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Jakelussa mainitut 
 
 
 

Brexit-HE 

Sisäministeriön maahanmuutto-osasto pyytää jakelussa mainituilta tahoilta 
lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Ison-Britannian ja 
Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista 
ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan 
kuuluvien säännösten täytäntöönpanosta. 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi em. laki. Lailla säädettäisiin 
erosopimuksen soveltamisalaan kuuluvien Yhdistyneen kuningaskunnan 
kansalaisten ja heidän perheenjäsenten velvollisuudeksi hakemuksesta 
vaihtaa EU-oikeuteen perustuva oleskeluoikeutensa erosopimuksen 
mukaiseen oleskeluoikeuteen, jonka osoitukseksi annettaisiin 
oleskelulupakortti. Suomessa ennen siirtymäkauden päättymistä oleskelevia 
koskee oma hakemuksen tekemistä koskeva aika, joka olisi 1.10.2020 - 
30.9.2021 välinen aika.  

Oleskelulupakortti myönnetään perustuen komission 21.2.2020 antamaan 
täytäntöönpanopäätökseen kortin yhtenäisestä kaavasta. Kortissa olisi 
maininta, että oleskeluoikeus perustuu erosopimukseen.  

Esityksessä on pyritty ottamaan huomioon mahdollisuus, että siirtymäkautta 
jatkettaisiin. 

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2020.  

Erosopimus, vapaan liikkuvuuden direktiivi sekä komission 
täytäntöönpanopäätös löytyvät hankeikkunasta osoitteesta:  
https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/lainsaadanto/46971/kuvaukset 

Seuraavilta tahoilta pyydetään lisäksi ottamaan lausunnossaan kantaa lisäksi 
seuraaviin asioihin: 

- VM: taloudelliset vaikutukset 

- Maahanmuuttovirasto: sähköisen hakemisen mahdollisuus oleskeluoikeuksia 
haettaessa 

- UM: kansallisia henkilöllisyystodistuksia koskeva ehdotetun lain 5 § 
(perustuu erosopimuksen 14 artiklan 1 kohdan toiseen alakohtaan), 
pidetäänkö tässä esityksessä mukana vai tekeekö UM omana esityksenään 
myöhemmin? 
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Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 4.5.2020 
osoitteisiin kirjaamo@intermin.fi ja maahanmuutto-osasto@intermin.fi. 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen postitse. 

Lisätietoja antaa johtava asiantuntija Jarmo Tiukkanen, puh. 0295 488 606 
(paikalla 20.4. alkaen). 

Saadut lausunnot ja niistä laadittava yhteenveto julkaistaan em. 
hankeikkunassa. 

 

 

Ylijohtajan sijainen,  

lainsäädäntöjohtaja  Riitta Koponen 

 

Johtava asiantuntija  Jarmo Tiukkanen 

 

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. 
Sisäministeriö 06.04.2020 klo 13:57. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi 
todentaa kirjaamosta. 

 

 

 

 

Liitteet  HE-luonnos, päivätty 2.4.2020 
  
Jakelu  Oikeusministeriö 

Sisäministeriö/poliisiosasto 
Sisäministeriö/rajavartio-osasto 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Ulkoministeriö 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Puolustusministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Liikenne- ja viestintäministeriö 
Ympäristöministeriö 
Eduskunnan oikeusasiamies 
Valtioneuvoston oikeuskansleri 
Yhdenvertaisuusvaltuutettu 
Maahanmuuttovirasto 
Kansaneläkelaitos 
Eläketurvakeskus 
Digi- ja viestintävirasto 
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Tiedoksi  Sisäministeri Ohisalo 

Valtiosihteeri Parviainen 
Kansliapäällikkö Pimiä 
Erityisavustaja Laaksonen 
SM/HKO/Oikeudellinen tuki 
SM/KVY 
SM/MMO Esittelijät 
SM/Viestintäyksikkö 
VNEUS 
hallituksenesitykset@vnk.fi 
 

 


