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ulkomaalaislain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 174 §:n 2 momentti, 179 §, 181 §:n 1 momentti,

182 §:n 2 momentti sekä 185 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 174 §:n 2 momentti, 179 §, 182 §:n 2 momentti ja 185 §:n 2

momentti laissa 581/2005 sekä 181 §:n 1 momentti laissa 1261/2013, seuraavasti:

174 §

Ajoneuvon kuljettajan ja liikenteenharjoitta-
jan ilmoitus- ja valvontavelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Ajoneuvon kuljettajan ja liikenteenharjoit-

tajan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään hen-
kilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa
annetun lain (579/2005) 19, 20 ja 20 a §:ssä.

179 §

Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksu

Liikenteenharjoittajalle, joka rikkoo
173 §:ssä säädetyn tarkastusvelvollisuuden
tai henkilötietojen käsittelystä rajavartiolai-
toksessa annetun lain 20 tai 20 a §:ssä sääde-
tyn tietojenantovelvollisuuden, määrätään
seuraamusmaksu (liikenteenharjoittajan seu-
raamusmaksu). Maksun suuruus 173 §:n rik-
komisesta on 3 000 euroa kuljetettua henki-
löä kohden. Maksun suuruus henkilötietojen
käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain
20 ja 20 a §:n rikkomisesta on 3 000 euroa
kutakin sellaista matkaa kohden, jolta ei ole

ilmoitettu matkustajatietoja tai ne on ilmoi-
tettu puutteellisesti tai virheellisesti.

Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksua ei
määrätä, jos:

1) liikenteenharjoittaja osoittaa noudatta-
neensa velvollisuuttaan varmistaa, että ulko-
maalaisella on kuljetettavaksi otettaessa ollut
vaadittava matkustusasiakirja sekä vaadittava
viisumi tai oleskelulupa;

2) vaadittava matkustusasiakirja taikka
viisumi tai oleskelulupa on osoittautunut vää-
rennetyksi ja väärennös ei ole ollut selvästi
havaittavissa;

3) henkilön kuljettaminen ilman vaaditta-
vaa matkustusasiakirjaa taikka viisumia tai
oleskelulupaa taikka virhe lentoliikenteen tai
ammattimaisen alus- tai junaliikenteen mat-
kustajatiedon antamisessa on tapahtunut
kaikki olot huomioon ottaen anteeksiannetta-
vasta huomaamattomuudesta;

4) maksun määrääminen olisi olosuhteet
huomioon ottaen muutoin kohtuutonta.

Edellä 2 momentin 1 kohtaa ei sovelleta
määrättäessä maksua henkilötietojen käsitte-
lystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 20 ja
20 a §:n rikkomisesta.

Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksua ei
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voida määrätä sille, jota epäillään samasta
teosta esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai
tuomioistuimessa vireillä olevassa rikosasias-
sa. Seuraamusmaksua ei voida määrätä
myöskään sille, jolle on samasta teosta an-
nettu lainvoimainen tuomio.

181 §

Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun
määrääminen

Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun
määrää rajatarkastuksen yhteydessä sen raja-
vartioston tai merivartioston komentaja, apu-
laiskomentaja taikka raja- tai meritoimiston
päällikkö, jonka toimialueella 173 §:n tai
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitok-
sessa annetun lain 20 tai 20 a §:n rikkominen
on havaittu. Jos rajatarkastusviranomaisena
on toiminut poliisi, liikenteenharjoittajan seu-
raamusmaksun määrää poliisilaitoksen pääl-
lystöön kuuluva poliisimies. Jos rajatarkas-
tusviranomaisena on toiminut Tulli, liiken-
teenharjoittajan seuraamusmaksun määrää
tehtävään määrätty Tullin vastuuyksikön toi-
mintayksikön esimiestehtävässä toimiva tulli-
mies.
— — — — — — — — — — — — —

182 §

Liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun
poistaminen

— — — — — — — — — — — — —
Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ei

koske seuraamusmaksua, joka määrätään
henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitok-
sessa annetun lain 20 tai 20 a §:n rikkomi-
sesta.

185 §

Ulkomaalaisrikkomus

— — — — — — — — — — — — —
Ulkomaalaisrikkomuksesta tuomitaan

myös se, joka tahallaan tai törkeästä huoli-
mattomuudesta laiminlyö 174 tai 175 §:ssä
taikka henkilötietojen käsittelystä rajavartio-
laitoksessa annetun lain 19 §:ssä säädetyn
velvollisuutensa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015. Lain 179 §:n 1 momentti tulee
voimaan kuitenkin vasta 1 päivänä heinä-
kuuta 2015.
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