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ulkomaalaislain muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 123 §:n 6 momentti, 152 b, 208 ja 209 §,
sellaisina kuin niistä ovat 123 §:n 6 momentti ja 152 b § laissa 1214/2013 sekä 208 § osaksi

laissa 1214/2013, seuraavasti:

123 §

Säilöön ottamisesta päättäminen ja säilöön
otetun sijoittaminen

— — — — — — — — — — — — —
Poliisin tai rajavartiolaitoksen pidätystiloi-

hin sijoitettuun ulkomaalaiseen sovelletaan,
mitä poliisin säilyttämien henkilöiden kohte-
lusta annetussa laissa (841/2006) säädetään
ottaen huomioon säilöön ottamisen peruste.
Ulkomaalaisen valitusoikeuteen sovelletaan
kuitenkin, mitä säilöön otettujen ulkomaalais-
ten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä anne-
tun lain 5 luvussa säädetään muutoksenha-
usta. Yhdenvertaisuusvaltuutetun oikeudesta
vierailla poliisin tai rajavartiolaitoksen pidä-
tystiloissa ja keskustella luottamuksellisesti
säilöönotettujen ulkomaalaisten kanssa sovel-
letaan, mitä säilöön otettujen ulkomaalaisten
kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun
lain 6 a §:n 2 momentissa säädetään.

152 b §

Maasta poistamisen täytäntöönpanon
valvonta

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on
valvoa maasta poistamisen täytäntöönpanoa
sen kaikissa vaiheissa.

208 §

Tiedottaminen yhdenvertaisuusvaltuutetulle

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tietoon on
saatettava tämän lain mukaiset päätökset,
jotka koskevat oleskeluluvan myöntämistä
kansainvälisen suojelun tai tilapäisen suoje-
lun perusteella taikka ulkomaalaisen käännyt-
tämistä, maasta karkottamista tai pääsyn
epäämistä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun tie-
toon on viipymättä saatettava myös ulkomaa-
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laisen säilöönottoa koskevat päätökset. Yh-
denvertaisuusvaltuutetun pyynnöstä hänen
tietoonsa on saatettava muutkin tämän lain
mukaiset päätökset sekä 152 b §:ssä tarkoite-
tun maasta poistamisen täytäntöönpanon val-
vonnan edellyttämät tarpeelliset tiedot.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun oikeudesta
saada tietoja säädetään yhdenvertaisuusval-
tuutetusta annetun lain (1326/2014) 4 §:ssä.

209 §

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kuuleminen

Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on oikeus
pyynnöstään tulla kuulluksi yksittäisessä asi-
assa, joka koskee turvapaikanhakijaa tai ul-
komaalaisen maasta karkottamista. Asian rat-
kaiseva viranomainen voi tapauskohtaisesti
asettaa yhdenvertaisuusvaltuutetulle kohtuul-
lisen määräajan lausunnon antamiselle.

Tämän lain voimaantulosta säädetään erik-
seen lailla.
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