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748/2011

säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muutta-
misesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain

(116/2002) 1, 12, 33 ja 34 §, sellaisina kuin niistä ovat 1, 12 ja 33 § osaksi laissa 976/2007,
seuraavasti:

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on järjestää ulko-
maalaislain (301/2004) 121 §:n nojalla säi-
löön otettujen ulkomaalaisten kohtelu erityi-
sesti tähän tarkoitukseen varatussa säilöönot-
toyksikössä.

Säilöönottoyksikön toiminnasta on sovel-
tuvin osin voimassa, mitä kansainvälistä suo-
jelua hakevan vastaanotosta annetussa laissa
(746/2011) säädetään kansainvälistä suojelua
hakevan, tilapäistä suojelua saavan ja ihmis-
kaupan uhrin vastaanotosta.

12 §

Käyttöraha, vastaanottoraha ja
toimeentulotuki

Ulkomaalaiselle annetaan käyttörahaa, jos
hänellä ei ole käytettävissään omia varoja
eikä hän voi saada käyttövaroja muulla ta-

valla. Käyttörahasta säädetään tarkemmin si-
säasiainministeriön asetuksella.

Ulkomaalaiselle voidaan poikkeuksellisesti
myöntää täydentävää vastaanottorahaa siten
kuin kansainvälistä suojelua hakevan vas-
taanotosta annetussa laissa säädetään tai toi-
meentulotukea siten kuin toimeentulotuesta
annetussa laissa (1412/1997) säädetään.

Käyttörahan, vastaanottorahan ja toimeen-
tulotuen myöntää se vastaanottokeskus, jonka
yhteydessä säilöönottoyksikkö toimii.

33 §

Säilöön otettujen ulkomaalaisten
henkilötietojen käsittely

Säilöön otettuja ulkomaalaisia koskevien
tietojen käsittelyä varten on vastaanoton asia-
kasrekisteri. Asiakasrekisterillä tarkoitetaan
kansainvälistä suojelua hakevan vastaan-
otosta annetun lain 45 §:n mukaista henkilö-
rekisteriä.
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Asiakasrekisteriin saa kerätä ja tallettaa:
1) säilöön otetun ulkomaalaisen tunnista-

miseksi tarvittavat tiedot, rekisterinpitäjän ja
Maahanmuuttoviraston antamat asiakasnu-
merot sekä syntymäpaikkaa ja kansalaisuutta
koskevat tiedot; sekä

2) tiedot siitä, milloin ulkomaalainen on
sijoitettu säilöönottoyksikköön ja milloin hän
on poistunut sieltä.

Rekisterinpitäjiin, vastuuseen rekisteriin
talletetuista tiedoista, rekisteröidyn oikeuk-
siin, tietojen luovuttamiseen rekisteristä, tie-
donsaantioikeuteen sekä tietojen poistami-
seen rekisteristä ja tietojen säilyttämiseen so-
velletaan kansainvälistä suojelua hakevan
vastaanotosta annetun lain 6 luvun säännök-
siä.

34 §

Tiedonsaantioikeus ja salassapitovelvollisuus

Tiedonsaantioikeudesta on voimassa, mitä
kansainvälistä suojelua hakevan vastaan-
otosta annetun lain 58 §:ssä säädetään.

Salassapitovelvollisuudesta on voimassa,
mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta
annetussa laissa (621/1999) säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2011.
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