1 (2)
Lausuntopyyntö
10.5.2022

VN/8021/2022
VN/8021/2022-SM-3

Jakelussa mainutuille

SM; Lausuntopyyntö hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain
(301/2004) muutoksista, joilla mahdollistetaan EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin
(2013/32/EU) mukaisen rajamenettelyn käyttöönotto ja soveltaminen Suomessa.
Rajamenettelyn käyttöön ottamisella luotaisiin uusi keino käsitellä tiettyjä, todennäköisesti
perusteettomia, turvapaikkahakemuksia hyvin nopeassa menettelyssä ulkorajalla,
kauttakulkualueella tai näiden läheisyydessä niin, etteivät hakijat voisi liikkua vapaasti Suomen
alueella tai edelleen muihin EU-maihin. Turvapaikkamenettelydirektiivi asettaa
rajamenettelylle tietyt soveltamista koskevat raamit, joiden mukaisesti esitysluonnoksessa
ehdotetaan muutoksia ulkomaalaislakiin. Osa rajamenettelyn soveltamiseen liittyvistä seikoista
on jätetty kansallisen sääntelyn varaan kuten menettelyn aikaisen liikkumisvapauden
rajoittamisen järjestäminen sekä menettelyn päättyminen. Myös näistä ehdotetaan
säännökset ulkomaalaislakiin.
Lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa erityisesti rajamenettelyn soveltamiseen ilman
huoltajaa olevien alaikäisten hakijoiden kohdalla. Menettelydirektiivissä rajataan
rajamenettelyn ja ulkomaalaislaissa nopeutetun menettelyn soveltamista tämän ryhmän
kohdalla. Esitysluonnoksessa on näissä asetettujen edellytysten puitteissa esitelty eri
vaihtoehtoja rajamenettelyn soveltamisen rajaamiseen ilman huoltajaa olevien alaikäisten
hakijoiden kohdalla. Päätös soveltamisen rajaamisen laajuudesta tehdään saadun
lausuntopalautteen perusteella.
Sisäministeriö pyytää jakelussa mainittuja toimittamaan lausuntonsa oheisesta luonnoksesta
hallituksen esitykseksi viimeistään 23. päivänä toukokuuta 2022. Lausunnon voi liittää
valtioneuvoston yhteiseen asianhallintajärjestelmään (VAHVA) tai jos pääsyä järjestelmään ei
ole, lausunto pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteisiin kirjaamo.sm@govsec.fi ja
maahanmuutto-osasto.sm@govsec.fi.
Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Sanna Montin puh. 0295 488314,
sanna.montin@govsec.fi, johtava asiantuntija Kukka Krüger puh. 0295 488270,
kukka.kruger@govsec.fi ja neuvotteleva virkamies Harri Sivula puh. 0295 488623,
harri.sivula@govsec.fi.
Saadut lausunnot ja niistä laadittava yhteenveto julkaistaan valtioneuvoston verkkosivuilla
(http://valtioneuvosto.fi/hankkeet), jossa ne ovat julkisesti saatavilla. Hankkeen tunniste
hankeikkunassa on SM010:00/2022.
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