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Laki
ulkomaalaislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 66, 190 a, 190 b ja 204 a §, sellaisina kuin ne

ovat, 66 § osaksi laeissa 973/2007 ja 501/2016, 190 a ja 190 b § laissa 132/2016 sekä
204 a § laeissa 266/2011 ja 132/2016, seuraavasti:

66 §

DNA-tutkimuksen suorittaminen

DNA-tutkimus tehdään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. DNA-tutkimuksen te-
kijän on viipymättä lähetettävä DNA-tutkimuksen perusteella annettu lausunto Maahan-
muuttovirastolle. Kun Maahanmuuttovirasto on ratkaissut asian, se ilmoittaa tutkimuksen
tekijälle, että näytteet ja DNA-tunnistetiedot hävitetään.

DNA-tutkimusta varten tarvittava näyte otetaan suun limakalvolta tai verinäytteenä.
Suun limakalvolta näytteen ottaa asianosainen itse, Maahanmuuttoviraston tai ulkoasiain-
hallinnon virkamies taikka muu tarkoitukseen soveltuva henkilö. Verinäytteen ottaa ter-
veydenhuollon ammattihenkilö. Maahanmuuttoviraston tai ulkoasiainhallinnon virkamies
lähettää näytteen 1 momentissa mainitulle tutkimuksen tekijälle.

Tutkimusnäytteen ottamista valvoo ja näytteenantajan henkilöllisyyden varmistaa
Maahanmuuttoviraston tai ulkoasiainhallinnon virkamies. Virkamiehen on oltava läsnä
henkilökohtaisesti koko näytteen ottamisen ajan.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä DNA-tutkimuksen
suorittamisesta.

190 a §

Muutoksenhaku viisumiasioissa

Suomen edustuston viisumisäännöstön nojalla tekemään viisumin epäämis- ja mitätöin-
tipäätökseen sekä sellaiseen viisumin kumoamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhal-
tijan pyynnöstä, saa vaatia oikaisua ulkoministeriöltä siten kuin hallintolain 7 a luvussa
säädetään. Jos kyse on unionin kansalaisen tai häneen rinnastettavan perheenjäsentä kos-
kevasta viisumin epäämis-, mitätöinti- tai kumoamispäätöksestä, johon sovelletaan tämän
lain 10 lukua, haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään.

Oikaisuvaatimus on toimitettava ulkoministeriölle. Ulkomailla oikaisuvaatimuksen saa
toimittaa päätöksen tehneelle Suomen edustustolle. Edustuston on toimitettava oikaisu-
vaatimus ja asian ratkaisemisen perusteena olleet asiakirjat viipymättä ulkoministeriölle.
Sähköinen oikaisuvaatimus voidaan toimittaa vain ulkoministeriölle.
HE 217/2018
HaVM 26/2018
EV 223/2018
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Ulkoministeriön oikaisuvaatimukseen tekemään päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Rajatarkastusviranomaisen, poliisin tai Maahanmuuttoviraston viisumisäännöstön no-
jalla tekemään viisumin epäämis- ja mitätöintipäätökseen sekä sellaiseen viisumin ku-
moamispäätökseen, jota ei ole tehty viisuminhaltijan pyynnöstä, saa hakea muutosta va-
littamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

190 b §

Oikaisuvaatimuksen käsittely

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksullinen. Oikaisuvaatimuksen käsittelyn jatkami-
nen sen vireille tulon jälkeen edellyttää, että oikaisuvaatimuksen käsittelystä perittävä
maksu on suoritettu 30 päivän kuluessa vaatimuksen vireille tulosta. Oikaisuvaatimus voi-
daan jättää tutkimatta, jos oikaisuvaatimuksen käsittelystä perittävää maksua ei ole suori-
tettu mainitussa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen käsittelyä koskeva maksu palautetaan asianosaiselle, jos ulkomi-
nisteriö tai hallinto-oikeus muuttaa muutoksenhaun alaista päätöstä muutoksenhakijan
eduksi siten, että viisumi on myönnettävä.

Oikaisuvaatimusta koskevan asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jollei kuule-
minen ole erityisestä syystä tarpeen.

Oikaisuvaatimukseen annettavan päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä siltä
osin kuin kyse on viisumin epäämis-, mitätöinti- tai kumoamispäätöksen perusteena ole-
vasta toisen Schengen-valtion tai kolmannen maan viranomaiselta saadusta viisuminhaki-
jaa tai viisuminhaltijaa koskevasta tiedosta taikka tiedosta, jonka mukaan viisuminhakija
tai viisuminhaltija saattaa vaarantaa Schengen-valtion yleistä järjestystä tai turvallisuutta,
kansallista turvallisuutta tai suhteita vieraaseen valtioon.

204 a §

Tiedoksianto viisumiasiassa

Viisumin epäämis-, mitätöinti- tai kumoamispäätös katsotaan annetuksi tiedoksi seitse-
mäntenä päivänä viisumisäännöstön VI liitteen mukaiseen vakiolomakkeeseen merkitystä
päiväyksestä, jollei muuta näytetä.

Edellä 190 a §:n 1 momentissa tarkoitettuun oikaisuvaatimukseen annettua päätöstä
koskeva tiedoksianto saadaan toimittaa lähettämällä päätös postitse ulkomaalaisen ilmoit-
tamaan osoitteeseen taikka luovuttamalla päätös ulkomaalaiselle Suomen edustustossa tai
ulkomaalaisen valtuuttamalle henkilölle ulkoministeriössä. Päätös katsotaan annetuksi
tiedoksi seitsemäntenä päivänä päätökseen merkitystä päiväyksestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksianto voidaan toimittaa myös siten kuin sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annetussa laissa säädetään. Päätös katsotaan annetuksi tiedoksi kolmantena päivänä
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.
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