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Laki
ulkomaalaislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 95 §:n 5 momentti ja 133 §:n 5 momentti, sel-

laisina kuin ne ovat laissa 1251/2020, sekä
lisätään lakiin uusi 116 a § 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 sekä Euroopan unionin turvapaikkavirastosta ja asetuk-
sen (EU) N:o 439/2010 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase-
tuksen (EU) 2021/2303, jäljempänä turvapaikkavirastoasetus, mukainen Suomeen lähe-
tetty turvapaikka-asioiden tukiryhmän jäsen voivat avustaa poliisia ja rajatarkastusviran-
omaista kansainvälisen suojelun perusteella oleskelulupaa hakevan ulkomaalaisen rekis-
teröintiin liittyvissä tehtävissä poliisimiehen tai rajatarkastusviranomaisen virkamiehen
ohjauksessa.

116 a §

Apu Euroopan unionin turvapaikkavirastolta 

Valtioneuvosto voi yleisistunnossa päättää turvapaikkavirastoasetuksessa tarkoitetun
turvapaikka-asioiden tukiryhmien lähettämistä koskevan pyynnön esittämisestä Euroopan
unionin turvapaikkavirastolle. 

Maahanmuuttovirasto sopii Euroopan unionin turvapaikkaviraston pääjohtajan kanssa
turvapaikka-asioiden tukiryhmien lähettämistä koskevista ehdoista ja järjestelyihin liitty-
vistä seikoista toimintasuunnitelmassa. 

Maahanmuuttovirasto toimii turvapaikkavirastoasetuksen 3 ja 24 artiklassa tarkoitettui-
na kansallisina yhteyspisteinä.

Suomen esittämän pyynnön johdosta Suomeen lähetetty turvapaikka-asioiden tukiryh-
män jäsen voi suorittaa 97 §:n mukaisia turvapaikkatutkintaan liittyviä tehtäviä sekä
205 §:n 4 momentin mukaisen tiedoksiannon Maahanmuuttoviraston virkamiehen oh-
jauksessa ja valvonnassa. Tukiryhmän jäsenen tulee Suomessa tehtäviään suorittaessaan
ja toimivaltaansa käyttäessään noudattaa Suomen lakia.
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133 §

Maahantulijoiden rekisteröinti laajamittaisessa maahantulossa

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

västä joukosta lähetetyn ryhmän jäsenenä Suomessa oleva vieraan valtion toimivaltainen
virkamies sekä turvapaikkavirastoasetuksen mukainen Suomeen lähetetty turvapaikka-
asioiden tukiryhmän jäsen voivat avustaa poliisia ja rajatarkastusviranomaista 3 momen-
tissa tarkoitetuissa tehtävissä ja 131 §:n 1 momentissa tarkoitettujen henkilötuntomerk-
kien ottamisessa poliisimiehen tai rajatarkastusviranomaisen virkamiehen ohjauksessa.

————
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2022.
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