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Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevien säännösten tarkistaminen  
 
 
Asettaminen 
 Sisäasiainministeriö on tänään asettanut hankkeen ulkomaalaislain (301/2004) ja säilöön 

otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain (116/2002) sisäl-
tämien säilöönottoa koskevien säännösten tarkistamiseksi. 

 
 
Toimikausi 
 1.12.2011 - 1.12.2013 

 
Hallituksen esitys alaikäisten säilöönottoa koskevien säännösten tarkistamiseksi on tarkoi-
tus antaa eduskunnalle viimeistään syysistuntokauden alussa 2012.  
 
Muut tarvittavat lainsäädännön muutosehdotukset annetaan eduskunnalle syysistuntokau-
della 2013. 

 
 
Tausta 
 Ulkomaalaislain (301/2004) säilöönottoa koskevien säännösten tarkistaminen liittyy pää-

ministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman linjauksiin koskien alaikäisten yksin tulleiden 
turvapaikanhakijoiden säilöön ottamisen kieltämistä ja säilöönoton vaihtoehtojen kehittä-
mistä. Kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelimet ovat kiinnittäneet huomiota 
kansainvälistä suojelua hakevien lasten säilöönottoon viimesijaisena ja mahdollisimman 
lyhytkestoisena toimenpiteenä sekä yleisemmin tarpeeseen harkita vaihtoehtoja säilöön 
ottamiselle.  Viime vuosina on tehty myös muita aloitteita ulkomaalaislain säilöönottoa 
koskevien säännösten tarkistamiseksi.  
 
Säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muutos-
tarpeet nousivat esiin valmisteltaessa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annet-
tua lakia (746/2011), jolloin aikataulullisista syistä asia päätettiin siirtää valmisteltavaksi 
erillisessä hankkeessa.  

 
 
Tavoitteet 
 Tavoitteena on tehdä hallitusohjelman säilöönottoa koskevien kirjausten edellyttämät ja 

muut tarvittavat muutokset ulkomaalaislakiin sekä tarvittavat muutokset säilöön otettujen 
ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun lakiin. Hankkeen puitteissa 
tarkastellaan myös hallitusohjelman edellyttämällä tavalla säilöönoton vaihtoehtoja.  

 
 
Tehtävä 
 Hankkeessa tehdään tarvittavat ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi ja selvitetään vaihtoeh-

toja ulkomaalaisten säilöönotolle Suomessa.  
 



 
Organisointi 
 Hankkeen vastuuhenkilö on maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne sisäasiainministeriön 

maahanmuutto-osaston kansainvälinen suojelu -yksiköstä. Valmisteluun osallistuvat myös 
neuvotteleva virkamies Arja Kekkonen ja ylitarkastaja Tiina Palonen-Roihupalo maahan-
muutto-osaston kansainvälinen suojelu -yksiköstä, ylitarkastaja Tero Mikkola muuttoliike -
yksiköstä ja lainsäädäntöneuvos Jutta Gras johdon tuki -yksiköstä. Hankkeen tekninen sih-
teeri on osastosihteeri Päivi Heinolainen maahanmuutto-osaston kansainvälinen suojelu -
yksiköstä. 
 
Hankkeen tueksi asetetaan työryhmä, johon kutsutaan edustajat seuraavista organisaatiois-
ta: 
- Sisäasiainministeriö 

- poliisiosasto 
- rajavartio-osasto 

- Oikeusministeriö 
- Maahanmuuttovirasto 
- Poliisihallitus 
- Metsälän säilöönottoyksikkö 
 
Hankkeessa kuullaan lapsiasiainvaltuutettua ja muita keskeisiä asiantuntijoita, järjestöjä ja 
sidosryhmiä. 

  
 
Kustannukset ja rahoitus 
 Työ tehdään virkatyönä. 
 
 
  

 
Osastopäällikkö,  
ylijohtaja  

 
 
 
Pentti Visanen 

 
 
 
 
 Maahanmuuttojohtaja Sirkku Päivärinne 
 
 
 
 
JAKELU 
 Hankkeen vastuuhenkilö ja muut hankkeeseen osallistuvat  
 
TIEDOKSI 
 Ministeri Räsänen 

Valtiosihteeri Anttoora 
Kansliapäällikkö Viljanen 
Erityisavustaja Loponen 
SM/oikeusyksikkö 
SM/viestintäyksikkö 
SM/MMO 
Lapsiasiainvaltuutettu 

 


