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Jakelussa mainituille 
 
 
 
 

Hallituksen esitys eduskunnalle laajamittaiseen maahantuloon varautumi-
sen kehittämistä koskevaksi lainsäädännöksi 

Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laajamittaiseen 
maahantuloon varautumisen kehittämistä koskevaksi lainsäädännöksi. 

Toimeksiantona on ollut valmistella kolme eri sääntelykokonaisuutta:  

1) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja aut-
tamisesta annetun lain (746/2011, vastaanottolaki) sääntelyä laajamittaiseen maahantuloon 
varautumisesta. Sääntelyllä selkeytetään valtakunnallisen ja alueellisen varautumisen koordi-
naatiota ja säädetään Maahanmuuttoviraston johtovastuusta,  

2) säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain (116/2002, 
säilölaki) säännökset, jotka antavat mahdollisuuden kasvattaa säilöönottokapasiteettia nor-
maaliajan häiriötilanteissa nykyistä nopeammin ja  

3) kansalliseen lainsäädäntöön säännökset Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) 
tukeen turvautumisesta. Sääntelyn taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
(EU) N:o 439/2010, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan turvapaikka-asioiden tuki-
viraston perustamisesta. 

Luonnoksessa esitetään muutoksia vastaanottolakiin, säilölakiin, ulkomaalaislakiin (301/2004) 
ja lakiin henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa (615/2020). 

Lausunnonantajia pyydetään kiinnittämään huomiota erityisesti esityksen mahdollisiin vaiku-
tuksiin oman toimialansa tai toimintansa kannalta. Huomiota pyydetään kiinnittämään myös 
esityksen suhteeseen perustuslain 124 §:ään. 

Sisäministeriö pyytää jakelussa mainittuja toimittamaan lausuntonsa oheisesta luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi viimeistään 6. päivänä elokuuta 2021. Lausunnon voi liittää valtioneu-
voston yhteiseen asianhallintajärjestelmään (VAHVA) tai jos pääsyä järjestelmään ei ole, lau-
sunto pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteisiin kirjaamo@intermin.fi ja maahan-
muutto-osasto@intermin.fi.  

Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, puh. 0295 488215, jorma.kantola@in-
termin.fi  (22.-24.6 ), erityisasiantuntija Satu Kaskinen puh. 0295 488680 satu.kaskinen@inter-
min.fi (6.7.-23.7 ), erityisasiantuntija Sanna Montin puh. 0295 488314, sanna.montin@inter-
min.fi (28.6.-21.7).   
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Saadut lausunnot ja niistä laadittava yhteenveto julkaistaan valtioneuvoston verkkosivuilla 
(http://valtioneuvosto.fi/hankkeet), jossa ne ovat julkisesti saatavilla. Hankkeen tunniste han-
keikkunassa on SM025:00/2020. 

 

  

 

Osastopäällikön sijainen, 
Maahanmuuttojohtaja  Tuomo Kurri 

 

Lainsäädäntöneuvos  Jorma Kantola 

 

 

Liitteet  Luonnos hallituksen esitykseksi 
 

  
Jakelu  Ulkoministeriö 

Oikeusministeriö 
Valtiovarainministeriö 
Puolustusministeriö 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö 
Ympäristöministeriö  
Sisäministeriön pelastusosasto 
Sisäministeriön poliisiosasto 
Sisäministeriön rajavartio-osasto 
Sisäministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö 
Sisäministeriön kansallisen turvallisuuden yksikkö 
 
Valtioneuvoston oikeuskansleri 
Eduskunnan oikeusasiamies 
Korkein hallinto-oikeus 
Tietosuojavaltuutettu 
Lapsiasiavaltuutettu  
Yhdenvertaisuusvaltuutettu 
 
Maahanmuuttovirasto 
Poliisihallitus 
Suojelupoliisi 
Aluehallintovirastot 
- Etelä-Suomi 
- Itä-Suomi 
- Lappi 
- Lounais-Suomi 
- Länsi- ja Sisä-Suomi 
- Pohjois-Suomi 
ELY-keskukset 
- Etelä-Pohjanmaa 
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- Etelä-Savo 
- Häme 
- Kaakkois-Suomi 
- Kainuu 
- Keski-Suomi 
- Lappi 
- Pirkanmaa 
- Pohjanmaa 
- Pohjois-Karjala 
- Pohjois-Pohjanmaa 
- Pohjois-Savo 
- Satakunta 
- Uusimaa 
- Varsinais-Suomi 
 
Espoon kaupunki 
Helsingin kaupunki 
Kajaanin kaupunki 
Kotkan kaupunki 
Lappeenrannan kaupunki 
Oulun kaupunki 
Tampereen kaupunki 
Turun kaupunki 
Vantaan kaupunki 
Vöyrin kunta 
 
Amnesty International Suomen osasto ry 
Ihmisoikeusliitto 
Pakolaisneuvonta ry 
Suomen Asianajajaliitto 
Suomen Kuntaliitto ry 
Suomen Pakolaisapu 
Suomen Punainen Risti 
UNHCR Northern Europe 
 
 

  
Tiedoksi  Ministeri Ohisalo 

Kansliapäällikkö Pimiä 
Valtiosihteeri Parviainen 
Erityisavustaja Kivinen 
SM HKO/oikeudellinen tuki 
Viestintäyksikkö 
MMO esittelijät 

 


