


Uudistamme rohkeasti
Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan 
toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme 
ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja 
opimme yhdessä luottaen toisiimme. Suhtaudumme muutoksiin 
mahdollisuuksina, pystymme muuttamaan toimintaamme entistä 
nopeammin. 

Toimimme vastuullisesti
Vastuullisuus on jokaisen vastuuta tuloksesta ja työyhteisön 
hyvinvoinnista. Teemme työmme hyvin, arvostamme 
asiakkaitamme ja työtovereitamme sekä kannamme vastuumme. 
Asiakkaille vastuullisuutemme näkyy helppona asiointina sekä 
selkeänä päätöksentekona

Vaikutamme verkostoissa
Vaikuttavuus näkyy toimiessamme verkostoissa maahanmuuton 
luotettavana asiantuntijana ja aktiivisena yhteistyökumppanina. 
Jaamme osaamistamme ja opimme muilta. Ymmärrämme 
työmme yhteiskunnallisen merkityksen.



Toimintamme on 
asiakaslähtöistä
Laajennamme asiakkaan itsepalvelumahdollisuuksia ja 
autamme asiakasta toimimaan oma-aloitteisesti oikein. 
Mittari: Asiakaspalaute

Muotoilemme asiakaslähtöisesti palveluamme ja 
keskitämme asiointia sähköiseen asiointiin. 
Mittari: Puhelinpalvelun kysyntä puolittuu vuoteen 2020 mennessä

Kokeilemme rohkeasti uusia palvelukanavia ja 
kohdennamme viestintäämme entistä tehokkaammin. 
Mittari: Asiointitarpeen vähentyminen ja uusien viestintäkanavien kokeilu

Ennakoivan ja avoimen viestinnän avulla rakennamme 
luottamusta toimintaamme ja lisäämme turvallisuuden 
tunnetta. 
Mittari: Mediabarometri



Tehostamme  
toimintaamme jatkuvasti
Automatisoimme toimintaamme ulottamalla UMA-
järjestelmän kattavasti kaikkiin hakuprosesseihin. 
Sähköinen palvelu, automaatio ja digitalisaatio ohjaavat ja 
nopeuttavat asiakkaan prosessia.
Otamme käyttöön tehokkaampia toimintamalleja. 
Hyödynnämme viestinnän välineitä tehokkaasti ja 
tarkoituksenmukaisesti. Teemme aktiivisesti esityksiä 
poikkihallinnollisten hidasteiden ratkaisemiseksi, 
toimivaltakysymyksiin ja lainsäädäntöön. 
Mittari: Parannamme tuottavuuttamme 30 %:lla vuoteen 2020 mennessä.
Mittari: Päätösten määrä suhteessa HTV määrään vuoden 2014 toteumaan 
verrattuna.



Päätöksenteon laatu pidetään korkeana. 
Laatumittari (Laintulkinta- ja menettelyvirheiden prosentuaalinen määrä).

Toteutamme vastaanottotoimintaa kustannuksiltaan 
kokonaistaloudellisesti kestävästi.
Kehitämme päätöksenteon yhtenäisyyttä kasvaneessa ja 
monipaikkaisessa virastossa.
Rakennamme kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja ja 
vaikutamme niissä aktiivisesti.
Kehitämme toimintaamme ja prosessejamme 
kustannustehokkaammiksi ja säästäväisemmiksi. 
Mittari: Lupien keskihinta.



Meillä on parantunut valmius 
toimia muuttuvissa tilanteissa
Tuotamme ennakoiden tietoa maahanmuuttokeskustelun 
ja päätöksenteon tueksi. Parannamme johtamista tukevia 
tiedon tuottamisen ja analytiikan prosesseja.
Huomioimme toimintaympäristön vaikutukset. Tuomme 
ne ja niiden mukaiset tarpeet määrärahakehys- ja 
talousarviovalmistelun yhteyteen.
Varmistamme, että meillä on riittävät voimavarat havaita 
toimintaamme kohdistuvat muutostekijät ja toimia 
pitkäkestoisenkin kriisitilanteen hallitsemiseksi.
Kehitämme yhdessä eri sidosryhmien kanssa Suomen 
kykyä laajamittaisen maahantulon hallintaan. 
Mittari: Ajantasainen valmiussuunnitelma.

Muutamme toimintaamme tarvittaessa nopeasti ja 
mitoitamme toimintamme tilanteen vaatimalle tasolle.
Viestimme entistä aktiivisimmin ja suunnitelmallisemmin 
muutostilanteissa erityisesti työyhteisön sisällä.



Migri on hyvä ja  
haluttu työpaikka
Kehitämme johtamista sekä tavoitteelliseksi että 
innostavaksi. Tuemme esimiestyössä selkeää 
suunnannäyttämistä ja johtamisviestintää, työyhteisön 
valmentamista, uudistamista ja yksilöiden kohtaamista. 
Mittari: Johtajuusarviointi, VM-baro, lean–kyselyt

Rekrytoimme, perehdytämme ja kehitämme 
työntekijöitämme arvolähtöisesti. Varmistamme 
muutoskykymme eri tilanteisiin. Kehitämme vahvoista 
asiantuntijoistamme joustavia digiliikkujia, joilla on hyvät 
itsensä johtamisen, työyhteisöviestinnän ja verkostotyön 
taidot. 
Mittari: Rekrytointitilastot, vaihtuvuusluvut, lähtöhaastattelut, Migrin 
osaamisen uusi mittari



Rakennamme fyysisen, sosiaalisen ja digitaalisen 
työympäristön tukemaan hyvinvointia ja oppimista, työn 
joustavuutta, ja työpaikan yhteisöllisyyttä. 
Mittari: Migri praxis -hanke, joustotyöpilotti -> mittarit: VM-baro, fiilismittarit, 
kuormituskyselyt, sairauspoissaolot 

Palkitsemme motivoivasti ja oikeudenmukaisesti ja 
kehitämme arvolähtöistä palkitsemiskulttuuria. 
Mittari: VM-baro, fiilismittarit

Kannamme muutostilanteissa vastuumme hyvänä 
työnantajana ja huolehdimme työtyytyväisyydestä. 
Mittari: Esim. lähtökysely



Maahanmuutosta kansalaisuuteen   
– elinvoimaisen ja  
turvallisen Suomen  
rakentaja

Visio


