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L a g
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om ändring av utlänningslagen

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i utlänningslagen (301/2004) 97 a, 105 a och 133 §, av dem 97 a § sådan den lyder i

lag 432/2009 och 105 a § sådan den lyder i lag 973/2007, som följer:

97 a §

Asylsamtal

När en sökande hörs i ett asylsamtal är det
endast av grundad anledning tillåtet för en
familjemedlem att vara närvarande. När en
minderårig asylsökande hörs ska 6 § i denna
lag och 14 § i förvaltningslagen tillämpas.

Under asylsamtalet ska det särskilt utredas
hur sökanden förhåller sig till att eventuellt
avlägsnas ur landet och sändas till ett säkert
asyl- eller ursprungsland samt till att medde-
las inreseförbud. Med sökanden ska särskilt
utredas på vilka grunder han eller hon anser
att staten i fråga inte är säker för honom eller
henne. Dessutom ska det utredas om det finns
andra grunder än behov av internationellt
skydd för att sökanden ska beviljas uppe-
hållsrätt.

Asylsamtalet får spelas in i form av ljud
och bild. Sökanden ska underrättas om in-
spelningen innan den påbörjas.

Ett protokoll ska upprättas över asylsamta-
let. Efter samtalet ska protokollet tolkas för
sökanden och sökanden ska underrättas om
sin möjlighet att göra korrigeringar och til-

lägg till det. Sökanden ska bekräfta protokol-
lets innehåll med sin underskrift. Sökanden
ska ges en kopia av protokollet genast eller så
snart som möjligt efter samtalet.

En företrädare som avses i 39 § i lagen om
mottagande av personer som söker internatio-
nellt skydd (746/2011) ska ges tillfälle att
närvara under asylsamtal med en minderårig
som saknar vårdnadshavare.

105 a §

Rätt att få uppgifter

Migrationsverket, polisen och gränsbevak-
ningsväsendet har rätt att trots sekretessbe-
stämmelserna på begäran få sådana uppgifter
av förläggningar som gäller födelsedatum för
en minderårig asylsökande som saknar vård-
nadshavare, hans eller hennes familjemed-
lemmar och deras vistelseort och som är nöd-
vändiga för ovan nämnda myndigheter när de
utreder den minderårigas identitet, resrutt el-
ler förutsättningar för inresa eller beviljande
av uppehållstillstånd eller när Migrationsver-
ket enligt 105 b § försöker spåra föräldrarna
till en minderårig asylsökande utan vårdnads-
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havare eller någon annan som svarat för den
faktiska vårdnaden. Vid begäran om uppgif-
ter ska myndigheterna fästa särskild upp-
märksamhet vid barnets bästa.

En minderårig asylsökande utan vårdnads-
havare ska informeras om att uppgifter som
avses i 1 mom. oberoende av hans eller hen-
nes samtycke kan lämnas ut till Migrations-
verket, polisen och gränsbevakningsväsendet.
Vid utlämnande av uppgifter ska hänsyn tas
till barnets ålder och utvecklingsnivå.

Innan en förläggning lämnar ut en uppgift
som avses i 1 mom. till Migrationsverket,
polisen eller gränsbevakningsväsendet, ska
den företrädare som förordnats för den min-
deråriga med stöd av 39 § i lagen om motta-
gande av personer som söker internationellt
skydd informeras om saken.

133 §

Registrering av invandrare vid
massinvandring

Om antalet invandrare undantagsvis är så

stort att det inte är möjligt att vid sedvanligt
förfarande klarlägga förutsättningarna för in-
resa och registrera invandrarna, kan statsrådet
vid allmänt sammanträde besluta att invand-
rare i fråga om vilka förutsättningarna för
inresa är oklara eller identiteten är oklar, för
registrering ska föras till en flyktingsluss som
avses i 3 § i lagen om mottagande av perso-
ner som söker internationellt skydd.

Statsrådet fattar beslutet för en bestämd
tid, likväl för högst tre månader.

Polisen eller gränskontrollmyndigheten el-
ler, under deras tillsyn, en tjänsteman som
inrikesministeriet förordnat för uppgiften får i
samband med registreringen ta upp i 131 § 1
mom. avsedda signalement på invandrarna.
Under tiden för registreringen ska invand-
rarna uppehålla sig i flyktingslussen, om inte
skäl som hänför sig till deras hälsotillstånd
eller någon annan viktig personlig orsak för-
utsätter något annat.

Registreringen ska utföras utan dröjsmål.

Denna lag träder i kraft den 1 september
2011.
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