 

”tarkastuksen tulokset on otettava huomioon käsittelyssä”. (Viisumikäsikirja I, s. 

62) 

Kansanterveyteen liittyvien riskien kohdalla konsulaatti voi kieltäytyä myöntämästä 

viisumia, mikäli henkilön kohdalla kyseessä on tauti, jonka Maailman 

terveysjärjestö on kansainvälisten terveyssäännösten mukaan määritellyt uhaksi 

kansanterveydelle, tai kyse on muusta infektiotaudista, tai tarttuvasta loistaudista. 

Taudeista tulee olla säädetty jäsenvaltioiden kansalaisiin sovellettavista 

suojelusäännöksissä. Näissä tapauksissa konsulaateille annetaan tarkemmat 

ohjeistukset kansallisilta keskusviranomaisilta. (Viisumikäsikirja I 2010, s. 63) 

Schengenin yleissopimuksen 96 artikla selventää tietojen tallentamista 

Schengenin tietojärjestelmään. Järjestelmään on tallennettu tietoja 

maahantulokieltoon määrättyjen ulkomaalaisten kohdalta jäsenmaan kansallisen 

ilmoituksen perusteella. Ilmoitus perustuu toimivaltaisen hallintoviranomaisen ja 

tuomioistuinten päätöksiin. Menettelytapoja noudatetaan kansallisen 
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lainsäädännön mukaisesti. Artiklan mukaan päätökset voivat perustua joko yleisen 

turvallisuuden ja järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden uhalle. Uhka voi 

aiheutua ulkomaalaisen läsnäolosta kansallisella alueella. Säännös luettelee 

erityispiirteet henkilön kohdalta, jotka voivat aiheuttaa kyseisen uhan. Mikäli 

ulkomaalainen on tuomittu rikoksesta, josta seuraa vähintään vuoden 

vankeusrangaistus, mikäli kyse on ulkomaalaisesta, jonka voidaan perustellusti 

olettaa jo syyllistyneen vakaviin rikoksiin, tai jonka perustellusti voidaan olettaa 

aikovan tehdä kyseisiä rikoksia jonkin sopimuspuolen alueella. Lisäksi päätökset 

voivat perustua aikaisemmin tapahtuneeseen tilanteeseen, jossa ulkomaalainen 

on ollut käännytys- tai karkotustoimenpiteen kohteena, jota ei ole kumottu tai 

keskeytetty ja johon sisältyy maahantulokielto tai oleskelukielto tai oleskeluun 

liittyvien kansallisten säädösten rikkominen. Säännöstön 101 artikla, 2 kohta 

kohdentaa tietoihin pääsyyn, sekä hakujen tekemiseen oikeuden toimivaltaisiin 

viranomaisiin, joiden tehtävänä on viisumien myöntäminen. Artikla lisää 

oikeutettuihin myös toimivaltaiset keskusviranomaiset joiden tehtävänä on 

viisumihakemusten tutkiminen. 

Asetus viisumijärjestelmää ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä 

viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojen vaihdosta (VIS-asetus, 

(EY) 767/2008) artikla 3 selvittää järjestelmän käyttöön liittyen tietojen saatavuutta 

terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumista, havaitsemista ja 

tutkimista varten. Asetuksen mukaan jäsenvaltioiden nimetyt viranomaiset voivat 

laissa säädetyissä tilanteissa päästä viisumihakemuksen tekemisen yhteydessä 

tallennettaviin, liitetietoihin (mikäli viisumi myönnetään), lisätietoihin (jotka on 

tallennettu hakemuksen käsittelyn keskeytys-tapauksissa), liitetietoihin 

epäämistapauksissa, lisätietoihin viisumin mitätöinti- peruutus- tai 

voimassaoloajan lyhentämistapauksissa, lisätietoihin viisumin 

pidentämistapauksissa. Viranomaisten tulee esittää perusteltu kirjallinen tai 

sähköinen pyyntö asiasta. Vaatimuksena tietoihin pääsyyn on perusteltu oletus, 

että viisumitietojärjestelmän käyttö edistäisi merkittävästi terrorismirikosten ja 

muiden vakavien rikosten torjuntaa, Käytön tulee tapahtua keskusyhteyspisteiden 

kautta. Näiden keskusyhteyspisteiden vastuualueeseen kuuluu valvoa, että 

säädettyjä tietoihin pääsyn ehtoja ja menettelyjä noudatetaan tiukasti. VIS-
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järjestelmää käytetään lisäksi viisumihakemuksen käsittelyssä, 

keskusviranomaisen kuulemisessa ja asiakirjapyynnöissä sekä raporttien ja 

tilastojen laatimista varten. On kuitenkin huomioitava, että kaikkien maiden 

kohdalla jäsenvaltiot eivät vielä ole ottaneet käyttöön järjestelmää. Järjestelmän 

käyttöönotto tapahtuu asteittain. Venäjän osalta VIS-järjestelmän täysimääräinen 

käyttöönotto tulee tapahtumaan muutaman seuraavan vuoden sisällä, 2015-2016 

(Ulkoministeriö, 3/2014) Myös biometristen tunnisteiden kerääminen Venäjän 

Suomen edustuston toimipisteissä on aloitettu.   

Ulkomaalaisrekisterilain (LUlkomr 1:2) kohdan mukaan ulkomaalaisrekisteriä 

pidetään ja käytetään muun muassa ulkomaalaisten maahantuloa ja maastalähtöä 

sekä oleskelua ja työntekoa koskevien asioiden käsittelyä, päätöksen tekoa ja 

valvontaa varten, valtion turvallisuuden suojaamiseksi. Lain (5:1) kohta määrittelee 

henkilöryhmät, joita rekisteri pitää sisällään. Siellä säädetään rekisteritietojen 

kohteeksi mm. henkilöt jotka ovat hakeneet viisumia tai oleskelulupaa.  

Ulkomaalaisrekisteri sisältää tietoja ulkopuolisista tietolähteistä vastaanotettuina.  

Lainkohdan (2:8.1) mukaan sakkorekisteristeristä löytyy tietoa ulkomaalaisille 

tuomituista tai määrätyistä sakkorangaistuksista, tietoja syyttäjäviranomaisessa tai 

tuomioistuimessa vireillä olleista ulkomaalaisten tekemiksi epäillyistä rikoksista 

sekä tietoja ratkaisu- ja päätösjärjestelmästä rikosasioissa ulkomaalaisia 

koskevista ratkaisuista. Lisäksi niiden asioiden lainvoimaisuudesta, mikäli tieto on 

saatavissa. Ulkomaalaisrekisteristä löytyy tietoja (2:8.10) poliisin 

henkilörekisteristä henkilön tunnistamiseksi, sekä tietoja matkustusasiakirjoista. 

 

3.8  Laittoman maahantulon riskin arvioiminen 
 

Viisumisäännöstön 21 artiklan 1 kohdassa velvoitetaan konsulaatti varmistamaan 

aiheutuuko hakijasta laittoman maahantulon riski ja aikooko hakija poistua 

jäsenvaltioiden alueelta ennen haettavan viisumin voimassaolon päättymistä. 

Myös tämän riskin kohdalla hakijaa arvioidaan yksiöllisesti.  Asiassa otetaan 

huomioon hakijan kansallisuus, paikalliset olosuhteet, profiili ja henkilökohtainen 

historia (Viisumikäsikirja, 2010, s. 58).  
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Konsulaattien tulee lisäksi laittoman maahantulon riskin kohdalla arvioida, 

aiheuttaako hakija käyttämällä matkan tarkoitusta, kuten matkailua, liiketoimintaa, 

opiskelua tai vierailua perheen luona, mahdollisesti tekosyynä ja onko todellinen 

matkan tarkoitus asettuminen pysyvästi ja laittomasti jäsenvaltioiden alueelle.  

Konsulaattien tulee määrittää hakijaryhmät, joiden kohdalla mahdollisuus 

erityiseen riskiin on olemassa. Taustalla vaikuttavat paikalliset olosuhteet. 

Huomioon otettavia asioita ovat mm. asuinmaan yleinen tilanne, mahdolliset 

poliittisesti epävakaat alueet, korkea työttömyys, yleinen köyhyys. Ohjeistuksen 

mukaan hakijoiden ryhmittelyssä voitaisiin hyödyntää hakijan sosioekonomisen 

tilanteen vakautta. Sosionomiseen yksilön vakauteen vaikuttavat, esimerkiksi 

perhe- ja muut henkilökohtaiset siteet asuinmaassa tai jäsenvaltiossa, siviilisääty, 

työssäolo, palkkataso, hakijan, hänen puolisonsa, lastensa ja huollettaviensa 

tulojen säännöllisyys, tulotaso, yhteiskunnallinen asema asuinmaassa sekä 

madollinen talon tai kiinteistön omistaminen. Kaikki mahdolliset seikat tulee ottaa 

huomioon, ja on pyrittävä varmistamaan arvioinnin objektiivisuus. Hakemuksia on 

aina arvioitava tapauskohtaisesti. (Viisumikäsikirja 2010, s. 66-67)  

Laittoman maahantuloriskin arvioinnissa on myös otettava huomioon mahdollinen 

aikaisempi laiton oleskelu jäsenvaltioissa ja aikaisempi sosiaaliturvan 

hyväksikäyttö jäsenvaltioissa. Lisäksi tarkistetaan löytyykö hakijalta useita 

viisumihakemuksia, jotka on haettu peräkkäin, joiden perusteet vaihtelevat, eivätkä 

näytä liittyvän toisiinsa. Hakijan mahdollisen kutsukirjeen kohdalla arvioidaan 

kutsun esittäneen henkilön uskottavuus. (Viisumikäsikirja, s. 67-68) 

Viisumisäännöstön, Liite II osassa B ilmentää asiakirjat joilla arvioidaan hakijan 

aikomusta poistua jäsenvaltion alueelta. Asiakirjat, jotka on mainittu listalla, ovat 

seuraavat; paluulippu tai edestakainen lippu tai niitä koskeva varaus, selvitys 

riittävistä varoista asuinmaassa, todistus työpaikasta, pankkitiliotteet, todistus 

kiinteästä omaisuudesta, selvitys kotoutumisesta asuinmaahan, perhesiteet 

osoittava todistus, todistus ammatista. 
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3.9  Poikkeukselliset myöntämisperusteet  
 

Viisumisäännöstön 25 artiklan mukaan on mahdollista myöntää erityisissä 

tapauksissa alueellisesti rajoitettu viisumi. Alueellisesti rajoitetun viisumin 

myöntäminen voidaan myöntää humanitaarisista syistä, kansallisen edun tai 

kansainvälisten velvoitteiden täyttämiseksi. Esimerkkinä Kuosma (2004, s. 228-

229) esittää humanitaarisesta syystä ulkomaalisella myönnetyn alueellisesti 

rajoitetun viisumin, jonka perusteena lähisukulainen tai muu läheinen ihminen on 

ollut vakavasti sairaana Suomessa. Kansallisen edun vuoksi viisumi olisi 

mahdollista myöntää kansainväliseen kokoukseen osallistumiseen tai jos 

viranomainen olisi kutsunut henkilön. Kansainvälisistä velvoitteista voitaisiin ottaa 

esiin kansainvälisten ihmisoikeus-sopimusten velvoitteisiin, jotka tulisi huomioida 

viisumia myönnettäessä. (Kuosma, 2004, s. 228-229) 

Viisumi voidaan myöntää vajavaisten maahantuloedellytysten kohdalla, kun jonkin 

jäsenvaltion vastustaessa yhtenäisen viisumin myöntämistä tai asian 

kiireellisyyden johdosta. Lisäksi alueellisesti rajoitettu viisumi on mahdollista 

myöntää henkilölle, joka on jo oleskellut 180 päivän aikana 90 päivää Schengen 

alueella, mikäli konsulaatti katsoo perusteltujen syiden puoltavan viisumin 

myöntämistä.  Alueellisesti rajoitettu viisumi voidaan edellä esitetysti mahdollisesti 

myöntää silloin, kun maahantuloedellytysten täyttymisen edellytyksistä halutaan 

poiketa, sekä myös silloin, kun jokin jäsenvaltio on halunnut asettaa ehdoksi sen 

jäsenvaltion artiklan 22 mukaisen viranomaisen kuulemisen tiettyjen kolmansien 

maiden kansalaisten, tai tiettyihin ryhmiin kuuluvien kolmansien maiden 

kansalaisten jättämien hakemusten tutkinnassa. Tällöin, mikäli joku jäsenvaltio 

vastustaa yhtenäisen viisumin myöntämistä, viisumi voidaan myöntää alueellisesti 

rajoitettuna. Lisäksi alueellisesti rajoitettu viisumi voidaan myöntää asian 

kiireellisyyden vuoksi, jos 22 artiklan säätämää jonkin maan viranomaisten 

kuulemista ei ole ehditty toteuttaa.  

Alueellisesti rajoitettu viisumi voimassaolo on rajoitettu ainoastaan myöntävän 

jäsenvaltion alueelle. Poikkeustapauksessa alueellisesti rajoitettu viisumi voi olla 

voimassa useamman valtion alueella. Edellytyksenä kuitenkin on, että jokainen 

näistä jäsenvaltioista on suostunut asiaan. Eteen voi tulla myös tilanne, jolloin 
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kaikki jäsenvaltiot eivät tunnusta hakijan matkustusasiakirjaa. Tässä tilanteessa 

voidaan myöntää viisumi, joka on voimassa ainoastaan niiden jäsenvaltioiden 

alueella, jotka ovat tunnustaneet asiakirjan. (Viisumisäännöstö artikla 25) 

Kuosma (2004, s. 228) selvittää tilannetta matkustusasiakirjan kohdalta. 

Matkustusasiakirjojen hyväksyminen Schengen alueella tapahtuu edelleen 

kansallisesti. Tämän johdosta voi tulla tilanne, jossa maahantulon edellytykset 

täyttyvät yhdessä tai joissakin Schengen-valtioissa, mutta eivät yhtenäisesti koko 

Schengen alueella. Tällöin on mahdollista myöntää viisumi alueellisesti rajoitettuna 

vain niiden Schengen-valtioiden alueelle, jossa matkustusasiakirja hyväksytään. 

Jos matkustusasiakirjaa ei ole hyväksytty missään Schengen-maassa, kyseeseen 

voi tulla poikkeuksellisen myöntämisperusteen harkinta.  

 

3.10  Epäämisen perusteleminen 
 

Epäävän päätöksen perusteleminen on ilmoitettava hakijalla vakiolomakkeella. 

Viisumisäännöstön 32 artiklan kohdan 2 mukaan epäämispäätös ja sen 

perusteena olevat syyt on ilmoitettava. Epäävän päätöksen kohdalla tavalliselle 

viisuminhakijalle ilmoitetaan päätöksen perusteet vakiolomakkeella, joka on 

päivitetty vastaamaan viisumisäännöstöä. Hakija saa tällöin perusteet näkyviin 

yleisellä tasolla. Perusteita ei ilmoiteta, mikäli epäävä päätös on perustunut toisen 

Schengen-valtion tai kolmannen maan viranomaisen informaatioon, ja samalla 

oletuksena on, että hakija saattaisi vaarantaa Schengen-valtioiden yleistä 

järjestystä, turvallisuutta, kansallista turvallisuutta tai suhteita toiseen valtioon (HE 

275/2010, s. 10).  

Epäävän päätöksen perusteet ilmoitetaan yksityiskohtaisemmin mahdollisen 

oikaisuvaatimuksen myötä. Kun viisuminhakija kuuluu UlkomL 10 luvun piiriin, 

päätös annetaan (10:155a.3) kohdan mukaisesti hakijalle tarkemmilla tiedoilla. 

Päätös perustellaan, mikäli turvallisuusnäkökohdat eivät ole sitä vastaan. Hakijalle 

annetaan tällöin vakiolomakkeen lisäksi myös erillinen perustelulomake epäävän 

päätöksen johdosta. (HE 275/2010, s. 11, s. 26) 
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Unionin kansalaisen perheenjäsenen kohdalla UlkomL sääntelee kohdan 

(10:155a.4) päätöksen perustelusta seuraavaa; viisumin epäämis-, mitätöimis- ja 

kumoamispäätös on annettava viisuminhakijalle kirjallisesti. Päätös tulee myös 

perustella, jollei perustelu ole vastoin Suomen tai unionin muun jäsenvaltion 

turvallisuusetuja.  

Hallituksen esityksen (HE 275/2010, s.10) mukaan viisumiasioita käsittelevät 

viranomaiset saavat monasti tietoonsa viisumihakemusten käsittelyn, viisumin 

mitätöinnin tai kumoamisen kohdalla päätöstä valmistellessaan muilta Schengen-

valtioilta tai kolmansilta mailta yksittäistä hakijaa koskevia luottamuksellisia tietoja. 

Tietoja käytetään päätöksen teon perusteluina, silloin kun tiedot ovat 

ominaisuuksiltaan sellaisia, että niiden perusteella viisumi tulee evätä, mitätöidä tai 

kumota viisumisäännöstön mukaan. Tämä tekee hallintolain (HL 6:45) mukaisen 

päätökseen liittyvän perusteiden ilmoittamisvelvollisuutta koskevan poikkeamisen 

perusteltuna.  

 

3.11  Harkintavalta viisumin myöntöprosessissa,  ohjaavat periaatteet, 
kokonaisharkinta 
 

Viranomaisen harkintavalta on perinteisesti jaettu kahteen toisistaan olennaisesti 

poikkeavaan päälajiin; oikeusharkintaan eli sidottuun harkintaan ja 

tarkoituksenmukaisuusharkintaan eli vapaaseen harkintaan. Kun käytetään 

oikeusharkintaa, asiassa on katsottu voivan päätyä ainoastaan yhteen oikeaan 

ratkaisuun, jonka päätökseen sovellettavat säännökset yksiselitteisesti osoittavat. 

Tarkoituksenmukaisuusharkinnassa on mahdollisuus päätyä useampaan oikeaan 

ja kuitenkin lainmukaiseen ratkaisuun. Mäenpää (2003, s. 351-352) kirjoittaa 

päätöksentekijän voivan harkintavaltansa rajoissa valita näistä ratkaisun, jonka 

vaikutukset ovat julkisen edun kannalta tarkoituksenmukaisemmat. Kuitenkin 

vapaan ja sidotun harkinnan käyttö ei ole selvärajaista. Päätöksentekijä 

käyttäessään harkintavaltaansa ei oikeudellisesti arvioiden koskaan käytä sitä 

täysin vapaasti, vaikka sovellettava normi olisi väljä. Harkintavaltaan tuovat 

rajoituksia etenkin hallinnon oikeusperiaatteet. Vakiintunut oikeus- tai 

ratkaisukäytäntö määrittää harkintavallan sisältöä. Lisäksi vaikka kyseiseen 



49 
 

lainsäädäntöön liittyvät normit olisivat väljiä, harkinnassa on huomioitava 

ylemmänasteiset säännökset, kuten perus- ja ihmisoikeusnormit sekä EU-oikeus.  

Väljäsisätöisen oikeusnormien soveltamiseen; kuten esimerkiksi joustavien 

oikeusnormien, erottuvat mm. sanoin ”erityiset syyt”, ”perusteltu tarve”, liittyy 

paljon harkintavaltaa, jonka käyttö tulee suhteuttaa lainsäädännön lopulliseen 

tarkoitukseen (Mäenpää, 2003, s. 352). Päätöksen tekijän tulee perustella 

oikeudellisesti käyttämänsä peruste harkinnassa. 

Harkintavallan ulottuvuuteen tulee sisällyttää myös täydentäviä vertailuperusteita. 

Säännösten sanamuotojen ohella mukaan tulevat esimerkiksi menettelylliset 

vaatimukset, soveltamiskäytännön yhdenmukaisuus, sovellettava normisto 

kokonaisuudessaan, normihierarkia, asian luonne, oikeuskäytäntö, yhteen 

sovitettavat intressien ja oikeuksien merkittävyys, sekä harkintavallan 

rajoitusperiaatteet. (Mäenpää, 2003, s.353) 

Harkintavalta esiintyy muodollisesti laajimmillaan, kun toimivaltanormi on säädetty 

väljäksi. Tällöin koko ratkaisun sisältö ja sen lopputulos riippuvat pääasiallisesti, tai 

joskus jopa kokonaan viranomaisen harkinnasta. Näihin lukeutuvat mm. 

säännökset, joissa vain ilmoitetaan luvan tai edun toimivaltaisen viranomaisen, ja 

jättävät määrittelemättä myöntämisen edellytykset. Harkintavalta on myös 

suhteellisen laajaa viranomaisasioissa, joissa viranomainen toimivaltasäännöksen 

säätelemänä ”voi” tai ”saa” ryhtyä toimenpiteisiin. Tällaista laajaa harkintavaltaa 

voidaan kuvailla sanalla ”tarkoituksenmukaisuusharkinta”.  Kuitenkin on 

merkittävää, että päätöksentekijä, joka käyttää laajaa harkintavaltaa, velvoitettu 

asian selvittämistä koskeviin menettelysäännöksiin ja yleisiin hallinto-oikeudellisiin 

periaatteisiin. (Mäenpää, 2003, s. 353-354) 

Nykyisin suurin osa harkintavaltaa säätävistä toimivaltasäännöksistä sisältävät 

joustavin ja väljin normein määriteltyjä perusteita. Tällöin harkintavalta on sidottu 

sääntelyihin. Näissä tilanteissa harkintavalta on määritelty niin, että viranomaisella 

on mahdollisuus ja yleensä myös velvollisuus ottaa huomioon erilaisia näkökohtia, 

intressejä, arvoja ja hallinnollisia tarkoituksenmukaisuusnäkökohtia. Joustavien 

oikeusnormien tehtävänä on määritellä pääasiallisesti, mitkä ovat ne näkökohdat, 

jotka voidaan ottaa huomioon harkintaa käytettäessä. Tällaisessa harkinnassa on 
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kyse myös oikeusharkinnasta siitä syystä, että päätös on tehtävä soveltamalla 

oikeussäännöksiä ja samalla niiden määrittelemissä rajoissa. Harkintavallan 

käyttäminen tässä harkinnassa voi periaatteiltaan olla monipuolisempaa ja laaja-

alaisempaa kuin suppeassa harkinnassa. Viranomainen voi tätä harkintavaltaa 

käyttäen päätyä myös perustellusti eri ratkaisuvaihtoehtoihin.  (Mäenpää, 2003, s. 

355) 

Harkintavallan laajuuteen on välittömimmin vaikutusta päätöksen sisältöä 

koskevilla toimivaltasäännöksillä. Harkintavallan käyttö tulee suhteuttaa päätöksen 

teon kriteerien mukaisiin arviointiperusteisiin. Kun harkintavaltaa käytetään, 

päätösvaltaa ohjaava säädös tulee ottaa huomioon kokonaisuudessaan. Lisäksi 

toimivaltasäännöstön soveltamisen yhteydessä kaikki asiaan vaikuttavat seikat ja 

olosuhteet tulee huomioida. (Mäenpää, 2003, s.356) 

Viranomaistoiminnassa harkintavallan käyttämisessä myös toimintaa yleisesti 

ohjaavat ja rajoittavat säännökset. Näitä ovat esimerkiksi menettelysäännökset. 

Menettelysäännöksiä on säädetty mm. koskien asiakirjojen julkisuutta, 

asianosaisen kuulemista, päätöksen perustelemista. Menettelysäännösten avulla 

pyritään varmistamaan esim. asian riittävä selvittäminen, monien näkökulmien 

huomioon ottaminen, sekä harkintavallan julkinen valvonta. Harkintavallan 

käytössä perusoikeuksilla ja ihmisoikeuksilla on merkitystä. Viranomaisen kuuluu 

yleisenä velvollisuutena soveltaa perus- ja ihmisoikeusmyönteistä tulkintaa 

toiminnassaan, johon kuuluu myös harkinta.  (Mäenpää, 2003, s. 356) 

Viranomaisen toimintaan kuuluessa EU-oikeuden soveltaminen ja sellaisten 

päätösten tekeminen, joiden tarkoituksena on EU-oikeuden toteuttaminen, 

harkintavallan rajoja määrittää EU-oikeuden tulkintavaikutus eli välillinen vaikutus. 

Sen merkitys tulee esiin valtion toimielinten velvollisuutena tulkita ja soveltaa 

kansallista lainsäädäntöä niin, että mahdolliset vastakkaisuudet ja ilmenevät 

ristiriidat unionin oikeuden kanssa vältettäisiin. Kansallisen lainsäädännön tulkinta 

ja soveltaminen tulee tapahtua siten, että EU-oikeuden tarkoittama päämäärä on 

mahdollista saavuttaa. Jos kansallista lakia ei voi tulkita niin, kansallinen laki on 

siinä tapauksessa jätettävä soveltamatta. (Mäenpää, 2003, s.357) 
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Harkintaa ohjaavilla periaatteilla on Mäenpään mukaan ollut vakiintuneen 

käytännön mukaan keskeinen rooli harkintavallan laajuuden arvioinnissa 

(Mäenpää, 2003, s. 357) Hallinnon oikeusperiaatteita on tuotu esiin hallintolain 

kohdassa (2:6). Hallintolain kohdan mukaan viranomaisen tulee kohdella 

hallinnossa asioivia tasapuolisesti, ja myös käytettävä toimivaltaansa yksinomaan 

lain mukaan hyväksyttäviin tarpeisiin. Viranomaisen toiminnan tulee myös olla 

puolueetonta ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden 

tulee suojata oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Vaikka HL 

kohdassa (2:6) määrittelee oikeusperiaatteet, esim. oikeusvarmuus ei ole 

nimenomaisesti hallintolain alaista sääntelyä. Myös hallinnon laillisuusperiaatteet 

säännellään suoraan perustuslaista (PL 2:3). (Mäenpää, 2011, s.50) 

Suomen hallinto-oikeuden keskeisiä ja yleisesti hyväksyttyjä arvopäämääriä on 

vakiintuneesti ollut ihmisten yhdenvertaisuus, hallinnollisten ratkaisujen 

objektiivisuus, julkisen vallankäytön suhteellisuus sekä lainsäädännön tarkoituksen 

kanssa sopusoinnussa oleva päätöksen teko. EU-oikeus on tuonut esiin ja 

vahvistanut EU-oikeudellisen oikeuskäytännön vaikutuksesta perusteltujen 

odotusten suojaamisen tarpeen. Nämä arvopäämäärät ovat saaneet muotonsa 

oikeuskäytännössä ja hallinto-oikeudellisessa doktriinissa. Nykyisin nämä 

päämäärät saavat eräin osin vahvistusta myös perustuslain säännöksistä. 

(Mäenpää, 2011, s. 58) 

Mäenpää (2011, s.59) korostaa erityisesti tarkoitussidonnaisuuden periaatteen 

merkitystä harkintavallan laajuuden määrittelyssä. Tarkoitussidonnaisuuden 

periaatteen hän määrittelee sanoin: ”Viranomainen saa käyttää toimivaltaansa 

yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin, eikä viranomainen saa 

käyttää harkintavaltaansa väärin”. Hän tuo toisessa kohtaan esiin 

tarkoitussidonnaisuusperiaatteen liittyvän viranomaisen toiminnan pyrkimyksiin. 

Hän esittää, että viranomaisella tulisi kaikissa toimissaan olla pyrkimys toteuttaa 

tehtävänsä niin, että toimet edistävät yleistä etua parhaiten järkiperäisimmällä ja 

soveliaimmalla tavalla.  Harkintavallan käyttöä rajoittavana tekijänä hän tuo esiin 

yhdenvertaisuusperiaatteeseen sisältyvän vaatimuksen johdonmukaisuudesta. 

Kun yhdessä tapauksessa on käyttöön otettu tietty harkintaperiaate ja linjaus, 

vastaavanlaisissa tapauksissa samanlaista harkintaa on käytettävä 
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johdonmukaisesti.  Epäyhtenäisen ratkaisumenettelyn käyttäminen voi helposti 

johtaa syrjivään tai suosivaan päätöksentekoon. Johdonmukaisen 

ratkaisukäytännön noudattaminen ei kuitenkaan anna oikeutta kaavamaiseen 

tulkintaan. Viranomaisella on kuitenkin oikeus myös muuttaa ratkaisukäytäntöään, 

mikäli hänellä on siihen perusteltu syy. Tällöin uutta käytäntöä tulisi myös alkaa 

noudattaa johdonmukaisesti. Kun viranomainen käyttää harkintavalta, sen käyttö 

velvoittaa myös ottamaan huomioon mm. olosuhteiden erilaisuus. Syrjivä 

päätöksen tekeminen voi tulla esiin valikoivalla tavalla oikeuksien ja etujen 

suosimisen kautta. (Mäenpää, 2003, s. 358)  

Mäenpää määrittelee muut oikeusperiaatteet seuraavasti. 

Yhdenvertaisuusperiaate; ”Viranomaisella ja virkamiehellä on velvollisuus kohdella 

hallinnon asiakkaita tasapuolisesti ja johdonmukaisesti”. Objektiivisuusperiaate; 

”Viranomaistoiminnan on oltava riippumatonta ja puolueetonta, mikä lisäksi 

viranomaisen toimien on oltava objektiivisesti perusteltavia”. 

Suhteellisuusperiaate; ”Viranomaisen toimien on oltava oikeassa suhteessa niille 

laissa määriteltyyn tavoitteeseen nähden.” Luottamuksensuojaperiaate; 

”Viranomaisen toimien on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja 

odotuksia”. (Mäenpää, 2011, s. 59) 

Viisumipäätöksen kohdalla käytetään harkintavaltaa viisumipäätöksen 

maahantuloedellytysten, laittoman maahantuloriskin, jäsenvaltioiden 

turvallisuusriskille vaaran aiheuttamisen ja hakijan aikomuksen poistua 

jäsenvaltioiden alueelta viisumin voimassaolon aikana arvioimisessa. 

(Viisumisäännöstö 21 artikla).  Vanhan UlkomL aikainen viisumeita koskeva (HE 

28/2003) on tuolloin myös selvittänyt harkintaa käytettävän maahantulon 

edellytysten, kuten suunnitellun oleskelun tarkoituksen arvioimiseen. 

Yhtenäisen viisumin myöntämiseen säädetty 24 artikla on jättänyt harkintavaltaa 

viranomaiselle liittyen viisumirajoituksiin. Viisumihakija ilmoittaa artiklan 11 

mukaisella hakemuslomakkeella pyytämänsä maahantulokertojen määrän sekä 

suunnitellun oleskelun ajan. 24 artikla säätää, että viisumi voidaan myöntää yhtä, 

kahta tai useampaa maahantuloa vasten. Viisumipäätökset ja hakemusten 

käsittelyn suorittaa 4 artiklan valtuuttamana konsulaatit. Viisumin myöntävä 

viranomainen käyttää päätösvaltaansa harkitsemalla myönnetäänkö viisumi 
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yhdelle, kahdelle tai useammalle maahantulolle ja samalla päättä viisumin 

voimassaoloajan pituus. Enimmäisvoimassaoloaika viisumille on viisi vuotta. 

Lisäksi 24 artikla esittää harkinnan kenttään kuuluvaksi, myönnetäänkö viisumin 

voimassaoloaikaan sisällytettäväksi 15 päivän lisäaikaa. Perusteet myöntämättä 

jättämiselle ovat yleinen järjestys, tai jonkin jäsenvaltion kansainväliset suhteet. 

(HE 275/2010) 

Viisumisäännöstön 14 artiklan 6 kohta antaa konsulaatille mahdollisuuden poiketa 

hakemuksen liiteasiakirjavaatimusten kohdalla yhdestä tai useammasta kohdasta, 

mikäli hakijan luotettavuus ja rehellisyys ja aikaisempien viisumien käyttö on 

tiedossa. Tämä arvioiminen kuuluu myös harkinnan piiriin. Vanhan UlkomL 

aikainen (HE 28/2003) kytkee viisumiharkinnan arviointiperusteisiin yleisen 

Schengen-valtioiden turvallisuustilanteen, laittoman maahanmuuton torjumisen ja 

kansainvälisten suhteiden kunnossa pitämisen. Esityksen mukaan näkökohtien 

painottaminen voi vaihdella hakijan lähtömaan tilanteen mukaan.  

Kyse on viisumipäätösten kohdalla aina hakijan kokonaisvaltaisesta 

tapauskohtaisesta arvioimisesta, kuten (Kuosma, 2004, s.230) myös tuo esiin. 

UlkomL aikaisen (HE 28/2003) mukaan viisumipäätöksen tekemiseen liittyy laaja 

harkintavalta.  

 

4.  VALITUSMENETTELYN SÄÄNTELY JA MUUT MAHDOLLISET 
MUUTOKSENHAKUKANAVAT 
 

 

4.1  Epäävän viisumipäätöksen valitusmenettely 
 

4.1.1 Valitusmenettelyn sääntely
 

Viisumisäännöstö sääntelee 32 artiklan 3 kohdassa viisumin epäämistä. 

Säännöstö ilmaisee, että hakijalla, on oikeus hakea muutosta epäävään 

päätökseen. Muutosta tulee hakea siltä jäsenvaltiolta, joka on päätöksen tehnyt, 
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kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltioiden tulee 

antaa hakijalle tiedot muutoksenhaun yhteydessä noudatettavasta menettelystä 

viisumisäännöstön liitteen VI mukaisesti. Säännöstö ei säädä 

muutoksenhakuoikeudesta muiden kuin viisumin epäämisen, mitätöinnin ja 

kumoamisen osalta (HE 275/2010). 

UlkomL kohdan (13:191.1) mukaisesti muutosta ei saa hakea valittamalla koskien 

viisumin myöntämistä, epäämistä, jatkamista, viisumin mitätöintiä tai viisumin 

kumoamista koskevaan päätökseen. Valitus on mahdollista ainoastaan 

tapauksessa, jos kyse on sellaisesta unionin kansalaisen tai häneen 

rinnastettavasta perheenjäsenestä, johon tulee sovellettavaksi lain 10 luvun 

säännökset. (25.3.2011/266) 

Suomella on käytössä viisumin epäämistapausten muutoksenhakuun 

oikaisuvaatimusmenettely, joka säädetään ulkomaalaislain kohdan (UlkomL 

25.3.2011/266 (13:191a) mukaan. Lainkohdassa säädetään seuraavaa: 

”Viisumisäännöstön mukaiseen viisumin epäämis- ja mitätöintipäätökseen, sekä 

sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan 

pyynnöstä haetaan oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta siten kuin 

hallintolain 7a luvussa säädetään”. Mikäli kyse on unionin kansalaisen tai häneen 

rinnastettavan perheenjäsenen viisumin epäämis- mitätöimis- tai kumoamispäätös, 

johon sovelletaan UlkomL 10 luvun säännöksiä, oikaisuvaatimusta ei saa tehdä. 

UlkomL (13:191a.2) säätelee menettelyä vielä lisää; viisumin epäämis-, mitätöinti- 

ja kumoamispäätöstä koskeva oikaisuvaatimus on käsiteltävä ilman aiheetonta 

viivytystä. Oikaisuvaatimusta koskevan asian voi ratkaista asianomaista 

kuulematta, jollei kuulemiseen ole erityistä tarvetta. Aikaisemmin edellä 

ilmaistuihin päätöksiin ei ole voinut hakea muutosta lainkaan. Oikaisuvaatimus on 

tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus tulee 

toimittaa suomen tai ruotsin kielellä edustustoon. Suomi otti käyttöön 

oikaisuvaatimusmenettelyn 5.4 2011 ulkomaalaislain muutoksen vaikutuksesta 

(LUlkomL 266/2011).   

Viisumikäsikirjan suositeltavan käytännön mukaisesti jäsenvaltioiden tulee pyrkiä 

laatimaan viisumin epäämisestä ilmoittamiseen, epäämisen perustelemiseen ja 
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muutoksenhakuoikeudesta annettavaan tiedonantoon kirjallinen ilmoitus 

asuinmaan virallisella kielellä tai jollakin virallisella kielellä jota käytetään EU:n 

toimielimissä, esimerkiksi englanniksi (Viisumikäsikirja, 2010 s.83). 

 

4.1.2  Oikaisuvaatimusmenettely 
 

Oikaisujärjestelmässä jo kerran hallintopäätöksellä tiedoksi annettu asia on 

uudelleen vireillä ja uudelleen käsiteltävänä hallintoviranomaisella. Tällä 

viranomaisella on oikeus muuttaa eli oikaista jo aikaisemmalla päätöksellä 

ratkaistu tulos. Oikaisun ydin tulee esiin siinä, että hallintoviranomaisella on 

päätöksen oikeusvoimavaikutuksen estämättä mahdollisuus päätöksen väitetyn tai 

epäillyn virheen korjaamiseksi. Kyse on viranomaisen antamasta oikeusturvasta 

asianosaiselle konkreettisessa asianosaista koskevassa tilanteessa. Koska 

kyseessä on korjaava toiminta kohdistuen hallintopäätökseen, oikaisulla turvataan 

hallinnon asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja luottamus hallinnollista toimintaa 

kohtaan. (Halila & Aer, 2011, s.7) 

Suomessa viranomaisessa käytettävissä oleva oikaisukeino on kehitetty 

nojautumaan kolmeen peruslinjaukseen. Ensimmäinen kehittämislinjaus koskee 

hallintolaissa säädettyä itseoikaisua. Hallintolaissa esiin tuodut itseoikaisukeinot 

on tarkoitettu asiavirheen korjaamiseen (varsinainen itseoikaisu) ja kirjoitusvirheen 

korjaamiseen (teknisluonteinen itseoikaisu). Toisena oikaisuvaatimuksen 

lainsäädännöllisenä järjestämisen muotona on kehitetty oikaisun kytkeminen 

valitukseen. Tällöin oikaisu kuuluu muutoksenhakuprosessiin, ja on itse osa 

muutoksenhakua. Hallinnon päätöksentekoviranomaisella on tällöin toimivalta 

valituskirjelmän pohjalta suorittaa oikaisu, jos se katsoo valituksen vaatimuksen 

perusteet hyväksyttäviksi. Järjestelmästä puhutaan nimellä valitukseen sidottu 

oikaisu. Kolmas kehittämislinjaus kuuluu valituksen pakollisen esivaiheen 

muodostamaan oikaisuvaatimusjärjestelmään. Tästä oikaisuvaatimus-

oikeussuojakeino on käytetty myös ilmausta lakisääteinen itseoikaisu, joka kuuluu 

oikaisukeinojen muodostamaan kokonaisuuteen.   Tämän järjestelmän mukaisesti 

viranomaisen tulee tarkistaa lakiin nojautuvasta oikaisuvaatimuksesta, tuleeko 

aikaisemmasta hallintopäätöksestä näkyviin (rasittaako) oikaisuvaatimuksessa 
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väitetty virhe. Mikäli mahdollinen virhe löytyy, asia voidaan ottaa 

valitusviranomaisen tutkittavaksi. (Halila & Aer, 2011, s. 7) 

Hallintopäätöksen kumoamisen tai muutoksen vaatimus edellyttää, että 

oikaisuvaatimuksen tekijä tuo esiin, että päätös on joltakin osaltaan väärä. 

Oikeudellinen peruste, jolla tyytymättömyys hallintopäätökseen tuodaan esiin, on 

nimeltään oikaisuvaatimusperuste. Oikaisuvaatimusperuste tarjoaa 

oikaisuvaatimusta hoitavalle viranomaiselle instrumentin, jonka avulla 

hallintopäätöksen oikeellisuus arvioidaan. Oikaisuvaatimusperusteelle ei ole 

yleistä määritystä lainsäädännössä. Hallintopäätöksen oikaisulle on mahdollisuus 

tämän johdosta tarkastella sekä laillisuuden että tarkoituksenmukaisuuden 

kannalta. Yleisenä oletuksena oikaisuvaatimuksen tarkastelussa pidetään sitä, 

että oikaisua vaaditaan laillisuusperusteella. Tämä on liitoskohta varsinaiseen 

muutoksenhakuun, eli valitusasioihin. Päätös on syntynyt virheellisessä 

järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, päätös 

on muuten lainvastainen. Ainoastaan silloin kun oikaisuvaatimuksessa vedotaan 

siihen, että päätös olisi jollakin tavalla epätarkoituksenmukainen, oikaisuvaatimus 

katsotaan tehdyn tarkoituksenmukaisuusperusteella. Tällöin edellytyksenä on, että 

oikaisuvaatimukseen kohdistuva päätös on nojautunut 

tarkoituksenmukaisuusharkintaan. (Halilla & Aer, 2011, s. 122-123) 

Oikaisuvaatimuksen tekijän ei ole tarpeen erikseen tuoda julki, minkä 

oikeudellisten näkökohtien kautta hän asiassa vetoaa. Hakijan tulee vain 

oikaisuvaatimuksessaan kertoa, miltä osin päätökseen haetaan muutosta, ja syy 

siihen. Oikaisuvaatimusviranomaisen tulee selvittää mitä oikeusjärjestys edellyttää 

ja sen tulee myös ratkaista, onko päätös muutoksenhakijan esittämällä tavalla lain 

vastainen.(Halila & Aer, 2011, s. 123) Hallintolaki (8 §) edellyttää että 

viranomaisella on velvollisuus antaa neuvoja oikaisuvaatimuksen tekemisessä. 

Myös viranomaisen tulee vastata asiointia koskeviin tiedusteluihin ja kysymyksiin.  

(Halila & Aer, 2011, s. 123, 125) 

Oikaisuvaatimuksen vireillepanon laittamiseen säädetään aina määräaika. 

Yleensä vireillepanoaika on säädetty asianomaisessa erityislainsäädännössä ja 

sen on yleensä säännelty samaan yhteyteen kuin itse oikaisuvaatimusvelvoite. 

Määräajat vaihtelevat riippuen asiayhteydestä. (Halila & Aer, 2011, s. 129) 
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Viisumeiden kohdalla määräaika on 30 vuorokautta. Oikaisuvaatimus tulee tehdä 

joko suomen tai ruotsin kielellä.  Kielilaki (KieliL 3:12) 

Oikaisuvaatimuksen ollessa käytössä, siihen on pakko turvautua, eikä asiaa ole 

mahdollista suoraan viedä hallintotuomioistuimen ratkaistavaksi. Hallintolain- ja 

usein erityissäännöksin on säädetty erikseen valituskiellosta kohdistuen 

päätökseen, johon on haettava muutosta oikaisun avulla. Mikäli valitus on tehty 

valituskiellosta piittaamatta, asia tulee tuomioistuimessa vireille, ja silloin myös 

tuomioistuimen on se ratkaistava.  Tuomioistuin ei voi kuitenkaan tällöin tutkia 

esitettyjä vaatimuksia valituskiellosta johtuen. Oikaisuvaatimuksena käsitellyt 

päätökset ovat yleensä valituskelpoisia.  Kyseessä ovat sellaiset päätökset, joihin 

oikaisuvaatimuksen perusteella on tehty ratkaisu, tai oikaisuvaatimus on jätetty 

tutkimatta (HLL 5§).  Oikaisuvaatimuksen ratkaisuun liittyvä valittaminen voi olla 

erityisen säännöksen nojalla kiellettyä.  Tällöin päätökseen tulee sisällyttää 

ilmoitus säännöksestä, jonka perusteella valittaminen ei ole mahdollista. 

Oikaisuvaatimuksen käsittely ei kuulu hallintolainkäyttöasioiden piiriin. 

Oikaisuvaatimus ei tästä johtuen ole lainkohdassa tarkoitettu valitus, vaikka 

dokumentti olisi nimetty valitukseksi. (Halila & Aer, 2011, s. 237-238, 242) 

Hallintolakiin on lailla 581/2010 lisätty 7a luku. Luvun tavoitteena (HE 226/2009  

s.1) on selkeyttää oikaisuvaatimuksen asemaa ja luonnetta oikeussuojakeinona.  

Tarkoituksena on myös ollut lisätä menettelyn ennustettavuutta. Ulkomaalaislain 

HE 275/2010 (s.1) mukaan hallintolain 7a luvun mukainen menettely on 

muutoksenhakutoimenpide. Tämän myös sanotaan täyttävän viisumisäännöstön, 

32,34 ja 37 artiklan vaatimukset muutoksenhakuoikeudesta viisumin epäämiseen, 

mitätöintiin ja kumoamiseen. 

Hallituksen esitys (HE 275/2010 s.12) avartaa oikaisuvaatimusmenettelyn 

käyttöönoton taustoja. Suomen ulkomaalaislaki ei aikaisemmin vastannut 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta viisumisäännöstön laatimisesta 

muutoksenhaun puuttumisen kohdalta (3 luku 32 artikla kohta 3). Kuitenkin 

viisumisäännöstön tultua voimaan, myös UlkomL oli laitettu vastaamaan 

viisumisäännöstöä siihen tehtyjen muutosten johdosta.  Perustuslakivaliokunta oli 

aikaisemmissa lausunnoissaan (PeVL 4/2004, PeVL 23/1998) koskien 

muutoksenhaun puuttumista arvioinut pidettävän perustuslain oikeusturvakohdan 
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(2:21.1) tarkastelunäkökulman kannalta hyväksyttävänä. Kohta säätelee jokaisen 

oikeudetta saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta 

viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa 

viranomaisessa. Lisäksi säädetään oikeudesta saada oikeuksiaan ja 

velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman 

lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Laki vielä jatkaa käsittelyn julkisuudesta ja 

oikeudesta tulla kuulluksi, oikeudesta perustellun päätöksen saamiseen ja 

oikeudesta muutoksenhakuun, turvataan lailla. Tällä kertaa perustuslakivaliokunta 

tuo esiin kantansa (PeVL 55/2010), jonka mukaisesti se kehottaa 

hallintovaliokuntaa vielä punnitsemaan sitä, onko oikaisuvaatimusmenettely, jossa 

annettuun päätökseen ei saisi hakea muutosta valittamalla, riittävä keino 

viisumisäännöstön vaatimuksen, oikeudesta hakea muutosta, täytäntöönpanoon. 

Hallintovaliokunnan toteamuksen mukaan oikaisuvaatimusmenettelyssä 

viisuminhakijalla on oikeus hakea muutosta epäämispäätökseen siltä valtiolta joka 

on lopullisen päätöksen tekijä. Hallintovaliokunta pitää näin ollen 

oikaisuvaatimusmenettelyä riittävänä oikeusturvakeinona. Kuitenkin 

hallintovaliokunta antaa ulkoasiainministeriölle kehotuksen seurata kuinka 

oikaisuvaatimusmenettely toimii käytännössä. 

Jos epäävään viisumipäätökseen liittyvän oikaisuvaatimuksen kohdalla kyse on 

viranomaisvirheestä, viranomainen korjaa tekemänsä asia-, menettely-, tai 

tarkoituksenmukaisuusvirheen. Jos hakija tuo esiin uutta oleellista tietoa 

todistettuna esim. dokumenttien avulla, hakemusta katsotaan kokonaisuutena 

uuden tiedon valossa. Päätösharkinta saattaa tuoda epäävään päätökseen uuden 

myönteisen ratkaisun. Oikaisuvaatimukseen vastauksena tehtyyn päätökseen 

hakija ei saa hakea muutosta valittamalla. (Ulkoasiainministeriö, haastattelu) 

Kolmannen maan kansalaisen kohdalla, sekä EU-kansalaisen perheenjäsenen, 

johon ei sovelleta UlkomL 10 luvun säännöksiä, muutoksenhaku epäämis-, 

mitätöinti- ja kumoamispäätökseen tapahtuu siis edellä esitetyn perusteella 

oikaisuvaatimusmenettelyä käyttäen. Oikaisuvaatimuksen saatuaan edustuston 

virkamiehet tutkivat hakemuksen, selvittävät ja tarkistavat päätökseen johtaneet 

perustelut ja tutkivat onko päätös tehty päätösmenettelyn ohjeistuksen mukaisesti. 

Oikaisuvaatimuksen käsittelijän tulee olla esteetön, hänellä ei saa olla kontakteja 
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hakijaan. Ylisesti hakemuksen käsittelee eri virkamies, joka alkuperäisen 

päätöksen on tehnyt. Uuden ratkaisun tekijän tulee olla tavallaan puolueeton ja 

ennakkokäsityksistä vapaa asian käsittelyssä. Edustuston käsittelemästä 

oikaisuvaatimuksesta voidaan konsultoida Ulkoasiainministeriön passi- ja 

viisumiyksikköä. Mikäli edustusto toteaa virheen asiakkaan päätöksessä, hakemus 

otetaan tutkittavaksi ja ratkaistaan asia uudestaan. Tällöin käsittelijän hallintolain 

itseoikaisusäännökset voivat tulla käyttöön. (Ulkoasiainministeriö, haastattelu).  

 

4.1.3  Hallintovalitus tuomioistuimeen  
 

Muutoksenhaku hallintopäätökseen tapahtuu valittamalla.  Valtion viranomaisten 

kohdalla päätöksistä valitetaan hallintovalituksella. Hallintovalituksen perusteet 

määräytyvät hallintokäyttölain mukaan. Hallintovalituksen kohdalla näkyy 

valitusoikeuden suppea-alaisuus. Hallintopäätökseen tapahtuva muutoksenhaku 

hallintovalituksella saa hakea yleisesti vain henkilö, johon päätös kohdistuu, tai 

jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Tällöin 

kyseessä on asianosainen, joka on päätöksen tai sen välittömien 

oikeusvaikutusten kohde.  Kuitenkin päätöksen välittömät vaikutukset 

oikeussubjektin etuun, oikeuteen tai velvollisuuteen, ovat myös peruste 

valitusoikeudelle.  Jos päätöksen vaikutukset ovat huomattavia ja oikeudellisesti 

suoraan kohdistuvia, valitusoikeus siirtyy myös muille, päätöksen välittömille 

kohteille. (Mäenpää, 2011, s. 354-356, 357) 

Hallintovalitus voidaan tehdä vain jo valmiiseen, konkreettiseen 

hallintopäätökseen, joka on jo ratkaistu. Hallintovalitus yleensä lykkää päätökseen 

kohdistuvaa täytäntöönpanoa. Todellisuudessa, päätös voidaan usein panna 

täytäntöön hallintokäyttölain kohdan (6:31.2) erityissäännöksen nojalla, vaikka 

hallintovalitus olisi laitettu vireille. Hallintovalituksen käyttöalan rajoite tulee 

näkyviin siinä, että sitä voidaan käyttää ainoastaan laillisuuskysymyksissä. 

Hallintotuomioistuinten toimivalta ulottuu ainoastaan laillisuuteen, eikä sen 

tehtäviin kuulu arvioida hallinnollisten päätösten tarkoituksenmukaisuutta. Näin 

ollen viranomaisen valittua lainmukaisista ratkaisuista yhden, 

hallintotuomioistuimella ei ole toimivaltaa puuttua päätökseen, vaikka sen 
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näkökannan mukaan toinen vaihtoehdoista olisi ehkä ollut parempi tai 

taloudellisempi. Hallintotuomioistuin ratkaisussaan, tutkiessaan hallintovalitusta, 

voi pitää päätöksen voimassa, tai kumota päätös lainvastaisena. Tuomioistuimella 

on myös mahdollisuus palauttaa päätös uudelleen käsiteltäväksi. Päätöksen 

sisällön muuttaminen hallintotuomioistuimessa valituksen seurauksena kuuluu 

myös mahdollisiin toimenpiteisiin. Valitus viranomaisen tekemästä päätöksestä 

kuuluu tehdä sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä viranomaisen toimialue 

sijaitsee. Hallintopäätös, josta valitetaan, saa lainvoiman kun hallintotuomioistuin 

on päätöksensä tehnyt. (Mäenpää, 2011, s. 355, 361-362)  

UlkomL kohta (13:192.4) kohta sääntelee viisumien kohdalla hallintovalituksen 

toimivaltaisen hallinto-oikeuden. Ulkomaalaisen kohdalla toimivaltainen hallinto-

oikeus on Helsingin hallinto-oikeus.   Edustuston tekemään epäävään 

viisumipäätökseen, joka koskee unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavien 

perheenjäsenten, joihin sovelletaan vapaan liikkuvuuden direktiiviä, tulee hakea 

muutosta viisumin epäämis-, kumoamis- ja mitätöimispäätökseen valittamalla 

Helsingin hallinto-oikeuteen. Unionin kansalaisiin rinnastetaan UlkomL (1:3.2) 

kohdan mukaan Islannin, Liechtensteinin, Norjan ja Sveitsin kansalaiset. Myös 

vapaan liikkuvuuden direktiivi (DIR 2003/38/EY, artikla 30, kohta 3) vaatii 

ilmoittamaan asianomaiselle henkilölle tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen 

muutoksenhakua varten. 

 

4.1.4  Hallintokantelu 
 

Hallinnon laillisuusvalvonnan sisältämä hallintokantelu on tärkein yksityisen 

henkilöin käytössä oleva oikeusturvakeino. Sen tarkoituksena on ilmoittaa 

lainvastaisesta menettelystä tai hallinnollisesta epäkohdasta. Hallintokantelu tulee 

kohdistaa kantelun kohteena olevan henkilön esimiehelle, viranomaisen toimintaa 

valvovalle hallintoviranomaiselle tai yleisille laillisuusvalvojille. (Mäenpää, 2011, s. 

244)  

Kanteluviranomaisen toimivaltaan kuuluu lähinnä menettelyn ja toiminnan 

laillisuuden arviointi. Kanteluviranomaisen huomio voi myös kiinnittyä esim. hyvän 



61 
 

hallintotavan noudattamiseen.  Tällöin tarkastetaan, onko viranomaisen toiminta 

vastannut hyvää hallintotapaa. Kantelu ei johda hallintopäätöksen muuttamiseen 

tai kumoamiseen. Kuitenkin hallintoviranomaisella on mahdollisuus ryhtyä toimiin 

virkavastuun toteuttamiseksi ja lainvastaisen päätöksen purkamiseksi. (Mäenpää, 

2011, s.245) 

Hallintokantelu on siirretty HL alaisuuteen 1.9.2014 ( 8a:53a-53d). HE (50/2013, s. 

4, s.6) luonnehtii hallintokantelua lähinnä hallinnon muutoksenhakujärjestelmää 

täydentävänä oikeussuojakeinona. Sen tärkeys tuodaan esiin erityisesti 

tapauksissa, joissa ei säännönmukaisia muutoksenhakukeinoja ole käytettävissä. 

Hallintokanteluasian päätös ei kohdistu kenenkään yksityiseen oikeuteen, etuun 

tai velvollisuuteen. Kantelijan ja kantelun kohteen oikeusturva tulee kuitenkin 

huomioida sekä kantelun käsittelyssä, että ratkaisussa. Oikeuksien turvaamisen 

kannalta edellytetään, että kanteluasian käsittelyssä ja ratkaisemiseksi selvitetään 

tarvittavat oikeusnormit ja tosiseikat.  

Mikäli hallintokantelu on kohdistettu oikeuskanslerille tai oikeusasiamiehelle, ei 

käsittelyssä sovelleta hallintolakia. Muiden viranomaisten kyseessä ollessa, niiden 

tulee noudattaa hyvän hallinnon perusteita. Niiden tulee myös turvata asiaa 

koskettavien henkilöiden oikeudet.  Hallintokantelua koskevasta päätöksestä ei voi 

valittaa. (Mäenpää, 2011, s. 245) V 

Viisumiasioissa hallintokantelu virallisen menettelyn kautta kuten muidenkin 

ministeriöiden kodalla kohdistuu oikeuskanslerille, tai eduskunnan 

oikeusasiamiehelle. Molempien viranomaisten tehtäviin kuuluu tuomioistuinten, 

muiden viranomaisten, virkamiehien, julkisyhteisöjen työntekijöiden, ja muiden 

julkisia tehtäviä hoitavien tekemisten valvonta, niin että lakia on noudatettu ja 

heidän velvollisuutensa on tehty. Samalla oikeuskansleri ja eduskunnan 

oikeusasiamies valvovat perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista. (Husa & 

Pohjolainen, 2014, s. 123) 

HL (8a:53b) kohta säätelee hallintokantelun vanhentumisajan, joka on 2 vuotta, 

HE 50/2013 kuitenkin selventää, ettei vanhentumisaika ole ehdoton. 

Poikkeaminen asiassa on mahdollista erityisen syyn johdosta. Erityisen syyn 

arvioinnissa kiinnitetään huomiota asian yleiseen merkitykseen, asian tärkeyteen 
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kantelijalle ja kantelijan tosiasiallisiin mahdollisuuksiin vaikuttaa reagoida asiaan 

säädetyn vanhentumisajan puitteissa.   

 

4.1.5  Kantelu EU-komissiolle 
 

Yksilön kanneoikeudesta on säädetty Euroopan yhteisön 

perustamissopimuksessa:  

Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi samoin edellytyksin nostaa kanteen hänelle

osoitetusta päätöksestä tai päätöksestä, joka siitä huolimatta, että se on annettu asetuksena

tai toiselle henkilölle osoitettuna päätöksenä, koskee häntä suoraan ja erikseen. (EY 230

artikla, kohta 4)

Kanteen voi tehdä neljän perusteen mukaan, jotka ovat toimivallan puuttuminen, 

olennaisen menettelytavan rikkominen, EY:n perustamissopimuksen tai sen 

soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen ja harkintavallan väärinkäyttö. 

Kansalaisella on oikeus riitauttaa yhteisön toimielimen tekemä päätös 

ensimmäisen asteen tuomioistuimessa, kun seuraavat edellytykset ovat voimassa; 

kannekelpoinen toimi, määräajan sisällä toimiminen, kantajan tarve oikeussuojaa. 

Lisäksi kantajalla tulee omata asiavaltuutus. Kyseessä on tällöin kumoamiskanne. 

(Tiili & Korjus, 2008, s.546) 

Vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön vedoten EY perustamissopimuksen 230 

artiklan mukaisin kumoamiskanteen piiriin hyväksyttyihin päätöksiin ja toimiin 

lukeutuvat asiat, joista seuraa sitovia oikeusvaikutuksia. Vaikutuksien on 

mahdollista kohdistua kantajan etuihin muuttaen tämän oikeusasemaa oleellisesti.  

Tiili & Korjus (2008, s. 549) tuo oikeuskäytännössä esiin tulleita lain tulkintaan 

liittyviä näkökantoja muun muassa seuraavissa yhteyksissä. ”Uudet ja olennaiset 

seikat voivat oikeuttaa esittämään vaatimuksen, joka koskee aiemman, lopulliseksi 

tulleen päätöksen uudelleen tarkastelua”. Kielteisen toimenpiteen kohdalla he 

korostavat, että kielteistä vastausta on arvioitava suhteessa pyyntöön tai 

hakemukseen.  Heidän sanojensa mukaisesti: ”Erityisesti yhteisön toimielimen 

kieltäytyessä peruuttamasta tai muuttamasta jotakin toimenpidettä on itsessään 

toimi, jonka lainmukaisuus voidaan tutkia EY 230 artiklan mukaisesti ainoastaan, 
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jos toimenpiteestä, jota yhteisön toimielin kieltäytyy peruuttamasta tai 

muuttamasta, olisi voitu nostaa kanne.” 

 

4.2  Valitusmenettely viisumin epäämiseen rajalla 

Ulkomaalaislain kohdassa (13:191a) säädetään muutoksenhausta viisumin 

epäämis- ja mitätöintipäätökseen sekä sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, 

jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä. Näissä tapauksissa lain mukaan 

haetaan oikaisua päätöksen tehneeltä viranomaiselta hallintolain kohdan (7a 

luvun) mukaan. Ulkomaalaislakiin ei ole eroteltu, tapahtuuko viisumin epääminen, 

mitätöinti tai kumoaminen ilman hakijan omaa pyyntöä, edustustossa tai rajalla. 

Epääminen on mahdollista suorittaa myös ulkorajalla.  (HE 275/2010, s.25) Tämä 

tarkoittaa, että viisumisäännöstön mukainen muutoksenhaku tapahtuu samalla 

tavalla riippumatta päätöksentekopaikasta. 

Viisumisäännöstö artiklassa 35 kohdassa 7 ulkorajalla myönnettävien viisumien 

kohdalla säätelee epäämiseen liittyvän muutoksenhaun tapahtuvan 32 artiklan 

kohdan 3 mukaan, toisin sanoen oikaisuvaatimusmenettelyssä, EU-kansalaisten 

perheenjäsenten, jotka kuuluvat vapaan liikkuvuuden direktiivin soveltamisalaan, 

kohdalla johon sovelletaan UlkomL 10 lukua, käyttämällä hallintovalitusta. 

Hakijalla on oikeus hakea muutosta viisumihakemuksen epäämispäätökseen. Muutosta on

haettava siltä jäsenvaltiolta, joka on tehnyt hakemusta koskevan lopullisen päätöksen, kyseisen

valtion lainsäädännön mukaisesti. (Viisumisäännöstö 32 artikla 3)
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4.3  Valituskiellon perusteleminen muutoksenhaussa, 
oikaisuvaatimuksen käytön kieltämisen perusteleminen EU-
kansalaisen perheenjäsenen kohdalla 
 

jUlkomaalaislaki erityislainsäädäntönä (UlkomL 13:191a.1) määrää niissä 

viisumipäätöksissä, joihin on mahdollista hakea muutosta (viisumin epäämis-, 

mitätöinti- ja kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä) 

hakemaan oikaisua siten kuin hallintolain 7a luvussa säädetään. (HE 226/2009) 

mukaan oikaisuvaatimusjärjestelmän perustavana johtoajatuksena on, että mikäli 

järjestelmä on otettu käyttöön jollakin hallinnonalalla, siihen tulee turvautua. 

Erityislainsäädännön käyttö eroaa hallintokäytöstä, jossa alustavasti noudatetaan 

yleistä valitusoikeutta. Oikaisuvaatimuksen käyttö perustuu erityissäännöksiin, 

eikä yleiseen velvollisuuteen. Hallintolain (HL 7:49b.1) kohdassa esitetään, että 

laissa erikseen säädettyyn päätökseen, johon saa hakea oikaisua, ei saa hakea 

muutosta valittamalla. Lainkohta antaa mahdollisuuden kuitenkin hakea muutosta 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen, siten kuin hallintokäyttölaissa 

(HLL) tai muussa laissa säädetään.    

Oikaisuvaatimusmenettelyn käyttöä perustellaan hakijan paremman oikeusturvan 

kannalta. Jos viisumiasioissa hallintopäätöksestä, (epäävästä, kumotusta tai 

mitätöidystä viisumipäätöksestä) valitettaisiin suoraan hallintotuomioistuimeen, 

muutoksenhakuasiat ruuhkautuisivat ja käsittelyn kohtuullisen keston vaatimukset 

ylittyisivät. Muutoksenhakuasioiden ruuhkautuminen on todettu hankalaksi 

kysymykseksi, PL 21§:n ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen oikeudenmukaisen 

oikeudenkäynnin näkökulmista (HE 226/2009). Oikaisumenettelyn avulla 

lainkäyttötoiminta nopeutuu ja käsittelyajat saadaan pysymään kohtuullisissa 

rajoissa. Näitä myös ihmisoikeussopimukset peräänkuuluttavat.  

Hallituksen esitys (HE 275/2010) tuo valitusmenettelyn kannalta merkillepantavia 

seikkoja, kuten viisumihakemuksen suuren määrän, johon liittyy myös 

epäämistapausten määrä, joka liikkuu tuhansissa (tieto Ulkoministeriö, 2014). 

Lisäksi yleistä viisuminkäsittelyaikaa kuvataan hyvin lyhyeksi (Viisumisäännöstön 

21 artiklan mukaisesti 15 kalenteripäivää), verrattuna esim. 

oleskelulupahakemuksiin, joiden käsittelyajat venyvät kuukausien pituisiksi. Esitys 
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tuo lisäksi esiin viisumien hakemisen tarkoituksena lyhyt oleskelu, jolloin myös 

matkustamisen tarve on lyhytaikainen. Tästä syystä viisumihakijan oikeusturvan 

saaminen, ei sopisi hallintolainkäyttökeinoin haettavaksi, jolloin valituspäätöksen 

aikataulu venyisi liian pitkäksi. Esitys vielä painottaa, että Suomen edustustossa, 

tapahtuva oikaisuvaatimusmenettely toimii kaikkein parhaiten 

muutoksenhakuvälineenä, koska oikaisuvaatimus on käsittelyssä hakijan 

lähialueella toimivassa viranomaisessa. Viimeisenä esitys tuo esiin valtion 

suvereenisuuden. Viisumiprosessi viisumisäännöstön mukaisena toimenpiteenä ei 

sen mukaan ole valtion suvereenisuden käyttöön liittyen soveltuva käsiteltäväksi 

valitusmenettelyssä.  Valtiollahan on PL:n mukaan oikeus itse päättää henkilöistä, 

joita se alueelleen päästää. Perustuslakivaliokunta (PeVL 13/1998) on antanut 

lausunnoissaan tulkinnan, jonka mukaan valituskieltoon liittyy valtion 

suvereenisuus, viisumin myöntäminen ja myöntämättä jättäminen sisältää 

valtiosuvereenisuuden käyttämistä yksittäistapauksessa. Valiokunta myös toteaa 

että kansainvälisen tulkinnan mukaan ulkomaalaisella ei ole oikeudellista vaadetta 

viisumin saantiin. 

Oikaisuvaatimus-menettely on taas EU-kansalaisen, johon sovelletaan UlkomL 10 

luvun säännöksiä, kohdallaan jätetty muutoksenhakuvälineistä pois.  UlkomL 

(13:191:4) kohdassa säädetään siitä, ettei oikaisua saa hakea sellaiseen unionin 

kansalaisen tai hänen perheenjäsentä koskevaan viisumin epäämis-, mitätöinti-, 

tai kumoamispäätökseen, johon sovelletaan 10 luvun säännöksiä. Lain säädännön 

taustalla vaikuttaa (10:153.1) kohdan mukaan unionin kansalaisen ja hänen 

perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella. 

Unionin kansalaisen perheenjäsenen kohdalla viisuminhaussa on etuoikeutettu 

asema. Vapaan liikkuvuuden direktiivin (2003/38/EY) 3 artiklan mukaan 

vastaanottavan jäsenvaltion on kansallista lainsäädäntöään noudattaen 

helpotettava perheenjäsentensä maahanpääsyä ja oleskelua. Lisäksi artikla vielä 

velvoittaa jäsenvaltion laajasti tutkimaan kyseisten henkilöiden olosuhteet, ja 

perustelemaan heidän maahanpääsynsä tai oleskelunsa epääminen. Takana on 

halu suojella perheen asemaa ja antaa mahdollisuus Euroopan unionin 

takaamaan perusoikeuteen: vapaaseen liikkuvuuteen.      
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Hallituksen esitys (HE 275/2010, s.27) selvittää oikaisun kieltämisen taustaa. 

Tarkoituksena on säilyttää 10 luvun piiriin kuuluvien perheenjäsenten viisumin 

epäämis-, mitätöinti-, tai kumoamispäätökseen liittyvä valitusajan käsittely niin 

nopeana ja yksinkertaisen kuin mahdollista. Edellä mainittuihin päätöksiin liittyvä 

kirjallinen perustelu on jo annettu viisumin hakijalle tai haltijalle sen verran laaja-

alaisesti, että oikaisuvaatimusvaihe ennen mahdollista tuomioistuinkäsittelyä 

hallinto-oikeudessa olisi asian suhteen tarpeetonta.  

 

5.   HAASTATTELUTUTKIMUKSETS VIISUMIN MYÖNTÄMISEN JA 
EPÄÄMISEN EDELLYTYKSISTÄ SEKÄ VIISUMIN EPÄÄVÄN 
PÄÄTÖKSEN MUUTOKSENHAUSTA 
 

Oheisessa haastattelututkimuksessa tuodaan esiin näkökohtia viisumin 

myöntämis- ja epäämisasioihin. Myös oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä ja vapaan 

liikkuvuuden direktiivin huomioon ottamisesta on esitetty kysymyksiä. 

Haastattelututkimus on suoritettu ajanjaksolla 4/2013, 6/2014, 2/2015. 

Haastattelukysymykset on lähetetty kirjallisina Ulkoasiainministeriölle ja Kaakkois-

Suomen rajavartiostolle. Ulkoasiainministeriöstä vastaukset saatiin passi- ja 

viisumiyksikön lakimiehiltä ja viisumiasiaintuntijoilta, Kaakkois-Suomen 

rajavartiostolta rajatarkastustoimialan asiantuntijalta. Vastaukset on saatu niin 

ikään kirjallisena takaisin. Kysymykset on pyritty jaottelemaan aihepiireittäin. 

Käytän tätä haastattelututkimusta apunani myös joissain kohdin tutkielmani 

teoriassa selventämään oikeustilaa. 

Tutkimus on tehty laadullisena tutkimuksena. Tämän laadullisen 

haastattelututkimuksen tavoitteena on ollut nostaa ja tuoda esiin tutkimukseen 

osallistuneiden henkilöiden omia tulkintoja ja näkökantoja, kuten asia on usein 

laadullisessa tutkimuksessa (Aaltola & Valli, 2010, s. 21).  Aineistoa on analysoitu 

ja tulkittu asiantuntijoiden, virkansa puolesta asioihin perehtyneiden henkilöiden 

lausuntojen avulla. On etsitty tärkeimmät näkökohdat tutkimuskysymysten ja 

tutkimusongelman kannalta, jotka on esitetty kirjallisessa haastattelussa. 

Kysymysten teemat (asiat) on rakennettu niin, että ne tutkimusongelma sitoo 
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kokonaisuuden yhteen ja samalla antaa oikeutuksen erilaisten kysymysten 

esittämiseen. (Aaltola & Valli, 2010, s. 35) 

Aineiston luotettavuuden puolesta puhuu kysymysten kietoutuminen 

viisumipäätöksiin, epäämisen perustelemiseen ja viisumipäätöksen 

muutoksenhakuun, johon tutkielmassa on ollut tarkoituskin perehtyä. Toisin 

sanoen aineiston sisäinen luotettavuus tulee tässä asiassa ilmi. Aineiston ulkoinen 

luotettavuus taas siinä, että tutkimuksen pohjalta on mahdollista tehdä 

asiakokonaisuuksiin liittyviä päätelmiä. (Aaltola & Valli, 2010, s. 23)  

Tutkimuksen validiteetti, laatua kuvaavana yleisenä terminä, perustuu tässä 

tutkimuksessa kyselyjen vastaajien ammattitaitoon ja erityiseen tietämykseen, 

jonka taustalta peilautuu käytännön asiantuntemus. Tutkimuksen käsittelyssä on 

varmistettu, etteivät tutkijan omat käsitykset pääse ylittämään vastaajien 

tarkoittamia tulkintoja sillä, että haastateltavilla on ollut mahdollisuus päätelmien ja 

tulkintojen tarkastamiseen ja kommentoimiseen.  (Ronkainen et all. 2011, s.131) 

Tutkimuksessa käsitellään henkilön oikeudellista asemaa, joka tuo mukanaan 

myös viranomaistoiminnan tarkastelun. Yksilön oikeusturva on tutkimuksessa 

keskeisessä asemassa. 

Aiheeseen liittyviä Pietarin pääkonsulaatin luovuttamia viisumiesimerkkejä 

epäävistä päätöksistä on tuotu esiin teorian tukemiseen, täten oikeussäännösten 

soveltaminen tulee myös esiin. Viisumiesimerkit on aseteltu kappaleeseen 3 

viisumin epäämiseen liittyvien näkökohtien kohdalle.   

Aineiston pohjana on ensimmäisessä haastattelututkimuksessa kerätty tietoa 

ulkoasianministeriöltä viisumin myöntämis- ja epäämisperiaatteista, sekä viisumin 

myöntämiseen liittyvästä lainsäädännöstä. Rajavartioston kohdalla 

tutkimuskysymykset on suunnattu rajalla tapahtuvaan viisumin epäämiseen.  

Toisessa haastattelututkimuksessa ulkoasiainministeriön passi- ja viisumiyksiköltä 

kerätyn tiedon avulla tuodaan esiin viisumien muutoksenhaun määräytymisen 

perusteita, toimintamalleja, sekä epäävän päätöksen muutoksenhakuun; 

oikaisuvaatimukseen ja hallintovalitukseen liittyviä näkökohtia.   Toisessa 

haastattelututkimuksessa on myös tuotu esiin hakijan oikeusturvan-asioita 
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viisuminhakuprosessissa. Kysymykset on pyritty asettelemaan mahdollisimman 

laaja-alaisesti, niin että kaikki asiaan vaikuttavat asiat tulisivat esiin.  

 

 

1. HAASTATTELUTUKIMUS 

Schengenin jäsenmaiden viisumimenettelyt pohjautuvat EU-lainsäädäntöön ja 

pääasiassa viisumisäännöstöön. Eroja eri maiden menettelyissä haastattelun 

mukaan löytyy viisumin pituuden määrittelemisessä ja liiteasiakirjoissa. Lisäksi 

paikalliset olosuhteiden vaikutus on otettava huomioon viisumeihin liittyvän 

harkinnan kohdalla.  

”Viisumisäännöstö on kaiken viisumitoiminnan perustana... .. eri mailla saattaa olla erilaisia 
käytäntöjä siinä, kuinka pitkiä monikerta viisumeita myönnetään… , …. Eroja voi löytyä 
viisumihakemusten liitevaatimuksissa… ” (ulkoasiainministeriö) 

”Paikalliset olosuhteet saattavat vaikuttaa viisumiharkinnan kautta muun muassa silloin, kun 

arvioidaan kunkin viisuminhakijan yksilöllistä laittoman maahanmuuton riskiä ”. 

(ulkoasiainministeriö) 

 

Venäjän viisumimenettelyt perustuvat viisumisäännöstään, mutta päällimmäisenä 

noudatetaan EU-Venäjä viisumihelpotussopimusta.  Venäjän kohdalla paikalliset 

eri maiden konsulaatit kokoontuvat Schengen-yhteistyön puitteissa sopimaan 

yhteisesti määritellyistä käytännöistä. Tällöin on sovittu esimerkiksi 

liiteasiakirjavaatimuksista ja muista hyväksi katsotuista menettelytavoista. 

”Venäjän osalta menettelyt poikkeavat jonkin verran viisumisäännöstöstä, koska Venäjän 
kansalaisiin sovelletaan EU-Venäjä viisumihelpotussopimusta”. (ulkoasiainministeriö) 

”Asemapaikkakohtaisesti eroja on esimerkiksi ….paikallisten olosuhteiden mukaan paikallisessa 
Schengen-yhteistyössä sovituissa menettelytavoissa. Esimerkiksi Venäjällä, Ukrainassa ja 
Thaimaassa viisumipalvelut on ulkoistettu, toisin kuin muualla”. (ulkoasiainministeriö) 
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Viisumin myöntämiseen vaikuttaa hakijan maahantulon edellytysten täyttyminen. 

Viisumiharkinnassa tärkeällä sijalla on myös hakijasta aiheutuvan laittoman 

maahantuloriskin arviointi.  Tällöin arvioidaan laittoman maahantulon riski, sekä 

vaaran aiheuttaminen jäsenvaltioiden turvallisuudelle. Haastateltavan mukaan 

tulee myös punnita hakijan aikomukset, onko tarkoituksena poistua jäsenvaltioiden 

alueelta viisumin voimassaolon päätyttyä. Viisumin saamisen edellytysten tulee 

täyttyä, eikä viisumin epäämisen perusteita saa löytyä. Hakemuksen ja siihen 

sisältyvien tietojen, asiakirjojen ja ilmoitusten perusteella arvioidaan hakijaa 

kokonaisvaltaisesti. Hakijan kotimaan tilanne ja hakijan matkan uskottavuus 

tulevat myös arvioitaviksi.  

”Viisumihakemusta tutkittaessa on kiinnitettävä huomiota… maahantulon edellytysten 
tarkistamiseen ja riskinarviointiin.   Erityistä huomiota on kiinnitettävä sen arviointiin, aiheutuuko 
hakijasta laittoman maahanmuuton riski tai vaara jäsenvaltioiden turvallisuudelle”. 
(ulkoasiainministeriö) 

”Hakemusta arvioidaan kokonaisuutena ottaen esimerkiksi huomioon onko matkan tarkoitus 
uskottava, millainen on hakijan tilanne kotimaassaan ja ovatko hakemuksessa esitetyt tiedot 
oikeita”. (ulkoasiainministeriö) 

 

 

Konsulaatin toiminta viisuminhakijoita kohtaan on säännelty viisumisäännöstössä. 

Viisumisäännöstön, sekä haastateltavan mukaan, hakijat tulee vastaanottaa 

kohteliaasti ja ihmisarvoa kunnioittaen. Lisäksi konsulaatin täytyy varmistaa että 

kaikkia kohdellaan tasapuolisesti, eikä syrjintää saa esiintyä millään perusteella.  

Lisäksi hakijoiden kohdalla toimenpiteiden tulee olla suhteutettu niiden tavoitteisiin. 

Konsulaatin työntekijöitä sitoo myös Suomen lainsäädäntö, virkailija on vastuussa 

tekemisistään. Konsulaatti ottaa vastaan asiakaspalautetta, johon myös 

kiinnitetään huomiota.    

”Konsulaattihenkilökunta ei tehtäviään suorittaessaan saa syrjiä ketään sukupuolen, rodun, 
etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vammaisuuden, iän tai sukupuolisen 
suuntautumisen vuoksi”. (ulkoasiainministeriö) 

”Konsulaatin virkailijoita sitoo Suomen lainsäädäntö, mukaan lukien rikoslaki, jota heidän täytyy 

noudattaa”.(ulkoasiainministeriö) 
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Venäjällä asuvien kolmansien maiden kansalaisten (Venäjälle muista Euroopan 

ulkopuolisista maista tulleet kansalaiset) hakemusten kohdalla, 

viisumihakemuksen käsittelyssä tulee ottaa huomioon oleskelun laillisuus 

hakumaassa. Myös heidän kohdallaan viisumihakemuksen käsittelyn perusta on 

viisumisäännöstö. 

”Niin Venäjällä kuin muissakin maissa asuvien kolmansien maiden kansalaisten tulee todistaa, 

että he oleskelevat maassa laillisesti ja voivat palata sinne viisumin päätyttyä. Viisumihakemusten 

käsittely perustuu kaikissa tapauksissa viisumisäännöstöön.” (ulkoasiainministeriö) 

 

Edustusto voi pyytää hakijan haastateltavaksi tai pyytää hakemukseen lisää 

dokumentteja. Yleensä saatavan lisätiedon tulee olla merkityksellinen 

viisumihakemuksen käsittelyssä. Haastateltavan mukaan viisumipäätöksen tueksi 

pyydetään tarvittaessa liiteasiakirjoja vahvistetun liiteasiakirjaluettelon mukaan.   

”Hakija voidaan kutsua haastatteluun sellaisen lisätiedon ja –selvityksen saamiseksi, joilla on 

merkitystä viisumipäätöstä tehtäessä”. (ulkoasiainministeriö) 

 

EU-kansalaisen perheenjäsenen kohdalla, johon sovelletaan Vapaan liikkuvuuden 

direktiiviä, viisumin epääminen on harvinaisempaa. Perusteiden tulee olla 

painavia. Niihin lukeutuvat hakijan aiheuttama todellinen vaara, osoitettu hakijan 

vilpillinen mieli tai petos. 

”Vapaan liikkuvuuden direktiivin… soveltamisalaan kuuluvan EU-kansalaisen perheenjäsenen 
viisumi voidaan evätä, jos hakija muodostaa todellisen, välittömän ja riittävän vakavan vaaran 
yleiselle järjestykselle, yleiselle turvallisuudelle tai kansanterveydelle”. (ulkoasiainministeriö) 

 

Viisumin hakijan oma toiminta hakemuksen jättämisen yhteydessä, lähinnä hakijan 

luotettavuuden arvioimisen kohdalla, tai aikaisempi käyttäytyminen Schengen-

maassa voi olla ratkaisevaa viisumihakemuksen käsittelyssä. Haastateltavan 

mukaan jokin maa on saattanut asettaa hakijan maahantulokieltoon, tai jokin valtio 

katsoo henkilön uhkaavan yleistä järjestystä, sisäistä turvallisuutta tai 
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kansainvälisiä suhteita. Myös aikaisempi viisumin väärinkäyttö voivat vaikuttaa 

viisumipäätökseen.  

”Jos hakija esim. antaa vääriä tietoja, esittää väärennettyjä, vääriä tai virheellisiä asiakirjoja, tai 

käyttää väärin aiemmin saamaansa viisumia, tällä on luonnollisesti vaikutusta hakijan 

viisumihakemusten käsittelyyn ja päätökseen”.(ulkoasiainministeriö) 

 

Yleisesti rajavartiolaitos ei tee Euroopan unionin ulkorajan ylittäville henkilöille 

viisumeita. Haastateltavan mukaan rajavartiolaitos tukee Ulkoasiainministeriön 

toimintaa viisumihakijoiden taustojen selvittämiseksi. Viisumi myönnetään rajalla 

ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Viisumin hakemiseen rajalla tulee olla 

kiireellinen, ennalta arvaamaton ja pakottava maahantulon syy. Lisäksi 

viisumisäännöstön 35 artiklan mukaiset edellytykset tulee täyttyä, esim. ja hakijan 

paluun takaaminen lähtömaahan.  

”Viisumin hakemiseen rajalla tulee olla kiireellinen, ennalta arvaamaton ja maahantuloon 
pakottava syy. Lisäksi viisumisäännöstön 35 artiklan mukaiset edellytykset tulee täyttyä, esim. 
hakijan paluun takaaminen lähtömaahan”. (Rajavartiolaitos) 

”Jos rajavartiolaitos epää viisumihakemuksen, taustalla vaikuttavat viisumisäännöstön 21 artiklan 
mukaiset maahantuloedellytykset ja riskin arvioiminen tai asia, että viisumia olisi pystynyt 
hakemaan edustustosta jo ennakkoon”. (Rajavartiolaitos) 

 

Epäävän viisumipäätöksen kohdalla vaikuttavat viisumihakijan taustat tai hakijan 

ilmoittamat asiat viisuminhaun yhteydessä. Viisumipäätöksen kohdalla käytetään 

kokonaisharkintaa.  

”Jokaisessa tapauksessa päätöksen tekevä rajavartija joutuu käyttämään tapauskohtaista 

kokonaisharkintaa”. (Rajavartiolaitos) 
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2. HAASTATTELUTUTKIMUS 

Epäävän viisumipäätöksen muutoksenhaku Venäjän edustustoissa, kuten 

muissakin Suomen edustustoissa on järjestetty samalla tavalla, 

oikaisuvaatimusmenettelyssä. Epäävään viisumipäätökseen, eikä myöskään 

muihin viisumipäätöksiin saa hakea muutosta valittamalla. Poikkeuksena 

valitusoikeus kuitenkin on olemassa EU-kansalaisen perheenjäsenellä ja tähän 

rinnastettavalla viisuminhakijalla, joka kuuluu vapaan liikkuvuuden direktiivin 

piiriin..  Hakijoiden kohdalla erilaisen sääntelyn perusteet ja niihin liittyvä erilainen 

muutoksenhaku perustuu seuraavassa selvitettyyn lainsäädäntöön. 

”Viisumisäännöstössä … on säädetty 32 artiklan 3 kohdassa, että hakijalla on oikeus hakea 

muutosta viisumin epäämispäätökseen ja että muutoksenhaku tapahtuu epäävän päätöksen 

tehneen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti”. (ulkoasiainministeriö) 

”Suomen osalta …ulkomaalaislain (301/2004) 191 §:ssä ja 191 a §:ssä säädetty, muutosta ei saa 

hakea valittamalla mm. viisumin myöntämistä, epäämistä, kumoamista tai mitätöimistä 

koskevaan päätökseen… jollei kyse ole sellaisesta unionin kansalaisen tai häneen rinnastettavan 

perheenjäsentä koskevasta viisumin epäämis-, mitätöinti- tai kumoamispäätöksestä, johon 

sovelletaan ulkomaalaislain 10 luvun säännöksiä”. (ulkoasiainministeriö) 

 

EU-kansalaisen perheenjäsenen ja häneen rinnastettavan kohdalla 

muutoksenhaku tapahtuu valittamalla, jos hakijan kohdalla sovelletaan UlkomL 10 

luvun säännöksiä. Tässä kohtaa tulee mukaan mahdollisuus tuomioistuin 

valitukseen. Haastateltavan mukaan edustustolla on velvollisuus tutkia 

viisuminhakemuksen ja hakijan kohdalta vapaan liikkuvuuden direktiivin 

soveltuvuus, vaikkei viisuminhakija olisi vedonnut oikeuteensa. 

”Vapaan liikkuvuuden direktiivin 30 artiklan 3 kohdassa säädetään siitä, että päätöksestä, jolla on 

rajoitettu tai evätty direktiivin soveltamisalaan kuuluvan henkilön direktiivin mukaista oikeutta, on 

ilmoitettava mahdollisuudesta hakea muutosta päätökseen tuomioistuimesta tai 

hallintoviranomaiselta”. (ulkoasiainministeriö) 
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”Ne viisuminhakijat, jotka kuuluvat vapaan liikkuvuuden piiriin (tässä tärkeä ns. kolmen kohdan 

testi), voivat valittaa viisumin epäämis-, kumoamis- tai mitätöintipäätöksestä Helsingin hallinto-

oikeuteen”. (ulkoasiainministeriö) 

 

Suomen kansalaisen perheenjäsenen kohdalla viisumin muutoksenhaku 

määräytyy samalla tavalla kuin muidenkin hakijoiden.  Mikäli Suomen kansalaisen 

perheenjäsen kuuluu vapaan liikkuvuuden direktiivin ja UlkomL 10 luvun piiriin, 

valitusmahdollisuus on olemassa, jos taas ei, perheenjäsenen kohdalla käytetään 

oikaisuvaatimusta. 

”Poikkeuksena valituskiellosta ovat ulkomaalaislain 10 luvun piirissä olevat hakijat eli vapaan 

liikkuvuuden piirissä olevat”. (ulkoasiainministeriö) 

”Kaikki muut viisuminhakijat käyttävät normaalia muutoksenhakua eli oikaisuvaatimusta. 

Merkitystä ei ole sillä, onko kyse Suomen kansalaisen perheenjäsenestä vai muusta”. 

(ulkoasiainministeriö) 

 

Eri Schengen-maiden erilaiset muutoksenhakujärjestelmät ja niihin liittyvä 

lainsäädäntö poikkeavat toisistaan. Ero johtaa eri jäsenmaiden kansalliseen 

sääntelyyn. Jokainen maa on säännellyt muutoksenhaun omalla tavallaan. 

”Muutoksenhakujärjestelmät ovat erilaiset, koska muutoksenhaku viisumipäätökseen tapahtuu 

kansallisen lainsäädännön mukaisesti”.  (ulkoasiainministeriö) 

 

Oikaisuvaatimukset käsitellään edustustoissa, joissa alun perin epäämis-, 

mitätöimis- tai ilman viisuminhaltijan suostumusta tehty kumoamispäätös on tehty. 

Joidenkin hakemusten kohdalla saatetaan konsultoida kuitenkin myös 

ulkoasiainministeriön passi- ja viisumiyksikköä. Edustustolla on kuitenkin 

itsenäinen ratkaisuvalta. Hallintovalitus jätetään myös edustustoon. 

”Oikaisuvaatimuksen voi siis tehdä vain sille edustustolle, joka on tehnyt epäämis-, mitätöinti- tai 

kumoamispäätöksen”. (ulkoasiainministeriö) 
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”Valituksen siis käsittelee ja ratkaisee Helsingin hallinto-oikeus, kun kyse on ulkomailla asuvasta 

henkilöstä”. (ulkoasiainministeriö) 

 

Ylimääräistä muutoksenhakukeinoa on mahdollista käyttää viisumin 

muutoksenhaun päätökseen liittyen. Muutoksenhakukeinoista on käytetty 

vapaamuotoista hallintokantelua ministeriölle. Haastattelun mukaan ministeriöllä ei 

kuitenkaan ole toimivaltaa muuttaa edustuston päätöstä.  

”Vapaamuotoista hallintokantelua ministeriölle käytetään myös viisumiasioissa”. 

(ulkoasiainministeriö) 

 

Ministeriöissä ja edustustoissa noudatetaan hallintolakia. On mahdollista, että 

asiavirheen korjaustoimenpiteitä voidaan joidenkin päätösten kohdalla joutua 

tekemään. Virheet korjataan itseoikaisuna tai asianomaisen vaatimuksesta. 

”Hallintolain 8 luvun mukaisesti päätöksessä oleva asiavirhe, kirjoitusvirhe tai muu ilmeinen virhe 

korjataan hallintolain 8 luvun säännösten mukaisesti itseoikaisuna tai asianosaisen pyynnöstä”. 

(ulkoasiainministeriö) 

 

Haastateltavan mukaan vain viisumihakija on Suomessa asianosainen ja vain hän 

voi tehdä epäävän päätöksen muutoksenhakutoimenpiteenä oikaisuvaatimuksen.  

Myös EU-kansalaisen perheenjäsenen kohdalla hallintovalituksen voi tehdä vain 

viisumihakija. Viisuminhakijalla on kuitenkin mahdollisuus valtakirjan avulla 

valtuuttaa toinen henkilö edustamaan itseään. Edustustoilla on viisuminhakijan 

tietojen salassapitovelvollisuus.  

”Viisumiasiassa vain viisuminhakijaa itseään pidetään asianosaisena ja siten vain hän itse voi 

tehdä oikaisuvaatimuksen omassa asiassaan”. (ulkoasiainministeriö) 

”Samoin vain viisuminhakija itse voi tehdä valituksen hallinto-oikeudelle omasta 

viisumipäätöksestään”. (ulkoasiainministeriö) 
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Oikaisuvaatimusten perusteella muutetaan epääviä viisumipäätöksiä vain harvoin. 

Hallintotuomioistuimeen tehtyjen hallintovalitustenkin määrät ovat pieniä.  

”Oikaisuvaatimuksia tehtiin vuonna 2013 arviolta noin 500-550 kappaletta”. (ulkoasiainministeriö) 

”Valituksia hallinto-oikeuteen tehdään vuosittain vain muutamia”. (ulkoasiainministeriö) 

 

 

6.   VAATIMUKSET MUUTOKSENHAUN YHDENMUKAISUUDESTA, 
YHDENVERTAISUUS, OIKEUSTURVA 
 

6.1  Hakijoiden yhdenvertaisuus 
 

Julkisessa hallintotoiminnassa Suomessa tulee noudattaa yleistä 

yhdenvertaisuusperiaatetta. Toiminnan edellytyksenä on hallinnon asiakkaiden 

tasapuolinen kohtelu, kuten myös (Husa ja Pohjolainen 2014, s. 234) toteavat. He 

katsovat myös tasapuolisuusvaateen ulottuvan sekä itse menettelyyn, että 

päätöksen sisältöön. Vaatimukset perustuvat PL (2:6.) kohtaan ihmisten 

yhdenvertaisuudesta ja erilaiseen asemaan asettamiskiellosta, sekä HL (2:6) 

kohtaan hallinnon oikeusperiaatteista.  

Yleisenä yhdenvertaisuuteen liittyvänä periaatteena pidetään vaatimusta 

samanlaisten asioiden ratkaisemista samalla tavoin. Tähän liittyy myös 

perustuslain kohdan (6:1) mukainen syrjintäkielto. Yhdenvertaisuuden katsotaan 

sisältävän kaksi eri elementtiä; tasapuolisen kohtelun vaatimus ja 

hallintotoiminnan johdonmukaisuuden vaatimus. (Husa & Pohjolainen, 2014, s. 

234). Toisin sanoen edellä kuvatuista peruselementeistä näyttäisi seuraavan, että 

samanlainen hallintopäätös tulisi seurata samantyyppisen, samoista lähtökohdista 

ja samanlaisella taustan omaavan henkilön asioista hakemuksen käsittelyn 

lopputuloksena. Husa ja Pohjolainen (2014, s.234) toteavat tasapuolisen kohtelun 

saavan erityisen tärkeän aseman silloin, kun päätökset koskettavat välittömästi 

yksityisen oikeusasemaa tai toimintamahdollisuuksia.  
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Erilainen kohtelu kuitenkin katsotaan olevan tietyissä tapauksissa 

oikeudenmukaista. Hirvelä ja Heikkilä (2013, s 674) tuovat ilmi, että erilaisen 

kohtelun taustalla tulee olla järkevä ja todistettavissa oleva päämäärä. Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen hyväksymiin oikeutettaviin päämääriin on tähän 

mennessä kuulunut mm. kansallisen turvallisuuden ylläpitäminen, yleisen 

järjestyksen säilyttäminen, maan taloudellinen hyvinvointi ja muiden henkilöiden 

oikeuksien ja vapauksien turvaaminen.  

Yhdenvertaisuuden kohdalla tulee myös tarkastella suhteellisuusperiaatetta. Husa 

& Pohjolainen (2014, s. 232) tuovat esiin näkökohdan, jonka mukaan 

viranomaisten tulee käyttää niille kuuluvaa harkintavaltaa toiminnassaan tavalla, 

jolla käytetyt keinot ovat kohtuullisessa ja järkevässä suhteessa tavoiteltuihin 

päämääriin nähden myös Hirvelä & Heikkilä (2013, s. 675).  Tällaisen asettelun 

avulla pyritään tutkimaan, onko erilainen kohtelu mielivaltaan perustuva, vai onko 

se yleisen edun mukaisesti hyväksyttävää. Suhteellisuusperiaatteen mukana 

olosta seuraa, että tiettyihin syrjintäperusteisiin liittyvä erilainen kohtelu tulee 

tarkasteltavaksi tiukoin kriteerein.  Mitä vakavampana erilainen kohtelu tulee ilmi, 

sitä vahvempia perusteita kohtelulle tulee tuoda esiin ja sitä kapeammaksi valtion 

harkintavalta pienenee. Erityisen painavat perustelut tulee toteennäyttää silloin, 

milloin syrjintäperusteet kohdistuvat sukupuoleen, sukupuoliseen 

suuntautuneisuuteen, kansallisuuteen tai syntyperään avioliiton ulkopuolella. 

(Hirvelä & Heikkilä, 2013, s.675) 

Ulkomaalaisen ja EU-kansalaisen perheenjäsenen kohdalla erilainen kohtelu on 

tuotu esiin tapauksessa (EIS 14 art.).  Ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan 

mukainen syrjinnän kielto tapauksessa Moustaquim v. Belgia (1991) liittyen 

maasta karkotukseen; tapaus tuo esiin näkökulman liittyen yhteisömaiden 

kansalaisten ja muiden maiden kansalaisten väliseen eroon. Tuomioistuin 

painottaa tässä tapauksessa samanlaisuuden vaatimuksen täyttyneen, mutta 

korostaa että erilaiselle henkilön kohtelulla oli olemassa objektiivinen ja 

hyväksyttävä peruste. Peruste korostaa Euroopan yhteisön jäsenmaiden ja niiden 

kansalaisten kuuluvan ”erityiseen oikeusjärjestykseen”.  Ymmärtääkseni tämä 

viittaus kävisi myös viisumipäätöksen harkinta-alaan ja puoltaisi myös edustuston 

oikeutta erilaiseen muutoksenhakuun EU-kansalaisen perheenjäsenen, johon 
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sovelletaan UlkomL 10 lukua ja tavallisen viisuminhakijan kohdalla. Tässä kohtaa 

tulee myös muistaa, että EU-kansalaisen perheenjäsenen, joka ei kuulu Vapaan 

liikkuvuuden direktiivin (UlkomL 10 luvun) piiriin, käyttää epäävän päätöksen 

muutoksenhakuun oikaisuvaatimusta.  

 

6.2  Eurooppalaisen hallinto-oikeuden vaatimus tehokkaista 
oikeussuojakeinoista 
 

Euroopan unionin jäsenyys näkyy jäsenmaiden oikeudenkäytössä. EU-oikeuden 

normit ovat jäsenmaille voimassa olevaa oikeutta ja samalla niillä on välitön 

vaikutus oikeuden käyttöön. Tämä pitää sisällään mahdollisuuden vedota 

oikeuteen suoraan asian ratkaisussa viranomaisessa tai tuomioistuinkäsittelyssä. 

EU-oikeudella on myös etusija kansalliseen oikeuteen nähden. (Hallberg, 2011, s. 

789) 

Euroopan unionin perusoikeuskirja sitoo jäsenvaltioittensa toimintaa. Kirjan 47 

artiklan (II-107 artikla) kohdassa määrätään oikeudesta tehokkaisiin 

oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen. Jäsenvaltioille on 

säännelty tehostettuja velvoitteita joiden tarkoituksena on yksityisten henkilöiden 

oikeussuojan takaaminen (Joutsamo et al. 1996, s. 32). Hallberg (2011, s. 789-

790) tuo esiin merkittävän eron Euroopan ihmisoikeussopimukseen 6 artiklaan 

(joka sanamuodoltaan vastaa lähes tätä); hänen mukaansa ero on se, ettei 

perusoikeuskirjan 47 artikla rajoitu pelkästään siviili ja rikosasioihin. Tästä johtuen, 

artiklan piiriin kuuluvat kaikki hallintokäyttöasiat, joihin liittyy unionin oikeuden 

soveltaminen.   

Eurooppalaisen hallinto-oikeuteen liittyvä lojaliteettiperiaate kohdistaa 

jäsenvaltioille vaatimuksen tehokkaiden oikeussuojakeinojen saatavuuteen. 

Valtion tulisi järjestää tarvittavat toimenpiteet mahdollisiksi yksilön oikeuksien 

toteuttamiseksi. Yhteisöoikeuden soveltaminen voidaan katsoa epätäydelliseksi, 

jos jäsenvaltio ei noudata tarvittavia asetettuja toimenpiteitä, kuten (Schwarze et. 

al, s. 139) asian esittävät. Kansallisesti järjestettävät valikoivat ja epätäydelliset 

toimenpiteet kuuluvat heidän mukaansa myös kielletyiksi. Jäsenvaltion tulisi taata 



78 
 

kaikille yksilöille tehokas oikeussuoja niiden vaateiden esittämiseen, jotka 

perustuvat yhteisön oikeuteen (Joutsamo et al., s.30).  

Lähtökohtaisesti EU:n oikeuden toteuttamisessa noudatetaan kansallisessa laissa 

määritettyjä toimivalta-, organisaatio-, ja menettelynormeja. Tätä lähtökohtaa 

voidaan pitää kansallisena prosessiautonomian periaatteena, jonka edellytyksenä 

on jäsenvaltioiden tehokas ja toimiva tuomioistuinjärjestelmä. Prosessiautonomian 

toimivuuteen tulee sisältyä myös vaatimus kansallisesta oikeusturvatasosta. 

Euroopan unionin sopimukseen on nimenomaisesti säädetty määräys 

jäsenvaltioiden velvollisuudesta järjestää tehokkaat muutoksenhakukeinot 

tehokkaan oikeussuojan varmistamiseksi unionin oikeuden aloilla. Kansallisen 

prosessisääntely ei saa vähentää EU-oikeuden takaamaa oikeussuojaa.(Hallberg, 

2011 s.789) 

Useilla EU-mailla on tavallisen hakijan kohdalla käytettävänään 

muutoksenhakukeinoja, jotka ovat tehokkaampia kuin Suomen menettelyt. 

Ruotsissa muutoksenhaku viisumipäätökseen tehdään valitus edustustolle. 

Edustuston jättäessä päätöksen ennalleen, sitä muuttamatta, valitus ohjataan 

maahanmuuttotuomioistuimeen. Norjassa viisumipäätöksiä tekee kolme eri 

instanssia, Norjan ulkomaalaisasioista vastaava virasto, edustustoa ja 

Huippuvuorten kuvernööri. Muutoksenhaku viraston päätöksiin tapahtuu 

maahanmuuttoasioiden valituslautakunnalta. Edustuston ja Huippuvuoren 

kuvernöörin päätösten muutoksenhaku kohdistetaan ulkomaalaisasioista 

vastaavalle virastolle. Tanskassa viisumipäätöksen valitus kohdistetaan 

oikeusminiteriön alaiselle komitealle. Belgiassa epäämis-, mitätöimis-, tai 

kumoamispäätöksestä voi valittaa ulkomaalaisten riita-asioista vastaavaan 

oikeusasteeseen. Alankomaissa viisumin epäämisen, mitätöimisen ja kumoamisen 

kohdalla muutoksenhaku kohdistetaan IND:lle (Immigration and Naturalisation 

Service). Muutoksenhakupyyntö käsitellään tällöin ulkoasiainministeriön puolesta. 

IND:n päätöksestä on mahdollisuus valittaa edelleen tuomioistuimeen Haagissa. 

Saksassa viisumivelvollisella on mahdollisuus hakea muutosta tuomioistuimelta, 

joka käsittelee hallinnollisia asioita. Viisuminhakijalle on annettu vielä mahdollisuus 

vastalauseen tekemiseen päätöksen tehneelle viranomaiselle, riippumatta siitä, 

onko valitusmahdollisuutta käytetty vai ei. Vastalauseeseen tehdystä päätöksestä 
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on edelleen valitus mahdollisuus hallintotuomioistuimeen. Ranska on säätänyt 

viisumipäätöksen valitusmahdollisuuden erilliseen lautakuntaa (la Cisission 

administrative de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en 

France). Lautakunnan toimesta käsitellään hallinnolliset valitukset viisumin 

epäämis-, mitätöimis- ja kumoamis-päätöksistä. Lautakunnan päätöksestä on vielä 

mahdollisuus valittaa hallinnolliseen muutoksenhakutuomioistuimeen.  Itävallassa 

on mahdollista valittaa viisumin epäämis-, kumoamis-, ja mitätöimispäätöksestä 

päätöksen tehneelle viranomaiselle. Viranomaisen käsittelemään päätökseen 

tyytymättömällä viisumivelvollisella on mahdollisuus pyytää asian siirtämistä 

edelleen hallintotuomioistuimeen. Joillakin edellä mainituilla mailla on lisäksi 

mahdollisuus valittaa edelleen ylempiin oikeusasteisiin.    (HE 54/2015)  

Edellä esitetyn mukaan hakijan oikeusturva liittyen valitusoikeuteen näyttää olevan 

kiinni eri EU-maiden valitsemista kansallisista käytännöistä. EU-mailla tulee 

kuitenkin olla mahdollisuus sopeuttaa toimintansa paikallisiin olosuhteisiin. 

Kaikkien jäsenvaltioiden kohdalla käytetään samankaltaisia hallinnollisia 

menettelyjä, joiden valvontaan osallistuu Euroopan unionin komissio (HE 

275/2010). Euroopan unionin komissio osallistuu kansallisen lainsäädäntövallan 

alaisien toimintojen valvontaan.  

EU-kansalaisten perheenjäsenten kohdalla esiin tuleva erilainen, parempi 

valitusoikeus pohjautuu unionin sisäiseen oikeusjärjestykseen, joka asettaa EU-

kansalaisen oikeudet vahvemmiksi kuin muiden Euroopan unionin ulkopuolisten, 

ns. kolmansien maiden kansalaisten. (esim. dir. 2004/38/EY) 

 

6.3  Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja KP-sopimuksen vaatimukset 
 

Ihmisoikeussopimuksissa sopimusvaltiot ovat tunnustaneet ihmisoikeudet 

kuuluvaksi jokaiselle. Tunnustaminen tulisi tapahtua ilman syrjintää ja osallisiksi 

tulevat kaikki sopimusvaltion lainkäyttöpiirissä olevat henkilöt. Kansallisuuden ei 

tulisi olla mikään erottava tekijä. KP-sopimuksen (kansalaisoikeuksia ja poliittisia 

oikeuksia koskeva yleissopimus) 2 artiklan velvoittaa jokaisen sopimusvaltion 

sitoutumaan kunnioittamaan ja takaamaan jokaisella lainkäyttöalueellaan olevalle 
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ja oikeuspiirinsä kuuluvalle sopimuksessa tunnustetut oikeudet ilman 

syrjintää.(Nykänen, 2013, s.208) 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS) 1 artikla taas velvoittaa takaamaan 

jokaiselle lainkäyttövaltaansa kuuluvalle yleissopimuksen 1 osan oikeudet ja 

vapaudet. Näin ollen oikeudet tulisi taata myös ulkomaalaisille, jollei joidenkin 

oikeuksien osalta ole muuten erikseen määrätty. Sopimusta ei ole suunniteltu 

vastavuoroisuuden periaatteelle, kuten monet muut kansainvälisoikeudelliset 

sopimukset.  (Pellonpää et al. 2012, s.15, 16)  

Lainkäyttövallan ulottamisen määrittely on hankalaa. Nykänen (2013, s.208) 

määrittelee lainkäyttövallan ulottuvan valtion omiin kansalaisiin ja myös 

ulkomaalaisiin, jotka oleskelevat valtion alueella. Hän myös jatkaa selvitystään; 

kaikille sopimusvaltion alueella oleville henkilöille tulisi taata samat oikeudet. 

Pellonpää et al. (2012, s. 24) tuovat esiin näkökulman, jonka mukaan valtio, joka 

on allekirjoittanut Euroopan ihmisoikeussopimuksen, on sopimuspuolena 

sitoutunut kunnioittamaan näitä oikeuksia. Sen tulee taata lainkäyttövaltansa 

alaisille henkilöille myös lisäpöytäkirjoissa turvatut oikeudet. Valtion 

vastuualueeseen kuluvat viranomaisten ja myös muiden julkista valltaa 

harjoittavien elinten tekemiset. Ulkomailla olevan edustuston tai konsulaatin 

tehtävät ja siten myös viisuminhakemusten päätöstoimet kuuluvat 

lainkäyttövaltaan, mutta viisuminhakijoiden ulottuminen lainkäyttövallan 

alaisuuteen jää hieman epäselväksi. 

Valtiot katsovat maahantulo-oikeuksien kuuluvan niiden itsemääräämisoikeuden 

ydinalueelle ja ovat haluttomia laajentamaan ulkomaalaisten oikeuksia 

maahantulo- ja maasta poistamis- kysymyksissä.   Ihmisoikeussopimuksia 

valvovat elimet tunnustavat valtioille lähtökohtaisesti kuuluvan päätösoikeuden 

ulkomaalaisten maahantulolle ja maasta poistamiselle.  Ne kuitenkin korostavat 

että valtioiden asettamat rajoitteet eivät saa estää ulkomaalaisten kohdalla 

tehokasta oikeussuojaa. Valtioiden tulisi tulkita oikeussuojaa laajasti, niin että 

oikeuksiin kuuluisivat myös muut, kuin nimenomaisesti maahanmuutto-oikeuteen 

liittyvä tehtävät.  (Nykänen, 2013, s.209-210) 
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Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon kohdalla, 

perusoikeussäännös juontuu osin myös kansainvälisestä ihmisoikeussääntelystä. 

Ihmisoikeussopimuksen (EIS:n) 6 artiklassa oikeudenmukainen oikeudenkäynti 

tulee esiin sanoin ”fair trial”. Hyvälle hallinnolle voidaan antaa määritelmä; 

”sellaista toimintaa hallintoasioissa, että julkisen vallan ja asianosaisen (ja 

ulkopuolisten) oikeudet ja intressit tulevat mahdollisimman hyvin turvatuiksi”.  

EIS:n 14 artikla kieltää syrjinnän sukupuoleen, rotuun, ihon väriin, kieleen, 

uskonnon, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen 

alkuperään, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään 

tai muuhun asemaan perustuvaan syrjintään. Artikla edellyttää muualla 

sopimuksessa ja lisäksi valtioita sitovissa lisäpöytäkirjoissa tunnustetut oikeudet 

on toteutettava syrjimättä ketään. (Pellonpää et al. 2012, s. 809) 

EIS 13 artikla käsittelee tehokkaita oikeussuojakeinoja. Artikla määrää, että 

jokaisella, jonka yleissopimuksessa tunnustettuja oikeuksia on loukattu, on oltava 

käytettävissä tehokas oikeussuojakeino kansallisen viranomaisen taholta. Artikla 

vielä painottaa, että vaikka oikeuden loukkaajat olisivat olleet 

viranomaistoimituksessa olevat henkilöt. Kuitenkin artikla on mahdollista käyttää 

vain samalla tarkastelemalla sitä toisen oikeuden kanssa. Suhteessa 

viranomaisten toimintaan säännöksen artiklaa on tulkittu edellyttävän 

oikeuskeinoja myös toimeenpanovaltaa käyttävien viranomaisia vastaan.  

Kuitenkin on katsottu, ettei 13 artikla vaadi oikeuskeinoja lainsäädäntöä vastaan. 

(Pellonpää et al. s. 785-786)  Hirvelä & Heikkilä ( 2013, s. 643) tuovat esiin 

näkökohdan, jonka mukaan jos 6 artikla ei edellytä valitusmahdollisuuden 

olemassaoloa, se vaatimus ei myöskään tule mukaan 13 artiklan mukaan.  

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT:n), (joka käsittelee 

ihmisoikeusloukkauksia) ratkaisijan roolia rajoittaa subsidiariteettiperiaate, toisin 

sanoen kansallisten toimien ensisijaista asemaa eurooppalaisiin valvontatoimiin 

nähden. Kansallisten hallituksilla on aina paras tietämys oman valtion yleisten 

etujen ja yhteiskunnallisten tarpeiden kannalta. Useiden tapausten kohdalla 

löydetään viittauksia valtion harkintavallan käyttöön, ja määritelmiä, missä kohdin 

erilainen kohtelu on oikeutettua. Oikeuskäytännön piirissä on myös korostettu 

harkintavallan rajojen vaihtelevan olosuhteista ja taustatekijöistä ja väitetyn 
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syrjintäperusteesta riippuen. Lisäksi, vaikka erilainen kohtelun voitaisiin liittää 

vakavamman syrjinnän perusteisiin, harkintavallalle annettaan painoarvoa. Yleisen 

Eurooppalainen lähestymistavan katsotaan saavan myös painoarvoa. (Hirvelä & 

Heikkilä, 2013, s.675) 

 

6.4  Perustuslain sisältämä vaatimus oikeudesta saada oikeuksia ja 
velvollisuuksia koskeva päätös tuomioistuimen  käsiteltäväksi 
 

Oikeusturvaan liittyvä sääntely on ihmisen oikeusaseman kannalta keskeisessä 

asemassa. Suomen PL:n sisältyvä oikeusturva on jakaantunut moneen 

elementtiin. Elementit ovat asianmukaisen ja ripeän käsittelyn vaatimus; 

tuomioistuinten toimivallan perustuminen lakiin; oikeus saada oikeuksia ja 

velvollisuuksia koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman 

lainkäyttöelimen käsiteltäväksi, oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän 

hallinnon turva. Oikeus saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa 

tai muussa viranomaisessa korostaa lähtökohtaisesti yksilön oikeutta omasta 

aloitteestaan saada kyseinen toimenpide tapahtuvaksi. Asianmukaisen ja ilman 

aiheetonta viivytystä tapahtuva käsittely liittyy käsittelyn joutuisuusperiaatteeseen. 

Asian soveltamiseen liittyy laillisuusvalvojien kannanottoja ja ratkaisuja. (Husa & 

Pohjolainen, 2014, s. 159) 

Perusoikeussäännöksen edellyttämä vaatimus yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia 

koskeva päätös saada asiansa tuomioistuimen tai muun riippumattoman 

lainkäyttöelimen käsiteltäväksi pohjautuu Euroopan ihmisoikeussopimukseen, 

sekä kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen 

yleissopimukseen, sopimusten kattavissa asioissa. Sopimukset eivät kuitenkaan 

vaadi suoranaisesti tuomioistuinkäsittelyä. Suomen PL kohdassa (2:21.1) antaa 

mahdollisuuden käyttää tuomioistuimen rinnalla muuta riippumatonta 

lainkäyttöelintä. Käsite pitää sisällään oikeussuojavaatimukset täyttävän 

toimielimen ja siinä toimitettavan käsittelyprosessin. (Husa & Pohjolainen, 2014, 

s.160).  
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Suomen perustuslain (2:21.2) kohdassa säädetään henkilön oikeudesta tulla 

kuulluksi, oikeudesta saada perusteltu päätös sekä oikeudesta hakea muutosta 

päätettyyn asiaan. Lain kohdassa turvataan näiden lisäksi henkilön oikeus hyvän 

hallinnon mukaiseen menettelyyn. Vaikkakaan yleisesti ihmisoikeudet eivät 

suoranaisesti maahantulo- ja oleskeluasioissa tätä perusoikeutta käsitä, myös 

hallitusten esityksissä ja viisumin muutoksenhakua koskevissa kannanotoissa 

(PeVL 55/2010) kuitenkin tuodaan esiin myös tämä näkökohta. Viljasen (2011, s 

118) mukaan perusoikeuksien ulottuvuus yltää lähtökohtaisesti julkiseen valtaan 

kaikissa sen toiminnoissa. Lisäksi perusoikeuksien velvoittavuus koskee myös 

lainkäyttöviranomaisia. 

 

6.5  Oikeusturva 
 

Jokaiselle hallinnon viranomaispalveluja käyttävälle henkilölle tulisi kuulua oikein 

perustein määräytyvä oikeusturva. Harkintavalta ei saisi olla muutoksenhaun 

määräytymisen lähtökohta, kuten myös Hallberg (2001, s. 59) asian esittää. 

Hänestä harkintavallan laajuuteen ja harkintavallan perusteella valmisteltu 

muutoksenhakuväline, sotii oleellisesti oikeusturvanäkökohtia vastaan.  

Tarkoitusperusteisen harkinnankin taustavaikuttajana tulee olla tosiasialähtöisyys, 

ja lain rajojen sisällä pysyminen. Päätösten tasapuolisuuden ja 

tarkoitussidonnaisuuden tulee toteutua. Viranomaisen oikeusturvaperiaatteisiin 

kuuluvat asian selvittäminen, Asia tulee myös suhteuttaa taustalla vaikuttaviin 

tosiasioihin, ja päätöksen vaikutuksena edut ja haitaton punnittava. Asianosaisella 

on myös oikeus (kontradiktorisen periaatteen mukaisesti) (HLL 34§) saada tietoa 

itseään koskevasta asiasta, käsittelyn kulusta ja oikeudenkäyntiaineistosta. 

Hallberg vielä tuo esiin oikeusturvan nojautuvan viranomaisen asianomaisen 

huolelliseen selvitysvelvollisuuteen. Ratkaisujen tulee perustua vain oikeisiin, 

tapahtuneisiin tosiseikkoihin. Uuden asian selvittäminen sellaisissa tilanteissa, 

joissa arvioidaan ratkaisun tulevia vaikutuksia, tulee tapahtua niin, ettei uudelle 

aineistolle määrätä muodollisia rajoituksia. (Hallberg, 2001, s.  64, 66-67) 
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Oikeusturvan toteuttamisessa on tärkeää järjestää ennalta jo ensi asteen 

hallinnossa ehkäisevän oikeusturvan takeet, painottaa Hallberg (2011, s. 807). 

Hän myös selvittää hallintomenettelyn tarkoittavan hallintoasian käsittelyä 

viranomaisessa. Oikeusturvan kohdalla PL kohdassa 2:21.2) turvaa hyvän 

hallinnon takeet. Ne sisältävät menettelylliset perusoikeudet, käsittelyn 

julkisuuden, oikeuden tulla kuulluksi, oikeuden saada perusteltu päätös ja 

oikeuden hakea muutosta. Lisäksi hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluvat 

virkatoiminnan puolueettomuus ja asian käsittelyn objektiivisuus, jonka 

esteellisyyssäännökset takaavat (Hallberg, 2011, s. 806). Oikeusturvan katsotaan 

kytkeytyvän hyvään hallintoon. Ihmisillä tulee Husan ja Pohjalaisen (2014, s. 235) 

mukaan olla oikeudellisia keinoja heihin kohdistuvien hallintopäätösten 

riitauttamiseen. He myös korostavat muutoksenhaun kuuluvan hyvän hallinnon 

periaatteisiin.  

Viisumihakemusta koskeva päätöksenteko käsittää useita vaiheita, joissa tehdään 

viisuminhakijan oikeusasemaan vaikuttavia päätöksiä kuten (HE 275/2010, s.23) 

toteaa. Viisumisäännöstön säätelemä menettely viisumipäätös-prosessissa 

hallintoviranomaisessa on melko pitkälle ohjeistettu. Kansallisen harkinnan ja 

päätöksen oikeusturvanäkökohtien kohdalla viranomainen joutuu tarkoin 

punnitsemaan hyvään hallintoon kuuluvat periaatteet. Edustustolle lankeavan 

ratkaisuvallan päätöksen oikeudenmukaisuudesta ja valitusoikeuden puuttumisen, 

tulisi hakemusten käsittelyssä ohjata viranomaisten toimintaa vastuullisemmaksi.  

Kuitenkin epäävän päätöksen muutoksenhaku on mahdollista oikaisuvaatimuksen 

muodossa, suhteellisen nopeana toimenpiteenä. Tämä voitaisiin katsoa 

oikeusturvan kannalta myönteisenä asiana. Tällöin myös menettelyn läpinäkyvyys 

ja ennakoitavuus paranisivat, kuten hallituksen esityksestä (HE 226/2009, s.47) 

voi tulkita. Kuitenkin todellisen oikeusturvan olemassaolo muutoksenhaussa jää 

hieman arveluttavaksi. 

 

 



85 
 

7.  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

 

Tutkimuskysymykseni: Millä keinoin konsulaatti pyrkii varmistamaan 

viisuminhakijoiden tasapuolisen kohtelun ja päätöksen käsittelyn syrjimättömällä 

tavalla? Hakijoiden tasapuolisessa kohtelun varmistaminen ja päätöksen käsittelyn 

niin, ettei ketään syrjitä, pohjautuu viisumisäännöstöön. Konsulaatti varmistaa 

tasapuolisuuden toteutumisen henkilökunnan koulutuksessa ja työnohjauksessa. 

Konsulaatit myös kiinnittävät huomiota saamaansa asiakaspalautteeseen. Artiklan 

39 mukaisesti konsulaatin henkilökunnan on täysimääräisesti kunnioitettava 

ihmisarvoa. Toimenpiteiden tulee olla oikeassa suhteessa niiden tavoitteisiin 

nähden. Viisumimenettelyissä ja hakemuksen käsittelyssä ketään ei saa syrjiä 

sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon, vakaumuksen, vammaisuuden, 

iän tai sukupuolisen suuntautuneisuuden vuoksi. 

Toinen tutkimuskysymykseni on: Mitkä asiat näyttäytyvät epäävän 

viisumipäätöksen taustalla? Kysymyksen vastaus liittyen epäävän 

viisumipäätöksen taustatekijöihin on jo laajempi kokonaisuus. Tärkeä näkökohta 

kysymykseen on maahantuloedellytysten täyttyminen. Maahantuloedellytykset 

pitävät sisällään voimassa olevan ja edellytysten mukaisen matkustusasiakirjan, 

dokumentit joiden avulla voidaan osoittaa suunnitellun oleskelun tarkoitus ja 

edellytykset, matkan aikana toimeen tuloon riittävät varat, ettei maahan tulevaa 

henkilöä ole asetettu jokin Schengen-maan toimesta maahantulokieltoon. Myös 

vaaran aiheuttaminen yleisen järjestykseen, turvallisuuteen, kansanterveyteen tai 

Suomen kansainvälisille suhteille tulevat maahantuloedellytyksissä arvioitaviksi.  

Toinen huomioon otettava asia on laiton maahanmuutto. Viisumipäätöksen 

harkinnassa punnitaan hakijan mahdollinen laiton asettautuminen Schengen-

maihin. Jos viisuminhakijan todellisen tarkoituksen arvioidaan olevan 

pitempiaikainen asettautuminen Schengen-maahan, viisumipäätös on useimmiten 

epäävä.  

Hakijan rehellisyys ja luotettavuus vaikuttavat myös epäävän viisumipäätöksen 

harkinnassa. Aiempi viisumien väärinkäyttö on katsannossa. Väärinkäytöksi 
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luokitellaan liian pitkäksi venähtänyt oleskelu Schengen maassa, päämaa-ehdon 

täyttymättömyys tai viisumin käyttäminen vääriin tarkoituksiin esimerkiksi 

oleskeluluvalla tarkoitettuun työntekoon, yhtäjaksoiseen opiskeluun, tai varojen 

hankkimiseen laittomin keinoin. Jos viisumia haetaan vilpillisesti, vääriä tietoja 

antamalla, väärennetyillä matkustus- tai muilla virheellisillä asiakirjoilla, 

viisumipäätös voi olla kielteinen. Epäävä päätös voidaan tehdä sillä perusteella, 

että hakija ei esitä luotettavia todisteita matkansa tarkoituksesta.  

Taustatekijöitä ovat myös hakijan sosioekonominen tilanne, hakijalta vaadittavien 

dokumenttien puuttuminen pyynnöstä huolimatta, hakijan esittämät väärät tai 

virheelliset dokumentit tai matkustusasiakirjat. Epäämisperusteita ovat myös 

puuttuva matkasairausvakuutus. 

Kolmas tutkimuskysymys hakijan oman toiminnan vaikutuksesta 

viisumipäätökseen tulee lähinnä näkyviin siinä, onko hakija antanut luotettavia 

tietoja viisumihakemuksessaan, onko hakemuksen tietoihin sisällytetty vääriä tai 

ristiriitaisia tietoja, onko viisumia haettu väärillä matkustusaikeilla, väärillä 

matkustusasiakirjoilla tai dokumenteilla, tai onko viisumia haettu 

maahantulolainsäädännön kiertämiseksi. Mahdollinen aikaisempi toiminta, 

esimerkiksi viisumin väärinkäyttö jossain Schengen-maassa tai rikosten tekeminen 

jäsenvaltioissa voivat olla viisumin myöntämisen esteenä. 

Tutkimusongelmani henkilön oikeusturvan kyseenalaisesta asemasta, joka johtuu 

epäävää viisumipäätöksen valituskiellosta, on haasteellinen. Tutkimusongelman 

arviointiin näkökulmia tuovat perusoikeudet ja kansainväliset sopimukset, mukaan 

lukien ihmisoikeudet. Jo pelkästään perusoikeuksien ja kansainvälisten 

sopimusten mukaan henkilölle tulisi taata todellinen ja tarpeeksi tehokas 

oikeussuojakeino viranomaispäätösten menettelyjen arvioimiseen. Vaikka 

muutoksenhaku epäävään viisumipäätökseen on olemassa oikaisuvaatimuksen 

muodossa, oikaisuvaatimuspäätös ei myöskään ole valituskelpoinen. Näin ollen 

viisuminhakija ei saa asiaansa tuomioistuimen arvioitavaksi.  

Toisena arviointiperusteena valitusoikeuden puuttumisen kohdalla on Euroopan 

unionin kansalaisen perheenjäsenen valitusoikeuden olemassa olo.  

Perheenjäsenellä on oikeus hallintovalitukseen ja tuomioistuinkäsittelyyn Suomen 



87 
 

hallintotuomioistuimessa jos hän kuuluu vapaan liikkuvuuden direktiivin 

soveltamisalaan.  EU-kansalainen tällöin käyttää, tai on jo käyttänyt oikeuttaan 

siirtyä toiseen jäsenvaltioon vapaan liikkuvuuden direktiivin mukaisesti. Samalla 

arvioitavaksi tulee yhdenvertaisuuden toteutuminen. Onko tavallinen 

viisuminhakija asetettu eriarvoiseen asemaan EU-kansalaisen perheenjäsenen 

kanssa?   

Tutkimusongelmaan ei ole olemassa yksiselitteistä ratkaisua. Vaikkakin oikeus 

tuomioistuinkäsittelyyn tai asian saattaminen lainkäyttöelimen ratkaistavaksi on 

ilmaistu Suomen perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa, ulkomaalaisten 

kohdalla oikeuteen on tehty rajoituksia. Perustuslain oikeudet on katsottu 

koskettavan Suomen lainkäyttöalaan kuuluvia toimenpiteitä, ja lähtökohtaisesti 

oikeudet koskettavat vain Suomen kansalaisia ja Suomessa laillisesti oleskelevia 

ulkomaalaisia. Kuitenkin lainkäyttöalaan katsotaan kuuluvan myös viranomaisten 

toimita.  

Ihmisoikeussopimusten vaatimusten ei myöskään katsota ulottuvan valtioiden 

oikeuteen määrätä ulkomaalaisten maahantulo-, karkottamisasioissa tai 

kansalaisuusasioissa. Kuitenkin näiden oikeuksien kohdalla rajanveto oikeuksien 

ulottuvuuteen ei ole helppo. Esimerkiksi ihmisoikeuksien kohdalla Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuinten ratkaisut ovat laajentaneet oikeuksien käyttöalueita. 

Osa ihmisoikeuksien artikloista on vaikeaselkoisia, mukaan luettuna 6 artikla 

oikeudesta tuomioistuinkäsittelyyn. Oikeuksien olemassaoloa ei kuitenkaan tulisi 

suoralta kädeltä kieltää ulkomaalaisasioissa. Myönteisiä päätöksiä on tehty 

yksityis- ja perhe-elämän suojaan liittyvissä asioissa, sekä epäinhimillisen kohtelun 

kiellon kohdalla.    Henkilöä ei saa lähettää, tai palauttaa maahan jossa häntä 

odottaisi epäinhimillinen kohtelu, esimerkiksi kidutus tai kuolemantuomio.  

Euroopan Unionin oikeus tuo kuitenkin lisäpontta tutkimuskysymyksen 

valitusoikeuden olemassaolon vaatimuksen perustelemiseen. Perusoikeuksien 

suojaa lisää Euroopan Unionin jäsenyys ja sen tuomat EU-oikeudelliset 

säännökset. EU-oikeus on kansallisen oikeuden yläpuolella ja siihen on otettu 

ohjaavina periaatteina ihmisoikeuksia. Euroopan unionin jäsenmaat ovat sen 

hyväksyneet liittyessään Euroopan unioniin. Jäsenmaille on annettu määräys 

järjestää tehokkaan muutoksenhakukeinot unionin oikeuden sääntelyyn kuuluvalla 
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alalla. Tehokkaisiin oikeussuojakeinon voidaan katsoa kuuluvan 

tuomioistuinkäsittely tuomioistuimessa tai muussa riippumattomassa 

lainkäyttöelimessä. Kansallisten menettelysäännösten ei tulisi alentaa unionin 

oikeuden takaamaa oikeusturvaa.   

Toisen arviointiperusteen EU-kansalaisten perheenjäsenten valitusoikeuden 

olemassaolon taustalla vaikuttaa EU-kansalaisen etuoikeutettu asema tietyissä 

EU-oikeuden säätelemissä asioissa. Näihin kuuluvat vapaa liikkuvuus joka on 

ulotettu koskemaan myös EU-kansalaisen perheenjäseniä.  Vapaan liikkuvuuden 

katsotaan olevan yksi EU-kansalaisten vahvimmista perusoikeuksista. Euroopan 

unioni haluaa tarjota omille kansalaisille vapaan liikkumiseen unionin sisällä 

valtioiden välillä. Tämän katsotaan hyödyntävän kansalaista, jäsenvaltiota ja 

Euroopan taloudellista kilpailukykyä.  Direktiivi oikeuttaa 3 kuukauden oleskeluun 

toisessa jäsenvaltiossa henkilötodistuksella tai passilla.    

Epäävään viisumipäätökseen kohdistuva valitusmahdollisuuden puuttuminen on 

tavallisen viisuminhakijan kannalta arveluttavaa. Hallintoa velvoittavat 

menettelylliset oikeussäännökset lisäävät viisuminhakijan oikeudellisia vaateita 

perusteltuun päätökseen, muutoksenhaun olemassaoloon, hakijoiden 

syrjimättömyyteen ja tasapuoliseen kohteluun. Lainkäyttöelimiä sitovat hyvän 

hallinnon periaatteet. Kuitenkin muutoksenhaun olemassaolo oikaisuvaatimuksen 

kautta hieman pehmentää asiaa. Viisuminhakija saa oikaisuvaatimuksen 

muodossa esittää perustelunsa hänen mielestään epäasialliseen päätökseen.  

Päätös on sen käsittelyvaiheessa perustunut kokonaisharkintaan ja silloiseen 

hakijan puolelta esitettyyn tietoon. Kuitenkin vain harva oikaisuvaatimus johtaa 

viisumipäätöksen muutokseen. 

EU-kansalaisen perheenjäsenen vahvempi ja parempi valitusoikeus perustuu 

EU:n sisäiseen sääntelyyn, joka asettaa EU:n kansalaisen ja hänen 

perheenjäsenensä liikkumisvapauden erityiskohteluun. Mahdollinen erilainen 

viisumihakijoiden kohtelu EU:n sisäisessä oikeusjärjestyksessä tarkastellaan 

hieman eri näkökulmasta. Jäsenmaiden sallitaan omassa kansallisessa 

sääntelyssä järjestää muutoksenhaun niille sopivimmalla tavalla, kuitenkin niin, 

että muutoksenhakumahdollisuus on olemassa. Tällöin EU-kansalaisen 
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perheenjäsenen oikeutta valitusmenettelyyn ei yleisesti katsota pidettävän 

syrjivänä. 

Viisumeihin liittyvä muutoksenhaun valitusoikeuden puuttuminen tavallisen hakijan 

kohdalla hallinto-oikeuteen muuttunee jatkossa. Euroopan komissio on vuonna 

2014 antanut Suomelle perustellun lausunnon, jonka mukaan Suomi ei 

jäsenvaltiona ole täyttänyt sille kuuluvaa velvollisuutta järjestää tehokkaita 

oikeussuojakeinoja viisumin hakijalle kohdistuvaan epäämis- kumoamis- tai 

mitätöimispäätökseen. Komissio on lausunnossaan ilmaissut, ettei Suomen 

käyttämää oikaisuvaatimusmenettely ole tarpeeksi riippumatonta ja puolueetonta, 

eikä se myöskään ole oikeudellinen menettely. Komissio vaatii 

viisumisäännöstössä myönnettyjen oikeuksien takaamiseksi viisuminhakijalle 

muutoksenhakukeinoa, joka käsittää tuomioistuinkäsittelyn. Se velvoittaa 

jäsenmaan säätämään keinon, joka sisältää tämän oikeuden. Suomella on 

käynnissä ulkomaalaislain esivalmistelussa muutosesitys (HE 54/2015), jonka 

mukaan ulkomaalaislakia muutettaisiin niin, että viisumin epäämis-, mitätöimis- ja 

kumoamispäätöksestä voisi valittaa hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimusmenettelyä 

käytettäisiin ainoastaan ulkomaiden edustustojen viisumiasioihin.  Edustustoissa 

oikaisuvaatimusmenettely olisi käytössä sen etujen; käsittelyn nopeuden, 

menettelyn sijaitsemisen lähellä viisuminhakijaa, sekä edustuston 

paikallistuntemuksen vuoksi. Edustuston tekemästä oikaisuvaatimuspäätöksestä 

olisi mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen. Rajatarkastuksen yhteydessä tehtyyn 

viisumipäätöksestä valitettaisiin suoraan hallinto-tuomioistuimelle.  

Euroopan komission valvontatoimenpiteet, sekä lausunnon antaminen koskien 

Suomen kansallisesti säätämää muutoksenhakujärjestelmää, tuo selkeästi esiin 

nykyisessä lain tilassa vallitsevan viisuminhakijan oikeusturvan puutteen. 

Hallituksen esityksen toteutuessa, Suomen käyttämät muutoksenhakuvälineet 

täyttänevät Euroopan komission vaatimukset ja linjaukset.  Tällä hetkellä 

vallitsevat muutoksenhakumenettelyt ja viisumeihin liittyvä valituskielto (muihin 

kuin vapaan liikkuvuuden piiriin sovellettavat), ovat mahdollisesti joidenkin 

henkilöiden kohdalla, joissakin tilanteissa, liian heikkoja oikeusturvaa takaavia 

menettelyjä. Ulkomaalaiseen kohdistettu valituskielto ei takaa riittävää 

oikeusturvaa viisumin hakijalle.   
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Jatkotutkimusaiheeksi tähän tutkielmaan liittyen voisin ehdottaa Euroopan 

yhteisön tuomioistuimen tuomioiden tarkastelua liittyen eri Schengen-jäsenmaiden 

käyttämiin muutoksenhakuvälineisiin. Tällä hetkellä tuomioita ei löydy. Olisi 

mielenkiintoista nähdä tuomioistuimen linjauksia oikeusturvan riittävästä tasosta 

viisumihakijoiden kohdalla.  Euroopan yhteisön valvonta ulottuu tälläkin hetkellä 

kaikkien jäsenmaiden viisumien muutoksenhakuasioihin.  
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jäsenvaltioiden alueella (vapaan liikkuvuuden direktiivi)    

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008 
viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä 
viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta. (VIS-asetus)   

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 539/2001/EY, luettelon vahvistaminen 
kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään ja 
niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia vaatimus ei koske.)    
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Muuta 

Tapausluettelo / Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 

14 artikla;  Moustaquim v. Belgia, no. 12313/86, 18.2.1991  

Euroopan yhteisön tuomioistuin 

Tapausluettelo / Vapaan liikkuvuuden direktiivi;  Metoc v. Irlanti C-127/08, 
25.7.2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIITTEET   

 

LIITE 1 

 SÄHKÖPOSTIHAASTATTELU  22.4.2013   Liite1 
Ulkoasiainministeriö 

 

1. Millä perusteella edustusto pyytää viisumihakijoita haastatteluun? 
2. Pyydetäänkö Venäjän kansalaisia haastatteluun? 
3. Miten toimitaan Venäjällä asuvien kolmansien maiden kansalaisten kanssa? Poikkeaako 

viisumin käsittely heidän kohdallaan? 
4. Milloin biometristen tunnisteiden kerääminen aloitetaan Venäjällä, sisältäen myös 

sormenjäljet? 
5. Mitkä asiat vaikuttavat viisumin myöntämiseen? 
6. Miten pitkäksi aikaa ja millaisin oleskeluoikeuksin viisumeja myönnetään eniten? Saako 

ensimmäisen viisumin jälkeen pidemmän viisumin? 
7. Onko olemassa listaa tietyistä kansalaisryhmistä tai henkilöistä joiden kohdalla viisumia ei 

myönnetä? Jos on, mihin asioihin viisumin epääminen perustuu? 
8. Missä tapauksissa EU-kansalaisen perheenjäsenen viisumi evätään? 
9. Jos Venäjän kansalaisen hakee viisumia perhesiteen perusteella tavatakseen Suomessa 

asuvan alaikäisen lapsensa ja samalla epäillään todellisen siteen katkenneen lapseen, 
tarvitaanko Suomen tuomioistuimen päätöstä tai sosiaaliviranomaisten lausuntoa 
tapaamisasiassa? 

10. Jos henkilö hakee viisumia osallistuakseen itseään koskevaan oikeudenkäyntiin Suomen 
tuomioistuimessa, myönnetäänkö hänelle viisumi? 

11. Voiko viisumia hakea uudestaan, heti edellisen kielteisen päätöksen jälkeen? 
12. Millaisia eroavaisuuksia löytyy eri Schengen-maiden viisuminmyöntöpolitiikassa? 
13. Vaikuttavatko paikalliset olosuhteet viisumipolitiikkaan? 
14. Mitkä asiat vaikuttavat viisumeihin liittyvään kokonaisharkintaan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LIITE 2 

 Ulkoasiainministeriö  16.6.2014    

 

1. Miten muutoksenhaku epäävään viisumipäätökseen käytännössä tapahtuu Venäjän 
edustustoissa? 

2. Mihin perustuu muutoksenhaun erilainen sääntely ja siitä seuraava erilainen käsittely 
tavallisen hakijan ja EU-kansalaisen perheenjäsenen kohdalla? 

3. Miksi eri EU-mailla on toisistaan poikkeavat muutoksenhaku-järjestelmät? Ovatko 
eroavaisuudet järjestelmissä huomattavia?  

4. Käsitelläänkö oikaisuvaatimukset ainoastaan edustustoissa, vai tulevatko ne käsittelyyn 
myös ministeriöön? Entä valitukset? 

5. Onko valitusta mahdollista jättää muihin instituutioihin kuin edustustoon? 
6. Käytetäänkö oikaisuvaatimusten ja valitusten lisäksi muita ylimääräisiä 

muutoksenhakukeinoja, kuten hallintokantelua?  
7. Käytetäänkö edustustossa / ministeriössä hallintolain 8 luvun mukaisia asiavirheen 

korjaus-toimenpiteitä, mikäli joku päätökseen vaikuttava seikka todetaan virheelliseksi, 
tai asiaan on tullut uutta ratkaisevaa uutta selvitystä? 

8. Mikäli hakija on kannellut EU-komissiolle epäävästä päätöksestä / toimenpiteistä, saako 
ministeriö tiedon kantelusta? 

9. Onko muilla, kuin ainoastaan viisumihakijalla, oikeutta valittaa epäävästä päätöksestä EU-
kansalaisen perheenjäsenen, tai ETA-kansalaisen perheenjäsenen kohdalla? Entä 
oikaisuvaatimuksessa? 

10. Kuinka suuri osuus oikaisuvaatimuksista / valituksista johtaa epäävän päätöksen 
kumoamiseen ja viisumin myöntämiseen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIITE 3 

Ulkoasiainministeriö      26.1.2015   

  

1. Miten ulkoministeriö / konsulaatti pyrkii varmistamaan hakijoiden tasapuolisen kohtelun 
ja hakemuksen käsittelyn hakijoita syrjimättömällä tavalla? 

2. Miten viisuminhakijan oma toiminta voi vaikuttaa viisumipäätökseen?   
3. Kuinka Venäjän viisumimenettelyt poikkeavat muista EU:n ulkopuolisiin maihin 

kohdistuvista viisumimenettelyistä? Onko olemassa eroavaisuuksia Venäjän ja muiden 
maiden välillä?  

4. Miten EU-kansalaisen kohdalla vapaan liikkuvuuden direktiiviä tulkitaan? Miten asia on 
huomioitu viisuminhakuprosessissa? Tuleeko EU-kansalaisen olla käyttänyt / käyttää 
liikkumisoikeuttaan toiseen jäsenvaltioon siirtymiseen, ennen kuin hakijan 
perheenjäsenen epäävään päätökseen sovelletaan muutoksenhakuna hallintovalitusta?   

5. Miten Suomen kansalaisen perheenjäsenen kohdalla epäävän viisumipäätöksen 
muutoksenhaku on säännelty? Voiko Suomen kansalaisen epäävän päätöksen 
muutoksenhakuun käyttää hallintovalitusta, vai meneekö muutoksenhaku 
oikaisuvaatimusmenettelyn kautta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIITE 4 

Sähköpostihaastattelu rajavartiolaitos  13.1.2015    

 

1. Milloin rajavartiolaitos tekee epäävän viisumipäätöksen? 
2. Mitkä asiat vaikuttavat rajavartiolaitoksen tekemän viisumipäätöksen taustalla? 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


