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Frågor och svar
Inrikesministeriet har sänt lagutkastet om påskyndande av verkställigheten av utvisningsbeslut på remiss.
Projektet anknyter till statsminister Sipiläs regeringsprogram, enligt vilket personer som gjort sig skyldiga
till grova brott, återfallsbrottslingar och personer som är farliga för den allmänna ordningen ska avlägsnas
ur landet snabbare än hittills.

Vad är det för skillnad mellan avvisning och utvisning?
Avvisning gäller sådana utlänningar som inte har haft uppehållstillstånd i Finland (i fråga om EUmedborgare gäller detta personer vars uppehållsrätt ännu inte har registrerats i Finland). Andra
avvisningsbeslut än de som gäller asylsökande kan verkställas omedelbart. I fråga om avvisning av
asylsökande är EU:s asylförfarandedirektiv bindande för Finland.
En person kan utvisas från Finland när han eller hon har eller har haft uppehållstillstånd i Finland (i fråga
om EU-medborgare gäller detta personer vars uppehållsrätt har registrerats). I praktiken gäller utvisningar
t.ex. utlänningar som gjort sig skyldiga till brott.

Vem kan utvisas från Finland?
Enligt utlänningslagen får en utlänning som har haft uppehållstillstånd utvisas ur landet, om
1) han eller hon vistas i landet utan uppehållstillstånd, när ett sådant krävs,
2) han eller hon konstaterats ha gjort sig skyldig till ett brott för vilket det föreskrivna maximistraffet
är fängelse i minst ett år, eller om han eller hon konstaterats ha gjort sig skyldig till upprepade
brott,
3) han eller hon genom sitt uppträdande har visat att han eller hon är farlig för andras säkerhet, eller
om
4) han eller hon i Finland har bedrivit, eller det med hänsyn till hans eller hennes tidigare verksamhet
eller annars finns grundad anledning att misstänka att han eller hon i Finland börjar bedriva
verksamhet som äventyrar den nationella säkerheten.
En EU-medborgare kan utvisas om han eller hon inte längre uppfyller förutsättningarna för uppehållsrätt
eller utgör ett hot mot allmän ordning eller säkerhet. Beslutet kan inte grunda sig enbart på domar i
brottmål, utan personens beteende måste utgöra ett verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett
grundläggande samhällsintresse.

Hurudana utvisningsbeslut berörs av ändringarna?
Verkställigheten av utvisningsbeslut påskyndas i de fall som nämns ovan i punkterna 2–4. I fråga om EUmedborgare påskyndas verkställigheten av utvisningsbesluten när personen äventyrar allmän ordning eller
säkerhet.
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Vad ändrar i fråga om utvisningsbesluten?
I nuläget verkställs i huvudsak inte utvisningsbeslut innan de har vunnit laga kraft. Detta innebär att om den
som ska utvisas har sökt ändring av beslutet genom besvär hos förvaltningsdomstolen får personen vänta i
Finland på förvaltningsdomstolens beslut. En ansökan om besvärstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen
hindrar inte verkställigheten av beslutet, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.
I lagutkastet föreslås det att i framtiden ska vissa utvisningsbeslut med anknytning till allmän ordning
och säkerhet kunna verkställas 30 dagar efter delgivningen, om inte förvaltningsdomstolen bestämmer
något annat.

Hur säkerställs rättssäkerheten för den som ska utvisas?
För att säkerställa rättssäkerheten för den som ska utvisas föreslås det i lagutkastet att den som ska utvisas
ska ha 30 dagar på sig att lämna en ansökan till förvaltningsdomstolen om att verkställigheten av beslutet
ska avbrytas eller förbjudas. Tidsfristen är lika lång som den tidsfrist som föreskrivs för ändringssökande.
Förvaltningsdomstolen ska på motsvarande sätt ha en tidsfrist på 30 dagar för att avgöra en sådan ansökan.

Hur många utvisningsbeslut fattas årligen?
År 2016 fattades 429 utvisningsbeslut, av dem grundande sig 146 på brott eller anknöt till allmän ordning
eller säkerhet. De övriga utvisningsbesluten gäller utlänningar som inte längre har uppehållstillstånd eller
uppehållsrätt i Finland (t.ex. när uppehållstillståndet har återkallats).

