Lag
om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i utlänningslagen (301/2004) 117 a § 1 mom., 121 a §, 122 § 1 mom., 124 § 1 och 2
mom., 126 § 2 mom., 185 § 1 mom. och 208 § 1 mom., av dem 117 a § 1 mom. och 124 § 1
och 2 mom. sådana de lyder i lag 813/2015, 121 a § sådan den lyder i lag 1214/2013, 122 § 1
mom. sådant det lyder i lagarna 813/2015 och 291/2016, 185 § 1 mom. sådant det lyder i lag
631/2011 och 208 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1341/2014, samt
fogas till lagen en ny 120 a och en ny 120 b § som följer:
117 a §
Allmänna förutsättningar för bestämmande av säkringsåtgärder
Säkringsåtgärder som avses i 118—122 och 122 a § kan vidtas mot en utlänning, om det är
nödvändigt och proportionerligt
1) för att klarlägga förutsättningarna för hans eller hennes inresa eller vistelse i landet, eller
2) för att bereda eller säkerställa verkställigheten av ett beslut om att han eller hon ska avlägsnas ur landet eller annars för att övervaka att utlänningen avlägsnar sig.
——————————————————————————————
120 a §
Boendeskyldighet
Om de säkringsåtgärder som avses i 118—120 § inte är tillräckliga, får en utlänning som
sökt internationellt skydd åläggas att bo på en angiven förläggning och att anmäla sig på förläggningen en till fyra gånger per dygn. När beslutet om hur många gånger den som ålagts boendeskyldighet ska anmäla sig fattas ska det utifrån en individuell bedömning säkerställas att
personens rättigheter inte begränsas mer än nödvändigt och att syftet med säkringsåtgärden
fullföljs.
Boendeskyldigheten ska gälla i högst 14 månader från det att den inträdde.
Den myndighet som beslutat om säkringsåtgärden kan efter att ha hört förläggningens föreståndare bevilja en utlänning som ålagts att bo på förläggningen tillstånd att av vägande personliga skäl tillfälligt låta bli att anmäla sig.
Om en utlänning som har ålagts att bo på en förläggning inte iakttar sin boendeskyldighet,
ska förläggningen omedelbart underrätta den myndighet som meddelat åläggandet om försummelsen av skyldigheten.
På en person som hör till den personal på förläggningen som övervakar att boendeskyldigheten fullgörs tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om
skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen.

120 b §
Boendeskyldighet för barn
Om förutsättningarna för tagande av barn i förvar enligt 122 § 1 mom. föreligger, kan ett sådant barn utan vårdnadshavare som har fyllt 15 år och har sökt internationellt skydd, och som
fått ett sådant beslut om avlägsnande ur landet som blivit verkställbart, i stället för att tas i förvar åläggas att bo på en angiven förläggning och att anmäla sig på förläggningen en till fyra
gånger per dygn. När beslutet om hur många gånger den som ålagts boendeskyldighet ska anmäla sig fattas ska det utifrån en individuell bedömning säkerställas att personens rättigheter
inte begränsas mer än nödvändigt och att syftet med säkringsåtgärden fullföljs. På förläggningen och dess personal tillämpas 120 a § 4 och 5 mom.
Ett barn som ålagts boendeskyldighet för barn ska vistas på förläggningens område. Den
myndighet som har beslutat om säkringsåtgärden kan efter att ha hört förläggningens föreståndare bevilja barnet tillstånd att av vägande personliga skäl tillfälligt avlägsna sig från förläggningens område.
Barnet ska friges senast en vecka från det att boendeskyldigheten inträdde. Boendeskyldigheten för barn kan förlängas högst en vecka, om det är nödvändigt för att trygga verkställigheten av avlägsnandet ur landet.
Om ett barn inte iakttar boendeskyldigheten, kan barnet tas i förvar om förutsättningarna enligt 122 § 1 och 3 mom. fortfarande föreligger.
På åläggande av boendeskyldighet för barn tillämpas de förfaranden som föreskrivs i fråga
om beslut om tagande i förvar och domstolsbehandling.
121 a §
Risk för avvikande
Risk för avvikande kan föreligga om en säkringsåtgärd enligt 118—120 och 120 a § har tilllämpats, men den har varit otillräcklig, eller om en utlänning har bytt bostadsort utan att ha
meddelat myndigheterna sin kontaktinformation. Risken för avvikande ska bedömas med hänsyn till personens sammantagna situation.
122 §
Tagande av barn i förvar
För att ett barn ska få tas i förvar måste
1) den förutsättning för tagande i förvar som avses i 121 § 1 mom. föreligga och de
säkringsåtgärder som avses i 118—120, 120 a och 120 b § utifrån en individuell bedömning
ha konstaterats vara otillräckliga och tagande i förvar konstaterats vara nödvändigt som en
sista utväg,
2) barnet ha hörts i enlighet med 6 § 2 mom. innan beslutet fattas, och
3) en socialarbetare i tjänsteförhållande som förordnats av det organ som svarar för socialvården ha getts tillfälle att bli hörd.
——————————————————————————————

2

124 §
Anmälan om förvar och domstolsbehandling
Den tjänsteman som har beslutat om tagande i förvar, placering undantagsvis enligt 123 a §
2 mom. och boendeskyldighet för barn ska utan dröjsmål och senast dagen efter tagandet i
förvar eller boendeskyldighetens inträde anmäla saken till tingsrätten på den ort där utlänningen hålls i förvar, eller i brådskande fall till någon annan tingsrätt enligt vad som föreskrivs
närmare genom förordning av justitieministeriet. Anmälan kan göras per telefon eller elektroniskt. En anmälan som gjorts per telefon ska utan dröjsmål lämnas till tingsrätten i skriftlig
form.
Ett ärende som gäller tagande i förvar, placering undantagsvis enligt 123 a § 2 mom. 1 punkten eller boendeskyldighet för barn enligt 120 b § ska tas upp i tingsrätten utan dröjsmål och
senast inom fyra dygn från det att personen togs i förvar eller boendeskyldigheten inträdde. I
de fall som avses i 123 a § 2 mom. 2 punkten samt när det är fråga om ett ärende som gäller
tagande av ett barn utan vårdnadshavare i förvar ska ärendet tas upp utan dröjsmål och senast
ett dygn efter anmälan.
——————————————————————————————
126 §
Tingsrättens beslut
——————————————————————————————
Om tingsrätten bestämmer att den som har tagits i förvar fortfarande ska hållas i förvar, ska
det bestämmas att han eller hon ska förpassas till en plats som avses i 123 a § 1 eller 2 mom.
Om det inte längre finns förutsättningar för att hålla utlänningen kvar på en plats där häktade
förvaras, ska tingsrätten bestämma att utlänningen ska sändas tillbaka till förvarslokalen för
utlänningar.
——————————————————————————————
185 §
Utlänningsförseelse
En utlänning som uppsåtligen
1) vistas i landet utan det resedokument, visum eller uppehållstillstånd som krävs eller som
underlåter att fullgöra sin skyldighet att registrera sin vistelse eller ansöka om uppehållstillståndskort, uppehållskort eller permanent uppehållskort,
2) olovligt utför förvärvsarbete eller bedriver näring,
3) försummar att fullgöra anmälningsskyldighet enligt 118 § eller någon annan skyldighet
enligt 119 § eller att iaktta boendeskyldighet enligt 120 a §, boendeskyldighet för barn enligt
120 b § eller en sådan kallelse att infinna sig för att lämna upplysningar om sin vistelse som
utfärdats med stöd av 130 §, eller
4) reser in i landet trots att han eller hon meddelats inreseförbud av skäl som anknyter till
allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan,
ska för utlänningsförseelse dömas till böter.
——————————————————————————————
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208 §
Information till diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen ska informeras om de beslut enligt denna lag som gäller beviljande av uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd eller tillfälligt skydd, avvisning eller utvisning av en utlänning eller nekad inresa. Diskrimineringsombudsmannen ska
också utan dröjsmål informeras om beslut om tagande i förvar av en utlänning och beslut om
boendeskyldighet för barn. På ombudsmannens begäran ska denne också informeras om andra
beslut enligt denna lag och ges de uppgifter som behövs för att övervaka verkställigheten av
avlägsnanden ur landet enligt 152 b §.
——————————————————————————————
———
Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.
Helsingfors den 27 januari 2017
Republikens President

Sauli Niinistö

Inrikesminister Paula Risikko
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