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ulkomaalaislain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 97 a, 105 a ja 133 §, sellaisina kuin niistä ovat 97 a §

laissa 432/2009 ja 105 a § laissa 973/2007, seuraavasti:

97 a §

Turvapaikkapuhuttelu

Hakijaa turvapaikkapuhuttelussa kuulta-
essa perheenjäsenen läsnäolo on sallittu vain
perustellusta syystä. Alaikäistä hakijaa kuul-
taessa sovelletaan tämän lain 6 §:ää ja hallin-
tolain 14 §:ää.

Turvapaikkapuhuttelussa on erityisesti tie-
dusteltava, miten hakija suhtautuu mahdolli-
seen maasta poistamiseen turvalliseen turva-
paikka- tai alkuperämaahan sekä maahantulo-
kieltoon. Hakijalta on selvitettävä erityisesti
ne perusteet, joiden vuoksi hän katsoo, ettei
kyseinen valtio ole hänelle turvallinen. Li-
säksi on selvitettävä, onko hakijalla kansain-
välisen suojelun tarpeen ohella muita perus-
teita oleskeluoikeuden saamiseen.

Turvapaikkapuhuttelu voidaan tallentaa ää-
nenä ja kuvana. Tallentamisesta on ennen sen
aloittamista ilmoitettava hakijalle.

Turvapaikkapuhuttelusta laaditaan pöytä-
kirja. Puhuttelun päätyttyä pöytäkirja tulki-
taan hakijalle ja hänelle ilmoitetaan mahdol-
lisuudesta tehdä siihen korjauksia ja lisäyk-
siä. Hakija vahvistaa pöytäkirjan sisällön al-

lekirjoituksellaan. Hakijalle annetaan pöytä-
kirjasta jäljennös heti tai mahdollisimman
pian puhuttelun jälkeen.

Kansainvälistä suojelua hakevan vastaan-
otosta annetun lain (746/2011) 39 §:n mukai-
selle edustajalle varataan tilaisuus olla läsnä
ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaik-
kapuhuttelussa.

105 a §

Tiedonsaantioikeus

Maahanmuuttovirastolla, poliisilla ja raja-
vartiolaitoksella on oikeus salassapitosään-
nösten estämättä saada pyynnöstään vastaan-
ottokeskukselta ilman huoltajaa olevan ala-
ikäisen turvapaikanhakijan syntymäaikaa,
perheenjäseniä ja näiden olinpaikkaa koske-
via tietoja, jotka ovat välttämättömiä mainit-
tujen viranomaisten selvittäessä alaikäisen
henkilöllisyyttä, matkareittiä tai maahantulon
tai oleskeluluvan myöntämisen edellytyksiä
taikka Maahanmuuttoviraston pyrkiessä
105 b §:n mukaisesti jäljittämään ilman huol-
tajaa olevan alaikäisen turvapaikanhakijan
vanhempia tai muuta hänen tosiasiallisesta
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huollostaan vastannutta henkilöä. Tietoja
pyydettäessä viranomaisten on erityisesti
kiinnitettävä huomiota lapsen etuun.

Ilman huoltajaa olevalle alaikäiselle on an-
nettava tieto siitä, että 1 momentissa tarkoi-
tettuja tietoja voidaan hänen suostumukses-
taan riippumatta antaa Maahanmuuttoviras-
tolle, poliisille ja rajavartiolaitokselle. Tiedon
antamisessa tulee ottaa huomioon lapsen ikä
ja kehitystaso.

Ennen kuin vastaanottokeskus antaa 1 mo-
mentissa tarkoitetun tiedon Maahanmuuttovi-
rastolle, poliisille tai rajavartiolaitokselle,
asiasta on annettava tieto kansainvälistä suo-
jelua hakevan vastaanotosta annetun lain 39
§:n perusteella alaikäiselle määrätylle edusta-
jalle.

133 §

Maahantulijoiden rekisteröinti
laajamittaisessa maahantulossa

Jos maahantulijoiden määrä on poikkeuk-
sellisesti niin suuri, ettei maahantulon edelly-

tysten selvittäminen ja maahantulijoiden re-
kisteröinti tavallisessa menettelyssä ole mah-
dollista, valtioneuvosto voi yleisistunnossa
päättää, että maahantulijat, joiden maahantu-
lon edellytykset ovat epäselvät tai joiden hen-
kilöllisyys on epäselvä, voidaan rekisteröintiä
varten toimittaa kansainvälistä suojelua hake-
van vastaanotosta annetun lain 3 §:ssä tarkoi-
tettuun järjestelykeskukseen.

Valtioneuvoston päätös tehdään määrä-
ajaksi, enintään kuitenkin kolmeksi kuukau-
deksi.

Poliisi tai rajatarkastusviranomainen taikka
niiden valvonnassa sisäasiainministeriön teh-
tävään määräämä virkamies saa rekisteröin-
nin yhteydessä ottaa maahantulijasta 131 §:n
1 momentissa tarkoitetut henkilötuntomerkit.
Maahantulija on rekisteröinnin ajan velvolli-
nen oleskelemaan järjestelykeskuksessa,
jollei hänen terveydentilaansa liittyvä tai muu
tärkeä henkilökohtainen syy muuta edellytä.

Rekisteröinti on suoritettava viipymättä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2011.
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