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Pöytäkirja ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen esiselvityshankkeen seurantaryhmän 1. 
kokouksesta  
 
 

Aika keskiviikko 24.11.2021 klo 9.30-11.30 

Paikka sisäministeriö, Kirkkokatu 12, kh Kristian ja videoyhteyden välityksellä 
 

Läsnä  

 Minna Hulkkonen, sisäministeriö (puheenjohtaja) 
 Riitta Koponen, sisäministeriö (varapuheenjohtaja) 
 Kaisa Tiusanen, oikeusministeriö 
 Jarmo Tiukkanen, työ- ja elinkeinoministeriö 
 Tirsa Forssell, Maahanmuuttovirasto 
 Kristina Stenman, YVV 
 Elina Pirjatanniemi, Åbo Akademi 
 Jorma Kantola, sisäministeriö 
 Tiina Sinkkanen, sisäministeriö 
 Harri Sivula, sisäministeriö 
 Jutta Gras, sisäministeriö (sihteeri) 
 

   

1. Kokouksen avaus ja seurantaryhmän jäsenten esittäytyminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja kertoi lyhyesti esiselvityshankkeen taustoista. Käytiin 
esittäytymiskierros.  

Puheenjohtaja kertoi, että seurantaryhmän kokouksia on aluksi kaavailtu järjestettävän 1,5-2 
kk välein, myöhemmin tarpeen mukaan useammin. Kokouksille varataan aikaa 2 h. Kokoukset 
järjestetään hybridinä, koronatilanne huomioiden. Kokousten pöytäkirjat viedään 
hankeikkunaan. Valmisteilla on myös hankkeen osallisuus- ja viestintäsuunnitelma.  

 

2. Ulkomaalaislain kokonaisuudistus: mitä esiselvityksessä tulee huomioida? / Professori Anssi 
Keinänen  

Itä-Suomen yliopiston lainsäädäntötutkimuksen ja empiirisen oikeustutkimuksen professori 
Anssi Keinänen kävi läpi näkökohtia, joita ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen 
esiselvityksessä tulisi ottaa huomioon. Esiin nousi mm. laaja ilmiölähtöinen lähestyminen, 
tulevaisuuden näkökulmien ja keskeisten toimijoiden tunnistaminen sekä aidon 
osallistamisen ja dokumentoinnin merkitys.  

Käytiin yleisluonteista keskustelua toisaalta projektinhallintaan ja toisaalta hankkeen 
sisältöön liittyvistä kysymyksistä. Pohdittiin parlamentaarisen valmistelun mahdollisuutta 



varsinaisessa lakihankkeessa. Huomioon otettavina tulevaisuuden näkökulmina nousivat 
erityisesti esiin automaatio ja digitaalisuus. Eräänä haasteena keskustelussa nousi esiin 
pienempien, kiireellisten lakimuutosten tarve samanaikaisesti kun tehdään pitkäkestoista 
kokonaisuudistusta.  

 

3. Kokonaisvaltainen maahanmuuttopolitiikka -hankkeen esittely 
 
Harri Sivula esitteli sisäministeriössä käynnissä olevaa vaikuttavan ja kokonaisvaltaisen 
maahanmuuttopolitiikan pitkän aikavälin tavoitteita koskevaa hanketta. Hanke on jaettu 
kolmeen vaiheeseen: kuuleminen, keskustelu ja kirjoitustyö. Hankkeessa kokeillaan uusia 
tapoja osallistaa eri tahoja laajasti. Hanke jatkuu kesäkuun 2023 loppuun saakka. 
Esiselvityshanketta ja politiikkahanketta on tarkoitus valmistella tiiviissä yhteistyössä 
keskenään.  
 
Todettiin, että politiikkahankkeesta saadaan hyviä syötteitä esiselvityshankkeeseen. 

 

4. Seurantaryhmän jäsenten odotukset työskentelylle  

Seurantaryhmän jäsenet ilmaisivat mielenkiintonsa hanketta kohtaan sekä mahdollisuuden 
hyödyntää hankkeessa omia verkostojaan.  

Pidettiin tärkeänä lain kanssa käytännön työtä tekevien tahojen kuten 
Maahanmuuttoviraston, tuomioistuinlaitoksen ja oikeusavun näkemysten huomioon 
ottamista. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta tilata ulkopuolisia selvityksiä sekä kokeilla 
nopeammilla lakimuutoksilla joitakin ratkaisuja jo ennen varsinaista kokonaisuudistusta.  

Keskustelussa nousivat esiin mm. perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset ja niiden 
selvittäminen.  

 

5. Lain kehittämistarpeiden kartoittaminen  
   

Puheenjohtaja kertoi, että tarkoituksena olisi lähteä kartoittamaan lain kehittämistarpeita 
webropol-kyselyllä loppuvuodesta. Seurantaryhmän seuraavassa kokouksessa päästään 
tarkastelemaan kyselyvastausten alustavia tuloksia.  
 
Todettiin, että kyselyluonnosta voi kommentoida 1.12. mennessä. Seurantaryhmän jäsenille 
toimitetaan myös kommentoitavaksi hahmotelma kyselyn kohderyhmästä.  

     

6. Muut mahdolliset asiat 

  Muita asioita ei ollut.  

 
7. Seuraava kokous  

Seuraava kokous pidetään ke 2.2.2022 klo 9.30-11.30. Kevään muut kokousajat lähetetään 
pian kokouksen jälkeen tiedoksi seurantaryhmän jäsenille.  

 


