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PERHEENYHDISTÄMISHAKEMUKSEN KÄSITTELY
1 KANTELU
Kantelija arvosteli 19.9.2015 päivätyssä kirjoituksessaan poliisilaitosta viivyttelystä
perhesiteeseen perustuvan oleskelulupahakemuksen ratkaisemisessa. Kantelija kertoi
jättäneensä oleskelulupahakemuksen 16.4.2014 poliisilaitokselle, mutta hakemusta ei oltu
vielä kanteluajankohtana (19.9.2015) ratkaistu. Kantelijan mielestä asian käsittelyssä rikottiin
lakia, koska hakemusta ei käsitelty ulkomaalaislaissa säädetyssä 9 kuukauden määräajassa.
2 SELVITYS
--3 RATKAISU
Katson poliisilaitoksen menetelleen lainvastaisesti siinä, että se ei ratkaissut kantelijan
perhesiteen perusteella tekemää oleskelulupahakemusta ulkomaalaislain 69 a §:ssä
tarkoitetussa 9 kuukauden määräajassa.
Perustelen ratkaisuani seuraavasti.
Ulkomaalaislain 69 a §:n mukaan perhesiteen perusteella tehtyä oleskelulupahakemusta
koskeva päätös on annettava hakijalle tiedoksi viimeistään yhdeksän kuukauden kuluttua
hakemuksen jättämisestä. Poikkeuksellisissa olosuhteissa päätös voidaan antaa tiedoksi
myöhemmin. Hallituksen esityksen (HE198/2005 vp) kyseistä säännöstä koskevien
yksityiskohtaisten perustelujen mukaan poikkeukselliset olosuhteet asian käsittelyn aikana
voivat tarkoittaa esimerkiksi poikkeuksellisen vaikeaa tapausta, ulkomailla tapahtuvan
suullisen kuulemisen vaatimaa poikkeuksellisen pitkää aikaa taikka lisäselvitysten tai
lausuntojen hankkimista.
Kantelijan hakemus olisi lain mukaan tullut ratkaista ja antaa hakijalle tiedoksi yhdeksän
kuukauden kulutta hakemuksen jättämisestä. Poliisilaitos myöntää, että asiassa tapahtui virhe.
Kantelijan hakemusta ei ratkaistu määräajassa, koska hakemus oli jäänyt häntä koskevien
muiden asiakirjojen alle samaan asiakirjanippuun. Hakemuksen viivästymiseen oli saadun
selvityksen mukaan vaikuttanut myös oleskelulupahakemusten ruuhkautuminen sekä se, että
hakijan asiakirjat olivat olleet jo ratkaistujen asiakirjojen joukossa. Tapahtuneen johdosta
poliisilaitoksella on otettu käyttöön oma Excel-pohjainen seurantajärjestelmä, johon on
takautuvasti kirjattu 1.5.2015 lukien sisään tulleet ulkomaalaislupa-asiat. Tällä järjestelyllä
pyritään varmistamaan, ettei sisään tulleita lupa-asioita jää jatkossa ratkaisematta.

Kantelijan hakemus ratkaistiin 14.10.2015, eli noin vuosi ja kuusi kuukautta hakemuksen
jättämisen jälkeen. Hakemuksen käsittely ja päätöksen tiedoksianto viivästyi näin ollen noin 9
kuukautta.
Poliisilaitos on ryhtynyt toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että oleskelulupahakemukset
vastaisuudessa ratkaistaisiin laissa säädetyssä määräajassa. Asiassa näyttäisikin saadun
selvityksen perusteella olevan kysymys yksittäisen hakemusasian käsittelyn viivästymisestä.
4 TOIMENPITEET
Annan eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n 1 momentin nojalla
poliisilaitokselle huomautuksen edellä kohdassa 3 selostetusta lainvastaisesta menettelystä.
Tässä tarkoituksessa lähetän poliisilaitokselle jäljennöksen tästä päätöksestäni. Kiinnitän
samalla poliisilaitoksen huomiota siihen, että perhesiteeseen perustuvat
oleskelulupahakemukset tulee käsitellä ja antaa tiedoksi ulkomaalaislain 69 a §:ssä
säädetyssä määräajassa.

