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Jakelussa mainituille

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekd siil6iin otettujen ulkomaalaisten kohtelusta
ja si ildcinottoyksik<5sti annetu n lain m u uttam isesta

Sisdministeri6sse on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi ulkomaalaislain
seki sdilodn otettu.ien ulkomaalaisten kohtelusta ja sdilcidnottoyksik6std annetun lain
muuttamisesta, Esityksen tavoilteena on kieltS6 ilman huoltajaa maassa olevien
turvapaikanhakijalasten sdil66notto ja t6sment56 myos muutoin lapsen s6il66n
ottamista koskevaa sSSntelyd. Lisdksi ulkomaalaislain sdilodn ottamisla koskevia
s6dnnciksid ja siii166n otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja sdildcinottoyksikdstii
annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi sekd EU:n vastaanottodirektiivin kansallisen
teytantoOnpanon ett6 kansallisten larpeiden johdosta.

Esitysluonnos on valmisteltu osana ulkomaalaisen seil66nottoa koskevien seannosten
tarkistamista selvittdvdd hanketta, joka on asetettu ajalle 1.12.2011-31 .12.2014.
Hankkeen tavoilteena on tehdd hallitusohjelman sdildonottoa koskevien kirjausten
edellytttimiit ja muut tarvittavat muutokset ulkomaalaislakiin sekd tarvittavat muutokset
sdi166n otettuien ulkomaalaisten kohtelusta ja sdi16onottoyksikdstit annettuun lakiin.
Hankkeen puitteissa tarkastellaan mycis hallilusohjelman edellyfl6ma116 tavalla
sdilocinoton vaihtoehtoja.

Sisdministeri6 pyytiiii jakelussa mainittuja toimittamaan lausuntonsa oheisesla
luonnoksesta hallituksen esitykseksi 28. pCivii maaliskuuta 2014 mennesse seke
postitse osoitteeseen Sisdministerio, P| 26, 00023 VALIIONEUVOSTO ettd sdhkoisesti
osoitteeseen hare@intermin fi ja maahanmuutto-osasto@intermin.fi .

Lisitietoja asiasta anlaval hallitusneuvos Annikki Vanamo-Alho, p. +3SB 29 S4B A678
(annikki.vanamo-alho@intermin.fi) ja ylitarkastaja Suvi Tiainen, p. +3S8 29 S4e 8629
(suvi.tiainen@intermin.fi )

Saadut lausunnot ja niista laadittava yhteenveto viedddn valtioneuvoslon
hankerekisteriin HARE:een (http://www.hare.vn.fl/), jossa ne ovat lausunnonantajien
saatavilla.
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Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekd sdilodn otettujen
ulkomaalaisten kohtelusta ja sdilodnottoyksikOstd annetun lain muuttamisesta

Valtioneuvoston kanslia
Ulkoasiainministerio
Oikeusministeri6
Valtiovarai nministeri0
Opetus- ja kulttuuriministeri6
Tyo- ja elinkeinoministerio
Sosiaali- ja terveysministerio
Sisdministerion poliisiosasto ja rajavartio-osasto
Oikeuskanslerinviraslo
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
Lapsiasiavaltuutettu
Tietosuojavaltuulettu
V6hemmistovaltuutettu
Korkein hallinto-oikeus
Helsingin kirdjdoikeus
Eteld-Karjalan kErij6oikeus
Maahanmuuttovirasto
Helsingin kaupunki/sosiaalivirasto
Metsalan vastaanottokeskus/sdildOnottoyksikk0
Joutsenon vastaanottokeskus
Eteld-Ka(alan sosiaali- ja terveyspiiri
Amnesty lntemational - Suomen osasto ry
Edustajat turvapaikanhakijalapsille (ETU) ry
lhmisoikeusliitto
Lastensuojelun keskusliitto
Mannerheimin lastensuojeluliitto
Pakolaisneuvonta ry
Pelastakaa Lapset ry
Suomen Pakolaisapu
Suomen Punainen Risti (SPR)
UN HCR (Tukholman toimisto)
Veestoliitto
Yhteiset lapsemme ry
Suomen Mielenterveysseura, Ulkomaalaisten kriisikeskus

Ministeri Rasenen
Valtiosihteeri Nahkala
Kansliapiiiillikk6 Nerg
Erityisavustajat Andersson ja Falk
MMO esittelijSt


