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Poliisiosasto

1. KANSALLISET SÄÄDÖSHANKKEET

Passilain muuttaminen (sormenjälkien käyttöönotto passeissa)

Tavoite:
Valmistellaan ne lainsäädännöt muutokset, joita sormenjälkien käyttöönotto passeissa
toisena biometrisena tunnisteena edellyttää. Valmistelun perusteena on neuvoston ase-
tus jäsenvaltioiden myöntämien passien ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja bio-
metriikkaa koskevista vaatimuksista.

Sisäasiainministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on valmistella lainsäädännön
muutokset, jotka liittyvät sormenjälkien ottamiseen, niiden rekisteröimiseen, käyttä-
miseen ja luovuttamiseen sekä henkilön yksityisyyden suojaamiseen.

Tavoitteen laajennus:

Koska sormenjälkien käyttöönottoon passeissa ja kasvokuvan ja sormenjälkien käyt-
töönottoon biometrisina tunnisteina henkilökorteissa liittyy samoja selvitettäviä ja rat-
kaistavia asioita, sisäasiainministeriö on harkinnut tarkoituksenmukaiseksi laajentaa
sormenjälkityöryhmän toimeksiantoa siten, että sen tulee valmistella myös ne lainsää-
dännön muutokset, joita biometristen tunnisteiden käyttöönotto henkilökorteissa edel-
lyttää.

Valmisteluvaihe:
Hanke on asetettu 9.3.2005 ja sen toimeksiantoa on laajennettu 5.2.2007. Määräaikaa
on jatkettu 31.12.2008 saakka. Ns. EU:n passiasetuksen edellyttämät toimenpiteet on
toteutettava jäsenvaltioissa viimeistään 28.6.2009.
Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle tammikuussa 2009.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Heli Rajaniemi, puh. (09) 160 42402

Lisätietoja hankerekisteristä: (www.hare.vn.fi):
SM027:00/2005

Arpajaislain uudistamista koskeva lainsäädäntöhanke

Tavoite:
Arpajaislain uudistaminen ottaen huomioon Euroopan komission kannanotot Suomen
toimilupajärjestelmästä sekä Suomen asettamista rajoituksista veikkaus- ja vedonlyön-
tipelien tarjoamiselle ja markkinoinnille. Uudistuksessa otetaan huomioon myös kor-
keimman hallinto-oikeuden asiaa koskeva ratkaisu sekä Rahapelifoorumin linjaukset
samoin kuin hallitusohjelman linjaukset rahapelaamiseen liittyvien sosiaalisten on-
gelmien rajoittamisesta, rikollisuuden torjumisesta ja yksinoikeuden säilyttämisestä
sekä sen takaamisesta, että viranomaisilla on riittävät voimavarat laittomaan pelitar-
jontaan puuttumiseksi. Hallitusohjelmassa todetaan erikseen, että hallitus ryhtyy

http://www.hare.vn.fi/
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toimenpiteisiin yksinoikeusjärjestelmän säilyttämiseksi muuttuvassa kansainvälisessä
toimintaympäristössä.

Valmisteluvaihe:
Hanke on asetettu 30.11.2007.  Ehdotukset tehdään kahdessa vaiheessa. Väliraportti
annettiin 10.4.2008 ja se sisältää ehdotukset Rahapelifoorumin linjauksiin liittyvistä
säädösesityksistä. Väliraporttiin liittyvä hallituksen esitys laeiksi arpajaislain sekä
eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 §:n muuttami-
sesta on annettu eduskunnalle 26.6.2008 (HE 96/2008). Hallituksen esitys edellä mai-
nitun hallituksen esityksen täydentämiseksi on annettu 5.12.2008: Rikoslakiin ehdote-
taan lisättäväksi rahapelitoiminnan yhteydessä tehdylle arpajaisrikokselle ankarammin
rangaistava tekomuoto rikosnimikkeenään rahapelirikos( HE 212/2008). Esitysten kä-
sittely jatkuu eduskunnassa kevätistuntokaudella 2009.

Toisessa vaiheessa 31.3.2009 mennessä tehdään ehdotukset rahapelien toimeenpanoa
koskevan yksinoikeusjärjestelmän perusteisiin, rahapelitoimintaan ja laajemminkin
arpajaisiin liittyvän valvonnan organisointiin ja resursointiin sekä rahapelien toimeen-
panoon kytkeytyvän sosiaalisen vastuun toteuttamiseen liittyvistä säädösesityksistä.
Hallituksen esitys pyritään antamaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2009.

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

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

Laki poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta

Tavoite:
Työryhmän tehtävänä on laatia aiemman esiselvityksen pohjalta esitys, jossa lain ta-
solla säädettäisiin niistä asioista, joista säädetään nykyisessä asetuksessa PTR-
viranomaisten yhteistoiminnasta sekä muista lakitasoista sääntelyä vaativista PTR-
viranomaisten yhteistoimintaa koskevista asioista.

Valmisteluvaihe:
Valtakunnallinen PTR-johtoryhmä asetti 13.10.2004 työryhmän laatimaan hanketta
koskevan esiselvityksen. PTR-johtoryhmä päätti 24.3.2005 asettaa työryhmän laati-
maan tehdyn esiselvityksen pohjalta esitys PTR-viranomaisten yhteistoimintaa koske-
vaksi lainsäädännöksi. Työryhmän toimikausi alkoi 2.6.2005 ja määräaikaa jatkettiin
31.5.2007 saakka.

Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 28.3.2008 (HE 26/2008).
Perustuslakivaliokunnan lausunto 35/2008.
Esityksen käsittely jatkuu eduskunnassa kevätistuntokaudella 2009.

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

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

http://www.hare.vn.fi/
http://www.hare.vn.fi/
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Laki viranomaisten välisestä yhteistyöstä harmaan talouden ja talousrikollisuuden
torjunnassa

Tavoite:
Työryhmän tehtävänä on arvioida, miten lainsäädännöllä voitaisiin vakiinnuttaa ja li-
sätä harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntaan osallistuvien viranomaisten
välistä yhteistyötä, määritellä pysyvät yhteistyöinstituutiot sekä säännellä harmaan ta-
louden ja talousrikosten ennalta ehkäisemiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen tar-
vittavasta tietojen käsittelystä.

Valmisteluvaiheet:
Sisäasiainministeriön 25.4.2006 asettaman työryhmän määräaika päättyi 31.12.2007.
Lausuntokierros työryhmän ehdotuksista 13.2. - 31.3.2008.
Hallituksen esitys pyritään antamaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2009.

Yhteyshenkilö:
Rikoskomisario Mia Poutanen, puh. (09) 160 42271

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi):
SM023:00/2006

Poliisin henkilötietolaki

Tavoite:
Työryhmän tehtävänä on tarkistaa henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettua
lakia ottaen huomioon kansallisessa soveltamisessa ilmitulleet epäkohdat, lain voi-
maantulon jälkeen tapahtuneet lainsäädäntömuutokset sekä kansainvälinen kehitys.
Kansainvälisen kehityksen osalta työryhmän tulee ottaa huomioon muun muassa
YK:n tuliasepöytäkirjan vaatimat muutokset, SIS II-järjestelmän käyttöönotto ja EU:n
lainsäädännössä tapahtuvat tietosuojaa ja tietojen saatavuutta koskevat muutokset sekä
Suomen liittyminen nk. Prümin sopimukseen.

Koska työryhmän työn aikana kävi ilmi, että voimassa olevasta henkilötietojen käsit-
telystä poliisitoimessa annetusta laista olisi jäänyt muuttamatta vain viisi pykälää, on
työryhmä valmistellut esityksen uudeksi poliisin henkilötietolaiksi.

Valmisteluvaihe:
Hanke on asetettu 18.5.2006 ja sille on myönnetty lisäaikaa 31.12.2008 saakka.
Lakiehdotus on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle helmikuussa 2009.

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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Esitutkinta-, poliisi- ja pakkokeinolain uudistamistoimikunta

Tavoite:
Oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön asettaman toimikunnan tehtävänä on val-
mistella ehdotus esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kokonaisuudistukseksi.
Tarpeellisessa laajuudessa selvitetään myös kokonaisuudistuksesta johtuvat muutokset
henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin ja sähköisen viestinnän
tietosuojalakiin. Uudistuksen yleisenä tavoitteena on selkeyttää lukuisten osittaisuu-
distusten vuoksi vaikeaselkoiseksi muodostunutta lainsäädäntökokonaisuutta sekä uu-
distaa toimivaltuuksia siten, että toisaalta rikostorjunnan tehokkuusvaatimukset ja toi-
saalta perus- ja ihmisoikeudet otetaan tasapuolisesti huomioon. Ehdotus laaditaan hal-
lituksen esityksen muotoon.

Valmisteluvaihe:
Toimikunnan määräaika on 15.3.2007 – 31.3.2009. Hallituksen esitys pyritään anta-
maan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2010.

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

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

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.

Valmisteluvaihe:
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 voidaan antaa eduskunnalle viimeistään syysistun-
tokaudella 2009 ja toista vaihetta koskeva hallituksen esitys viimeistään syysistunto-
kaudella 2010.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Vesa Ellonen, puh. (09) 160 42369

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi):
SM113:00/2008

http://www.hare.vn.fi/
http://www.hare.vn.fi)/
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Ampuma-aselainsäädännön uudistushanke

Tavoite:
Hanke on asetettu ampuma-aselainsäädännön, ampumaratojen laittamista ja kunnos-
sapitoa koskevan lainsäädännön sekä ilma- ja jousiaseita koskevan lainsäädännön uu-
distamiseksi. Hankkeessa tarkastellaan myös mahdollisuuksia muuttaa eri viranomai-
sia koskevia salassapitosäännöksiä sekä työn kuluessa esille tulevia muita muutostar-
peita.

Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa valmistella käsiasei-
den luvansaannin edellytysten tiukentamisen, luvanhakijoiden ja -haltijoiden tervey-
dentilan valvonnan tehostamisen, YK:n tuliasepöytäkirjan kansallisen voimaansaatta-
misen sekä asedirektiivin muuttamisesta annetun direktiivin edellyttämät muutokset
ampuma-aselainsäädäntöön. Hanke toteuttaisi myös kansallisten tarpeiden mahdolli-
sesti edellyttämät ampuma-aselainsäädännön ja vaarallisia esineitä koskevan lainsää-
dännön muutokset.

Valmisteluvaihe:
Hankkeen toimikausi on 29.9.2008-28.2.2011. Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa.
Ensimmäisen vaiheen edellyttämät muutokset valmistellaan kiireellisinä siten, että
hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2009. Muita ehdo-
tuksia koskevat hallituksen esitykset tulee antaa eduskunnalle viimeistään syysistun-
tokaudella 2010.

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

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

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 on tarkoitus toteuttaa poliisihallituksen pe-
rustaminen sekä sen vaatimat lainsäädäntömuutokset. Esitys liittyy kiinteästi aluehal-
linnon uudistamishankkeeseen.

Valmisteluvaihe:
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2009.
Uudistus on tarkoitus saada voimaan 1.1.2010.

Yhteyshenkilö:
Lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko, puh. (09) 160 42843, hankejohtaja Tiina Eränkö
puh. (09) 160 42845.

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

http://www.hare.vn.fi)/
http://www.hare.vn.fi)/
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Tietojen ja tiedustelutietojen vaihtoa koskeva lainsäädäntöhanke

Tavoite:
Työryhmän tehtävänä on laatia hallituksen esitys EU:n tietojen vaihtoa koskevan pui-
tepäätöksen kansallisesta voimaansaattamisesta. EU:n puitepäätös saatetaan kansalli-
sesti voimaan viimeistään 19.12.2008.

Valmisteluvaihe:
Hanke on asetettu 18.04.2008. Toimikausi 23.4.2008 - 31.10.2008.
Hallituksen esitys laiksi Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten
välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston
puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöön-
panosta on annettu eduskunnalle 7.10.2008 (HE 190/2008).
Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen 11.12.2008 (EV 199/2008).
Laki vahvistetaan tammikuussa 2009 ja valtioneuvoston asetus puitepäätöksessä tar-
koitetuista yhteyspisteistä kiiretilanteissa helmikuun 2009 alussa. Lain ja asetuksen on
tarkoitus tulla voimaan helmikuun puolessa välissä 2009.

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

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi):
SM098:00/2007

Poliisin erityistoimintayksikön kansallisen ja kansainvälisen toimintavalmiuden kehittäminen

Tavoite:
Työryhmän tehtävänä on selvittää poliisin erityistoimintayksikön tehtävien ja toimin-
tavalmiuden kehittämistarpeita. Samalla selvitetään erityistoimintayksikköä koskevan
sääntelyn asianmukainen taso. Työryhmä selvittää lisäksi yhteistyön parantamisesta
kriisitilanteissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä
tehdyn neuvoston päätöksen 2008/617/YOS mahdollistaman kansainvälisen yhteis-
työn oikeudellisia ja käytännön edellytyksiä.

Valmisteluvaihe:
Hanke on asetettu 19.12.2008. Toimikausi 1.1.2009 - 31.12.2009.
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2009.

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

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

http://www.hare.vn.fi)/
http://www.hare.vn.fi)/
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Erityisen henkilöturvallisuustoiminnan järjestämistä koskeva lakihanke

Tavoite:
Asetteilla olevassa lainsäädäntöhankkeessa säänneltäisiin erityisen henkilöturvalli-
suustoiminnan järjestämisestä ja siinä käytettävien toimenpiteiden oikeudellisesta pe-
rustasta. Lakia sovellettaisiin tilanteissa, missä suojelun kohde todistaa tai häntä kuul-
laan todistelutarkoituksessa tai asiantuntijana vakavassa rikoksessa. Lakia sovellettai-
siin tilanteissa, joissa uhka on seurausta todistamisesta ja uhka on luonnehdittavissa
vakavaksi.

Valmisteluvaihe:
Hanke on tarkoitus asettaa lähiaikoina. Hallituksen esitys voitaneen antaa eduskunnal-
le syksyllä 2009.

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

Asetukset

Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta

Tavoite:
Asetus sisältää tarkemmat säännökset PTR-viranomaisten yhteistoiminnasta.

Aikataulu:
Asetus on tarkoitus antaa keväällä 2009.

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

Poliisimiesten fyysisen kunnon taso ja kuntotestien järjestäminen, valtioneuvoston asetuksen
valmistelu

Tavoite:
Asetus sisältää tarkemmat säännökset eri työtehtävien edellyttämästä poliisimiesten
kunnon tasosta ja kuntotestien järjestämisestä.

Aikataulu:
Asetus on tarkoitus antaa keväällä 2009.

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

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi):
SM119:00/2005

http://www.hare.vn.fi)/
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2. EU-SÄÄDÖSHANKKEET

Ehdotus neuvoston puitepäätökseksi matkustajarekisterin (PNR) käytöstä lainvalvontatarkoi-
tuksiin

Tavoite:
Ehdotuksen tavoitteena on matkustajarekisteritietojen (PNR) saaminen viranomais-
käyttöön terrorismirikosten ja järjestäytyneen rikollisuuden estämiseksi ja torjumisek-
si. (KOM (2007) 654 lopullinen)

Puitepäätöksen hyväksymisen jälkeen on tarpeen muuttaa ainakin henkilötietojen kä-
sittelystä poliisitoimessa annettua lakia.

Valmisteluvaihe:
Komissio antoi ehdotuksensa marraskuussa 2007. Sitä on valmisteltu vuoden 2008
alusta. Valmistelu jatkuu oletuksella, että lopullinen hyväksyminen tapahtuu vasta ke-
sällä 2009 valittavan uuden Euroopan parlamentin ja uuden komission aloitettua työn-
sä.

U-kirjelmä annettiin eduskunnalle 14.2.2008 (U 3/2008) ja jatkokirjeet 16.10.1002 ja
19.12.2008.
Valiokunta-asiakirjat: hallintovaliokunnan lausunnot 6/2008 ja 34/2008, liikenne- ja
viestintävaliokunnan lausunto 5/2008, perustuslakivaliokunnan lausunto 11/2008.

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

Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan poliisiviraston (Europol) perustamisesta

Tavoite:
Ehdotuksen tarkoituksena on korvata Europol-yleissopimus neuvoston päätöksellä ja
tehdä samalla Europolin toiminnan tehostamiseksi tarpeellisia muutoksia.
(KOM(2006) 817 lopullinen)

Valmisteluvaihe:
Neuvoston päätöksestä on saavutettu poliittinen yhteisymmärrys huhtikuussa 2008.
Tavoitteena on hyväksyä päätös lopullisesti alkuvuodesta 2009.
Eduskunnalle on annettu päätösehdotuksesta U-kirjelmä 15.3.2007 (U 80/2006) ja
jatkokirje 1.10.2007.
Valiokunta-asiakirjat: hallintovaliokunnan lausunto 5/2007.

Yhteyshenkilö:
Poliisiylitarkastaja Kaarle J. Lehmus, puh. (09) 160 42539

Ehdotus neuvoston päätökseksi Europolin analyysitietokantoihin sovellettaviksi säännöiksi
(AWF-säännöt)

Tavoite:
Neuvoston Europol-päätös edellyttää, että Europolille laaditaan uudet AWF-säännöt.
Niillä korvataan Europol-yleissopimuksen perustella annetut vastaavat säännöt. AWF-
sääntöihin on tarkoitus tehdä vain pienehköjä sisällöllisiä muutoksia.
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Valmisteluvaihe:
Europolin hallintoneuvosto on hyväksynyt sääntöehdotuksen syksyllä 2008 ja yhtei-
nen valvontaviranomainen on antanut siitä lausuntonsa 8.10.2008. U-kirjelmä on tar-
koitus esitellä alkuvuodesta 2009 sen jälkeen, kun neuvosto on hyväksynyt Europol-
päätöksen.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Marjo Waismaa, puh. (09) 160 42722

Ehdotus neuvoston päätökseksi Europolin ulkosuhteisiin, mukaan lukien henkilötietojen ja
turvaluokiteltujen tietojen vaihto, sovellettaviksi säännöiksi (ulkosuhdesäännöt)

Tavoite:
Neuvoston Europol-päätös edellyttää, että Europolille laaditaan uudet ulkosuhdesään-
nöt. Ehdotetuilla säännöillä on tarkoitus korvata kaikki nykyiset Europolin ulkosuhtei-
ta sääntelevät asiakirjat ja koota niiden sisältö yhteen ainoaan kattavaan neuvoston
päätökseen.

Valmisteluvaihe:
Europolin hallintoneuvosto on hyväksynyt sääntöehdotuksen syksyllä 2008 ja yhtei-
nen valvontaviranomainen on antanut siitä lausuntonsa 8.10.2008. U-kirjelmä on tar-
koitus esitellä alkuvuodesta 2009 sen jälkeen, kun neuvosto on hyväksynyt Europol-
päätöksen.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Marjo Waismaa, puh. (09) 160 42722

Ehdotus neuvoston päätökseksi luettelosta, johon sisällytetään ne kolmannet maat ja organi-
saatiot, joiden kanssa Europol tekee yhteistyösopimukset

Tavoite:
Neuvoston Europol-päätös edellyttää, että luettelo, johon sisällytetään ne kolmannet
valtiot ja organisaatiot, joiden kanssa Europol voi tehdä yhteistyösopimuksia, laadi-
taan uudelleen.

Valmisteluvaihe:
Europolin hallintoneuvosto on hyväksynyt asiaa koskevan päätösehdotuksen syksyllä
2008. E-kirje on tarkoitus toimittaa eduskunnalle alkuvuodesta 2009 sen jälkeen, kun
neuvosto on hyväksynyt Europol-päätöksen.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Marjo Waismaa, puh. (09) 160 42722

Aloite lainvalvontaviranomaisten pääsystä turvapaikanhakijoiden sormenjälkitietojärjestel-
mään (Eurodac)

Tavoite:
Tavoitteena on antaa lainvalvontaviranomaisille pääsy turvapaikanhakijoiden sor-
menjälkitietojärjestelmään (Eurodac) terrorismin ja muun vakavan rikollisuuden es-
tämiseksi ja torjumiseksi.
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Valmisteluvaihe:
Komissio antoi 3.12.2008 ehdotuksen itse Eurodac-asetuksen muuttamiseksi. Valmis-
teluvastuu asetuksesta on maahanmuutto-osastolla. Lainvalvontaviranomaisten Euro-
dac-tietoihin pääsyn mahdollistava instrumentti (todennäköisesti neuvoston päätös) on
odotettavissa vuoden 2009 aikana.

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

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi jäsenvaltioiden myöntämien passien
ja matkustusasiakirjojen turvatekijöitä ja biometriikkaa koskevista vaatimuksista (muutos)

Tavoite:
Ehdotuksella muutettaisiin EU:n passiasetusta. Ehdotuksen tavoitteena on matkustus-
turvallisuuden parantaminen ja lisäsuojelun tarjoaminen lapsille. Ehdotus vapauttaisi
velvoitteesta ottaa sormenjäljet lapsilta ja henkilöiltä, jotka eivät fyysisten rajoitteiden
vuoksi pystyisi antamaan sormenjälkiä. Lisäksi ehdotuksella otettaisiin käyttöön täy-
dentävänä turvatoimena periaate ”yksi henkilö - yksi passi”.
(KOM(2007) 619 lopull.)

Valmisteluvaihe:
Tavoitteena on, että asetuksen muutos hyväksytään keväällä 2009. Parlamentti on vaa-
tinut, että asetuksella säädettäisiin muutoksista EU:n passiasetukseen laajemmin kuin
komissio on ehdottanut.

Komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi on annettu
eduskunnalle U-kirjelmä 15.11.2007 (U 41/2007 vp). Eduskunnalle toimitettiin asias-
sa jatkokirjeet 18.4.2008 ja 4.12.2008.

Valiokunta-asiakirjat: HaVL 30/2007

Yhteyshenkilö:
Heli Rajaniemi p. (09) 160 42402, Anne Aaltonen p. (09) 160 42224, Johanna Kari p.
(09) 160 42318
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Pelastusosasto

1. KANSALLISET SÄÄDÖSHANKKEET

Pelastuslain uudistamishanke

Tavoite:
Pelastuslain uudistamisen esiselvitys -hankkeen neljässä alahankkeessa selvitettiin:

1) Onnettomuuksien ehkäisyä koskevien säännösten muutostarpeet
2) Väestönsuojelujärjestelmää koskevien säännösten muutostarpeet
3) Väestönsuojien rakentamista koskevien säännösten muutostarpeet
4) Pelastuslain muut muutostarpeet

Valmisteluvaihe:
Pelastuslain uudistamisen esiselvitysvaihe päättyi 31.3.2008. Esiselvityksen tuloksista
järjestettiin kansalaisten verkkokuuleminen otakantaa.fi-keskustelufoorumissa 22.4.-
16.5.2008.

Pelastuslain uudistamishanke on asetettu 10.6.2008 ajalle 1.7.2008-31.12.2010. Pelas-
tuslain uudistamista koskeva lainvalmistelu toteutetaan vuosina 2008-2009. Hallituk-
sen esitys eduskunnalle tarvittavista lainsäädäntömuutoksista annetaan alkuvuodesta
2010. Lainsäädäntömuutokset on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2011 alusta lukien.

Pelastuslain uudistamisen yhteydessä uudistetaan valtioneuvoston asetus pelastustoi-
mesta (787/2003) sekä tehdään lain uudistamisen johdosta tarpeelliset muutokset pe-
lastustoimesta annettuihin sisäasiainministeriön asetuksiin.

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

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi):
SM 108:00/2008

Hätäkeskuslain uudistamishanke

Tavoite:
Tavoitteena on säätää laki hätäkeskustoiminnasta, joka korvaisi nykyisen hätäkeskus-
lain. Sääntelyä uudistetaan toimintaympäristön muutosten edellyttämällä tavalla. Hä-
täkeskustoimintaan liittyviä ja hätäkeskuslaitoksen toimintatapoja uudistetaan ja teh-
dään mahdolliseksi hätäkeskusten verkottaminen tietojärjestelmän avulla siten, että ne
voivat varmistaa toistensa toimintaa ruuhkatilanteissa.

Laitoksen johto- ja ohjaussuhteita selkeytetään ja niistä säädetään lailla nykyistä kat-
tavammin ja täsmällisemmin. Hätäkeskuspalveluita annettaessa toiminnan virka-alue
olisi koko maa. Hätäkeskuslaitoksen ja laitoksen henkilöstön tehtäviä sekä myös yh-
teistyöviranomaisten tehtäviä suhteessa hätäkeskuslaitokseen tarkennetaan. Laitoksen
henkilöstön asemaa yhtenäistetään ja virkojen kelpoisuusvaatimuksia tarkistetaan.

http://www.hare.vn.fi/
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Rekistereitä koskevia säännöksiä täydennetään sosiaali- ja terveystoimen ja rajavartio-
laitoksen toiminnassa tarvittavien tietojen luovutuksen osalta.

Valmisteluvaihe:
Hätäkeskuslainsäädännön uudistamishankkeen toimikausi on 29.8.2008-31.12.2009.
Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2009. Uusi la-
ki on tarkoitus saattaa voimaan vuonna 2010.

Hätäkeskuslain uudistamisen yhteydessä uudistetaan valtioneuvoston asetus hätäkes-
kuslaitoksesta (990/2000).

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

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

Asetukset

Valtioneuvoston asetukset

Valtioneuvoston asetus tehdasvalmisteisten tulisijojen paloturvallisuudesta

Tavoite:
Tavoitteena on tehdasvalmisteisten ja esivalmistettujen tulisijojen parempi paloturval-
lisuus sekä markkinavalvonnan tehostaminen. Asetuksessa säädetään palonvaaraa ai-
heuttavien ja paloturvallisuuteen vaikuttavien tuotteiden ominaisuuksista, käyttö- ja
huolto-ohjeista, niihin tehtävistä merkinnöistä ja niistä annettavista tiedoista.

Asetusta sovelletaan tehdasvalmisteisiin ja esivalmistettuihin tulisijoihin. Paikalla
valmistettuihin tulisijoihin sovelletaan ympäristöministeriön laatimaa Suomen raken-
tamismääräyskokoelmaa.

Valtioneuvoston asetuksella korvataan sisäasiainministeriön ohje (11/011/93 A:46)
tehdasvalmisteisista tulisijoista, joissa poltetaan kiinteää polttoainetta.

Valmisteluvaihe:
Asetus on tarkoitus saattaa voimaan kesällä 2009.

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

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

http://www.hare.vn.fi)/
http://www.hare.vn.fi/
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Valtioneuvoston asetus paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista

Tavoite:
Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat säännökset paloilmoittimen hankin-
nasta, asennuksesta, käyttöönotosta, huollosta ja tarkastuksesta sekä automaattisista
sammutuslaitteistoista.

Asetuksella uudistetaan asiakokonaisuutta koskeva aiempi sääntely; sisäasiainministe-
riön asetus paloilmoittimen hankinnasta, asennuksesta, käyttöönotosta, huollosta ja
tarkastuksesta annetun sisäasiainministeriön määräyksen voimassaolon jatkamisesta
(901/2005) [Määräys, SM-1999-440/Tu-33; voimassaoloa jatkettu sisäasiainministeri-
ön asetuksella 31.12.2006 saakka] sekä sisäasiainministeriön asetus automaattisista
sammutuslaitteistoista (SM-1999-00976/Tu-33).

Valmisteluvaihe:
Asetus valmistellaan vuoden 2009 aikana.

Yhteyshenkilö:
Yli-insinööri Jaana Rajakko, puh. (09) 160 42986

Valtioneuvoston asetus palovaroittimien teknisistä ominaisuuksista ja sijoittamisesta

Tavoite:
Valtioneuvoston asetuksella uudistetaan sisäasiainministeriön määräys palovaroitti-
men teknisistä ominaisuuksista ja sijoituksesta (SM-1999-00256/Tu-33); Sisäasiain-
ministeriön pelastusosaston julkaisu, sarja A:59. Määräys on kumoutunut 31.8.2004.

Valmisteluvaihe:
Asetus on tarkoitus saattaa voimaan kevään 2009 aikana.

Yhteyshenkilö:
Yli-insinööri Jaana Rajakko, puh. (09) 160 42986

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi):
SM032:00/2007

Sisäasiainministeriön asetukset

Sisäasiainministeriön asetus palosuojelurahaston työjärjestyksestä

Tavoite:
Uudella asetuksella on tarkoitus antaa palosuojelurahastolain (306/2003) 18 §:ssä tar-
koitetut tarkemmat säännökset palosuojelurahaston työjärjestyksestä.

Valmisteluvaihe:
Asetus valmistellaan vuoden 2009 aikana.

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

http://www.hare.vn.fi/
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2. EU-SÄÄDÖSHANKKEET

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, ja joka mahdollisesti tulisi sisältämään myös hälytys- ja varoitus-
kanavan kyseisiä tilanteita varten.

(Komission ehdotus neuvoston päätökseksi kriittisen infrastruktuurin varoitusinfor-
maatioverkostoksi KOM(2008) 676 lopull.)

Valmisteluvaihe
Päätöksen perusteena oleva neuvoston direktiivi EU:n kriittisen infrastruktuurin suo-
jaamisesta on hyväksytty neuvostossa 8.12.2008 (2008/114/EC). Varoitus- ja infor-
maatiojärjestelmää koskevan päätöksen valmistelu jatkuu neuvoston pelastuspalvelu-
työryhmässä. Järjestelmän yksityiskohtainen sisältö on osin avoin, erityisesti hälytys-
kanavan liittämisen osalta, ja järjestelmään liittyminen perustuisi nykyarvion mukaan
jäsenvaltiokohtaiseen päätökseen.

Asia esitettiin EU:n kriittisiä infrastruktuureja koskevan valmistelun yhteydessä edus-
kunnalle keväällä 2007 eduskuntaan toimitetulla U-kirjelmällä, sen päivityskirjelmä
maaliskuussa 2008 sekä kuulemisilla eduskunnassa (hallintovaliokunta, liikenne- ja
viestintävaliokunta, talousvaliokunta) huhtikuussa 2008. Asiasta laaditaan uudet U- tai
E-kirjelmät tarpeen mukaan.

Hyväksyttäneen vuoden 2009 aikana.

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

Muu EU-lainsäädäntö

Komissio on valmistellut tiedonantoa onnettomuuksien ennaltaehkäisyn tehostamises-
ta. Tiedonantoa odotetaan annettavaksi vuoden 2009 alussa.



19
Maahanmuutto-osasto

1. KANSALLISET SÄÄDÖSHANKKEET

Ulkomaalaislain muuttaminen (pakolaisen määritelmä ja toissijainen suojelu)

Tavoite:
Pannaan kansallisesti täytäntöön neuvoston direktiivi 2004/83/EY kolmansien maiden
kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelyä pakolaisiksi tai muuta
kansainvälistä suojelua tarvitseviksi henkilöiksi koskevista vähimmäisvaatimuksista
sekä myönnetyn suojelun sisällöstä (EYVL L304/12 30.9.2004). Tehdään ulkomaa-
laislakiin direktiivin edellyttämät muutokset, jotka koskevat kansainvälistä suojelua
koskevien hakemusten arviointia, pakolaisaseman ja toissijaisen suojelun myöntämi-
sen edellytyksiä, suojeluaseman lakkaamista, poissulkemista, peruuttamista, lakkaut-
tamista ja uusimatta jättämistä sekä annetun suojelun sisältöä. Lisäksi ehdotetaan jat-
kuvien lupien myöntämistä nykyisten tilapäisten lupien sijasta tilanteissa, joissa ulko-
maalaisen maasta poistaminen ei ole teknisen esteen vuoksi mahdollista.

Valmisteluvaihe:
Hanke on asetettu 6.6.2005.
Direktiivin täytäntöönpanon määräaika oli 10.10.2006.
Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 21.12.2007 (HE 166/2007).
Valiokunta-asiakirjat: perustuslakivaliokunnan lausunto 7/2008, hallintovaliokunnan
mietintö 26/2008.
Esityksen käsittely jatkuu eduskunnassa kevätistuntokaudella 2009.

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

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) :
SM049:00/2005

Ulkomaalaislain muuttaminen (menettely pakolaisaseman myöntämiseksi ja poistamiseksi)

Tavoite:
Pannaan kansallisesti täytäntöön neuvoston direktiivi 2005/85/EY pakolaisaseman
myöntämistä tai poistamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavista
vähimmäisvaatimuksista (EYVL L326/13 13.12.2005).

Valmisteluvaihe:
Hanke on asetettu 24.1.2007.
Direktiivin täytäntöönpanon määräaika oli 1.12.2007.
Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 12.6.2008 (HE 86/2008 vp).
Esityksen käsittely jatkuu eduskunnassa kevätistuntokaudella 2009.

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

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) :
SM090:00/2006

http://www.hare.vn.fi/
http://www.hare.vn.fi/
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Ulkomaalaislain muuttaminen (Unionin kansalaisen vapaa liikkuvuus)

Tavoite:
Ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislain EU-kansalaisen perheenjäsenen vapaata
liikkuvuutta koskevia säännöksiä. Esityksen taustalla on Yhteisöjen tuomioistuimen
tuomio asiassa C-127/08 Metock.

Valmisteluvaihe:
Hanke on asetettu 16.9.2008. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevät-
istuntokaudella 2009.

Yhteyshenkilö:
Lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, puh. (09) 160 43985

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

Yhteistyö ja tietojen vaihto veroviranomaisten ja ulkomaalaisasioita hoitavien viranomaisten
välillä

Tavoite:
Tavoitteena on selvittää, mitä lainsäädäntömuutoksia viranomaisten yhteistoiminnan
kehittäminen ja tiedonvaihdon esteiden poistaminen talousrikosohjelman toteuttami-
seksi edellyttää.

Valmisteluvaihe:
Hanke on asetettu 5.3.2008. Hallituksen esitys tarvittaviksi lainsäädännön muutoksiksi
on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2009.

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

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

Työntekijän oleskelulupajärjestelmän uudistaminen

Tavoite:
Muutetaan ulkomaalaislakia työntekijän oleskelulupajärjestelmää koskevilta osin.
Työntekijän oleskelulupajärjestelmä saatetaan vastaamaan paremmin tarpeeseen lisätä
ulkomaisen työvoiman maahanmuuttoa ja vetovoimaisuutta yksinkertaistamalla ja sel-
keyttämällä voimassa olevaa työntekijän oleskelulupajärjestelmää. Lupahakemusme-
nettelyn kehittämisen ohella kokonaisuuteen liittyy luopuminen työvoiman saata-
vuusharkinnasta. Suomessa jo olevan työvoiman kilpailukyky säilytettäisiin työehto-
jen noudattamisen tehokkaalla valvonnalla.

http://www.hare.vn.fi/
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Valmisteluvaihe:
Hanke on asetettu ajalle 23.10.2007 - 31.12.2008 ja sen toimikautta on pidennetty
31.5.2009 asti. Lausuntokierros on järjestetty 24.6.-8.8.2008. Luonnoksesta on järjes-
tetty kansalaisten verkkokuuleminen otakantaa.fi -keskustelufoorumissa 26.6.-
31.7.2008. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella
2009.

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

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

Eräiden tehtävien siirtäminen Maahanmuuttovirastoon

Tavoite:
Tavoitteena on, että turvapaikanhakijoiden vastaanottoon liittyvästä käytännön ohjaa-
misesta päätetään Maahanmuuttovirastossa. Valmistellaan tarvittavat ehdotukset sää-
döksiksi, joilla siirretään turvapaikanhakijoiden vastaanoton käytännön toiminnan oh-
jaus ja suunnittelu sekä ulkomaalaisten säilöönottoyksikön käytännön toiminnan ohja-
us Maahanmuuttovirastolle. Samalla siirretään Maahanmuuttovirastolle toimivalta
ihmiskaupan uhrien auttamisen toimeenpanosta.

Valmisteluvaihe:
Hanke on asetettu 23.9.2008. Luonnos hallituksen esitykseksi on lähtenyt lausunto-
kierrokselle 19.12.2008. Esitys annetaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2009.

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

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) :
SM123:00/2008

Biometristen tunnisteiden käyttöönotto oleskeluluvissa

Tavoite:
Hankkeen taustalla on vuonna 2002 voimaantulleesta neuvoston asetuksesta oleskelu-
luvan yhtenäisestä kaavasta (EY N:o 1030/2002) annettu muutosehdotus (ehdotus
KOM (2006) 110 lopullinen). Asetus ja asetusmuutos määrittelevät oleskeluluvan
kaavan ja ominaisuudet. Asetusmuutos edellyttää, että asetusta soveltavat maat siirty-
vät käyttämään oleskelulupakortteja, joissa olevalle sirulle tallennetaan myös biomet-
riset tunnisteet (valokuva ja 2 sormenjälkeä).

Hankkeen tavoitteena on valmistella lainsäädännölliset muutokset, joita edellytetään
siirryttäessä vuoden 2010 lopulla käyttämään biometriset tunnisteet sisältäviä oleske-
lulupakortteja sekä unionin kansalaisten perheenjäsenten oleskelukortteja.

Tehtävänä on tarkistaa, edellyttääkö biometriset tunnisteet sisältäviin kortteihin siir-
tyminen ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja muun lainsäädän-
nön muuttamista sekä valmistella tarvittavat ehdotukset näiden lakien muuttamiseksi.

http://www.hare.vn.fi)/
http://www.hare.vn.fi/


22

Valmisteluvaihe:
Hanke on asetettu 5.12.2007. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syys-
istuntokaudella 2009.

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

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

Kansalaisuuslain muuttaminen

Tavoite:
Tavoitteena on parantaa Suomessa asuvien ulkomaalaisten yhteiskunnallista yhteen-
kuuluvuutta mahdollistamalla kansalaistaminen nykyistä joustavammin. Hankkeessa
valmistellaan hallitusohjelman mukaisesti kansalaisuuslain muuttaminen kansalaisuu-
teen vaadittavan asumisajan lyhentämiseksi ja kansalaisuuden saamisen helpottami-
seksi etenkin Suomessa tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden osalta. Lisäksi selvite-
tään muut kansalaisuuslain keskeiset muutostarpeet.

Valmisteluvaihe:
Hanke on asetettu 15.10.2008. Hallituksen esitys eduskunnalle on tarkoitus antaa
syysistuntokaudella 2009.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Sonja Hämäläinen, puh. (09) 160 43409

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

Kansalaisuutta koskeva pohjoismainen sopimus

Tavoite:
Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä eräiden kansalaisuutta
koskevien määräysten voimaansaattamisesta on sisällöltään osittain vanhentunut, kos-
ka se sisältää viittauksia kansallisiin säännöksiin, joita on muutettu. Tavoitteena on
uudistaa sopimus siten, että se vastaa paremmin pohjoismaissa voimassa olevia kansa-
laisuutta koskevia säännöksiä, ilmentäen pääosin kuitenkin niitä periaatteita, jotka
ovat nykyisessäkin sopimuksessa.

Valmisteluvaihe:
Hanke on asetettu 30.8.2006.
Sopimusneuvottelut Pohjoismaiden kanssa ovat vielä kesken. Tavoitteena on, että so-
pimus voidaan allekirjoittaa alkuvuodesta 2009. Sopimuksen kansallinen voimaan
saattaminen aloitetaan vuoden 2009 aikana.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Sonja Hämäläinen, puh. (09) 160 43409
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Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi) :

SM064:00/2006

Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain
muuttaminen

Tavoite:
Tavoitteena on uudistaa kokonaan vuonna 1999 voimaan tullut laki maahanmuuttajien
kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999). Nykyinen kotout-
tamislaki on valmisteltu ja tullut voimaan aikana, jolloin pakolaisuus ja muut humani-
taariset syyt olivat merkittävimmät maahan muuton perusteet. Nyt, kun maahanmuu-
ton perusteet ovat moninaisemmat, myös kotouttamisen haasteita on tarkasteltava uu-
delleen. Toimintaympäristön muutosten vuoksi kotouttamislain soveltamisalaa tulisi
täsmentää ja laajentaa henkilöpiirin osalta. Soveltamisalan tulisi olla kuitenkin luon-
teeltaan joustava ja korostaa erityisesti maahantulijoiden yksilöllisiä tarpeita.

Valmisteluvaihe:
Hanke on tarkoitus asettaa vuoden 2009 alkupuolella.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Juha-Pekka Suomi, puh. (09) 160 43456

2. EU-SÄÄDÖSHANKKEET

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioissa sovellettavista yhtei-
sistä vaatimuksista ja menettelyistä palautettaessa laittomasti oleskelevia kolmansien maiden
kansalaisia (ns. paluudirektiivi)

Tavoite:
Komissio on antanut 1 päivänä syyskuuta 2005 päivätyn aloitteen ehdotukseksi Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisiksi normeiksi ja menettelyiksi jä-
senvaltioiden alueella laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palaut-
tamiseksi. Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja tehostaa jäsenval-
tioiden alueella laittomasti oleskelevien henkilöiden paluu- ja maastapoistamiskäytän-
töjä sekä edistää menettelyn läpinäkyvyyttä ja ulkomaalaisten oikeusturvaa. Ehdotuk-
sessa todetaan tehokkaiden paluuta ja palauttamista koskevien menettelyjen muodos-
tavan tärkeän osan hallittua ja uskottavaa maahanmuuttopolitiikkaa.

Valmisteluvaihe:
Euroopan parlamentti on hyväksynyt direktiiviehdotuksen 18.6.2008. Ehdotus on hy-
väksytty neuvostossa 16.12.2008. Direktiivi on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä 24.12.2008 (EUVL L 348, 24.12.2008 s. 98-107). Jäsenvaltioiden on saatet-
tava direktiivi kansallisesti voimaan viimeistään 24.12.2010.

U-kirjelmä on annettu eduskunnalle 17.11.2005 (U 41/2005) ja jatkokirjeet
10.12.2007 sekä 7.5.2008.
Valiokunta-asiakirjat: hallintovaliokunnan lausunnot 32/2005 ja 14/2008

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Harri Sivula, puh. (09) 160 42326
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Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maassa laittomasti oleskelevien
kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavien seuraamusten säätämisestä (ns.
työnantajasanktiodirektiivi)

Tavoite:
Komissio on tehnyt 16 päivänä toukokuuta 2007 ehdotuksen direktiiviksi maassa lait-
tomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten työnantajiin kohdistettavien seu-
raamusten säätämisestä (ns. työnantajasanktiodirektiivi, KOM(2007) 249 lopullinen).
Direktiiviehdotuksen tavoitteena on jäsenvaltioiden nykyisiä toimia kehittämällä
varmistaa, että kaikki EU:n jäsenmaat luovat samantyyppisen laitonta työtä koskevan
sanktiojärjestelmän sekä täytäntöönpanevat sanktiojärjestelmää tehokkaasti. Tavoit-
teena on näin vähentää laitonta maahanmuuttoa, halvan työnvoiman käytöstä aiheutu-
vaa riistoa sekä vääristymää yritysten väliselle kilpailulle. Lisäksi tavoitteena on antaa
selkeä viesti EU:n aktiivisista toimista laitonta työntekoa vastaan. Direktiiviehdotuk-
sen keskeinen säännös sisältäisi yleisen kiellon ottaa palvelukseen sellaisia kolmansi-
en maiden kansalaisia, joilla ei ole oikeutta oleskella EU:n alueella. Direktiivin sisäl-
tämät sanktiot kohdennettaisiin maassa luvattomasti olevia kolmansien maiden kansa-
laisia työllistäviin työnantajiin.

Valmisteluvaihe:
Direktiiviehdotus on hyväksytty Coreperissa joulukuussa 2008. Euroopan parlamentti
äänestää ehdotuksen hyväksymisestä helmikuussa 2009. Jos parlamentti hyväksyy eh-
dotuksen, direktiivi tulee lopullisesti hyväksyttyä vuoden 2009 aikana.

U-kirjelmä on annettu eduskunnalle 5.7.2007 (U 19/2007) ja U-jatkokirjeet 7.12.2007
ja 11.11.2008.
Valiokunta-asiakirjat: hallintovaliokunnan lausunto 11/2007, lakivaliokunnan lausunto
11/2007, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunnot 6/2007 ja 1/2008.

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

Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun
edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten (ns. erityisosaajadirektiivi)

Tavoite:
Komissio on antanut 23 päivänä lokakuuta 2007 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi
kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pä-
tevyyttä vaativaa työtä varten (KOM (2007) 637 lopullinen). Direktiiviehdotuksessa
säännellään menettelyistä, jotka koskevat kolmansista maista tulevien erityisosaajien
ja heidän perheenjäsentensä maahantuloa, maassa oleskelua ja oikeutta työskennellä
yhdessä tai useammassa jäsenmaassa. Ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa ja tehos-
taa erityisosaajien maahanmuuttoa.

Valmisteluvaihe:
Direktiiviehdotus on hyväksytty Coreperissa marraskuussa 2008. Ehdotus on kesä-
kuun 2009 neuvoston asialistalla, jolloin on tarkoitus hyväksyä direktiivi lopullisesti,
jos ehdotus on saatu teknisesti valmiiksi. Muussa tapauksessa päätetään ainoastaan di-
rektiivin sisällön hyväksymisestä.

U-kirjelmä on annettu eduskunnalle 27.12.2007 (U 45/2007), jatkokirje 9.7.2008.
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Valiokunta-asiakirjat: hallintovaliokunnan lausunto 3/2008, työelämä- ja tasa-
arvovaliokunnan lausunto 3/2008

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

Ehdotus neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleske-
lua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen me-
nettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöi-
den yhtäläisistä oikeuksista (ns. puitedirektiivi)

Tavoite:
Komissio on antanut 23 päivänä lokakuuta 2007 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi
kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten
myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jä-
senvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtä-
läisistä oikeuksista (KOM (2007) 638 lopullinen). Ehdotuksen tavoitteena on antaa
yleiset puitteet oikeudenmukaiselle ja oikeuksiin perustuvalle lähestymistavalle työpe-
räisessä maahanmuutossa (nk. puitedirektiivi).

Valmisteluvaihe:
Direktiiviehdotuksen käsittely neuvoston maahanmuuttotyöryhmässä on edelleen
käynnissä. Tavoitteena on päästä neuvostossa kesäkuussa 2009 yhteisymmärrykseen
direktiivin sisällöstä, jolloin direktiivi voitaisiin lopullisesti hyväksyä mahdollisesti
vuoden 2009 aikana.

U-kirjelmä on annettu eduskunnalle 20.12.2007 (U 44/2007).
Valiokunta-asiakirjat: hallintovaliokunnan lausunto 2/2008, työelämä- ja tasa-
arvovaliokunnan lausunto 2/2008.

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

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden perusteiden ja menettelyjen
vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsen-
valtioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastaava jäsenvaltio (ns. vastuunmää-
rittämisasetus)

Tavoite:
Komissio on tehnyt 3 päivänä joulukuuta 2008 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetukseksi niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mu-
kaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän
turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastaava jäsenvaltio (ns. vastuunmäärittämisase-
tus, KOM(2008) 820 lopullinen). Kyseessä on voimassa olevan vastuunmäärittä-
misasetuksen muutosehdotus. Tavoitteena on parantaa järjestelmän tehokkuutta ja
varmistaa että kansainvälistä suojelua tarvitsevien tarpeet otetaan kokonaisvaltaisesti
huomioon. Ehdotuksella halutaan myös vastata niihin tilanteisiin, joissa jonkin jäsen-
valtion vastaanottokapasiteettiin ja turvapaikkamenettelyyn kohdistuu erityisiä painei-
ta.
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Valmisteluvaihe:

Asetusehdotuksen käsittely neuvoston turvapaikka-asioita käsittelevässä työryhmässä
aloitetaan kevätkaudella 2009.

U-kirjelmä annetaan eduskunnalle alkuvuodesta 2009.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Salla Konsti, puh. (09) 160 44553, 1.3.2009 lähtien ylitarkastaja Sanna
Sutter, puh. (09) 160 42881

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi turvapaikanhakijoiden vastaanot-
toa jäsenvaltioissa koskevista vähimmäisvaatimuksista (ns. vastaanottodirektiivi)

Tavoite:
Komissio on tehnyt 9 päivänä joulukuuta 2008 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviksi turvapaikanhakijoiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista
vähimmäisvaatimuksista (ns. vastaanottodirektiivi, KOM(2008) 815 lopullinen). Ky-
seessä on voimassa olevan vastaanottodirektiivin muutosehdotus. Tarkoituksena on
laajentaa direktiivin soveltamisala koskemaan myös toissijaista suojelua hakevia, edis-
tää hakijoiden pääsyä työmarkkinoille, parantaa vastaanotto-olosuhteita, tiukentaa säi-
löönottoa koskevia säännöksiä, ottaa paremmin huomioon hakijat, joilla on erityistar-
peita, ja parantaa monitorointijärjestelmää.

Valmisteluvaihe:
Asetusehdotuksen käsittely neuvoston turvapaikka-asioita käsittelevässä työryhmässä
aloitettaneen kevätkaudella 2009.

U-kirjelmä annetaan eduskunnalle alkuvuodesta 2009.

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

KANSALLISET SÄÄDÖSHANKKEET

Rajavartiointia koskevan lainsäädännön sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttaminen

Tavoite:
Ehdotetaan muutettavaksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia, rajavartiola-
kia, henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettua lakia sekä pakkokeino-
lakia, tieliikennelakia, tullilakia, poliisilakia, maastoliikennelakia ja ampuma-aselakia.
Kansallisia säännöksiä karsittaisiin yhteisölainsäädännön kanssa päällekkäiseltä osal-
ta. Nopeiden rajainterventioryhmien Suomeen kutsumisesta sekä ryhmiin kuuluvien
virkamiesten toimivaltuuksista Suomessa annettaisiin tarpeelliset kansalliset säännök-
set. Telekuuntelu tehtäisiin mahdolliseksi törkeän laittoman maahantulon esitutkinnas-
sa. Televalvonta ja telekuuntelu sallittaisiin rajavartiolaitoksen esitutkinnassa silloin,
kun tutkitaan törkeää laittoman maahantulon järjestämistä ja siihen liittyvää ihmis-
kaupparikosta. Pidättämiseen oikeutettujen virkamiesten piiriä laajennettaisiin. Esityk-
sen mukaisesti tehostettaisiin ihmiskaupan ja laittoman maahantulon järjestämisen tor-
juntaa.

Valmisteluvaihe:
Hanke on asetettu 24.5.2007. Lausuntokierros on toteutettu touko-kesäkuussa 2008.
Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 19.12.2008 (HE 219/2008). Tavoitteena
on, että laki tulisi voimaan toukokuussa 2009.

Yhteyshenkilö:
Apulaisosastopäällikkö Katriina Laitinen, puh. 071 872 1602.

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

Meripelastusta koskeva säädöshanke

Tavoite:
Neuvostoliitto, Yhdysvallat, Kanada ja Ranska allekirjoittivat vuonna 1979 sopimuk-
sen kokeilutoiminnasta hätäpoijujen paikantamiseksi satelliittien avulla. Ensimmäinen
satelliitti laukaistiin radalleen 1982. Nykyisin COSPAS/SARSAT(Cosmicheskay Sis-
tyema Poiska Avariynich Sudov/ Search and Rescue Satellite Aided Tracking) järjes-
telmä on osa merenkulun maailmanlaajuista hätä- ja turvallisuusjärjestelmää. Järjes-
telmän peittoalue kattaa koko maapallon. Hätäpoijut ovat pakollisia osalle aluksista ja
ilma-aluksista. Suomi ei ole liittynyt järjestöön, mutta järjestelmän kautta lähetetyt hä-
lytyssanomat lähetetään vakiintuneen käytännön mukaisesti Turun meripelastuskes-
kukseen.

Kansainvälinen Merenkulkujärjestö IMO hyväksyi 20.5.2004 (MSC 78, resolutio 167)
muutoksia etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevaan vuoden 1979 kansainvälisen
yleissopimukseen (Hampurin sopimus). Muutokset tulivat kansainvälisesti voimaan
1.7.2006. Muutoksille ei ole vielä hankittu eduskunnan hyväksyntää, mutta ne eivät
ilmeisestikään edellytä meripelastusta koskevan substanssilainsäädännön muuttamista.

http://www.hare.vn.fi/
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Hankkeen tavoitteena on hankkia eduskunnan hyväksyminen COSPAS-SARSAT-
järjestöön liittymiselle sekä Hampurin sopimuksen muutoksille. Samalla meripelastus-
lakiin (1145/2001) tehdään muutoin tarpeelliseksi osoittautuneet muutosehdotukset.
Arvioinnin kohteena ovat erityisesti viranomaisten organisaatiorakenteissa tapahtu-
neiden muutosten vaikutukset meripelastustoimen tehtäviin osallistumiselle.

Valmisteluvaihe:
Hanke on asetettu 17.3.2008. Valmistelu tehdään virkatyönä. Hallituksen esitys
annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2009.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Reijo Lahtinen, puh. 071 872 1604.

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

Asetukset

Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Tavoite:
Tehdään tarvittavat asetustasoiset muutokset rajavartiointia koskevan lainsäädäntöeh-
dotuksen (HE 219/2008) johdosta. Lisäksi asetukseen ehdotetaan tehtäväksi teknisiä
muutoksia ja rajavartiolaitoksen organisaatiomuutoksesta johtuvia tarkennuksia sekä
muita mahdollisia muutoksia. Eräiden rajavartiolaitoksen työtehtävien kelpoisuusvaa-
timuksia tarkistetaan vastaamaan uusia tutkintoja ja harkitaan tehtäväksi muita koulu-
tukseen ja kelpoisuusvaatimuksiin liittyviä muutoksia.

Aikataulu:
Hanke on käynnistymässä. Tavoitteena on, että asetus tulisi voimaan toukokuun 2009
loppuun mennessä.

Yhteyshenkilö:
Apulaisosastopäällikkö Katriina Laitinen, puh. 071 872 1602.

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

Sisäasiainministeriön asetus rajavartiomiehen virkamerkistä annetun sisäasiainministeriön
asetuksen muuttamisesta

Tavoite:
Sisäasiainministeriö on 25.8.2005 antanut asetuksen rajavartiomiehen virkamerkistä
(655/278). Hankkeen tavoitteena on niiden säädösmuutosten tekeminen, jotka aiheu-
tuvat rajavartiomiehen virkamerkkiin tehtävistä teknisistä muutoksista.

Aikataulu:
Hanke on käynnistynyt 17.3.2008. Valmistelu tehdään virkatyönä.
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Yhteyshenkilö:
Apulaisosastopäällikkö Katriina Laitinen, puh. 071 872 1602.

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

Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen ajoneuvojen varusteista sekä tunnusvärityk-
sestä ja -merkeistä

Tavoite:
Ajoneuvolain (1090/2002) 20 §:n mukaan sisäasiainministeriön asetuksella säädetään
muun muassa rajavartiolaitoksen ajoneuvon varusteista sekä tunnusvärityksestä ja
merkeistä. Mainitun asetuksen mukaista rajavartiolaitoksen ajoneuvon tunnusväritystä
tai -merkkejä ei saa käyttää muissa ajoneuvoissa. Hankkeen tavoitteena on rajavartio-
laitoksen ajoneuvojen varusteista ja niiden värityksestä annettavan sisäasiainministe-
riön asetuksen valmistelu

Aikataulu:
Hanke on asetettu 17.3.2008. Valmistelu tehdään virkatyönä.

Yhteyshenkilö:
Apulaisosastopäällikkö Katriina Laitinen, puh. 071 872 1602.

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi)
SM062:03/2008

Rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja rajavartiomiehen tunnuksesta annetun sisäasiainminis-
teriön asetuksen muuttaminen

Tavoite:
Hankkeen tavoitteena on teknisluontoisten, pääasiassa rajavartiolaitoksen kansainväli-
siin tehtäviin liittyvien muutosten tekeminen rajavartiolaitoksen virkapuvusta ja raja-
vartiomiehen tunnuksesta annettuun sisäasiainministeriön asetukseen (654/2005).

Aikataulu:
Hanke on asetettu 17.3.2008. Tavoitteena on, että asetusmuutos tulee voimaan maalis-
kuun 2009 loppuun mennessä.

Yhteyshenkilö:
Ylitarkastaja Martti Ant-Wuorinen, puh. 071 872 1603.

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi)
SM062:04/2008

Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen tilaa tai aluetta koskevista liikkumisrajoituk-
sista tai kielloista

Tavoite:
Rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus tuli
voimaan 1.9.2005. Rajavartiolain (578/2005) 71 §:n mukaan sisäasiainministeriön
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asetuksella voidaan säätää rajavartiolaitoksen hallitsemaa tilaa tai aluetta koskeva
liikkumisrajoitus tai kielto, jos se on välttämätöntä henkilöiden vaaroilta suojaamisek-
si tai rajavartiolaitoksen erittäin tärkeän toiminnan suojaamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on kartoittaa kokonaisvaltaisesti ne rajavartiolaitoksen kohteet,
joihin on nykytilanteessa tarpeellista kohdentaa liikkumisrajoituksia ja saattaa kiireel-
liset säännökset voimaan. Kieltotauluista ja -merkeistä annetaan erillinen asetus.

Aikataulu:
Hanke on asetettu 17.3.2008. Tavoitteena on, että asetus tulisi voimaan toukokuun
2009 loppuun mennessä.

Yhteyshenkilö:
Apulaisosastopäällikkö Katriina Laitinen, puh. 071 872 1602.

Lisätietoja hankerekisteristä (www.hare.vn.fi)
SM062:05/2008
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Ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö

EU-SÄÄDÖSHANKKEET

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamises-
ta sormenjälkien vertailua varten turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastaavan jäsenvalti-
on määrittelyä koskevan asetuksen tehokkaaksi soveltamiseksi (Eurodac-asetus)

Tavoite:
Joulukuussa 2000 voimaan tulleella Eurodac-asetuksellä (EY) 2725/2000 perustettiin
Eurodac-sormenjälkitietojärjestelmä helpottamaan turvapaikkahakemuksen käsittelys-
tä vastaavan jäsenvaltion määrittelyä koskevan Dublinin yleissopimuksen soveltamis-
ta. Yleissopimus muutettiin yhteisön instrumentiksi (Dublin-asetus) vuonna 2003. Eu-
rodac-järjestelmä aloitti toimintansa tammikuussa 2003.

Eurodac-asetuksen muuttamista koskevan ehdotuksen tavoitteena on Eurodac-
järjestelmän edelleen kehittäminen turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastaavan jä-
senvaltion määrittelyä koskevan Dublin-järjestelmän toiminnan parantamiseksi. Ko-
mission ehdotuksessa Eurodac-asetukseen esitetään useita EU:n turvapaikkalainsää-
dännön muutoksista johtuvia päivityksiä sekä teknisiä muutoksia mm. tietojen hallin-
nointiin sekä sormenjälkitietojen siirtämiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.

Valmisteluvaihe:
Komissio on antanut ehdotuksen 3.12.2008, ehdotuksen ensimmäinen käsittely neu-
voston turvapaikkatyöryhmässä 29.-30.1.2009.

U-kirjelmä on tarkoitus antaa eduskunnalle helmikuussa 2009. Asetus (EY)
2725/2000 on käsitelty tunnuksella U 25/1999 vp (asetus tullut voimaan 15.12.2000).

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