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S i s ii a sia in m inisteriii
Maahanmuutto-osasto

SM072:00/2011

Ulkomaalaisten siiiliiiinottoa koskevien sfl iinniisten tarkistaminen

Asettaminen

sisaasiainministeHё  muuttaa taHtt p五 五tёkseHa 16.11.201 l tekemttansa ascttalrnispaat6sta

ulkomaalaisten sailё 6nottoa koskevien saannё sten tarkistalnisesta.

Tolmlkausl

Tausta

1.12.20n - 3 1.12.2014

Hal I ituksen esitys annetaan eduskunnalle kevdti stuntokaudella 20 I 4.

Sisdasiainministerio asetti vuoden20ll lopulla Ulkomaalaisten sdil<idnottoa koskevien
siidnnosten tarkistaminen -hankkeen toimikaudeksi 1.12.2011-1.12.2013. Hanke aikatau-
lutettiin kaksivaiheiseksi siten, ettii hallitusohjelman kirjaus koskien alaikiiisten yksin
tulleiden turvapaikanhakijoiden sdil6<jn ottamisen kieltdmistii toteutettaisiin ensi vai-
heessa ja sit?i koskeva lakiesitys annettaisiin eduskunnalle syysistuntokaudella 2012.

Hankkeen toisessa vaiheessa selvitettiiisiin muut tarvittavat lainsiiSdiinniin muutostar-
peet, ja niitii koskeva esitys annettaisiin eduskunnalle syysistuntokaudella 201 3. Niime
muutosehdotukset koskevat erityisesti siiikionoton vaihtoehtojen ja siiil66notto-
oikeudenkiiyntien kehittimistii (videoyhteys) seki siiloon otettujen ulkomaalaisten koh-
telusta ja sdiltionottoyksiktistti annetun lain muutostarpeita. Hankkeessa my<is tarkastel-
laan EU-siidd<iksistii mahdollisesti aiheutuvia lainsiiddinncin muutostarpeita.

Lapsen siilti<inottoon liittyviii kysymyksiii selvitettiiessii on kiiynyt ilmi, ettei ole perus-
teltua irrottaa lasten siiil<i<inottoon liittyvia kysymyksiii muusta sdilorinottoa koskevasta
kokonaisuudesta. Alaikiiisten yksin tulleiden turvapaikanhakijoiden siiil<ionoton kieltii-
minen liittyy paitsi seil66noton vaihtoehtojen kehittiimiseen myds muihin s[ikicinottoa
koskevien siiiinntisten tarkistamiseen. Lainsd2idiinn<in valmistelun ja eduskuntakiisittelyn
n6kokulmasta on tarkoituksenmukaisempaa kiisitelld sdiloonottoon liittyviii kysymyksid
yhtenii kokonaisuutena.

Tavoitteena on tehdii hallitusohjelman siiilo<inottoa ja sen vaihtoehtojen kehittiimistii kos-
kevien kirjausten edellyttiimiit ja muut tan'ittavat muutokset ulkomaalaislakiin, siiildtjn
otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja siiil6onottoyksikoste annettuun lakiin ja tarvittaessa
muuhun I ainsiiddiintocin.

MUUTETTU
ASETTAMISPAATOS

31.10.2012

Tavoitteet



Tehtiivii

Hankkeessa tarkistetaan ulkomaalaisten sriild<inottoa koskevia siiiinnoksiii ja selvitetiiiin

vaihtoehtoj a ulkomaalaisten siii lti<inotol le Suomessa.

Organisointi

Hankkeen vastuuhenkilci on maahanmuuttojohtaja Sirkku Piiiviirinne sislasiainministeriiin

maahanmuutto-osaston kansainvdlinen suojelu -yksikost[. Valmisteluun osallistuvat mytis

neuvotteleva virkamies Arja Kekkonen ja ylitarkastaja Tiina Palonen-Roihupalo maahan-

muutto-osaston kansainviilinen suojelu -yksiktistii, ylitarkastaja Tero Mikkola muuttoliike -

yksikostii ja lainsiiiiddntrineuvos Jufta Gras johdon tuki -yksikostii. Hankkeen tekninen sih-

teeri on oiastosihteeri Piiivi Heinolainen maahanmuutto-osaston kansainviilinen suojelu -

yksikostii.

. Hankkeen tueksi on asetettu tyoryhmii, jossa on edustajat seuraavista organisaatioista:

- Sisiiasi ainmini steriti
- poliisiosasto
- rajavartio-osasto

- Oikeusministerio
- Maahanmuuttovirasto
- Poliisihallitus
- Metsdldn siiil<lonottoYksikko

Hankkeessa kuullaan lapsiasiainvaltuutettua ja muita keskeisiii asiantuntijoita, jiirjestcijii ja

sidosryhmiii.

Kustannukset ja rahoitus

Tyё tehdaan virkatyё na.

Kansliapiiiillikkd

Osastopaallikkё ,

yl10htaa

JAKELU
Hankkcen vastuuhenkilё ja muut hankkeesccn osdlistuvat

TIEDOKSI
MinisteH Rasanen

Valtiosihtec五 Anttoora

EHtyisavusttta Nahkala

SM/okeusyksikkё

SⅣ1/viestintayksikk6

SM/MMO
Lapsiasiainvaltuutettu

Paivi Nerg

i絆懃鱈
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LainsiId]intiihanke:
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Hare-numero: SM072: 00,201 1

Vaihe Suunniteltu
aikataulu

Toteutuminen Johdon tarkistus
/ huomautukset

Esivalmistelu
- ongelman mddrittely,
p6iiasiall iset vaihtoehdot j a

alustava vaikutusten arviointi
- luonnos toimeksiannoksi

loka―Inarraskuu

2011

Toimeksiantoluonnoksen ja
aikataul usuunnitelman kiisittely
toimialan iohtoryhm?issd

16.11.2011,inuu―

tos 31.10.2012

Perusvalmistelu vuosi 2012 ja ke‐

vat 2013

Vaikutusten arviointi
(prosessin aikana tdsmentyen)

jatkuva

Kasittcly tOimialanjohtoryh―

Inassa

syyskuu 2013

Lausuntokieffos, muu kuulemi-
nen

syys― marraskuu

2013

Jatkovalmistelu joulukuu 2013-

talninikuu 201 4

Kasittely tOimialanjohtoryh―

massa
helrnikuu 2014

Kaantaminen hellni― maaliskuu

2014
saad6sten taitto maalis― huhtikuu

2014
Laintarkastus huhtikuu 2014

Viimeistely
(ml. tekninen viimeistely)

huhti― toukokuu

2014
HE : n kiisittely valtioneuvostos-
SA

kesakuu 2014

Eduskuntakiisittely syksy 2014

Lain vahvistaminen ja julkaise-
minen

vuode■ 2015 alku

Lain voimaantulo heti kun inahdol―

lista

Lain tiiytiinto<inpano vuosi 2015

Taytentodnpanon seuranta jatkuva
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Ylijohtaja Maahanmuuttojohtaja
Pentti Visanen Sirkku Piiiviinnne


