
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015

L a k i

389/2015

ulkomaalaislain muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 52 b, 52 c ja 105 b §,
sellaisina kuin ne ovat, 52 b § laissa 619/2006, 52 c § laeissa 619/2006 ja 886/2011 sekä

105 b § laissa 422/2014, seuraavasti:

52 b §

Harkinta-aika ilman oleskeluoikeutta maassa
olevalle ihmiskaupan uhrille

Ennen 52 a §:n mukaisen oleskeluluvan
myöntämistä ihmiskaupan uhrille voidaan an-
taa vähintään kolmenkymmenen päivän ja
enintään kuuden kuukauden harkinta-aika.

Harkinta-aikaa voidaan jatkaa, jos uhrin
henkilökohtaiset olosuhteet sitä edellyttävät.
Harkinta-ajan kokonaiskesto voi olla yh-
teensä enintään kuusi kuukautta.

Harkinta-ajan kuluessa ihmiskaupan uhrin
tulee päättää, tekeekö hän viranomaisten
kanssa 52 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tar-
koitettua yhteistyötä.

Harkinta-aika voidaan keskeyttää, jos ih-
miskaupan uhri on vapaaehtoisesti ja omasta
aloitteestaan solminut uudelleen suhteet ih-
miskaupasta epäiltyihin tai jos keskeyttämi-
nen on tarpeen 36 §:n 1 momentissa maini-
tuilla perusteilla.

52 c §

Harkinta-ajasta päättäminen

Poliisi tai rajatarkastusviranomainen päät-
tää harkinta-ajan antamisesta, jatkamisesta ja
keskeyttämisestä.

Kansainvälistä suojelua hakevan vastaan-
otosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistami-
sesta ja auttamisesta annetussa laissa
(746/2011) tarkoitettua auttamisjärjestelmää
ylläpitävä Joutsenon vastaanottokeskus voi
päättää harkinta-ajan antamisesta, jatkami-
sesta ja keskeyttämisestä, jos ihmiskaupan
uhri otetaan auttamisjärjestelmään ennen
kuin poliisi tai rajatarkastusviranomainen on
tehnyt asiaa koskevan päätöksen. Vastaanot-
tokeskus ilmoittaa viipymättä harkinta-aikaa
koskevista päätöksistään poliisille.

Harkinta-ajasta sekä sen jatkamisesta ja
keskeyttämisestä ilmoitetaan kirjallisesti ih-
miskaupan uhrille. Ilmoituksesta tulee käydä
ilmi harkinta-ajan tarkoitus, alkamisajan-
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kohta ja kesto sekä mahdollisuus keskeyttää
harkinta-aika ja perusteet, joilla harkinta-aika
voidaan keskeyttää.

105 b §

Ilman huoltajaa olevan alaikäisen vanhem-
man tai muun hänen tosiasiallisesta huollos-

taan vastanneen henkilön jäljittäminen

Maahanmuuttoviraston on viipymättä ryh-
dyttävä kansainvälistä suojelua hakevan, il-
man huoltajaa olevan alaikäisen edun toteut-
tamiseksi jäljittämään hänen vanhempiaan tai
muuta hänen tosiasiallisesta huollostaan vas-
tannutta henkilöä. Tarvittaessa jäljittämistä
on jatkettava kansainvälisen suojelun myön-
tämisen jälkeen.

Maahanmuuttoviraston on viipymättä ryh-
dyttävä jäljittämään myös kansainvälistä suo-
jelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskau-
pan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta an-
netussa laissa tarkoitetussa auttamisjärjestel-
mässä ilman huoltajaa olevan ihmiskaupan
lapsiuhrin vanhempia tai muuta hänen tosi-
asiallisesta huollostaan vastannutta henkilöä.

Vanhempaa tai muuta alaikäisen tosiasial-
lisesta huollosta vastannutta henkilöä koske-
vat tiedot on kerättävä, käsiteltävä ja välitet-
tävä salassa pidettävinä siten kuin viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa (621/1999) säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2015.
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