
 

 

 

 

 

 

 

 

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ulkomaalaislain väliaikaisesta 

muuttamisesta Ukrainan tilanteeseen vastaamiseksi  
 

Amnesty International on maailman suurin ihmisoikeusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten ihmisten 

tuelle. Tukijoita on 10 miljoonaa, 150 maassa eri puolilla maailmaa. Amnesty on poliittisesti ja uskonnollisesti  

sitoutumaton. Amnesty työskentelee kansainvälisesti ja Suomessa muun muassa pakolaisten ja 

turvapaikanhakijoiden oikeuksien edistämiseksi. 

Amnesty International Suomen osasto kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon asiassa ja lausuu kunnioittavasti 

seuraavaa. 

 

1. Sisäministeriön ehdotus  

Sisäministeriön esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia väliaikaisesti siten, että tilapäisen 

suojelun perusteella Suomessa myönnettävät oleskeluluvat olisivat voimassa koko sen ajan, kun tilapäinen 

suojelu Euroopan unionissa jatkuu. Myös jo myönnettyjen oleskelulupien ja niiden osoitukseksi annettujen 

oleskelulupakorttien voimassaolo jatkuisi koko tämän ajan eikä tilapäistä suojelua saavan henkilön tarvitsisi  

erikseen hakea jatkolupaa.  

Ehdotetun lainmuutoksen tavoitteena on, että tilapäistä suojelua Suomessa saavan henkilön oleskelulupa ja 

luvan osoitukseksi annettava oleskelulupakortti olisi voimassa koko tilapäisen suojelun ajan  ja että jo 

myönnettyjen oleskelulupien voimassaolon jatkumisen ja jo annettujen oleskelulupakorttien uusiminen 

tapahtuisi mahdollisimman joustavassa ja sujuvassa menettelyssä niin viranomaisten kuin tilapäistä suojelua 

saavien itsensä näkökulmasta. 

 

2. Amnestyn kanta  

Amnesty pitää esitystä kannatettavana ja tilapäistä suojelua saavien kannalta myönteisenä.  

Amnesty jakaa   esitysluonnoksessa   esille   tuodun   käsityksen   siitä, että on tärkeää, että ehdotetusta 

menettelystä tiedotetaan sen kohteena oleville henkilöille ja muille tahoille, joihin ehdotetulla voi olla 

vaikutusta. Tämä on tärkeää paitsi tilapäistä suojelua saavien oikeusturvan kannalta myös laajemminkin 

esityksen tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Amnesty suosittaa, että jatkovalmistelussa ja käytännön toimeenpanossa pyritään mahdollistamaan 

yksinkertainen prosessi oleskelulupakortin tietojen päivittämiseen, jotta oleskelulupakortin voimassa oloa 

koskevista merkinnöistä ei muodostu tilapäistä suojelua saaneille henkilöille hankaluuksia esimerkiksi 

matkustamisessa. Lopuksi Amnesty haluaa huomauttaa, että kaikkien kansainvälistä suojelua hakevien 
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henkilöiden osalta tulee varmistaa, että turvapaikkamenettely täyttää oikeusturvavaatimukset ja 

menettelydirektiivin mukaiset määräajat. Amnestyn tietojen mukaan Maahanmuuttovirastolla on ollut 

vaikeuksia pysyä sille asetetuissa määräajoissa esimerkiksi turvapaikkahakemusten osalta.1  

 

 

Kunnioittavasti, 

 

 

Niina Laajapuro 

Ihmisoikeustyön johtaja  

 

Kaisa Korhonen 

Oikeudellinen asiantuntija  

 
1 Katso myös Eduskunnan Oikeusasiamiehen ratkaisu 17.5.2021, EOAK/1141/2021: Turvapaikkahakemuksen 
käsittelyn viivästyminen (oikeusasiamies.fi) 


