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Jakelussa mainituille

Lausuntopyyntö

Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 
ulkomaalaislain muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan, että maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöön-
panokelpoisuutta koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että tietyt yleiseen järjes-
tykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamista koskevat päätökset voitaisiin panna 
täytäntöön nykyistä nopeammin. Hanke liittyy pääministeri Sipilän hallitusohjelmaan, 
jonka mukaan törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle jär-
jestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistamista nopeutetaan.

Esityksestä järjestettiin aiemmin lausuntokierros 10.7.–25.8.2017.

Esitysluonnoksen jatkovalmistelussa siihen on saadun lausuntopalautteen jälkeen 
tehty muutos, joka koskee määräajan asettamista hallinto-oikeuksille täytäntöön-
panokieltoasian ratkaisemisessa. 

Kuten jo lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa, esityksessä ehdotetaan edel-
leen, että yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamispäätökset voi-
taisiin panna täytäntöön 30 päivän kuluttua siitä kun ne on annettu tiedoksi, jollei hal-
linto-oikeus toisin määrää. Esityksessä ehdotetaan edelleen myös säädettäväksi 30 
päivän määräajoista täytäntöönpanon keskeyttämistä tai kieltämistä koskevan hake-
muksen tekemiselle. 

Uudessa esitysluonnoksessa on luovuttu ehdottamasta hallinto-oikeuksille 30 päivän 
määräaikaa ratkaista täytäntöönpanon kieltämistä koskeva hakemus. Sen sijaan uu-
dessa esitysluonnoksessa ehdotetaan, että yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen 
liittyviä karkottamispäätöksiä koskevat valitukset olisi käsiteltävä kiireellisinä sekä hal-
linto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Sisäministeriö pyytää jakelussa mainittuja toimittamaan lausuntonsa muutetusta halli-
tuksen esitysluonnoksesta 29 päivänä joulukuuta 2017 mennessä osoitteisiin kir-
jaamo@intermin.fi ja maahanmuutto-osasto@intermin.fi. 

Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, puh. 0295 488626, tii-
na.sinkkanen@intermin.fi ja johtava asiantuntija Kukka Krüger, puh. 0295 488270, 
kukka.kruger@intermin.fi. 

Saadut lausunnot ja niistä laadittava yhteenveto julkaistaan valtioneuvoston verk-
kosivuilla (http://valtioneuvosto.fi/hankkeet), jossa ne ovat lausunnonantajien saatavil-
la.

Osastopäällikkö

Ylijohtaja Jorma Vuorio

Lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
29.11.2017 klo 08:41. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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Liitteet Hallituksen esitysluonnos

Jakelu Oikeusministeriö
Valtiovarainministeriö
Sisäministeriön poliisiosasto
Sisäministeriön rajavartio-osasto
Maahanmuuttovirasto
Poliisihallitus
Oikeuskanslerinvirasto
Rikosseuraamusvirasto
Korkein hallinto-oikeus
Helsingin hallinto-oikeus
Turun hallinto-oikeus
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Vaasan hallinto-oikeus
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Tiedoksi Ministeri Risikko
Kansliapäällikkö Nerg
Erityisavustaja Rytilä
HKO/oikeudellinen tuki
Viestintäyksikkö

MMO esittelijät
hallituksenesitykset@vnk.fi


