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KAAKKOIS-SUOMEN POLIISILAITOS
Vuorikatu 1, PL 113, 45101 KOUVOLA
kirjaamo.kaakkois-suomi@poliisi.fi
Puh. 029 543 0331, Faksi 029 541 1946 poliisi.fi/kaakkois-suomi

Kaakkois-Suomen poliisilaitos katsoo puheena olevan lainmuutoksen 
olevan perusteltu ja oikeansuuntainen. Erityisesti poliisilaitos lausuu 
asiasta seuraavaa.
 
1. Työnteko-oikeus (luonnoksen s. 31–32)

Poliisi on lain soveltajana ottanut hakijamyönteisen tulkinnan työnteko-
oikeuden välittömään jatkumiseen kun uusi kansainvälistä suojelua 
koskeva hakemus on jätetty (s. 20). Uusintahakemuksen jättämisestä 
alkava uusi 3-6 kuukauden karenssi työnteko-oikeuteen on perusteltua. 

Kaakkois-Suomen poliisilaitos on tehnyt tiivistä yhteistyötä alueen muiden 
viranomaisten kanssa luvattoman työvoiman käyttämisen paljastamiseksi 
ulkomaalaisvalvonnan yhteydessä. Poliisi on myös tiedottanut työnantajia 
turvapaikanhakijoiden työnteko-oikeuden laajuudesta. Lakiluonnoksella siis 
ollaan muuttamassa vakiintunutta soveltamiskäytäntöä, joten Kaakkois-
Suomen poliisilaitos esittää, että lain voimaantulon yhteydessä sekä 
julkisen että yksityisen sektorin työnantajia tiedotettaisiin riittävästi 
kansainvälistä suojelua hakevien työnteko-oikeudesta, sen päättymisestä 
ja uudelleen jatkumisesta.

2. Passin haltuun ottaminen (s. 32)

Kaakkois-Suomen poliisilaitos kannattaa lakimuutosta, joka antaa 
viranomaisille laajemmat valtuudet matkustusasiakirjojen haltuun 
ottamiseen. 

Lakimuutoksen yhteydessä viranomaisten on pystyttävä myös joustavasti 
sopimaan, minkä viranomaisen säilytyksessä matkustusasiakirja on, jotta 
mahdollinen maasta poistaminen ei viivästyisi matkustusasiakirjan 
säilytyspaikkaa koskevien epäselvyyksien takia. 

Lisäksi kiinnitetään huomiota 95 §:n yksityiskohtaisen perusteluiden 
toiseen kappaleeseen, jonka muotoilussa olisi hyvä todeta, että 
matkustusasiakirja voitaisiin poikkeuksellisesti antaa henkilölle takaisin 
vasta maasta poistamisen onnistuttua (maasta poistetun kotivaltion 
lentokentällä). Käytännössä on esiintynyt tilanteita, milloin maasta 

Sisäministeriö
kirjaamo@intermin.fi
maahanmuutto-osasto@intermin.fi

SMDno-2018-1297

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle 
laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta



Lausunto ID-18306978 2 (2)

poistettava on saanut matkustusasiakirjan haltuunsa ennen 
lentokoneeseen nousemista, jolloin henkilö on maasta poistamisen 
estämiseksi tuhonnut haltuunsa saaman matkustusasiakirjan.

3. Uusintahakemuksen vastaanottaminen poliisissa tai 
Rajavartiolaitoksessa (s. 25, 32-33)

Luonnoksessa esitetty muutos uusintahakemuksien osalta olisi aiheellinen. 
Suunniteltu muutos selkeyttäisi maasta poistamisen täytäntöönpanoa. 

Suunnitellun muutoksen myötä Poliisin ja Rajavartiolaitoksen työntekijöiden 
ammattitaito korostuisi uusintahakemusta vastaanottaessa. 
Uusintahakemuksen jättävien oikeusturvan varmistamiseksi 
ulkomaalaisasioihin erikoistuneille poliiseille ja rajavartijoille tulisi tarjota 
riittävää täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutuksen järjestämiseksi 
poliisille ja Rajavartiolaitokselle tulisi varata riittävät taloudelliset resurssit 
koulutuksen toteuttamiseksi.

Apulaispoliisipäällikkö Kari Hyyryläinen 

Rikoskomisario Jyrki Hänninen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Poliisi 
17.10.2018 klo 12:35. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa 
kirjaamosta.
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