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Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevien säännösten tarkistaminen  
 
 
 
Asettaminen 
  

Sisäasiainministeriö muuttaa tällä päätöksellä 16.11.2011 tekemäänsä asettamispäätöstä 
ulkomaalaisten säilöönottoa koskevien säännösten tarkistamisesta. 

 
Toimikausi 
 
 1.12.2011 - 31.12.2014 

 
Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2014.  
 

Tausta 
 Sisäasiainministeriö asetti vuoden 2011 lopulla Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevien 

säännösten tarkistaminen -hankkeen toimikaudeksi 1.12.2011-1.12.2013. Hanke aikatau-
lutettiin kaksivaiheiseksi siten, että hallitusohjelman kirjaus koskien alaikäisten yksin 
tulleiden turvapaikanhakijoiden säilöön ottamisen kieltämistä toteutettaisiin ensi vai-
heessa ja sitä koskeva lakiesitys annettaisiin eduskunnalle syysistuntokaudella 2012.  
 
Hankkeen toisessa vaiheessa selvitettäisiin muut tarvittavat lainsäädännön muutostar-
peet, ja niitä koskeva esitys annettaisiin eduskunnalle syysistuntokaudella 2013. Nämä 
muutosehdotukset koskevat erityisesti säilöönoton vaihtoehtojen ja säilöönotto-
oikeudenkäyntien kehittämistä (videoyhteys) sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten koh-
telusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muutostarpeita. Hankkeessa myös tarkastel-
laan EU-säädöksistä mahdollisesti aiheutuvia lainsäädännön muutostarpeita.   
 
Lapsen säilöönottoon liittyviä kysymyksiä selvitettäessä on käynyt ilmi, ettei ole perus-
teltua irrottaa lasten säilöönottoon liittyviä kysymyksiä muusta säilöönottoa koskevasta 
kokonaisuudesta. Alaikäisten yksin tulleiden turvapaikanhakijoiden säilöönoton kieltä-
minen liittyy paitsi säilöönoton vaihtoehtojen kehittämiseen myös muihin säilöönottoa 
koskevien säännösten tarkistamiseen. Lainsäädännön valmistelun ja eduskuntakäsittelyn 
näkökulmasta on tarkoituksenmukaisempaa käsitellä säilöönottoon liittyviä kysymyksiä 
yhtenä kokonaisuutena. 

 
Tavoitteet 
  

Tavoitteena on tehdä hallitusohjelman säilöönottoa ja sen vaihtoehtojen kehittämistä kos-
kevien kirjausten edellyttämät ja muut tarvittavat muutokset ulkomaalaislakiin, säilöön 
otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun lakiin ja tarvittaessa 
muuhun lainsäädäntöön.   

 
 



Tehtävä 
  

Hankkeessa tarkistetaan ulkomaalaisten säilöönottoa koskevia säännöksiä ja selvitetään 
vaihtoehtoja 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 on asetettu työryhmä, jossa on edustajat seuraavista organisaatioista: 
- 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. 
 
  

 
 
Kansliapäällikkö 

 
 
 
Päivi Nerg 

 
 
 
 Osastopäällikkö, 

ylijohtaja 
Pentti Visanen 

 
 
 
JAKELU 
 Hankkeen vastuuhenkilö ja muut hankkeeseen osallistuvat  
 
TIEDOKSI 
 Ministeri Räsänen 

Valtiosihteeri Anttoora 
Erityisavustaja Nahkala 
SM/oikeusyksikkö 
SM/viestintäyksikkö 
SM/MMO 
Lapsiasiainvaltuutettu 

 


