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Sisäasiainministeriön lainsäädäntöhankkeet

ESIPUHE

Sisäasiainministeriö laatii kaksi kertaa vuodessa katsauksen hallinnonalan
lainsäädäntöhankkeista. Katsaukseen sisältyy tietoja kansallisen lainsää-
dännön, EU-lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten valmistelusta.
Katsauksessa on tietoja sekä käynnissä olevista että lähiaikoina käynnisty-
vistä hankkeista.

Lakien ja asetusten valmistelua seurataan katsauksessa siihen saakka,
kunnes laki on vahvistettu tai asetus on annettu. Tämä katsaus perustuu ti-
lanteeseen 1.11.2009.

Katsauksen verkkoversio julkaistaan sisäasiainministeriön internet-sivuilla
(www.intermin.fi), joilla on myös ajantasaisia tietoja yksittäisten sää-
döshankkeiden etenemisestä ja hankkeisiin liittyviä asiakirjoja. Verk-
kosivujen kautta voi lisäksi tilata omaan sähköpostiinsa hanketiedotteita
säädöshankkeiden etenemisestä. Lisätietoja hankkeista on myös valtio-
neuvoston hankerekisterissä (www.hare.vn.fi).

Katsauksesta antaa lisätietoja hallitusneuvos Päivi Pekkarinen, puh. (09)
160 44613.

http://www.intermin.fi/
http://www.hare.vn.fi)./
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KÄYNNISSÄ OLEVAT SÄÄDÖSHANKKEET

1. KANSALLISET SÄÄDÖSHANKKEET

POLIISIOSASTO

Poliisin hallintorakenneuudistuksen II vaiheen lainsäädäntömuutokset

Tavoite:
Poliisin hallintorakenneuudistuksen II vaiheen työryhmän ehdotuksiin perustuvien
lainsäädäntömuutosten toteuttaminen laki- ja asetustasolla (poliisin ylijohdon, poliisin
lääninjohtojen, poliisin valtakunnallisten yksiköiden ja Helsingin kihlakunnan poliisi-
laitoksen asema). Hallituksen esityksellä toteutetaan Poliisihallituksen perustaminen
sekä sen vaatimat lainsäädäntömuutokset. Esitys liittyy kiinteästi aluehallinnon
uudistamishankkeeseen.

Hallitusohjelman luku 4.

Aikataulu:
Hallituksen esitykseen (HE 58/2009) liittyvät lait (497-515/2009) on vahvistettu
26.6.2009. Lisäksi kolme asetusmuutosta annettu 26.6.2009 (516-518/2009). Muut
hallintorakenneuudistuksen II vaiheeseen liittyvät asetusmuutokset annetaan vuoden
2009 loppuun mennessä.

Yhteyshenkilö:
Lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko puh. (09) 160 42843

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM086:00/2007, SM086:01/2007

Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta sekä eräät siihen liittyvät lait ja
uudistukseen liittyvät asetusmuutokset

Tavoite:
Lain tasolla säädettäisiin niistä asioista, joista säädetään nykyisessä asetuksessa PTR-
viranomaisten yhteistoiminnasta, sekä muista lakitasoista sääntelyä vaativista PTR-
viranomaisten yhteistoimintaa koskevista asioista.

Aikataulu:
Työryhmän toimikausi oli 2.6.2003-31.5.2007.
Hallituksen esitys (HE 26/2008) laiksi poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoi-
minnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi on hyväksytty eduskunnassa 16.6.2009.
Lait (689-691/2009) tulevat voimaan 1.1.2010.

PTR-yhteistoimintaa koskevan asetuksen ja yhteistoimintasopimuksen valmistelua
varten on asetettu työryhmä, jonka toimikausi on 1.9.-31.12.2009.

http://www.hare.vn.fi/
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Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Keijo Suuripää, puh. (09) 160 43872, hallitusneuvos Tomi Vuori, puh.
(09) 160 42875

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM052:00/2005

Aselainsäädännön ja eräiden siihen liittyvien säädösten uudistaminen

Tavoite:
Hankkeen tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa valmistella käsiaseiden luvansaan-
nin edellytysten tiukentamisen, luvanhakijoiden ja -haltijoiden terveydentilan valvon-
nan tehostamisen, YK:n tuliasepöytäkirjan kansallisen voimaansaattamisen sekä asedi-
rektiivin muuttamisesta annetun direktiivin edellyttämät muutokset ampuma-
aselainsäädäntöön. Hanke toteuttaisi myös kansallisten tarpeiden mahdollisesti edellyt-
tämät ampuma-aselainsäädännön ja vaarallisia esineitä koskevan lainsäädännön muu-
tokset.

Aikataulu:
29.9.2008-28.2.2011.
Hallituksen esitys (HE 106/2009) eduskunnalle laiksi ampuma-aselain ja eräiden sii-
hen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden
vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ampuma-aseiden, niiden osien
ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden laittoman valmistuksen ja kaupan torju-
mista koskevan lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on annettu eduskunnalle 26.6.2009.
Muita ehdotuksia koskevat hallituksen esitykset tulee antaa eduskunnalle viimeistään
syysistuntokaudella 2010.

Yhteyshenkilö:
Projektipäällikkö Mika Lehtonen, puh. (09) 160 42353

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM109:00/2008

Arpajaislain uudistaminen

Tavoite:
Annetaan ensimmäisessä vaiheessa ehdotukset Rahapelifoorumin linjauksiin liittyvistä
säädösesityksistä.

Annetaan toisessa vaiheessa ehdotukset rahapelien toimeenpanoa koskevan yksinoi-
keusjärjestelmän perusteisiin, rahapelitoimintaan ja laajemminkin arpajaisiin liittyvän
valvonnan organisointiin ja resursointiin sekä rahapelien toimeenpanoon kytkeytyvän
sosiaalisen vastuun toteuttamiseen liittyvistä säädösesityksistä.

Hallitusohjelman luvut 4 ja 5.6.
Aikataulu:

Hankkeen määräaika 30.11.2007-31.3.2009.

http://www.hare.vn.fi/
http://www.hare.vn.fi/
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Ensimmäisen vaiheen ehdotukset sisältävät hallituksen esitykset (HE 96/2008 ja HE
212/2008) ovat eduskunnan käsiteltävinä. Kaavailtu voimaantulo mahdollisimman
pian, kuitenkin aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua hyväksymisestä ja vahvista-
misesta. Rahapelien ikärajaan liittyvien säännösten voimaantulolle raha-automaattien
käytettävänä pitämisen osalta noin vuoden mittainen siirtymäaika.

Toisen vaiheen ehdotukset sisältävä hankkeen loppuraportti on ollut lausuntokierrok-
sella 28.4.-31.5.2009. Toisen vaiheen ehdotukset sisältävän hallituksen esityksen an-
tamisaikataulu on riippuvainen ensimmäisen vaiheen ehdotusten eduskuntakäsittelyn
aikataulusta. Kaavailtu voimaantulo rahapeliyhteisöjen nykyisen toimilupakauden
päättyessä eli 1.1.2012 lukien.

Yhteyshenkilö:
Lainsäädäntöjohtaja Kimmo Hakonen, puh. (09) 160 42813.

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM064:00/2007

Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttaminen

Tavoite:
Tarkistetaan henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua lakia ottaen huomi-
oon kansallisessa soveltamisessa ilmitulleet epäkohdat, lain voimaantulon jälkeen ta-
pahtuneet lainsäädäntömuutokset sekä kansainvälinen kehitys. Kansainvälisen kehi-
tyksen osalta tulee ottaa huomioon muun muassa YK:n tuliasepöytäkirjan vaatimat
muutokset, SIS II-järjestelmän käyttöönotto ja EU:n lainsäädännössä tapahtuvat tie-
tosuojaa ja tietojen saatavuutta koskevat muutokset sekä Suomen liittyminen nk. Prü-
min sopimukseen.

Esityksessä ehdotetaan lukuisia yksittäisiä muutoksia henkilötietojen käsittelystä po-
liisitoimessa annettuun lakiin ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa an-
nettuun lakiin sekä täsmennyksiä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun la-
kiin ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja
tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen
lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puite-
päätöksen soveltamisesta annettuun lakiin. Muutokset liittyvät pääasiassa kansainväli-
seen tietojenvaihtoon, kansallisen valvontatietojärjestelmän perustamiseen ja poliisin
rekistereissä olevien tietojen keskinäisen yhteensovittamisen parantamiseen sekä ma-
joitustietojen tallettamiseen. Myös tietojen poistamista koskevia säännöksiä selkeytet-
täisiin.

Aikataulu:
Hanke on asetettu 18.5.2006. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevätistunto-
kaudella 2010.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Keijo Suuripää, puh. (09) 160 43872

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM029:00/2006

http://www.hare.vn.fi/
http://www.hare.vn.fi/
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Poliisilain täydennyspoliisia koskevan 42 §:n muuttaminen

Tavoite:
Esityksessä on tarkoitus muuttaa täydennyspoliisia koskevaa pykälää siten, että täy-
dennyspoliisia voitaisiin käyttää poikkeusolojen lisäksi myös normaalioloissa poliisin
lisäresurssina esim. massiivisissa väenkokouksissa. Päätösvalta täydennyspoliisin
käyttämisestä olisi tarkoitus siirtää valtioneuvostolta poliisipiirin päällikölle. Täyden-
nyspoliiseina tulisivat toimimaan pääsääntöisesti puolustusvoimien maakuntajoukois-
sa palvelevat henkilöt. Lisäksi muutetaan täydennyspoliisihenkilöstöstä annettua ase-
tusta.

Aikataulu:
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2009.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Keijo Suuripää, puh. (09) 160 43872

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM072:00/2009

Poliisin erityistoimintayksikön kansallisen ja kansainvälisen toimintavalmiuden kehittäminen

Tavoite:
Selvitetään poliisin erityistoimintayksikön tehtävien ja toimintavalmiuden kehittämis-
tarpeet. Samalla selvitetään erityistoimintayksikköä koskevan sääntelyn asianmukai-
nen taso. Työryhmä selvittää lisäksi yhteistyön parantamisesta kriisitilanteissa Euroo-
pan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä tehdyn neuvoston pää-
töksen 2008/617/YOS mahdollistaman kansainvälisen yhteistyön oikeudellisia ja käy-
tännön edellytyksiä.

Aikataulu:
Hanke on asetettu 19.12.2008. Toimikausi 1.1.2009 - 31.12.2009.
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuonna 2010.

Yhteyshenkilö:
Poliisiylitarkastaja Esko Ruokonen, puh. (09) 160 42850

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM0143:00/2008

Esitutkinta-, poliisi- ja pakkokeinolain uudistaminen

Tavoite:
Oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön asettaman toimikunnan tehtävänä oli val-
mistella ehdotus esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kokonaisuudistukseksi.
Tarpeellisessa laajuudessa tuli selvittää myös kokonaisuudistuksesta johtuvat muutok-
set henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin ja sähköisen viestinnän
tietosuojalakiin. Uudistuksen yleisenä tavoitteena oli selkeyttää lukuisten osittaisuudis-
tusten vuoksi vaikeaselkoiseksi muodostunutta lainsäädäntökokonaisuutta sekä uudis-
taa toimivaltuuksia siten, että toisaalta rikostorjunnan tehokkuusvaatimukset ja toisaal-
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ta perus- ja ihmisoikeudet otetaan tasapuolisesti huomioon. Ehdotus tuli laatia halli-
tuksen esityksen muotoon.

Toimikunnan työ on päättynyt (Esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kokonais-
uudistus, OM komiteanmietintö 2009:2).

Hallitusohjelman luku 4.

Jatkovalmistelu:

Kokonaisuudistuksen jatkovalmistelun yhteensovittamisesta vastaa oikeusministeriön
ja sisäasiainministeriön asettama ohjausryhmä.

Sisäasiainministeriö on asettanut 12.10.2009 säädösvalmisteluhankkeen, jonka tehtä-
vänä on huolehtia esitutkinta-, pakkokeino-, ja poliisilainsäädännön kokonaisuudis-
tukseen sisältyvän sisäasiainministeriön hallituksen esityksen valmistelusta. Esityk-
seen on tarkoitus sisällyttää uudistettu poliisilaki, ajanmukaistettu rajavartiolaki sekä
mahdollisesti erillinen poliisia ja muita esitutkintaviranomaisia koskeva tiedonhankin-
talaki.

Aikataulu:
Jatkohankkeen ohjausryhmän toimikausi on 1.10.2009-30.4.2010. Sisäasiainministeri-
ön säädöshankkeen toimikausi on 15.10.2009-30.4.2010. Hallituksen esitys on tarkoi-
tus antaa eduskunnalle kuluvalla vaalikaudella.

Yhteyshenkilöt:
Hallitusneuvos Tomi Vuori, puh. (09) 160 42875, ylitarkastaja Marko Meriniemi, puh.
(09) 160 42402

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) OM044:00/2006, SM076:00/2009

Yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön kokonaisuudistus

Tavoite:
Hankkeen tavoitteena on yksityistä turvallisuusalaa koskevan lainsäädännön
ajantasaistaminen sekä toimivaltuuksien selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen. Li-
säksi työnjako turvallisuusalan eri toimijoiden välillä tulisi määritellä nykyistä tilan-
netta vastaavaksi. Yksityisen turvallisuusalan toimijoiden toimintaedellytyksiä, koulu-
tusta ja valvontaa tulisi myös kehittää.

Aikataulu:
Hankkeen toimikausi on 15.11.2008 – 31.12.2010. Uudistus toteutetaan kahdessa
vaiheessa. Hanke valmistellaan hallituksen esityksen muotoon siten, että ensimmäistä
vaihetta koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella
2009 ja toista vaihetta koskeva hallituksen esitys viimeistään syysistuntokaudella
2010.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Vesa Ellonen, puh. (09) 160 42369
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Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM113:00/2008

Poliisin hallintolain muuttaminen

Tavoite:
Hankkeen tavoitteena on saattaa yleistä eroamisikää koskevat säännökset lain tasolle
nykyisen asetustasoisen sääntelyn sijasta. Lisäksi tehdään ne lainsäädäntömuutokset,
jotka mahdollistavat palveluksessa jatkamisen eroamisiän saavuttamisen jälkeen täy-
den eläkkeen saamiseksi.

Hankkeen yhteydessä voidaan tehdä myös kiireelliseksi arvioitavat poliisihallinnon
hallintorakennetta ja johtosuhteita ym. koskevat muutokset.

Aikataulu:
1.9.2009 - 30.9.2010. Hanke valmistellaan hallituksen esityksen muotoon siten, että
hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2010 ja säädökset
tulevat voimaan 1.10.2010

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Tiina Nuutinen, puh. (09) 160 42871

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM067:00/2009

Europol-laki

Tavoite:
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Europolia koskevan päätöksen eräiden mää-
räysten täytäntöönpanosta. Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön Euroopan poliisivi-
raston (Europol) perustamisesta tehdyn Euroopan unionin neuvoston päätöksen sään-
nökset, jotka edellyttävät kansallista sääntelyä. Laissa olisi säännökset Europolin kan-
sallisesta yksiköstä, Suomen kansallisesta valvontaviranomaisesta, tietojen luovutta-
misesta Europolille, oikeudesta saada tietoja Europolin tietojenkäsittelyjärjestelmistä,
tietojen poistamisesta sekä tarkastusoikeuden toteuttamisesta Europolin käsittelemiin
tietoihin. Lisäksi tehtäisiin oikeusperustan muuttumisesta johtuvat muutokset eräisiin
muihin lakeihin.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn
yleissopimuksen sekä siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa
koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annettu laki sekä yleissopi-
musta täydentävien kolmen pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetut lait kumottai-
siin, koska yleissopimuksella ei ole enää oikeusvaikutuksia Suomessa 1 päivästä
tammikuuta 2010 alkaen.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.
Aikataulu:

6.8.2009 - kevät 2010. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistun-
tokaudella 2010.
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Yhteyshenkilö:
Rikosylitarkastaja Markku Ryymin, puh. (09) 160 42993 ja ylitarkastaja Marjo Wais-
maa, puh. (09) 160 42722

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM058:00/2009

EU:n neuvoston päätös rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja ra-
jat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi,  päätöksen kansallinen voimaan saattaminen

Tavoite:
Hankkeella on tarkoitus saattaa voimaan EU:n neuvoston päätöksen 2008/615/YOS
rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikolli-
suuden torjumiseksi eräät säännökset.

Aikataulu:
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle loppuvuodesta 2009 tai alkuvuo-
desta 2010. Laki tulisi voimaan vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla.

Yhteyshenkilö:
Poliisiylitarkastaja Marja Kartila, puh. (09) 160 42850

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM031:00/2009

PELASTUSOSASTO

Pelastuslain uudistaminen

Tavoite:
1) Pelastuslain onnettomuuksien ehkäisyä, väestönsuojelujärjestelmää, väestönsuojien
rakentamista, pelastustoimintaa sekä pelastustoimen hallintojärjestelmää koskevien
säännösten tarkistaminen;
2) Pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen tarkistaminen ottaen huomioon
pelastuslakiin esitettävät muutokset;
3) Pelastuslain nojalla annettujen sisäasiainministeriön asetusten tarkistaminen ottaen
huomioon pelastuslakiin esitettävät muutokset.

Hallitusohjelman luku 4

Aikataulu:
Hankkeen toimikausi 1.7.2008 - 31.12.2010.
Lausuntokierros (hallituksen esitys) 31.12.2009 mennessä, hallituksen esitys eduskun-
nalle 31.3.2010 mennessä, laki ja asetukset voimaan 1.1.2011.

Valtioneuvoston ja ministeriön asetusten uudistaminen on osa pelastuslain uudista-
mishanketta ja ne toteutetaan osana hanketta vuoden 2010 loppuun mennessä. Osa ny-
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kyisen pelastuslain nojalla annetuista asetuksista jätettäneen voimaan uuden pelastus-
lain voimaantulosäännöksessä, osa uudistetaan hankkeen edetessä.

Yhteyshenkilö:
Lainsäädäntöneuvos Mika Kättö, puh. (09) 160 42975

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM108:00/2008

Hätäkeskuslainsäädännön uudistaminen

Tavoite:
Hätäkeskuslaki korvataan uudella lailla hätäkeskustoiminnasta. Sääntelyä uudistetaan
toimintaympäristön muutosten ja uudistettavan hätäkeskusaluejaon edellyttämällä ta-
valla. Hätäkeskustoimintaan liittyviä ja hätäkeskuslaitoksen toimintatapoja uudiste-
taan ja tehdään mahdolliseksi hätäkeskusten verkottaminen tietojärjestelmän avulla si-
ten, että ne voivat varmistaa toistensa toimintaa ruuhkatilanteissa.

Laitoksen johto- ja ohjaussuhteita selkeytetään ja niistä säädetään lailla nykyistä kat-
tavammin ja täsmällisemmin. Laitoksen henkilöstön asemaa yhtenäistetään ja virkojen
kelpoisuusvaatimuksia tarkistetaan.

Aikataulu:
Hankkeen toimikausi 29.8.2008 - 31.12.2009
Lausuntokierros 26.8.2009 mennessä. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskun-
nalle syysistuntokaudella 2009. Laki on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2010 aika-
na.

Yhteyshenkilö:
Neuvotteleva virkamies Johanna Hakala, puh. (09) 160 42957

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM094:00/2008

Aluehallintouudistuksesta johtuva asetusten muuttaminen

Tavoite:
Aluehallintouudistuksesta johtuvien teknisluontoisten muutosten tekeminen ainakin
seuraaviin asetuksiin:
1) Asetus hengenpelastusmitalista (487/1978);
2) Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003);
3) Valtioneuvoston asetus hätäkeskuslaitoksesta (990/2000);
4) Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta (625/2003);
5) Valtioneuvoston asetus Pelastusopistosta (658/2006);
6) Sisäasiainministeriön asetus vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuuksien
torjunnasta (541/2008);
7) Sisäasiainministeriön asetus pelastusviranomaisen ja Pelastusopiston henkilöstön
virkapuvusta, virka-asematunnuksista sekä pelastusviranomaisen henkilökortista
(687/2007); sekä
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8) Sisäasiainministeriön asetus säteilyvaaratilanteiden varalle laadittavista pelastus-
toimen suunnitelmista ja säteilyvaarasta tiedottamisesta (520/2007).

Aikataulu:
Muutokset saatetaan voimaan 1.1.2010.

Yhteyshenkilö:
Pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa, puh. (09) 160 42281

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM071:00/2009

Tehdasvalmisteisten tulisijojen paloturvallisuus, valtioneuvoston asetuksen
valmistelu

Tavoite:
Pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) 5 §:n mukaan valtioneuvoston asetuk-
sella voidaan antaa tarkemmat säännökset pelastustoimen laitteille asetettavista vaati-
muksista, laitteisiin tehtävistä merkinnöistä sekä laitteiden mukana toimitettavista tie-
doista ja ohjeista. Mainitun lain 4 §:n mukaan pelastustoimen laitteilla tarkoitetaan
muun muassa tehdasvalmisteisia hormiin kiinteästi kytkettyjä tulisijoja, kuten takkoja
ja kiukaita, joissa on tarkoitettu käytettäväksi kiinteää polttoainetta.

Asetuksen tavoitteena on tehdasvalmisteisten ja esivalmistettujen tulisijojen parempi
paloturvallisuus sekä markkinavalvonnan tehostaminen.

Aikataulu:
Valmistelu tapahtuu vuosina 2009 - 2010.

Yhteyshenkilö:
Toimistoinsinööri Pekka Rajajärvi, puh. (09) 160 42988

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM043:00/2008

Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän välillä hätätilanteiden ehkäisemisestä, niihin varautumi-
sesta ja pelastustoimintaa koskevasta yhteistyöstä Barentsin euroarktisella alueella allekirjoi-
tetun sopimuksen voimaan saattaminen

Tavoite:
Kansainvälisen pelastuspalveluyhteistyön tehostaminen Barentsin alueen harvaan asu-
tuilla alueilla erilaisissa onnettomuustilanteissa.

Aikataulu:
Hanke on ollut vireillä ja sopimusneuvotteluja käyty vuodesta 2003 lukien. Sopimus
allekirjoitettiin Moskovassa 11.12.2008. Suomen osalta voimaan saattaminen pyritään
toteuttamaan viimeistään vuoden 2010 aikana lailla ja asetuksella.

Yhteyshenkilö:
Hallitusneuvos Timo Viitanen, puh. (09) 160 44575
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RAJAVARTIO-OSASTO

Rajavartiointia koskevan lainsäädännön sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttaminen

Tavoite:
Tavoitteena on tehdä rajavartiointia koskevaan lainsäädäntöön tarpeelliset muutokset
Euroopan unionin muuttuneen lainsäädännön sekä vuoden 2005 kokonaisuudistuksen
täytäntöönpanon seurannan myötä havaittujen seikkojen johdosta.

Aikataulu:
Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 19.12.2008 (HE 219/2008 vp)
Perustuslakivaliokunnan lausunto 7.5.2009 (PeVL 9/2009 vp)
Esityksen käsittely jatkuu eduskunnassa syksyllä 2009.

Yhteyshenkilö:
Hallitusneuvos Marko Viitanen, puh. 071 872 1601 ja ylitarkastaja Anne Ihanus, puh.
071 872 1607

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM028:00/2007

Meripelastusta koskeva lainsäädäntöhanke

Tavoite:
Tavoitteena on saada eduskunnan hyväksyntä liittymiselle kansainväliseen COSPAS-
SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona sekä etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koske-
van vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutoksille. Lisäksi ehdotetaan me-
ripelastuslain muuttamista meripelastustoimen suoritusedellytysten parantamiseksi ja
eri toimijoiden aseman selkeyttämiseksi.

Aikataulu:
Lausuntokierros kesä-heinäkuussa 2009 (ruotsinkielinen elokuussa 2009).
Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 9.10.2009 (HE 185/2009).
Tavoitteena on, että meripelastuslain muutos tulisi voimaan 1.1.2010.
Hampurin sopimuksen muutokset ovat tulleet kansainvälisesti voimaan 1.7.2006.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Anne Ihanus, puh. 071 872 1607

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM062:00/2008

Rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

Tavoite:
Tavoitteena on tehdä tarvittavat asetustasoiset muutokset rajavartiointia koskevan
lainsäädäntöehdotuksen (HE 219/2008 vp) johdosta. Lisäksi asetukseen ehdotetaan
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tehtäväksi teknisiä muutoksia ja Rajavartiolaitoksen organisaatiomuutoksesta johtuvia
tarkennuksia sekä eräitä muita muutoksia.

Aikataulu:
Lausuntokierros elo-syyskuussa 2009.
Tavoitteena on, että asetus annetaan syksyllä 2009.

Yhteyshenkilö:
Hallitusneuvos Marko Viitanen, puh. 071 872 1601 ja ylitarkastaja Anne Ihanus, puh.
071 872 1607

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM144:00/2008

Meripelastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

Tavoite:
Tarkoituksena on tehdä asetukseen meripelastuslain muutosehdotuksen johdosta vält-
tämättömät täsmennykset sekä muita tarpeellisia muutoksia.

Aikataulu:
Lausuntokierros meripelastusta koskevan hallituksen esityksen yhteydessä kesä-
heinäkuussa 2009 (ruotsinkielinen elokuussa 2009).
Tavoitteena on, että asetus tulisi voimaan 1.1.2010 samanaikaisesti meripelastuslain
muutoksen kanssa.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Anne Ihanus, puh. 071 872 1607

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM062:00/2008

Rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muut-
taminen

Tavoite:
Asetuksen voimaantulon jälkeen olosuhteet raja-alueella ovat muuttuneet muun muas-
sa metsäautotieverkon laajentuessa. Tavoitteena on tarkistaa rajavyöhykkeen takarajan
kulkua siten, että rajavyöhykettä kavennetaan siellä, missä se on rajavalvonnan kan-
nalta mahdollista.

Aikataulu:
Lausuntokierros marras-joulukuussa 2009.
Tavoitteena on, että asetus tulisi voimaan 1.1.2010.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Anne Ihanus, puh. 071 872 1607

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM061:00/2009
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Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa tai aluetta koskevista liik-
kumisrajoituksista ja -kielloista

Tavoite:
Tarkoituksena on säätää rajavartiolain 71 §:n nojalla Rajavartiolaitoksen hallitsemaa
tilaa tai aluetta koskevista liikkumisrajoituksista ja -kielloista, jotka ovat välttämättö-
miä henkilöiden vaaroilta suojaamiseksi tai Rajavartiolaitoksen erittäin tärkeän toi-
minnan suojaamiseksi. Asetuksessa säädettäisiin myös rajoitus- ja kieltoalueiden mer-
kitsemisestä.

Aikataulu:
Lausuntokierros syys-lokakuussa 2009.
Tavoitteena on, että asetus annetaan vuoden 2009 kuluessa.
Asetuksen voimaantuloajankohta määritellään tarkemmin valmistelun kuluessa.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Anne Ihanus, puh. 071 872 1607

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM062:05/2008

Rajavartiomiehen virkamerkistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttaminen

Tavoite:
Tavoitteena on tehdä asetukseen muutokset, jotka aiheutuvat rajavartiomiehen virka-
merkin ulkoasun uudistamisesta.

Aikataulu:
Lausuntokierros loka-marraskuussa 2009
Tavoitteena on, että asetus tulisi voimaan 1.1.2010

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Anne Ihanus, puh. 071 872 1607

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM062:02/2008
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MAAHANMUUTTO-OSASTO

Unionin kansalaisen perheenjäsenen vapaa liikkuvuus

Tavoite:
Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain EU-kansalaisen perheenjäsenen
vapaata liikkuvuutta koskevia säännöksiä. Esityksen taustalla on Yhteisöjen tuomiois-
tuimen tuomio asiassa C-127/08 Metock ym.

Aikataulu:
Hallituksen esitys ulkomaalaislain 153 ja 158 a §:n muuttamisesta annettiin eduskun-
nalle 29.5.2009 (HE 77/2009).

Yhteyshenkilö:
Lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, puh. (09) 160 44829

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM118:00/2008

Talousrikosten torjunta. Yhteistyö ja tietojenvaihto veroviranomaisten ja ulkomaalaisasioita
hoitavien viranomaisten välillä

Tavoite:
Hanke perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuosille 2006-2009 vahvistettuun
ohjelmaan talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi. Periaatepäätök-
sessä on edellytetty toteutettavaksi muun muassa hankkeet verohallinnon oikeudesta
saada käyttöönsä ulkomaalaisrekisterin tietoja sekä työntekijän oleskelulupia myöntä-
vien viranomaisten oikeudesta saada verotustietoja. Esityksen tavoitteena on kehittää
viranomaisten yhteistoimintaa ja poistaa tiedonvaihdon esteitä.

Aikataulu:
Hallituksen esitys ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 7 ja 8 §:n sekä verotusmenette-
lystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta annettiin eduskunnalle 12.6.2009 (HE
95/2009).

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Harri Sivula, puh. (09) 160 42326

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM070:00/2008

Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten käytännön ohjaus ja turvapaikanhakijoiden
sijoittaminen. Toimivallan siirto Maahanmuuttovirastolle

Tavoite:
Tavoitteena on, että turvapaikanhakijoiden vastaanottoon liittyvästä käytännön ohjaa-
misesta ja yksittäisistä ulkomaalaisia koskevista toimista päätetään Maahanmuuttovi-
rastossa. Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten ohjaus ja turvapaikanhakijoiden
sijoittamiseen kuuluva toimivalta ja tarvittavat virat siirretään Maahanmuuttovirastol-
le. Esityksessä ehdotetaan muutoksia Maahanmuuttovirastosta annettuun lakiin, maa-
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hanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettuun la-
kiin ja säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annettuun
lakiin. Esitys liittyy hallinnonuudistukseen, joka toteutettiin muilta osin 1.1.2008.

Hallitusohjelman luku 13.1

Aikataulu:
Hallituksen esitys eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon koskevaksi
lainsäädännöksi annettiin eduskunnalle 29.5.2009 (HE 78/2009).

Yhteyshenkilö:
Lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, puh. (09) 160 44829

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM123:00/2208

Työntekijän oleskelulupajärjestelmän kehittäminen

Tavoite:
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia työntekijän oleskelulupajärjes-
telmää koskevilta osin. Työntekijän oleskelulupajärjestelmä saatettaisiin vastaamaan
paremmin tarpeeseen edistää ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoa ja vetovoimai-
suutta yksinkertaistamalla ja selkeyttämällä voimassa olevaa työntekijän oleskelulupa-
järjestelmää. Lupahakemusmenettelyn kehittämisen ohella kokonaisuuteen liittyy luo-
puminen työvoiman saatavuusharkinnasta. Työntekijän oleskeluluvan myöntäminen
edellyttäisi kuitenkin, että työnantaja on ensin yrittänyt rekrytoida työvoimaa Euroo-
pan unionin ja Euroopan talousalueelta sekä Sveitsistä ja esittää tästä tarvittavan selvi-
tyksen. Suomessa jo olevan työvoiman kilpailukyky säilytettäisiin työehtojen noudat-
tamisen tehokkaalla valvonnalla.

Hallitusohjelman luku 4.1.

Aikataulu:
Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2009.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Mirkka Mykkänen, puh. (09) 160 43417

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM087:00/2007 ja SM087:01/2007

Kansalaisuuslain uudistaminen

Tavoite:
Hankkeen taustalla on hallitusohjelman kirjaukset kansalaisuuteen vaadittavan asu-
misajan lyhentämisestä sekä Suomeen opintojen päättymisen jälkeen jääneiden opis-
kelijoiden kansalaisuuden saamisen helpottamisesta. Hankkeessa selvitetään kansalai-
suuslain mukaisen asumisajan suhde ulkomaalaislain oleskelulupia koskeviin sään-
nöksiin. Lisäksi selvitetään muut keskeiset kansalaisuuslain muutostarpeet, etenkin
kielitaito- ja nuhteettomuusedellytysten osalta.
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Hallitusohjelman luku 4.1.

Aikataulu:
Hallituksen esitys tarvittaviksi lainsäädännön muutoksiksi annetaan eduskunnalle ke-
vätistuntokaudella 2010.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Sonja Hämäläinen, puh. (09) 160 43434

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM129:00/2008

Turvapaikkapolitiikkaa koskevan selvityksen mukaiset ulkomaalaislain muutokset

Tavoite:
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia turvapaikkapolitiikkaa koske-
van selvityksen toimenpide-ehdotusten mukaisesti. Muutokset koskevat ulkomaalais-
lain perheenyhdistämistä, iän selvittämistä ja turvapaikanhakijan työnteko-oikeutta
koskevia säännöksiä.

Aikataulu:
Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle marraskuussa 2009.

Yhteyshenkilö:
Lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, puh. (09) 160 44829

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM048:00/2009

Suomen ja Sveitsin välinen takaisinottosopimus

Tavoite:
Tavoitteena on saattaa lailla voimaan Suomen ja Sveitsin välinen sopimus maassa lait-
tomasti oleskelevien henkilöiden palauttamisesta. Sopimus sisältää määräyksiä, jotka
perustuslain 94 §:n mukaan vaativat eduskunnan hyväksymistä (muun muassa yksilön
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita). Sopimus on allekirjoitettu 30.3.2009.

Aikataulu:
Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2010.

Yhteyshenkilö:
Hallitusneuvos Eero Koskenniemi, puh. (09) 160 42734.

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) (SM070:00/2009)
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Biometristen tunnisteiden käyttöönotto oleskeluluvissa

Tavoite:
Hankkeen taustalla on vuonna 2002 hyväksytty ja voimaan tullut asetus oleskeluluvan
yhtenäisestä kaavasta (EY N:o 1030/2002) ja siitä tehty muutos 380/2008. Asetus ja
asetusmuutos määrittelevät oleskeluluvan kaavan, ominaisuudet, biometristen tunnis-
teiden ottamisen, rajoitukset ja käyttötarkoitukset. Asetusmuutos edellyttää, että EU-
jäsenvaltiot siirtyvät käyttämään oleskelulupakortteja, joissa olevalle sirulle tallenne-
taan myös biometriset tunnisteet (valokuva ja 2 sormenjälkeä). Hankkeen tavoitteena
on valmistella lainsäädännölliset muutokset, joita edellytetään siirryttäessä luultavasti
vasta vuoden 2010 syksynä käyttämään biometriset tunnisteet sisältäviä oleskelulupa-
kortteja sekä unionin kansalaisten perheenjäsenten oleskelukortteja.

Tehtävänä on tarkistaa, mitä muutoksia biometriset tunnisteet sisältäviin kortteihin
siirtyminen aiheuttaa ulkomaalaislakiin ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lakiin ja
mahdollisesti muuhun lainsäädäntöön sekä valmistella tarvittavat ehdotukset näiden
lakien muuttamiseksi.

Aikataulu:
Hankkeen toimikautta on jatkettu 2.6.2009. Tarkoituksena on antaa hallituksen esitys
eduskunnalle kevätistuntokaudella 2010.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Wivi-Ann Wagello-Sjölund, puh. (09) 160 42739.

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM097:00/2007

Kansalaisuutta koskeva pohjoismainen yleissopimus

Tavoite:
Pohjoismaat aloittivat vuonna 2007 neuvottelut kansalaisuutta koskevan pohjoismai-
sen sopimuksen muuttamisesta. Kyseessä on sopimus Tanskan, Suomen, Islannin,
Norjan ja Ruotsin välillä eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaat-
tamisesta vuodelta 2002 (SopS 60/2003). Tarkoituksena oli uudistaa sopimus siten, et-
tä se vastaa paremmin pohjoismaissa voimassa olevia kansalaisuutta koskevia sään-
nöksiä.

Aikataulu:
Sopimusneuvottelut on saatettu päätökseen. Voimaansaattaminen aloitetaan vuoden
2009 aikana sen jälkeen, kun Norja ilmoittaa sopimuksen sisällön tulleen hyväksytyk-
si kaikissa pohjoismaissa.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Sonja Hämäläinen, puh. (09) 160 43434

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM064:00/2006
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Kokeilulakiesitys maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi poikkihallinnollisilla toi-
menpiteillä

Tavoite:
Hankkeen tavoitteena on tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja alkuvaiheen oh-
jausta tarvittaessa hallinnonalojen rajat ylittävin toimenpitein. Tarkoituksena on to-
teuttaa uusia kotouttamisen toimintamalleja sekä tehostaa valtion ja kuntien yhteistyö-
tä.

Aikataulu:
Strategiaryhmä valmistelee kokeilulain linjaukset. Linjausten pohjalta valmistellaan
kevään 2010 aikana hallituksen esitys kokeilulailla toteutettaviksi toimiksi.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Sonja Hämäläinen, puh. (09) 160 43434

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM0025:00/2009

Kotouttamislain kokonaisuudistus

Tavoite:
Hankkeen tavoitteena maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden
vastaanotosta annetun lain (493/1999) kokonaisuudistus kotouttamista koskevilta osin.
Kokonaisuudistus sisältää mm soveltamisalan muuttamisen siten, että se ottaa huomi-
oon maahanmuutossa ja toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Soveltamisalaa
on tarkoitus laajentaa koskemaan maahantulon perusteesta riippumatta niitä henkilöi-
tä, joiden oleskelun Suomessa arvioidaan kestävän vähintään vuoden.

Aikataulu:
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2010.

Yhteyshenkilö:
Neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola, puh. (09) 160 43409 ja ylitarkastaja Juha-
Pekka Suomi, puh. (09) 160 43456

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM024:00/2009

Turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskeva laki

Tavoite:
Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden
vastaanotosta annetun lain (493/1999) kokonaisuudistus turvapaikanhakijoiden vas-
taanottoa koskevilta osin. Hankkeeseen sisältyy säilöön otettujen ulkomaalaisten koh-
telusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain tiettyjen säännösten uudistaminen. Lisäksi
valmistellaan sisäasiainministeriön asetus turvapaikanhakijoiden toimeentulotuesta.

Aikataulu:
Hankkeen toimikausi on 7.10.2009-30.6.2010.
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Alustava suunnitelma:
- Ehdotusten valmistumisajankohta: tammikuu 2010
- Lausuntokierroksen ajankohta: tammi-helmikuu 2010
- Hallituksen esityksen antamisajankohta: kevätistuntokausi 2010
- Lainsäädännön voimaantulo: 2010

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Sanna Sutter puh. (09) 160 42937

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM077:00/2009

Paluudirektiivin kansallinen täytäntöönpano

Tavoite:
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä
vaatimuksista ja menettelyistä palautettaessa laittomasti oleskelevia kolmansien mai-
den kansalaisia (paluudirektiivi) on hyväksytty 16.12.2008 (2008/115/EY). Direktiivin
tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja tehostaa jäsenvaltioiden alueella laittomasti oles-
kelevien henkilöiden paluu- ja maastapoistamiskäytäntöjä, edistää menettelyn lä-
pinäkyvyyttä ja ulkomaalaisen oikeusturvaa. Direktiivin kansallista täytäntöönpanoa
varten käynnistetään hanke, joka selvittää täytäntöönpanon edellyttämät lainsäädän-
nön muutostarpeet ja valmistelee niitä koskevan hallituksen esityksen.

Aikataulu:
Hanke on asetettu 23.9.2009.
Alustava suunnitelma:
- Ehdotusten valmistumisajankohta: elokuu 2010
- Lausuntokierroksen ajankohta: elo-syyskuu 2010
- Hallituksen esityksen antamisajankohta: syyskausi 2010
- Lainsäädännön voimaantulo: v. 2010

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Harri Sivula puh (09) 160 42326

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM074:00/2009

Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vas-
taanotosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikan-
hakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun val-
tioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Tavoite:
Tarkoituksena on muuttaa kyseisiä säädöksiä vastaamaan niitä lainmuutoksia, joita on
ehdotettu hallituksen esityksessä eräiden tehtävien siirtämistä Maahanmuuttovirastoon
koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2009 vp).
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Aikataulu:
Asetukset on tarkoitus saattaa voimaan samanaikaisesti kuin hallituksen esitykseen si-
sältyvät lainmuutokset tulevat voimaan.

Yhteyshenkilö:
Lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, puh. (09) 160 44829

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM 123:00/2008
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2. EU-SÄÄDÖSHANKKEET

(Hankkeet, joissa komission ehdotuksen käsittely on käynnissä EU:ssa.  EU-säädöksen, esim. direk-
tiivin, kansallista täytäntöönpanoa koskevat hankkeet ovat edellä kohdassa Kansalliset sää-
döshankkeet)

POLIISIOSASTO

Neuvoston puitepäätös lentomatkustajarekisterin tietojen (PNR- tietojen) käyttämisestä lain-
valvontaan

Tavoite:
Lentoyhtiöiden jo nykyisin keräämien matkustajarekisteritietojen saattaminen myös
lainvalvontaviranomaisten käyttöön terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden tor-
jumiseksi EU:n ulkopuolisten lentojen osalta.

Aikataulu:
EU:ssa neuvottelut alkoivat helmikuussa 2008. Neuvotteluja jatkettaneen keväällä
2010 ja päätös tehtäneen vuoden 2010 loppuun mennessä. Kansallinen täytäntöönpano
hallituksen esityksellä myöhemmin päätettävän ajan (12-36 kuukautta) kuluessa ehdo-
tuksen hyväksymisestä.

Eduskunnan informointi:
U 3/2008, johon ensimmäinen jatkokirje 16.10.2008, toinen 10.12.2008 ja kolmas
28.8.2009.

Yhteyshenkilö:
Neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki, puh. (09) 160 42231

Ammattimaiset eurorahan maantiekuljetukset jäsenvaltioiden rajojen yli euroalueella

Tavoite:
EU/Komission valkoisen kirjan sisältämällä ehdotuksella on tarkoitus säätää rahankul-
jetuksiin liittyvistä rajoituksista ja ehdoista EU:n sisällä Euroalueilla.

Aikataulu:
Komission asettaman työryhmän tavoitteena on saada esitys valmiiksi vuoden 2009
loppuun mennessä. Jatkovalmistelun aikataulut (lausuntokierros, HE eduskunnalle,
voimaantulo) eivät ole vielä tiedossa. EU-säädöksen täytäntöönpanon määräaika ei ole
vielä tiedossa.

Yhteyshenkilö:
Poliisiylitarkastaja Pekka Aho, puh. (09) 160 42370
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PELASTUSOSASTO

Ehdotus neuvoston päätökseksi EU:n kriittistä infrastruktuuria koskevaksi varoitus- ja in-
formaatiojärjestelmäksi

Tavoite:
Kehittää EU:n kriittisen infrastruktuurin suojaamisen edistämiseksi ja yhtenäistämi-
seksi tietojärjestelmä, johon koottaisiin uhka-analyysejä sekä parhaita käytäntöjä ja
tutkimustuloksia. Alkuperäisestä ehdotuksesta on poistettu hälytyskäyttötarkoitus.

Aikataulu:
Päätöksen perusteena on käytetty yhteisön perustamissopimuksen 308 artiklaa.  Tie-
donvaihtojärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu on keskeytetty neuvoston pelas-
tuspalvelutyöryhmässä, kunnes päätöksen statuksesta on yksimielinen kanta ja tiedon-
vaihtojärjestelmän koeversiosta on saatu käyttökokemuksia. Järjestelmän yksityiskoh-
tainen sisältö on osin avoin ja järjestelmään liittyminen perustuisi nykyarvion mukaan
jäsenvaltiokohtaiseen yhteisymmärryspöytäkirjaan komission kanssa.

Ehdotuksen käsittely neuvoston työryhmässä jatkunee keväällä 2010.

Eduskunnan informointi:
Asiasta laaditaan alkuperäiseen neuvoston päätösehdotukseen pohjautuva E -kirjelmä,
joka päivitetään nykytietoon pohjautuvalla perusmuistiolla, sillä alkuperäisehdotuk-
sesta laadittu uusi komission väliaikaisasiakirja on kirjattu non-paperiksi.

Yhteyshenkilö:
Neuvotteleva virkamies Jukka Metso, puh. (09) 160 42985
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RAJAVARTIO-OSASTO

Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta annetun asetuksen muuttaminen

Tavoite:
Komissio antoi 8.7.2009 ehdotuksen neuvoston asetuksen (EY) N:o 377/2004 muut-
tamisesta (KOM(2009) 322 lopullinen). Ehdotuksen tarkoituksena on luoda puitteet ja
oikeusperusta Euroopan rajaturvallisuusvirasto Frontexin ja maahanmuuttoalan yh-
teyshenkilöverkostojen väliselle yhteistyölle sekä edistää ICONet-verkoston käyttöä
tietojen ja kokemusten säännölliseen vaihtamiseen.

Aikataulu:
Asetusehdotuksen tekninen käsittely Euroopan unionin neuvoston Rajat-työryhmässä.
Arvioitu käsittelyaikataulu on syksy 2009 – alkuvuosi 2010. Ei edellytä kansallisia
täytäntöönpanotoimia.

Eduskunnan informointi:
E-kirje on annettu eduskunnalle 25.9.2009 (E 123/2009). Eduskuntaa informoidaan
asiassa perustuslain 97 §:n mukaisesti, sillä asetusehdotus ei sisällä säännösehdotuk-
sia, jotka ilman Euroopan unionin jäsenyyttä  perustuslain mukaan kuuluisivat edus-
kunnan toimivaltaan.

Yhteyshenkilö:
Hallitusneuvos Marko Viitanen, puh. 071 872 1601 ja ylitarkastaja Anne Ihanus, puh.
071 872 1607
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 MAAHANMUUTTO-OSASTO

Puitedirektiivi

Tavoite:
Komissio on antanut 23 päivänä lokakuuta 2007 direktiiviehdotuksen kolmansien mai-
den kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää
yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa lailli-
sesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista
(KOM (2007) 638 lopullinen).

Ehdotuksen tavoitteena on antaa yleiset puitteet oikeudenmukaiselle ja oikeuksiin pe-
rustuvalle lähestymistavalle työperäisessä maahanmuutossa. Komission ehdotus ei
puutu jäsenmaiden maahantulon edellytyksiin, vaan ehdotuksen tarkoituksena on yk-
sinkertaistaa työperäisen maahanmuuton lupaprosessia sekä kaventaa työperäisten oi-
keuksien eroa jo jäsenvaltiossa laillisesti asuvien kolmannen maan kansalaisten ja
oman väestön välillä. Direktiivissä säädetty yhden yhdistetyn luvan ja ns. yhden luu-
kun periaate on Suomessa jo käytössä. Sen sijaan direktiivin yhdenvertaisen kohtelun
merkitystä on jouduttu pohtimaan kansallisesti enemmän.

Aikataulu:
Neuvottelut direktiivistä jatkuvat Ruotsin puheenjohtajuuskaudella.

Eduskunnan informointi:
 U-kirjelmä on annettu eduskunnalle 20.12.2007 (U 44/2007) ja jatkokirjelmä
21.1.2009.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Elina Immonen, puh. (09) 160 42786

Vastaanottodirektiivi, muutosehdotus

Tavoite:
Komissio on antanut 3 päivänä joulukuuta 2008 ehdotuksen direktiiviksi turvapaikan-
hakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista (KOM
(2008) 815 lopullinen).

Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa entistä korkeatasoisemmat vaatimukset kansain-
välistä suojelua tarvitsevien henkilöiden kohtelulle ja vähentää turvapaikanhakijoiden
liikkumista jäsenvaltiosta toiseen. Ehdotuksella pyritään lisäksi määrittelemään vas-
taanottodirektiivin soveltamisala selkeästi, helpottamaan turvapaikanhakijoiden pää-
syä työmarkkinoille ja varmistamaan riittävät vastaanotto-olosuhteet sekä muita hei-
kommassa asemassa olevien henkilöryhmien tarpeiden huomioon ottaminen. Lisäksi
varmistetaan säilöönoton rajoittaminen poikkeustapauksiin ja lujitetaan säilöön otettu-
jen turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa.

Aikataulu:
Ehdotuksen käsittely neuvoston turvapaikkatyöryhmässä on kesken. Euroopan parla-
mentti antoi asiaa koskevan mietintönsä (ensimmäinen käsittely) 29.4.2009. Direktiivi
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lienee mahdollista tulla hyväksytyksi aikaisintaan syyskaudella 2010. Kansallinen täy-
täntöönpano tulisi siinä tapauksessa suorittaa syksyyn 2012 mennessä.

Eduskunnan informointi:
U-kirjelmä on annettu eduskunnalle 26.3.2009 (U 23/2009 vp).

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Salla Konsti, puh. (09) 160 44553

Vastuunmäärittämisasetus (Dublin II), muutosehdotus

Tavoite:
Komissio on antanut 3 päivänä joulukuuta 2008 ehdotuksen neuvoston asetukseksi
niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään
kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuk-
sen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio (KOM (2008) 820 lopullinen).

Ehdotuksen päätavoitteena on tehostaa Dublin-järjestelmää ja parantaa järjestelmän
piiriin kuuluville henkilöille myönnettävän suojelun tasoa. Tarkoituksena on lyhentää
käsittelyaikoja ja säästää jäsenvaltioiden resursseja sekä pyrkiä käsittelemään parem-
min tilanteita, joissa jonkin jäsenvaltion vastaanottojärjestelmään ja/tai turvapaikka-
menettelyyn kohdistuu erityisiä paineita. Ehdotuksella saatetaan lisäksi vastuunmäärit-
tämisasetus vastaamaan EU:n turvapaikkalainsäädännössä tapahtunutta kehitystä.

Aikataulu:
Asian käsittely on kesken neuvoston alaisessa turvapaikkatyöryhmässä. Euroopan par-
lamentti antoi asiaa koskevan mietintönsä (ensimmäinen käsittely) 29.4.2009. Asetus
lienee  mahdollista hyväksyä aikaisintaan syyskaudella 2010.

Eduskunnan informointi:
U-kirjelmä on annettu eduskunnalle 26.3.2009 (U 22/2009).

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Sanna Sutter puh. (09) 160 42937

Eurodac -asetus, muutosehdotus

Tavoite:
Komissio on antanut 3 päivänä joulukuuta 2008 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua
varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsen-
valtioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa
olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta annetun
asetuksen tehokkaaksi soveltamiseksi (KOM(2008) 825 lopullinen). Ehdotuksen tar-
koituksena on tehostaa vastuunmäärittämismenettelyä: mm. sormenjälkien ottamiselle
asetetaan määräajat ja sormenjälkirekisteriin tallennettavia tietoja lisätään. Myös tar-
peettomien tietojen poistamista edistetään. Ehdotuksella saatetaan lisäksi asetus vas-
taamaan EU:n turvapaikkalainsäädännössä tapahtunutta kehitystä.
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Komissio antoi 10.9.2009 muutetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten. Eh-
dotuksen tavoitteena on antaa jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisille sekä Europo-
lille oikeus tutustua Eurodac-järjestelmän tietoihin terrorismirikosten ja muiden vaka-
vien rikosten torjumiseksi.

Aikataulu:
Ehdotuksen käsittely neuvoston turvapaikkatyöryhmässä on loppuvaiheessa ja asetus
lienee mahdollista hyväksyä kevätkaudella 2010. Euroopan parlamentti antoi asiaa
koskevan lainsäädäntöpäätöslauselman 7.5.2009 (ensimmäinen käsittely). Euroopan
parlamentti tulee antamaan muutetusta ehdotuksesta uuden lainsäädäntöpäätöslausel-
man.

Eduskunnan informointi:
 U-kirjelmä annettu eduskunnalle 26.3.2009 (U 21/2009 vp). U-jatkokirje on tarkoitus
antaa marraskuussa 2009.

Yhteyshenkilö:
Sanna Sutter, puh. (09) 160 42937
(ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö päävastuussa)

Asetus Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta

Tavoite:
Komissio on antanut asetusehdotuksen 18. päivänä helmikuuta 2009 (KOM(2009) 66
lopullinen). Asetuksella perustetaan turvapaikka-asioiden tukivirasto. Tukivirastolla ei
ole päätöksentekovaltaa, vaan sen tarkoituksena on lujittaa käytännön yhteistyötä, tu-
kea erityisen paineen kohteeksi joutuneita jäsenvaltioita ja edistää yhteistä eurooppa-
laista turvapaikkajärjestelmää.

Aikataulu:
Ehdotuksen käsittely neuvoston turvapaikkatyöryhmässä on päättynyt ja yhteisymmär-
rystä haetaan jäsenvaltioiden OSA-neuvosten kesken ennen asian käsittelemistä OSA-
neuvostossa. Tarkoituksena olisi, että virasto voisi aloittaa toimintansa vuoden 2010
alussa.

Eduskunnan informointi:
 U- kirjelmä (U 35/2009) on annettu eduskunnalle 7.5.2009.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Salla Konsti, puh. (09) 160 44553

D-viisumit

Tavoite:
Komissio on antanut kaksi erillistä ehdotusta (Schengenin yleissopimuksen muuttami-
nen, Schengenin rajasäännöstön muuttaminen), koska eri oikeusperustoihin liittyy
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keskenään ristiriitaiset päätöksentekomenettelyt. Ehdotuksilla laajennettaisiin oleske-
luluvan ja lyhytaikaista oleskelua varten tarkoitetun viisumin välinen vastaavuusperi-
aate koskemaan D-viisumeja. Tällöin D-viisumilla voisi liikkua Schengen-alueella
samalla tavalla kuin oleskeluluvalla eli kolme kuukautta aina puolen vuoden aikana.

Aikataulu:
Asiaa on käsitelty neuvoston viisumityöryhmässä keväästä 2009 alkaen. Asiaan pyri-
tään löytämään ratkaisu mahdollisimman nopeasti. Takarajana on kuitenkin viisu-
miasetuksen voimaantulo 5.4.2010, jonka jälkeen jäsenvaltiot eivät enää voi myöntää
D+C viisumeita.

Eduskunnan informointi:
U-kirjelmä on annettu eduskunnalle 7.5.2009 (U 36/2009 vp). Hallintovaliokunta on
antanut lausuntonsa 10.6.2009 (HaVL 13/2009).

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Wivi-Ann Wagello-Sjölund, puh. (09) 160 42739.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta, muu-
tosehdotus

Tavoite:
Komissio on ehdottanut pakolaisrahastoa koskevan päätöksen muuttamista EU:n uu-
delleensijoittamisohjelman edistämiseksi.

Aikataulu:
Muutosehdotus on annettu 2.9.2009.

Eduskunnan informointi:
E-kirjelmä EU:n uudelleensijoittamisohjelmasta on annettu eduskunnalle 12.
12.10.2009 (E 130/2009).

Yhteyshenkilö:
Neuvotteleva virkamies Arja Kekkonen, puh. (09) 160 44577

Määritelmädirektiivi, muutosehdotus

Tavoite:
Direktiivi kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden mää-
rittelyä pakolaisiksi tai muuta kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koske-
vista vähimmäisvaatimuksista sekä myönnetyn suojelun sisällöstä. Komissio ehdottaa
direktiivin säädösten täsmentämistä ja entistä suurempaa yhdenmukaisuutta etenkin
suojelua saavien oikeuksien ja etuuksien osalta.

Aikataulu:
Direktiiviehdotus on annettu 20.10.2009.



Sisäasiainministeriön lainsäädäntöhankkeet

32

Eduskunnan informointi:
Eduskunnalle annetaan U-kirjelmä joulukuussa 2009.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Tiina Palonen-Roihupalo, puh. (09) 160 44621

Turvapaikkamenettelydirektiivi, muutosehdotus

Tavoite:
Direktiivi pakolaisaseman myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jä-
senvaltioissa sovellettavista vähimmäisvaatimuksista. Komissio ehdottaa direktiivin
säädösten täsmentämistä ja hakijoiden oikeusturvan lisäämistä.

Aikataulu:
Direktiiviehdotus on annettu 20.10.2009.

Eduskunnan informointi:
Eduskunnalle annetaan U-kirjelmä joulukuussa 2009.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Marja Huilla, puh. (09) 160 43985
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MINISTERIÖN KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN YKSIKKÖ

Arviointiasetus ja päätös

Tavoite:
Ehdotus neuvoston asetukseksi ja päätökseksi arviointimekanismin perustamisesta
Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten. Tavoitteena on säätää uu-
desta Schengenin arviointimekanismista, jolla pyritään varmistamaan Schengenin
säännöstön avoin, tehokas ja johdonmukainen täytäntöönpano. Lisäksi säädöksissä
huomioidaan oikeustilassa tapahtuneet muutokset sen jälkeen, kun Schengenin sään-
nöstö sisällytettiin osaksi Euroopan unionia.

Aikataulu:
Säädösehdotuksista on keskusteltu työryhmätasolla keväästä 2009 alkaen. Keskustelut
jatkuvat todennäköisesti vielä vuoden 2010 puolella.

Eduskunnan informointi:
U-kirjelmä on annettu eduskunnalle 20.5.2009 (U 40/2009 vp).

Yhteyshenkilö:
Lainsäädäntöneuvos Johanna Puiro puh. (09)160 42290

EU:n tietohallintoviraston perustamista koskeva asetus ja päätös

Tavoite:
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi vapauden, turvallisuuden ja
oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallin-
noinnista vastaavan viraston perustamisesta sekä ehdotus neuvoston päätökseksi SIS
II- ja VIS-järjestelmien operatiiviseen hallinnointiin liittyvien tehtävien osoittamisesta
asetuksella XX perustetulle virastolle Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osas-
ton nojalla. Lainsäädäntöpaketin tavoitteena on perustaa virasto, joka vastaa SIS II,
VIS ja Eurodac-tietojärjestelmien pitkän aikavälin operatiivisesta hallinnoinnista. Li-
säksi virastolle voitaisiin antaa vastuu muista vapauden, turvallisuuden ja oikeuden
alueeseen liittyvistä laaja-alaisista tietojärjestelmistä.

Aikataulu:
Keskustelu säädösehdotuksista aloitettiin työryhmätasolla syyskuussa 2009. Tavoit-
teena on ehdotuksen hyväksyminen 2010, viraston perustaminen 2011 ja toiminnan
käynnistäminen 2012.

Eduskunnan informointi:
U-kirjelmä on annettu eduskunnalle 29.10.2009 (U 72/2009).

Yhteyshenkilö:
Lainsäädäntöneuvos Johanna Puiro puh. (09)160 42290
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Eurodac-asetus, muutosehdotus

Tavoite:
Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-
järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalai-
sen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä
suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittä-
misperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen tehokkaaksi sovel-
tamiseksi (Eurodac-asetus). Muutetun ehdotuksen tavoitteena on antaa jäsenvaltioiden
lainvalvontaviranomaisille sekä Europolille oikeus tutustua Eurodac-järjestelmän tie-
toihin terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja
tutkimiseksi. Ehdotuksen kanssa samaan aikaan on annettu ehdotus neuvoston päätök-
seksi jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin oikeudesta pyytää sor-
menjälkitietojen vertailua Eurodac-tietojen kanssa lainvalvontatarkoituksia varten
(Eurodac-lainvalvontapäätös), johon sisältyvät yksityiskohtaiset säännökset koskien
oikeutta tutustua tietoihin lainvalvontatarkoituksia varten.

Aikataulu:
Komissio antoi muutetun ehdotuksen Eurodac-asetukseksi 10.9.2009. Asetus hyväk-
sytään aikaisintaan vuonna 2010 .

Eduskunnan informointi:
U-jatkokirje on tarkoitus antaa marraskuussa 2009 (U-kirjelmä annettu 26.3.2009/ U
21/2009 vp).

Yhteyshenkilö:
Neuvotteleva virkamies Maarit Nikander  puh. (09) 160 42735

Eurodac-lainvalvontapäätös

Tavoite:
Ehdotus neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europo-
lin oikeudesta pyytää sormenjälkitietojen vertailua Eurodac-tietojen kanssa lainval-
vontatarkoituksia varten, Eurodac-lainvalvontapäätös: Ehdotuksen tavoitteena on luo-
da yksityiskohtaiset säännökset jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten sekä  Euro-
polin oikeudesta tutustua Eurodac-järjestelmän tietoihin lainvalvontatarkoituksia var-
ten terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi.

Aikataulu:
Komissio antoi ehdotuksen neuvoston päätökseksi 10.9.2009. Ehdotuksen käsittely on
alkanut neuvoston poliisiyhteistyöryhmässä syyskuussa 2009. Ehdotuksen kanssa sa-
maan aikaan on annettu muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuk-
seksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten. Päätös hy-
väksytään aikaisintaan vuonna 2010 (todennäköisesti samanaikaisesti em. asetuksen
kanssa).
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Eduskunnan informointi:
U-kirjelmä on tarkoitus antaa marraskuussa 2009.

Yhteyshenkilö:
Neuvotteleva virkamies Maarit Nikander puh. (09) 160 42735
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3. KANSAINVÄLISTEN SOPIMUSTEN VALMISTELU

(Kansainvälisten sopimusten valmistelua koskevat hankkeet. Säädöshankkeet, joka koskevat sopi-
muksen hyväksymistä ja voimaansaattamista, ovat edellä kohdassa Kansalliset säädöshankkeet.)

PELASTUSOSASTO

Suomen ja Viron välisen yhteistyötä pelastuspalvelussa koskevan sopimuksen saattaminen
ajan tasalle

Tavoite:
Suomen ja Viron välillä 26.6.1995 allekirjoitettu sopimus (SopS 53 - 54/1996) uusi-
taan muun muassa EU-jäsenyyden edellyttämillä tarkistuksilla. Sopimuksen ulkopuo-
lelle rajataan EU:n toimivaltaan kuuluvat, erityisesti rajan ylittämiseen ja tullimaksui-
hin liittyvät asiat.

Aikataulu:
Asia on tullut vireille Viron Pelastusviraston aloitteesta. Vastuulliseksi tahoksi Viros-
sa on sittemmin tullut sisäasiainministeriö. Sopimusneuvottelut pyritään toteuttamaan
vuoden 2009 aikana. Uuden sopimuksen allekirjoittaminen ja voimaan saattaminen
siirtyvät vuodelle 2010.

Yhteyshenkilö:
Neuvotteleva virkamies Jukka Metso, puh. (09) 160 42985

MAAHANMUUTTO-OSASTO

Suomen ja Uuden-Seelannin välinen järjestely koskien maiden välistä työlomajärjestelmää;
järjestelyä koskevan sopimuksen muuttaminen

Tavoite:
Sisäasiainministeriön maahanmuuttoasioiden johtoryhmässä 2.7.2009 hyväksyttiin
esitys, jonka mukaan työlomajärjestelyjä koskevissa kysymyksissä edetään siltä osin
kun on kyse Suomen ja Uuden-Seelannin välisen työlomajärjestelyn muuttamisesta.
Tavoitteena on valmistella ja koordinoida työlomajärjestelyyn liittyvät kysymykset
sekä vastata sopimusmuutoksen aiheuttamista voimaansaattamistoimenpiteistä.

Aikataulu:
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa kevätkaudella 2010.

Yhteyshenkilö:
Hallitusneuvos Eero Koskenniemi, puh. (09) 160 42734

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) SM068:00/2009

http://www.hare.vn.fi/
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ENNAKKOTIETOJA LÄHIAIKOINA KÄYNNISTYVISTÄ HANKKEISTA

1. LÄHIAIKOINA KÄYNNISTYVIÄ KANSALLISIA SÄÄDÖSHANKKEITA

(Lakihankkeet ja merkittävät asetushankkeet, jotka on tarkoitus käynnistää marras-joulukuussa
2009 ja vuonna 2010)

POLIISIOSASTO

Identiteettiohjelmaan liittyvä lainsäädäntöhanke

Tavoite:
Henkilökorttilain muutos (biometristen tunnisteiden lisääminen henkilökortteihin) ja
muutosten valmistelu muihin tarvittaviin lakeihin. Lisäksi henkilöllisyyden luomista
koskevan hankkeen I vaiheesta (identiteettiohjelma, SM092:00/2008) johtuvien lain-
säädäntömuutosten (identiteettilaki) valmistelu.

Aikataulu:
Alustava suunnitelma: Lainsäädäntöesitykset valmiina 31.7.2010. Hallituksen esitys
pyritään antamaan eduskunnalle vuonna 2010.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Tiina Nuutinen puh. (09) 160 42871

PELASTUSOSASTO

Pelastustoimen laitteista annetun lain uudistaminen

Tavoite:
Rakennustuotedirektiivi korvattaneen viimeistään vuonna 2011 EU-asetuksella. Laki
pelastustoimen laitteista (10/2007) tarkistetaan ottamalla huomioon uuden EU -
asetuksen sääntely. Lakia tarkistettaneen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoitta-
mista ja markkinavalvontaa koskevien säännösten osalta.

Aikataulu:
Tarkempi valmisteluaikataulu ja uudistuksen sisältö selviävät vuonna 2010.

Yhteyshenkilö:
Lainsäädäntöneuvos Mika Kättö, puh. (09) 160 42975
Yli-insinööri Kirsi Rajaniemi, puh. (09) 160 42716
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Valtioneuvoston asetus paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista

Tavoite:
Pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) 7 §:n mukaisten säännösten antami-
nen valtioneuvoston asetuksella. Asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset pa-
loilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen suunnittelusta, asennuksesta,
huollosta ja tarkastuksesta.

Aikataulu:
Hanke käynnistetään viimeistään alkuvuodesta 2010. Asetus on tarkoitus saattaa voi-
maan alkuvuodesta 2011.

Yhteyshenkilö:
Yli-insinööri Kirsi Rajaniemi, puh (09) 160 42716

Sisäasiainministeriön asetus palosuojelurahaston työjärjestyksestä

Tavoite:
Palosuojelurahastosta annetun lain (306/2003) 18 §:n mukaisen säännösten antaminen
palosuojelurahaston työjärjestyksestä.

Aikataulu:
Asetuksen valmisteluaikataulu selvitetään vuoden 2009 kuluessa ja valmistelu käyn-
nistetään vuonna 2010.

Yhteyshenkilö:
Pelastusylitarkastaja Ilpo Helismaa, puh. (09) 160 42281

MAAHANMUUTTO-OSASTO

Maastapoistamispäätösten täytäntöönpanokelpoisuutta koskevien ulkomaalaislain säännösten
selkiyttäminen

Ulkomaalaislain tarkistaminen suhteessa Schengenin rajasäännöstöön

Tavoite:
Hankkeessa on tarkoituksena samalla selkiyttää ulkomaalaislain maasta poistamisen
täytäntöönpanoon liittyvät säännökset sekä tarkistaa, edellyttääkö Schengenin raja-
säännöstö ulkomaalaislain käännyttämissäännösten muutoksia.

Aikataulu:
Hanke asetettaneen syyskaudella 2009.

Yhteyshenkilö:
Nimetään hankkeen asettamisen yhteydessä.
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Työnantajasanktiodirektiivin kansallinen täytäntöönpano

Tavoite:
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maassa laittomasti oleskele-
vien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavien seuraamusten sää-
tämisestä (työnantajasanktiodirektiivi) on hyväksytty 18.6.2009 (2009/52/EY).

Direktiivin tarkoituksena on jäsenvaltioiden nykyisiä toimia kehittämällä varmistaa,
että kaikki EU:n jäsenmaat luovat samantyyppisen laitonta työtä koskevan sanktiojär-
jestelmän sekä panevat sanktiojärjestelmän tehokkaasti täytäntöön. Tavoitteena on
näin vähentää laitonta maahanmuuttoa, halvan työnvoiman käytöstä aiheutuvaa riistoa
sekä vääristymää yritysten väliselle kilpailulle. Lisäksi tavoitteena on antaa selkeä
viesti EU:n aktiivisista toimista laitonta työntekoa vastaan. Direktiiviehdotuksen kes-
keinen säännös sisältää yleisen kiellon ottaa palvelukseen sellaisia kolmansien maiden
kansalaisia, joilla ei ole oikeutta oleskella EU:n alueella.

Aikataulu:
Syksyn 2009 aikana selvitetään alustavasti oikeusministeriön ja työ- ja elinkeinomi-
nisteriön kanssa täytäntöönpanon kannalta tarkoituksenmukaisin menettely. Direktiivi
on pantava täytäntöön 20.7.2011 mennessä.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Harri Sivula, puh (09) 160 42326

Erityisosaajadirektiivin kansallinen täytäntöönpano

Tavoite:
Direktiivi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä
korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten (erityisosaajadirektiivi) on hyväksytty
25.5.2009 (2009/50/EY).

Direktiivin tarkoituksena on helpottaa ja tehostaa erityisosaajien maahanmuuttoa. Di-
rektiivissä säännellään menettelyistä, jotka koskevat kolmansista maista tulevien eri-
tyisosaajien ja heidän perheenjäsentensä maahantuloa, maassa oleskelua ja oikeutta
työskennellä yhdessä tai useammassa jäsenmaassa.

Aikataulu:
Hanketta ei ole vielä asetettu. Alustava selvitys direktiivin täytäntöönpanotarpeesta
tehdään syyskaudella 2009. Direktiivi on pantava täytäntöön 19.6.2011 mennessä.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Elina Immonen puh. (09) 160 42786
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Puitedirektiivin kansallinen täytäntöönpano

Tavoite:
Direktiiviä kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työsken-
telyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelys-
tä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöi-
den yhtäläisistä oikeuksista (puitedirektiivi) ei ole vielä hyväksytty. Komissio on anta-
nut ehdotuksen 23 päivänä lokakuuta 2007 (KOM (2007) 638 lopullinen).

Ehdotuksen tavoitteena on antaa yleiset puitteet oikeudenmukaiselle ja oikeuksiin pe-
rustuvalle lähestymistavalle työperäisessä maahanmuutossa. Komission ehdotus ei
puutu jäsenmaiden maahantulon edellytyksiin, vaan ehdotuksen tarkoituksena on yk-
sinkertaistaa työperäisen maahanmuuton lupaprosessia sekä kaventaa työperäisten oi-
keuksien eroa jo jäsenvaltiossa laillisesti asuvien kolmannen maan kansalaisten ja
oman väestön välillä. Direktiivissä säädetty yhden yhdistetyn luvan ja ns. yhden luu-
kun periaate on Suomessa jo käytössä. Sen sijaan direktiivin yhdenvertaisen kohtelun
merkitystä on jouduttu pohtimaan kansallisesti enemmän.

Aikataulu:
Jos direktiivi hyväksytään Ruotsin puheenjohtajuuskaudella, säädöshanke asetettaneen
vuoden 2010 aikana.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Elina Immonen puh. (09) 160 42786

Inkerinsuomalaisia koskevien ulkomaalaislain säännösten muutokset

Tavoite:
Inkerinsuomalaisten paluumuuttojonon sulkeminen edellyttää ulkomaalaislain 48 §:n
muuttamista tai kumoamista. Sisäasiainministeriön hankkeessa laaditussa esiselvityk-
sessä on esitelty alustavasti tarvittavat lainsäädännön muutokset. Paluumuuttojonon
purkaminen voidaan tehdä muutoslakiin otettavalla siirtymäsäännöksellä, jossa sään-
nellään jonoon ilmoittautuneiden oikeusasemasta. On myös mahdollista antaa aikara-
joja, joiden puitteissa esimerkiksi oleskelulupahakemukset on jätettävä tai asiat muu-
toin ratkaistava.

Aikataulu:
Lainsäädäntöhanke asetetaan syksyn 2009 aikana.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Arja Saarto puh. (09) 160 43435
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MINISTERIÖN KANSAINVÄLISTEN ASIOIDEN YKSIKKÖ

Kriisinhallintaan osallistuvan siviilihenkilöstön palvelussuhteen ehdoista annetun sisäasiain-
ministeriön asetuksen muuttaminen

Tavoite:
Asetuksen muutoksella on tarkoitus ajantasaistaa/päivittää asetusta saattamalla se vas-
taamaan nykyisiä kansainvälisiä käytäntöjä olosuhdekorvausten osalta. Edellisestä
päivityksestä on jo useampi vuosi ja tänä aikana kansainvälisten järjestöjen taholta on
tehty muutoksia olosuhdekorvausjärjestelmään. Tavoitteena on myös yksinkertaistaa
nykyistä olosuhdekorvausjärjestelmää sekä huomioida yhdenvertaisuus korvausten
osalta suhteessa sotilaallisen kriisinhallinnan järjestelmään.

Aikataulu:
Alustava suunnitelma:
- Asettamiskuukausi 11-12/2009
- Valmistumisajankohta 12/2009
- Lausuntokierros 11-12/2009
- Voimaantulo 1/2010

Yhteyshenkilö:
Erityisasiantuntija Helinä Kokkarinen, puh. (09) 160 44638
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2. LÄHIAIKOINA KÄYNNISTYVIÄ EU-SÄÄDÖSHANKKEITA

(EU:ssa käynnistyvä valmistelu:  hankkeet, joissa komissio antanee ehdotuksensa vuoden 2009 lo-
pussa tai vuoden 2010 aikana. EU-säädöksen, esim. direktiivin, kansallista täytäntöönpanoa koske-
vat hankkeet ovat edellä kohdassa Kansalliset säädöshankkeet)

RAJAVARTIO-OSASTO

Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston
(Frontex) perustamisesta annetun neuvoston asetuksen muuttaminen

Tavoite:
Frontex-asetuksen (EY) N:o 2007/2004 33 artiklan mukaan hallintoneuvoston on tee-
tettävä kolmen vuoden kuluessa viraston toiminnan alkamisesta ja sen jälkeen viiden
vuoden välein riippumaton ulkoinen arviointi asetuksen täytäntöönpanosta. Arvioin-
nissa on tarkasteltava sitä, kuinka tehokkaasti virasto toteuttaa tehtäväänsä sekä siinä
tarkastellaan myös viraston vaikutuksia ja työmenetelmiä ottamalla huomioon eri osa-
puolien näkökannat sekä eurooppalaisella että kansallisella tasolla. Tämän arviointi-
työn perusteella harkitaan mahdolliset muutostarpeet ko asetukseen. Tavoitteena on
viraston mahdollisimman tehokas ja tarkoituksenmukainen toiminta.

Aikataulu:
Komissio antanee ehdotuksen helmikuussa 2010.

Yhteyshenkilö:
Hallitusneuvos Marko Viitanen, puh. 071 872 1601 ja ylitarkastaja Anne Ihanus, puh.
071 872 1607

Eurooppalaisen rajanylitysrekisterin (entry/exit) luominen

Tavoite:
Tavoitteena on luoda säännöspohja ns. Euroopan rajanylitystietojärjestelmän (entry/exit)
käyttämiselle. Rajanylitystietojärjestelmään tultaisiin rekisteröimään kolmansien maiden hen-
kilöiden rajanylitystietoja.

Aikataulu:
Komissio antanee ehdotuksen helmikuussa 2010, tosin ns.  VIS-järjestelmän (viisumi-
tietojärjestelmä) käyttöönoton viivästyminen saattaa vaikuttaa antamisaikatauluun.

Yhteyshenkilö:
Hallitusneuvos Marko Viitanen, puh. 071 872 1601 ja ylitarkastaja Anne Ihanus, puh.
071 872 1607
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Luotettavien matkustajien ohjelmaa koskeva asetus (Registered Travellers Programme)

Tavoite:
Säännöllisesti rajan ylittävien kolmansien maiden kansalaisten rajanylitysten helpot-
taminen säännöstön puitteissa luotavan uuden mekanismin avulla.

Aikataulu:
Komissio antanee ehdotuksen helmikuussa 2010.

Yhteyshenkilö:
Hallitusneuvos Marko Viitanen, puh. 071 872 1601 ja ylitarkastaja Anne Ihanus, puh.
071 872 1607

MAAHANMUUTTO-OSASTO

Kausityöntekijöitä koskeva direktiivi

Tavoite:
Alustavien tietojen mukaan direktiivi koskisi yli kolmen kuukauden oleskelua jäsen-
valtioissa kausityöntekoa varten.

Aikataulu:
Direktiiviehdotusta ei ole vielä annettu. Antamisajankohtaa ei pystytä arvioimaan.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Wivi-Ann Wagello-Sjölund, puh. (09) 160 42739

Yritysten sisällä siirtyviä henkilöitä sekä palkallisia harjoittelijoita koskeva direktiivi

Tavoite:
Tavoitteena selkeyttää ja yhtenäistää yritysten sisällä siirtyviä henkilöitä ja palkallisia
harjoittelijoita koskevia lupamenettelyjä

Aikataulu:
Direktiiviehdotusta ei ole vielä annettu. Antamisajankohtaa ei pystytä arvioimaan.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Mirkka Mykkänen, puh. (09) 160 43
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3. LÄHIAIKOINA KÄYNNISTYVIÄ KANSAINVÄLISIÄ SOPIMUKSIA

PELASTUSOSASTO

Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä valtakunnanrajojen yli ulottuvasta
yhteistyöstä onnettomuustapauksissa ihmisiin, omaisuuteen tai ympäristöön koh-
distuvien vahinkojen estämiseksi ja rajoittamiseksi 20.1.1989 allekirjoitetun sopi-
muksen (SopS 20-21/1992) saattaminen ajan tasalle

Yhteyshenkilö:
Neuvotteleva virkamies Tiina Peltola-Lampi, puh. (09) 160 4269
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