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Laki
ulkomaalaislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 131 §:n 4 momentti ja 152 b §, sellaisina kuin

ne ovat, 131 §:n 4 momentti laissa 635/2019 ja 152 b § laissa 1341/2014, sekä
lisätään 95 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 194/2015 ja 437/2019, uusi 5 momentti

ja 133 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 749/2011, uusi 5 momentti seuraavasti:

95 §

Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen jättäminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä asetusten (EU) N:o 1052/2013 ja

(EU) 2016/1624 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) 2019/1896, jäljempänä raja- ja merivartiostoasetus, mukaisen eurooppalaisen raja-
ja merivartioston pysyvästä joukosta lähetetyn ryhmän jäsenenä Suomessa oleva vieraan
valtion toimivaltainen virkamies voi avustaa poliisia ja rajatarkastusviranomaista kansain-
välisen suojelun perusteella oleskelulupaa hakevan ulkomaalaisen rekisteröintiin liittyvis-
sä tehtävissä poliisimiehen tai rajatarkastusviranomaisen virkamiehen ohjauksessa.

131 §

Henkilötuntomerkkien ottaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 1 momentissa tarkoitetut henkilötiedot voidaan salassapitosäännösten estämättä

luovuttaa ulkomaan viranomaiselle ja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle ulkomaalai-
sen tunnistamista varten ottaen huomioon, mitä luonnollisten henkilöiden suojelusta hen-
kilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin
95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa
(EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus), henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja
kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetussa laissa (1054/2018) ja hen-
kilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa säädetään.

133 §

Maahantulijoiden rekisteröinti laajamittaisessa maahantulossa

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Raja- ja merivartiostoasetuksen mukaisen eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysy-

västä joukosta lähetetyn ryhmän jäsenenä Suomessa oleva vieraan valtion toimivaltainen
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virkamies voi avustaa poliisia ja rajatarkastusviranomaista 3 momentissa mainituissa teh-
tävissä ja 131 §:n 1 momentissa tarkoitettujen henkilötuntomerkkien ottamisessa poliisi-
miehen tai rajatarkastusviranomaisen virkamiehen ohjauksessa.

152 b §

Maasta poistamisen täytäntöönpanon valvonta

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on valvoa maasta poistamisen täytäntöönpanoa
sen kaikissa vaiheissa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu vastaa osallistumisesta raja- ja merivartiostoasetuksen
51 artiklan mukaiseen pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien reserviin. Yhden-
vertaisuusvaltuutettu voi osallistua mainitun artiklan 3 kohdan mukaisiin vuotuisiin kah-
denvälisiin neuvotteluihin Euroopan raja- ja merivartioviraston kanssa ja vastaa 4 kohdan
mukaisen pyynnön esittämisestä Euroopan raja- ja merivartiovirastolle rajavartiolain
15 b §:n 4 momentissa tarkoitetun kansallisen yhteyspisteen kautta.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
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