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Lausuntopyyntö 16.6.2020; RVLDno-2019-1873 

Maahanmuuttoviraston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta 

raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että lainsäädäntöön tehtäisiin 

eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) 2019/1986 (raja- ja merivartiostoasetus) 

edellyttämät täydentävät säännökset ja säännöspäivitykset. Ehdotetut lait 

tulisivat voimaan 1.1.2021. 

Uudella asetuksella tehostetaan perusoikeuksia täysimääräisesti noudattaen 

ulkorajavalvontaa ja yhteistä palauttamispolitiikkaa sekä parannetaan 

Euroopan raja- ja merivartioviraston edellytyksiä toimia kolmansissa maissa. 

Muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmät 

Ulkomaalaislain 97 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, jonka 

mukaan raja- ja merivartiostoasetuksen mukaisen eurooppalaisen raja- ja 

merivartioston pysyvästä joukosta lähetetyn ryhmän jäsenenä Suomessa oleva 

vieraan valtion toimivaltainen virkamies voi avustaa Maahanmuuttovirastoa 1 

ja 2 momentissa mainituissa tehtävissä Maahanmuuttoviraston ohjauksessa. 

Raja- ja merivartiostoasetuksen 40 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltio voi 

laajamittaisen maahantulon yhteydessä pyytää tukea muuttoliikkeen 

hallinnan tukiryhmiltä. Pyyntö esitetään komissiolle, joka toimittaa pyynnön 

virastolle, EASOlle, Europolille ja muille asiaankuuluville unionin elimille, 

toimistoille ja virastoille. 

Kuuluvatko 40 artiklan mukaiset muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmät 

eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvään joukkoon vai antavatko ne 

tukea pysyvän joukon rinnalla? Mahdollisen laajamittaisen maahantulon 

tilanteessa erityisesti EASOn tarjoama tuki olisi Maahanmuuttovirastolle 

tärkeää ja siksi ulkomaalaislain 97 §:ään lisättävän uuden momentin  

muotoilussa tulisi varmistaa se, että myös muuttoliikkeen hallinnan tukiryhmät, 

erityisesti EASO, voivat avustaa Maahanmuuttovirastoa 

turvapaikkatutkinnassa.  

Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa 

Laki henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa on tulossa voimaan 

1.9.2020. Ulkomaalaisrekisterilakiin tehtävän muutoksen tarpeellisuutta on siten 

syytä harkita uudelleen. 
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Mikäli ulkomaalaisrekisterinlain muutos katsotaan edelleen tarpeelliseksi, tulee 

asiaa koskevan säännöskohtaisen perustelun (s. 24) muotoilua tarkentaa, jotta 

vapaa ehtoinen paluu ei mene sekaisin palautusten kanssa. Alla ehdotus 

uudeksi muotoiluksi, muokattavat sanat alleviivattu. 

7.7. Laki ulkomaalaisrekisteristä 

10 a §. Henkilötietojen luovuttaminen Euroopan raja- ja merivartiovirastolle. 

Pykälässä säädettäisiin Maahanmuuttoviraston oikeudesta luovuttaa 

salassapitosäännösten estämättä vapaaehtoisen paluun tukihakemuksella 

kerättyjä henkilötietoja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle vapaaehtoisen 

paluun toteuttamiseksi noudattaen mitä raja- ja merivartiostoasetuksessa 

säädetään. Raja- ja merivartiostoasetuksen 48 artiklan mukaan Euroopan raja- 

ja merivartioviraston antamaan tekniseen ja operatiiviseen apuun 

palauttamisen alalla kuuluu myös palautusoperaatioiden järjestämisessä ja 

koordinoinnissa sekä vapaaehtoisia paluita koskevan avun antaminen 

yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa sekä avustetussa vapaaehtoisessa 

paluussa jäsenvaltioista auttaminen antamalla apua palaaville henkilöille 

paluuta edeltävissä, paluuseen liittyvissä sekä saapumista edeltävissä ja 

paluun jälkeisissä vaiheissa ottaen huomioon haavoittuvassa asemassa 

olevien henkilöiden tarpeet. 

 

 

 

Ylijohtaja   Jaana Vuorio 

 

Ylitarkastaja   Emma Rimmanen 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 

Maahanmuuttovirasto 14.08.2020 klo 12:17. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 

todentaa kirjaamosta. 

 

Liitteet - 

Jakelu Sisäministeriön rajavartio-osasto 

Tiedoksi Maahanmuuttovirastossa; apulaispäällikkö, oikeus- ja maatietoyksikön johtaja 

 


