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Lausuntopyyntö 16.6.2020 (RVLDno-2019-1873) 

Sisäministeriön maahanmuutto-osaston lausunto hallituksen 
esitysluonnoksesta eurooppalaista raja- ja merivartiostoa 
koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi  

Sisäministeriön rajavartio-osasto on pyytänyt maahanmuutto-osastolta 
lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eurooppalaista raja- ja 
merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi. Hallituksen 
esityksessä ehdotetaan, että lainsäädäntöön tehtäisiin eurooppalaisesta raja- 
ja merivartiostosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
(EU) 2019/1896 (raja- ja merivartiostoasetus) edellyttämät täydentävät 
säännökset ja säännöspäivitykset. Hallituksen esitys liittyy vuoden 2021 
talousarvioesitykseen ja se on tarkoitus antaa 21.9.2020. Ehdotetut lait 
tulisivat voimaan 1.1.2021. 

Maahanmuutto-osasto toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

Maahanmuutto-osasto on osallistunut säädösehdotuksen valmisteluun 
olemalla mukana valmistelusta vastaavassa työryhmässä. Maahanmuutto-
osasto on erityisesti vastannut ulkomaalaislain 97 §:n muutosten sekä 
ulkomaalaisrekisterilain 10 a §:n valmistelusta. Ulkomaalaislain 97 §:ään 
ehdotettavalla uudella momentilla säädettäisiin eurooppalaisen raja- ja 
merivartioston pysyvän joukon ryhmän jäsenen valtuudesta avustaa Suomessa 
Maahanmuuttovirastoa turvapaikkatutkinnassa. Ulkomaalaisrekisteristä 
annettuun lakiin ehdotetulla uudella 10 a §:llä säädettäisiin 
Maahanmuuttovirastolle oikeus luovuttaa Euroopan raja- ja merivartiostolle 
vapaaehtoisen paluun tukihakemuksella kerättyjä henkilötietoja 
vapaaehtoisen paluun toteuttamiseksi. Eduskunta on 22.6.2020 hyväksynyt 
hallituksen esityksen laiksi henkilötietojen käsittelystä 
maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 18/2019 vp), 
jossa ehdotettiin mm. kumottavaksi ulkomaalaisrekisteristä annettua lakia. 
Lain voimaan tulosta ei ole tätä lausunto kirjoitettaessa vielä tarkkaa tietoa. 
Tämä tulee kuitenkin huomioida nyt kyseessä olevan hallituksen esityksen 
jatkovalmistelussa.  

Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi myös ulkomaalaislain 95, 131 sekä 133 
§:iä. Muutokset koskevat oikeutta luovuttaa palautuksiin liittyviä 
henkilötietoja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle sekä eurooppalaisen raja- 
ja merivartioston pysyvän joukon ryhmän jäsenen valtuutta avustaa Suomessa 
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poliisia ja rajatarkastusviranomaisia kansainvälistä suojelua koskevan 
hakemuksen vastaanottamisessa ja rekisteröinnissä. Näiden muutosten 
valmistelusta on vastannut sisäministeriön rajavartio-osasto sekä poliisiosasto. 
Maahanmuutto-osastolla ei ole näihin muutosehdotuksiin lausuttavaa.    

Maahanmuutto-osasto toteaa lisäksi, että sen esittämät muut huomiot on 
työryhmän valmistelutyössä otettu huomioon eikä osastolla siten tässä 
vaiheessa ole muuta lausuttavaa luonnoksesta. 

 

 

 

Osastopäällikön sijainen, 

maahanmuuttojohtaja Tuomo Kurri 

 

Erityisasiantuntija Sanna Montin 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 23.07.2020 klo 09:41. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

 

 

 

  
  
Jakelu  Sisäministeriö, rajavartio-osasto 
  
Tiedoksi  Sisäministeriö, maahanmuutto-osasto 
 


