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Jakelussa mainituille

Lausuntopyyntö

Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi 
ulkomaalaislain muuttamisesta.

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

Ehdotettu sääntely koskisi sekä kolmansien maiden kansalaisten karkottamista että 
EU-kansalaisia ja heihin rinnastettavia. Esityksessä ehdotetaan, että karkottamista 
koskevat päätökset voitaisiin panna täytäntöön 30 päivänä sen jälkeen, kun ne on 
annettu tiedoksi, jollei hallinto-oikeus toisin määrää. Esityksessä ehdotetaan 
säädettäväksi 30 päivän määräajoista täytäntöönpanon keskeyttämistä tai kieltämistä 
koskevan hakemuksen tekemiselle ja päätöksen tekemiselle tällaiseen hakemukseen. 
Täytäntöönpanosääntelyä pyritään samalla selkiyttämään kokoamalla ja 
ryhmittämällä sitä koskevat säännökset uudella tavalla ulkomaalaislain oikeusturvaa 
koskevaan 13 luvussa.

Esityksessä ehdotetaan myös lisättäväksi ulkomaalaislakiin säännös eurooppalaisen 
matkustusasiakirjan myöntävästä viranomaisesta. Säännös liittyy Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen ((EU) 2016/1953), jossa säädetään 
eurooppalaisen matkustusasiakirjan käyttöönotosta laittomasti oleskelevien 
kolmansien maiden kansalaisten palauttamista varten.

Sisäministeriö pyytää jakelussa mainittuja toimittamaan lausuntonsa oheisesta 
hallituksen esityksestä 25 päivänä elokuuta 2017 mennessä osoitteisiin
kirjaamo@intermin.fi ja maahanmuutto-osasto@intermin.fi. 

Hallinto-oikeuksia ja korkeinta hallinto-oikeutta pyydetään arvioimaan, edellyttäisikö 
ehdotettu lainmuutos niille lisäresurssien tarvetta.

Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen, puh. 0295 488626, 
tiina.sinkkanen@intermin.fi (vuosilomalla 10.7.–4.8.2017) ja johtava asiantuntija 
Kukka Krüger, puh. 0295 488270, kukka.kruger@intermin.fi (vuosilomalla 3.7.–
21.7.2017). 

Saadut lausunnot ja niistä laadittava yhteenveto julkaistaan valtioneuvoston 
verkkosivuilla (http://valtioneuvosto.fi/hankkeet), jossa ne ovat lausunnonantajien 
saatavilla.

Osastopäällikkö,
ylijohtaja Jorma Vuorio

Lainsäädäntöneuvos Tiina Sinkkanen
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö 
06.07.2017 klo 09:46. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.
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