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ulkomaalaislain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 7 luvun otsikko sekä
lisätään lakiin uusi 129 a ja 129 b § seuraavasti:

7 luku

Turvaamistoimet ja ulkomaalaisvalvonta

129 a §

Ulkomaalaisvalvonta

Ulkomaalaisvalvonta on tämän lain ja sen
nojalla annettujen säännösten noudattamisen
valvontaa ja laittoman maassa oleskelun tor-
juntaa. Rajatarkastuksista säädetään Scheng-
enin rajasäännöstössä.

Ulkomaalaisvalvontatoimenpiteen on ol-
tava perusteltu suhteessa valvonnalla tavoi-
teltavaan päämäärään ja tehtävän kiireellisyy-
teen sekä muihin tilanteen kokonaisarvioin-
tiin vaikuttaviin seikkoihin. Valvonta on to-
teutettava valvonnan kohteen oikeuksia kun-
nioittaen 5 §:ssä säädetyllä tavalla.

Ulkomaalaisvalvonnan tulee perustua val-
vontaviranomaisen yleisiin tietoihin ja koke-
mukseen laittomasta maahantulosta ja oleske-
lusta. Valvontatoimenpiteiden tulee perustua
tehtyihin havaintoihin tai saatuihin vihje-
taikka analyysitietoihin. Valvontatoimenpide
ei saa perustua pelkästään tai ratkaisevassa
määrin henkilön todelliseen tai oletettuun et-
niseen alkuperään.

129 b §

Poliisin ja rajavartiolaitoksen
tarkastusoikeus

Poliisilla ja rajavartiolaitoksella on ulko-
maalaisvalvontaa varten, jos se on perusteltua
ulkomaalaisen henkilöllisyyden, kansalaisuu-
den, maassaolo-oikeuden tai työnteko-oikeu-
den selvittämiseksi, oikeus:

1) saada valvonnan kohteelta tiedot ja tar-
kastaa tarvittavat asiakirjat hänen henkilölli-
syydestään ja kansalaisuudestaan sekä oikeu-
destaan oleskella maassa ja tehdä työtä;

2) päästä rikoslain 24 luvun 3 §:ssä tarkoi-
tettuun julkisrauhan suojaamaan tilaan taikka
muuhun paikkaan, tilaan tai kulkuneuvoon,
johon ei ole yleistä pääsyä ja joka ei ole
pysyväisluonteiseen asumiseen käytetty tila,
1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen tekemi-
seksi;

3) määrätä kulkuneuvo pysäytettäväksi
1 kohdassa tarkoitetun tarkastuksen tekemi-
seksi kulkuneuvossa oleville;

4) saada ulkomaalaisia palvelukseen otta-
neelta työnantajalta tiedot palveluksessaan
olevista ulkomaalaisista ja heidän työnteko-
oikeutensa perusteista sekä 86 b §:ssä tarkoi-
tetulta toimeksiantajalta tiedot, joiden perus-
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teella toimeksiantaja on huolehtinut 86 a §:n
1 ja 2 momentin mukaisista velvoitteistaan.

Edellä 1 momentin nojalla tehtävän tarkas-
tuksen suorittajan on tarkastuksen kuluessa,
mikäli mahdollista, kerrottava asianosaiselle,
jota tarkastus välittömästi koskee, tarkastuk-
sen tavoitteista, sen suorittamisesta ja jatko-
toimenpiteistä. Tarkastus on suoritettava ai-
heuttamatta valvonnan kohteelle tai tarkastet-
tavan tilan haltijalle kohtuutonta haittaa.

Edellä 1 momentin 2 kohdan perusteella

tehtävän tarkastuksen aloittamisesta ja sen
perusteesta on ilmoitettava tilan haltijalle tai
tämän edustajalle niin pian kuin mahdollista
toimenpiteen suorittamista vaarantamatta.
Tarkastus voidaan tehdä, vaikka tilan haltija
tai tämän edustaja ei ole paikalla tai tätä ei
tavoiteta. Tarkastuksessa noudatetaan hallin-
tolain 39 §:n säännöksiä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2015.
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