Lausunto

ID-17183587

24.08.2017

POL-2017-13644

1 (2)

Sisäministeriö

Hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamisesta
Sisäministeriö on pyytänyt Poliisihallitukselta lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta ulkomaalaislain muuttamisesta. Poliisin lausuntoa valmistellessaan Poliisihallitus on pyytänyt poliisilaitoksilta näkemykset esitysluonnoksesta.
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. Ehdotettu sääntely
koskisi sekä kolmansien maiden kansalaisten että EU-kansalaisten ja heihin rinnastettavien karkottamista.
Esityksen tarkoitus on nopeuttaa prosessia sellaisissa tapauksissa, jolloin
henkilön käännyttäminen tai karkottaminen tapahtuu syystä, että henkilö on
syyllistynyt törkeisiin rikoksiin, hän on rikoksen uusija taikka vaaraksi yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle. Esityksessä ehdotetaan, että tällaisissa tapauksissa karkottamista koskeva päätös voitaisiin panna täytäntöön 30 päivän kuluttua siitä kun se on annettu tiedoksi, jollei hallintooikeus toisin määrää.
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi 30 päivän määräajoista täytäntöönpanon keskeyttämistä tai kieltämistä koskevan hakemuksen tekemiselle ja
päätöksen tekemiselle tällaiseen hakemukseen. Ehdotuksen mukaan henkilöllä olisi oikeus tehdä maasta poistamisen keskeyttämistä tai kieltämistä
koskeva hakemus 30 päivän aikana päätöksen tiedoksi saamisesta. Poliisihallitus kannattaa, että täytäntöönpanokiellon hakemukselle määräaika
olisi sama kuin muutoksenhaulle säädetty määräaika. Lisäksi esityksessä
ehdotetaan, että hallinto-oikeuden tulisi tehdä päätös täytäntöönpanokieltohakemukseen 30 päivän kuluessa.
Poliisihallitus katsoo, että ehdotetut muutokset selkeyttäisivät, tehostaisivat
ja nopeuttaisivat rikoksentekijöiden maasta karkottamisprosessia sekä karkottamispäätöksen täytäntöönpanoa useilla kuukausilla. Tehokas maasta
poistamispäätösten täytäntöönpano on omiaan ennalta estämään laitonta
maassa oleskelua. Rikosperusteisten maasta poistamisten täytäntöönpanoprosessien nopeuttamisella ja tehostamisella on myös vaikutusta jokaiselle kuuluvaan henkilökohtaiseen turvallisuuteen.
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Esityksellä pyritään selkeyttämään täytäntöönpanosääntelyä ehdottomalla
sitä koskevien säännösten kokoamista ja ryhmittämistä ulkomaalaislain oikeusturvaa koskevaan 13 lukuun. Poliisihallituksen näkemyksen mukaan
esitetty muutos selkeyttäisi voimassaolevan ulkomaalaislain jossain määrin
vaikeaselkoista täytäntöönpanoa koskevaa sääntelyä.
Esityksessä todetaan, että jos käännyttämistä tai maasta karkottamista
koskeva päätös pannaan täytäntöön yli kahden vuoden kuluttua sen tekemisestä, päätöksen täytäntöön panevan viranomaisen on varmistettava
päätöksen tehneeltä viranomaiselta, että maasta poistettavan yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle aiheuttama uhka on edelleen todellinen, ja
arvioitava, ovatko olosuhteet karkottamispäätöksen tekemisen jälkeen
muuttuneet. Täytäntöönpanon viivästykset aiheuttavat esityksen 201a
§:ssä mainitun uudelleen arvioinnin tarpeen. Olosuhteet ehtivät kahdessa
vuodessa muuttua paljon, myös henkilön aiheuttaman uhan osalta. Esityksessä tulisi tarkentaa kuinka varmistus ja arviointi tehdään, jotta päätös
voidaan panna täytäntöön.
Esityksessä ehdotetaan 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. Asiakirjan myöntämiselle toimivaltaisten viranomaisten sääntely ulkomaalaislaissa on tarpeen. Kyseinen asiakirja helpottaa poliisin työtä maasta poistamispäätösten täytäntöönpanossa.
Muilta osin Poliisihallituksella ei ole asian suhteen lausuttavaa.
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