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ulkomaalaislain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 16 §,
muutetaan 3 §:n 21 kohta, 11—15 §, 121 §:n 1 momentti, 123 §:n 6 momentti, 142 ja 145 §,

146 §:n 1 momentti, 147 ja 147 a §, 148 §:n 1 momentin 1 kohta, 150—152 ja 173 §, 175 §:n
1 momentti, 176 §, 178 §:n 1 momentti ja 208 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 21 kohta laissa 619/2006, 12 § laissa 581/2005, 123 §:n 6
momentti laissa 849/2006, 146 §:n 1 momentti laissa 380/2006, 147 a ja 150 § laissa 195/2011,
151 § osaksi laeissa 973/2007 ja 195/2011 sekä 152 § laeissa 973/2007 ja 886/2011, sekä

lisätään lakiin uusi 121 a, 146 a, 147 b, 149 b ja 152 b §, 190 §:ään, sellaisena kuin se on
laissa 516/2008, uusi 2 momentti ja 200 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 195/2011, uusi 2
momentti, jolloin nykyinen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

21) rajatarkastusviranomaisella rajavartio-
laitosta ja muuta viranomaista, jolla on oi-
keus henkilöiden liikkumista rajojen yli kos-
kevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin
rajasäännöstö) annetussa Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o
562/2006, jäljempänä Schengenin rajasään-
nöstö, tarkoitetun rajatarkastuksen tekemi-
seen;
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Maahantulon edellytykset

Ulkomaalaisen maahantulo edellyttää, että:
1) hänellä on voimassa oleva vaadittava

rajanylitykseen oikeuttava matkustusasia-
kirja;

2) hänellä on voimassa oleva vaadittava
viisumi, oleskelulupa taikka työntekijän tai
elinkeinonharjoittajan oleskelulupa, jollei Eu-
roopan unionin lainsäädännöstä tai Suomea
sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta
muuta johdu;

3) hän pystyy tarvittaessa esittämään asia-
kirjoja, joilla osoitetaan suunnitellun oleske-
lun tarkoitus ja edellytykset ja hän pystyy
osoittamaan, että hänellä on toimeentuloon
tarvittavat varat, kun otetaan huomioon sekä
suunnitellun oleskelun kesto että lähtömaa-
han paluu tai kauttakulkumatka sellaiseen
kolmanteen maahan, jonne hänen pääsynsä
on varmistettu, tai että hän pystyy laillisesti
hankkimaan nämä varat;

4) häntä ei ole määrätty maahantulokiel-
toon; ja

5) hänen ei katsota vaarantavan yleistä jär-
jestystä ja turvallisuutta, kansanterveyttä tai
Suomen kansainvälisiä suhteita.
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Kolmannen maan kansalaisen maahantu-
loedellytyksistä jäsenvaltioiden alueella oles-
keluun, jonka on tarkoitus kestää enintään 90
päivää minkä hyvänsä 180 päivän jakson ai-
kana, säädetään Schengenin rajasäännöstössä.

Tämän lain 10 luvussa säädetään unionin
kansalaisen ja häneen rinnastettavan sekä näi-
den perheenjäsenten maahantulon edellytyk-
sistä, kun maahantulo perustuu Euroopan
unionin säännöksiin vapaasta liikkuvuudesta.

12 §

Rajan ylittämistä koskevat säännökset

Rajan ylittämisestä Euroopan unionin ul-
korajoilla säädetään Schengenin rajasäännös-
tössä.

Rajavartiolaissa ja sen nojalla annetuissa
säännöksissä säädetään muutoin valtakunnan
rajan ylittämisestä ja sen valvonnasta, rajany-
lityspaikoista ja niiden aukioloajoista, rajatar-
kastustehtävien jakamisesta rajavartiolaitok-
sen, poliisin ja tullin kesken eri rajanylitys-
paikoilla sekä Schengenin rajasäännöstön
edellyttämistä kansallisista tehtävistä ja toi-
mivaltuuksista.

13 §

Ulkorajan ylittämiseen oikeuttavien
matkustusasiakirjojen luettelo

Ulkorajojen ylittämiseen oikeuttavia mat-
kustusasiakirjoja, joihin voidaan liittää vii-
sumi, koskevasta luettelosta ja tämän luette-
lon vahvistamista varten luotavasta järjestel-
mästä annetussa Euroopan parlamentin ja
neuvoston päätöksessä N:o 1105/2011/EU
säädetään Euroopan unionin ulkorajan ylittä-
miseen oikeuttavien matkustusasiakirjojen lu-
ettelosta ja sen laatimiseen käytettävästä jär-
jestelmästä.

Ulkoasiainministeriö tekee 1 momentissa
tarkoitetun päätöksen edellyttämät ilmoituk-
set Euroopan unionin komissiolle.

14 §

Matkustusasiakirja

Ulkomaalaisella on maahan saapuessaan ja
maassa oleskellessaan oltava 13 §:ssä tarkoi-

tetun matkustusasiakirjaluettelon I, II tai III
osassa tarkoitettu sellainen matkustusasia-
kirja, jonka Suomi tunnustaa.

Ulkomaalaisen on vaadittaessa esitettävä 1
momentissa tarkoitettu matkustusasiakirja ra-
jatarkastusviranomaiselle tai poliisille.

Ulkomaalaisen matkustusasiakirjassa on
oltava hänen nimensä, syntymäaikansa, suku-
puolensa ja kansalaisuutensa sekä maininta
matkustusasiakirjan voimassaoloajasta, anta-
jasta ja antopaikasta. Matkustusasiakirjassa
on lisäksi oltava valokuva, josta matkustus-
asiakirjan haltija voidaan vaikeudetta tunnis-
taa.

Ulkomaalaisen aviopuoliso ja hänen kuut-
tatoista vuotta nuoremmat yhdessä matkus-
tusasiakirjan haltijan kanssa matkustavat lap-
sensa voivat käyttää ulkomaalaisen matkus-
tusasiakirjaa, jos siinä on heidän nimensä ja
syntymävuotensa sekä lisäksi aviopuolison ja
seitsemän vuotta täyttäneen lapsen valokuva.

Jollei matkustusasiakirjassa ole mainintaa
sen kelpoisuusalueesta, katsotaan Suomen
kuuluvan siihen.

15 §

Matkustusasiakirjan korvaava asiakirja

Rajatarkastusviranomainen voi yksittäista-
pauksessa erityisistä syistä hyväksyä tilapäi-
senä matkustusasiakirjana myös henkilötodis-
tuksen tai muun vastaavan asiakirjan, joka ei
täytä matkustusasiakirjalle 14 §:ssä säädet-
tyjä vaatimuksia.

121 §

Säilöön ottamisen edellytykset

Ulkomaalainen voidaan 118—120 §:ssä
tarkoitettujen turvaamistoimien sijasta mää-
rätä otettavaksi säilöön, jos:

1) ulkomaalaisen henkilökohtaiset ja muut
olot huomioon ottaen on perusteltua aihetta
olettaa, että hän piileskelemällä, pakenemalla
tai muulla tavoin menetellen estää tai huo-
mattavasti vaikeuttaa itseään koskevaa pää-
töksentekoa tai maasta poistamistaan koske-
van päätöksen täytäntöönpanoa;

2) säilöönotto on tarpeellinen epäselvän
henkilöllisyyden selvittämiseksi; taikka
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3) ulkomaalaisen henkilökohtaiset ja muut
olot huomioon ottaen on perusteltua aihetta
olettaa hänen syyllistyvän rikokseen Suo-
messa.
— — — — — — — — — — — — —

121 a §

Pakenemisen vaara

Pakenemisen vaara voi olla kyseessä, jos
118—120 §:ssä tarkoitettua turvaamistoimea
on käytetty, mutta se on osoittautunut riittä-
mättömäksi, tai jos ulkomaalainen on vaihta-
nut asuinpaikkaansa ilmoittamatta yhteystie-
tojaan viranomaiselle. Arvioitaessa pakene-
misen vaaraa otetaan huomioon henkilön ti-
lanne kokonaisuudessaan.

123 §

Säilöön ottamisesta päättäminen ja säilöön
otetun sijoittaminen

— — — — — — — — — — — — —
Poliisin tai rajavartiolaitoksen pidätystiloi-

hin sijoitettuun ulkomaalaiseen sovelletaan,
mitä poliisin säilyttämien henkilöiden kohte-
lusta annetussa laissa (841/2006) säädetään
ottaen huomioon säilöön ottamisen peruste.
Ulkomaalaisen valitusoikeuteen sovelletaan
kuitenkin, mitä säilöön otettujen ulkomaalais-
ten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä anne-
tun lain 5 luvussa säädetään muutoksenha-
usta. Vähemmistövaltuutetun oikeudesta vie-
railla poliisin tai rajavartiolaitoksen pidätysti-
loissa ja keskustella luottamuksellisesti säi-
löönotettujen ulkomaalaisten kanssa sovelle-
taan, mitä säilöön otettujen ulkomaalaisten
kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun
lain 6 a §:n 2 momentissa säädetään.

9 luku

Maasta poistaminen

142 §

Pääsyn epääminen ja käännyttäminen

Pääsyn epäämisellä tarkoitetaan tässä
laissa kolmannen maan kansalaisen maahan-
tulon estämistä ulkorajalla siten kuin siitä

säädetään Schengenin rajasäännöstön 13 ar-
tiklassa.

Käännyttämisellä tarkoitetaan tässä laissa:
1) unionin kansalaisen ja häneen rinnastet-

tavan tai näiden perheenjäsenen maahantulon
estämistä ulkorajalla, jos perheenjäsen kuu-
luu unionin vapaata liikkuvuutta koskevan
oikeuden piiriin;

2) kolmannen maan kansalaisen maahantu-
lon estämistä ulkorajalla, kun hän on saapu-
massa maahan yli kolmeksi kuukaudeksi
myönnetyllä oleskeluluvalla ja hän saapuu
maahan ensimmäistä kertaa luvan voimassa-
oloaikana;

3) kolmannen maan kansalaisen maahantu-
lon estämistä ulkorajalla, kun hän on saapu-
massa maahan toisen Euroopan unionin jä-
senvaltion oleskeluluvalla tai kansallisella
viisumilla, joka oikeuttaa oleskelemaan
Schengen-alueella yli kolmen kuukauden
ajan, eikä hän ole Suomen määräämässä maa-
hantulokiellossa; taikka

4) ilman oleskelulupaa maahan saapuneen
ulkomaalaisen maasta poistamista, jos hä-
nelle ei maahan saapumisen jälkeen ole
myönnetty oleskelulupaa tai oleskelulupa-
korttia taikka jos hänen oleskeluoikeuttaan ei
ole maahan saapumisen jälkeen rekisteröity
tässä laissa säädetyllä tavalla.

Maasta poistamista koskevat yhteiset
säännökset

145 §

Kuuleminen

Ulkomaalaiselle ja hänen Suomessa ole-
valle aviopuolisolleen tai tähän rinnastetta-
valle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi
häntä koskevassa pääsyn epäämistä, käännyt-
tämistä, karkottamista tai maahantulokiellon
määräämistä koskevassa asiassa.

146 §

Kokonaisharkinta

Pääsyn epäämistä, käännyttämistä ja
maasta karkottamista sekä maahantulokiellon
määräämistä ja pituutta harkittaessa on otet-
tava huomioon päätöksen perusteena olevat
seikat sekä asiaan muutoin vaikuttavat seikat

31214/2013



ja olot kokonaisuudessaan. Harkinnassa on
erityisesti kiinnitettävä huomiota lapsen etuun
ja perhe-elämän suojaan. Harkinnassa muu-
toin huomioon otettavia seikkoja ovat ainakin
ulkomaalaisen maassa oleskelun pituus ja tar-
koitus sekä ulkomaalaiselle myönnetyn oles-
keluluvan luonne, hänen siteensä Suomeen
sekä hänen perheeseen liittyvät, kulttuuriset ja
sosiaaliset siteensä kotimaahan. Jos pääsyn
epääminen, käännyttäminen tai maasta karkot-
taminen taikka siihen liittyvä maahantulo-
kielto perustuisi ulkomaalaisen rikolliseen toi-
mintaan, on otettava huomioon teon vakavuus
sekä yleiselle tai yksityiselle turvallisuudelle
aiheutunut haitta, vahinko tai vaara.
— — — — — — — — — — — — —

146 a §

Palauttaminen

Palauttamisella tarkoitetaan tässä laissa
maastapoistamismenettelyä, jonka aikana
pääsyn epäämis-, käännyttämis- tai karkotta-
mispäätöksen saanut kolmannen maan kansa-
lainen joko poistuu maasta vapaaehtoisesti tai
hänet poistetaan maasta:

1) alkuperämaahan;
2) kauttakulkumaahan unionin tai Suomen

ja kolmannen valtion välisen takaisinottosopi-
muksen tai muiden järjestelyjen mukaisesti; tai

3) muuhun kolmanteen maahan, johon ky-
seinen kolmannen maan kansalainen päättää
vapaaehtoisesti palata ja johon hänet hyväk-
sytään.

147 §

Palautuskielto

Ketään ei saa käännyttää, karkottaa tai pää-
syn epäämisen seurauksena palauttaa alueelle,
jolla hän voi joutua kuolemanrangaistuksen,
kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa louk-
kaavan kohtelun kohteeksi, eikä alueelle, jolta
hänet voitaisiin lähettää sellaiselle alueelle.

147 a §

Vapaaehtoinen paluu

Käännyttämistä tai maasta karkottamista
koskevassa päätöksessä määrätään vähintään

seitsemän ja enintään kolmenkymmenen päi-
vän aika, jonka kuluessa kolmannen maan
kansalainen voi poistua maasta vapaaehtoi-
sesti. Vapaaehtoisen paluun aika lasketaan
siitä, kun päätös on täytäntöönpanokelpoinen.
Aikaa voidaan erityisestä syystä pidentää. Ai-
kaa ei määrätä, jos kolmannen maan kansa-
laisen pääsy evätään tai hänet käännytetään
välittömästi rajanylityksen yhteydessä, taikka
jos kyse on käännyttämisestä tai maasta kar-
kottamisesta rikosoikeudellisen seuraamuk-
sen johdosta.

Aikaa vapaaehtoiseen paluuseen ei mää-
rätä myöskään silloin, kun on olemassa pake-
nemisen vaara, henkilön katsotaan olevan
vaaraksi yleiselle järjestykselle tai turvalli-
suudelle tai oleskelulupahakemus on hylätty
maahantulosäännösten kiertämisen johdosta
taikka kysymys on 103 §:ssä tarkoitetusta
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuk-
sen tutkimatta jättämisestä ja nopeutetun me-
nettelyn käyttämisestä. Pakenemisen vaaraa
arvioidaan siten kuin 121 a §:ssä säädetään.

Tätä pykälää ei sovelleta, kun päätös kään-
nyttämisestä tai maasta karkottamisesta teh-
dään 10 luvun perusteella.

147 b §

Lentoteitse tapahtuva maasta poistaminen

Lentoteitse tapahtuvan maasta poistamisen
aikana on otettava huomioon yhteisten lento-
jen järjestämisestä henkilökohtaisen maasta-
poistamispäätöksen saaneiden kolmansien
maiden kansalaisten poistamiseksi kahden tai
useamman jäsenvaltion alueelta annetun neu-
voston päätöksen 2004/573/EY liitteenä ole-
vat yhteiset ohjeet, jotka koskevat lentoteitse
tapahtuvaan yhteiseen maasta poistamiseen
sovellettavia turvallisuusmääräyksiä.

148 §

Käännyttämisen perusteet

Ulkomaalainen voidaan käännyttää, jos:
1) hän ei täytä 11 §:n 1 momentissa säädet-

tyjä maahantulon edellytyksiä;
— — — — — — — — — — — — —
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149 b §

Vaatimus siirtyä toiseen jäsenvaltioon

Kolmannen maan kansalaista, joka oleske-
lee maassa laittomasti tai jonka oleskelulupa-
hakemus on hylätty ja jolla on toisen Euroo-
pan unionin jäsenvaltion myöntämä voimassa
oleva oleskelulupa tai muu oleskeluun oi-
keuttava lupa, on vaadittava siirtymään välit-
tömästi kyseisen toisen jäsenvaltion alueelle.
Jos kolmannen maan kansalainen ei noudata
tätä vaatimusta tai jos hänen välitön poistu-
misensa on tarpeen yleisen järjestyksen tai
turvallisuuden vuoksi, päätetään hänen
maasta poistamisestaan.

150 §

Maahantulokiellon määrääminen ja
peruuttaminen

Ulkomaalaiselle voidaan pääsyn epää-
mistä, käännyttämistä tai maasta karkotta-
mista koskevassa päätöksessä määrätä maa-
hantulokielto. Maahantulokielto määrätään,
jos aikaa vapaaehtoiselle paluulle ei ole
147 a §:n 2 momentin nojalla määrätty tai jos
ulkomaalainen ei ole paluulle määrätyssä
ajassa poistunut maasta vapaaehtoisesti, jollei
146 §:stä muuta johdu. Maahantulokieltoa ei
määrätä 52 a §:n perusteella oleskeluluvan
saaneelle, jolle ei ole myönnetty uutta oleske-
lulupaa tai jonka oleskelulupa on peruutettu,
paitsi jos hän ei ole noudattanut paluuvelvoi-
tetta tai hän on uhka yleiselle järjestykselle
tai turvallisuudelle. Maahantulokielto voi-
daan määrätä erillisenä päätöksenä silloin,
kun ulkomaalainen ei ole annetussa ajassa
poistunut maasta vapaaehtoisesti.

Maahantulokielto määrätään enintään vii-
den vuoden määräajaksi tai toistaiseksi. Laa-
dultaan törkeästä tai ammattimaisesta rikok-
sesta rangaistukseen tuomitulle ulkomaalai-
selle maahantulokielto voidaan määrätä tois-
taiseksi silloin, kun hän muodostaa vakavan
uhan yleiselle järjestykselle tai turvallisuu-
delle.

Maahantulokielto määrätään kansallisena,
jos ulkomaalaisella on toisessa Schengen-val-
tiossa oleskelulupa, jota ei peruuteta.

Maahantulokielto voidaan muuttuneiden

olojen vuoksi tai tärkeän henkilökohtaisen
syyn vuoksi peruuttaa. Maahantulokiellon
peruuttamista on harkittava myös silloin, kun
ulkomaalainen, jolle on määrätty maahantu-
lokielto muulla perusteella kuin sillä, että
aikaa vapaaehtoiselle paluulle ei ole myön-
netty tai että paluuvelvoitetta ei ole nouda-
tettu, voi todistettavasti osoittaa poistuneensa
maasta noudattaen täysin palauttamispää-
töstä.

151 §

Poliisi ja rajatarkastusviranomainen

Poliisin tai rajatarkastusviranomaisen on
ryhdyttävä toimenpiteisiin ulkomaalaisen
pääsyn epäämiseksi, käännyttämiseksi,
maasta karkottamiseksi tai esitettävä
149 b §:ssä tarkoitettu vaatimus siirtyä toi-
seen Euroopan unionin jäsenvaltioon, jos hän
ei täytä maahantulon tai maassa oleskelun
edellytyksiä. Poliisi tai rajatarkastusviran-
omainen voi päättää käännyttämisestä kol-
men kuukauden kuluessa ulkomaalaisen maa-
hantulosta. Tätä myöhemmin poliisin tai raja-
tarkastusviranomaisen on tehtävä Maahan-
muuttovirastolle esitys ulkomaalaisen kään-
nyttämiseksi tai maasta karkottamiseksi,
jollei Maahanmuuttovirasto ole jo ryhtynyt
toimenpiteisiin ulkomaalaisen maasta poista-
miseksi. Kolmen kuukauden aikarajasta riip-
pumatta poliisi tai rajatarkastusviranomainen
voi päättää käännyttämisestä myös siinä ta-
pauksessa, että kolmannen maan kansalainen
ei ole noudattanut 149 b §:n mukaista vaati-
musta siirtyä toiseen Euroopan unionin jäsen-
valtioon.

Poliisi tai rajatarkastusviranomainen voi
määrätä ulkomaalaiselle maahantulokiellon
enintään kahdeksi vuodeksi evätessään maa-
hantulon Schengenin rajasäännöstön 5 artik-
lan 1 kohdan e alakohdan perusteella tai
käännyttäessään hänet 148 §:n 1 momentin
5—8 kohdassa säädetyllä perusteella tai sil-
loin, kun ulkomaalainen ei ole poistunut
maasta hänelle 147 a §:ssä tarkoitettua vapaa-
ehtoista paluuta varten määrätyn ajan kulu-
essa.

Poliisin tai rajatarkastusviranomaisen on
tehtävä Maahanmuuttovirastolle esitys ulko-
maalaisen pääsyn epäämiseksi tai käännyttä-
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miseksi, jos sillä itsellään ei ole toimivaltaa
käännyttämiseen tai jos se arvioi, että ulko-
maalaiselle tulisi määrätä maahantulokielto
kahta vuotta pidemmäksi ajaksi. Poliisi tai
rajatarkastusviranomainen voi tehdä Maahan-
muuttovirastolle esityksen ulkomaalaisen
käännyttämiseksi myös, jos asialla on merki-
tystä 148 §:n soveltamisen kannalta muissa
samankaltaisissa tapauksissa.

Poliisi tai rajatarkastusviranomainen voi
käännyttämisen ja maasta karkottamisen yh-
teydessä tehdä maasta poistettavan henkilön
matkustusasiakirjaan maasta poistamista kos-
kevia tarpeellisia merkintöjä. Merkintöjä ei
kuitenkaan tehdä, jos on aihetta olettaa, että
niistä aiheutuisi maasta poistettavalle henki-
lölle vakavaa haittaa.

152 §

Maahanmuuttovirasto

Maahanmuuttovirasto esittää 149 b §:ssä
tarkoitetun vaatimuksen kolmannen maan
kansalaiselle siirtyä toiseen Euroopan unio-
nin jäsenvaltioon omasta aloitteestaan sekä
päättää käännyttämisestä ja pääsyn epäämi-
sestä poliisilaitoksen tai rajatarkastusviran-
omaisen esityksestä taikka käännyttämisestä
omasta aloitteestaan.

Maahanmuuttovirasto päättää 151 §:n 1
momentissa tarkoitettua tilannetta lukuun ot-
tamatta käännyttämisestä, jos ulkomaalaisen
maahantulosta on kulunut yli kolme kuu-
kautta taikka jos ulkomaalainen on hakenut
oleskelulupaa kansainvälisen suojelun tai ti-
lapäisen suojelun perusteella.

Maahanmuuttovirasto päättää maasta kar-
kottamisesta poliisilaitoksen tai rajatarkastus-
viranomaisen esityksestä taikka omasta aloit-
teestaan.

Maahanmuuttovirasto päättää maahantulo-
kiellon määräämisestä määräajaksi tai toistai-
seksi sekä päättää maahantulokiellon peruut-
tamisesta.

152 b §

Maasta poistamisen täytäntöönpanon
valvonta

Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on val-

voa maasta poistamisen täytäntöönpanoa sen
kaikissa vaiheissa.

173 §

Liikenteenharjoittajan tarkastusvelvollisuus

Liikenteenharjoittajan on varmistettava,
että sen Suomeen ulkorajaliikenteessä kuljet-
tamalla ulkomaalaisella, joka ei ole unionin
kansalainen tai häneen rinnastettava, on maa-
hantuloon vaadittava matkustusasiakirja sekä
vaadittava viisumi tai oleskelulupa.

175 §

Takaisinkuljetusvelvollisuus

Jos ulkomaalainen käännytetään tai hänen
pääsynsä evätään, ulkomaalaisen Suomeen
ulkorajaliikenteessä kuljettanut liikenteenhar-
joittaja on velvollinen kuljettamaan hänet:

1) maahan, josta hänet on otettu kuljetetta-
vaksi;

2) maahan, joka on myöntänyt ulkomaalai-
selle hänen matkalla käyttämänsä matkustus-
asiakirjan; taikka

3) mihin tahansa maahan, jonne hänen
pääsynsä on taattu.
— — — — — — — — — — — — —

176 §

Takaisin kuljettamisen kustannukset

Jollei ulkomaalaisella, joka on käännytetty
tai jonka pääsy on evätty, ole varoja paluu-
matkaa varten, hänet Suomeen ulkorajalii-
kenteessä kuljettanut liikenteenharjoittaja on
omalla kustannuksellaan velvollinen järjestä-
mään hänen kuljetuksensa. Jos välitön kulje-
tus ei ole mahdollinen, liikenteenharjoittaja
vastaa paluukustannusten lisäksi ulkomaalai-
sen oleskelukustannuksista.

Jos ulkomaalainen on jäänyt maahan kulje-
tusvälineestä ilman vaadittavaa matkustus-
asiakirjaa, viisumia, oleskelulupaa tai maassa
oleskeluun riittäviä varoja, liikenteenharjoit-
taja on velvollinen korvaamaan ne kustan-
nukset, joita valtiolle aiheutuu ulkomaalaisen
maassa oleskelusta ja käännyttämisestä tai
pääsyn epäämisestä. Jos ulkomaalainen on
jäänyt maahan aluksesta, aluksen päällikkö
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sekä laivanisäntä ja hänen käyttämänsä lai-
vanselvitysliike ovat yhteisvastuullisesti kor-
vausvelvollisia.

178 §

Saattajan kustannukset

Jos ulkomaalainen käännytetään rajalla tai
hänen pääsynsä evätään ja se johtuu vaaditta-
van matkustusasiakirjan, viisumin, oleskelu-
luvan tai maassa oleskeluun riittävien varojen
puutteesta ja ulkomaalainen tarvitsee saatta-
jan, hänet Suomeen ulkorajaliikenteessä kul-
jettanut liikenteenharjoittaja on velvollinen
maksamaan myös saattajan mukanaolosta ai-
heutuvat kustannukset. Liikenteenharjoitta-
jalla ei ole oikeutta saada valtiolta korvausta
kuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista.
— — — — — — — — — — — — —

190 §

Valitus

— — — — — — — — — — — — —
Rajatarkastusviranomaisen, poliisin tai

Maahanmuuttoviraston Schengenin rajasään-
nöstön perusteella tekemään päätökseen pää-
syn epäämisestä saa hakea muutosta valitta-
malla hallinto-oikeuteen siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään.

200 §

Täytäntöönpanokelpoisuus

— — — — — — — — — — — — —
Schengenin rajasäännöstön perusteella

tehty päätös pääsyn epäämisestä voidaan
panna täytäntöön muutoksenhausta huoli-
matta, jollei hallinto-oikeus toisin määrää.
— — — — — — — — — — — — —

208 §

Tiedottaminen vähemmistövaltuutetulle

Vähemmistövaltuutetun tietoon on saatet-
tava tämän lain mukaiset päätökset, jotka
koskevat oleskeluluvan myöntämistä kan-
sainvälisen suojelun tai tilapäisen suojelun
perusteella taikka ulkomaalaisen käännyttä-
mistä, maasta karkottamista tai pääsyn epää-
mistä. Vähemmistövaltuutetun tietoon on vii-
pymättä saatettava myös ulkomaalaisen säi-
löönottoa koskevat päätökset. Vähemmistö-
valtuutetun pyynnöstä hänen tietoonsa on
saatettava muutkin tämän lain mukaiset pää-
tökset sekä 152 b §:ssä tarkoitetun maasta
poistamisen täytäntöönpanon valvonnan
edellyttämät tarpeelliset tiedot.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Sen 13—15 § tulevat kuitenkin voimaan
valtioneuvoston asetuksella säädettävänä
ajankohtana.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Työministeri Lauri Ihalainen
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