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Sisäministeriö
Maahanmuuttojohtaja Tuomo Kurri
Lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola

Keskusrikospoliisin lausunto (POL-201 8-21332) kansalaisuuslain, ja eräiksi siihen liittyvien lakien
m u uttam isesta annettuun hallitu ksen esitykseen

Sisäasianministeriössä (SM) on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi
eduskunnalle laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liitty-
viksi laeiksi. SM on pyytänyt 21.6.2018 päivätyllä kirjeellä mm. Keskusri-
kospoliisilta lausuntoa luonnoksen sisällöstä.

Lausunto on pyydetty toimittamaan SM:öön 9.8.2018 mennessä. Lausun-
nolle on saatu jatkoaikaa 16.8.2018 asti.

Yleiset huomiot

Suomalaista oikeuskäytäntöä tarkastellessa voidaan arvioida, että kansa-
laisu uden menettäm isprosessi tulisi olemaan harvoin käytetty menettely.

Hallituksen esityksen mukainen kansalaisuuden menettämistä koskeva
lainsäädäntö ei myöskään tulisi pitämään samanlaista optiota lausunnon
pyytämiseen Keskusrikospoliisilta kuin voimassa olevan kansalaisuuslain
46 $:n mukainen lisäselvityksen hankkiminen kansalaisuushakemukseen.

Koska prosessi tulisi tämän lisäksi perustumaan lainvoimaisiin tuomioihin,
tulisi sen merkitys Keskusrikospoliisin toimintaan olemaan vähäinen.

Erityiset huomiot

Hallituksen esityksen m ukaan kansalaisuudesta voitaisiin päättää ainoas-
taan Suomessa annetun rikostuomion perusteella.

Keskusrikospoliisin näkemyksen mukaan toisessa EU -maassa annettuun
lainvoimaisen tuomioon tulisi suhtautua kansalaisuuden menettämistä har-
kitessa kuten Suomessa annettuun tuomioon. Lakimuutoksella pyritään
ehkäisemään terroritekoja, eikä tällöin voida jättää huomioimatta Suomen
kansalaisuuden omaavia henkilöitä, jotka on tuomittu toisessa EU -maassa
rangaistukseen vakavasta terrorismirikoksesta. Tällaisiin tekoihin ulkomail-
la syyllistyneet henkilöt voivat vaarantaa toiminnallaan vakavasti myös
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Suomen elintärkeitä etuja.

Ulkomailla annettuun tuomioon perustuva kansalaisuuden menettäminen ei
myöskään, toisin kuin hallituksen esityksessä esitetään, olisi ristiriidassa ne
bis in idem -kiellon kanssa, vaan kansalaisuuden menetys tulisi rinnastaa
esimerkiksi ampuma-aselain 67 $:ssä mainittuun ampuma-aseen hallussa-
pitoon oikeuttavan luvan menettämiseen tapauksessa, jossa luvanhaltija on
syyllistynyt väkivaltaista käyttäytymistä osoittavaan rikokseen.l Kummas-
sakaan prosessissa ei ole kyse rangaistuksesta, vaan hallinnollisesta me-
nettelystä.

Lopuksi

Keskusrikospoliisi suhtautuu lakimuutokseen, sen tavoitteet huomioon ot-
taen, myönteisesti.

Keskusrikospoliisin päällikkö
Poliisineuvos Robin Lardot

îÊb-
Rikoskomisario Tapani Holopainen

t Esi*. KHO 2013:I72: Ampuma-aseluvan perumisessa rikosprosessin yhteydessä ei ole þse kaksoisrangaista-
vuudesta.
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Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos al-
lekirjoitat asiakirjan sähköisesti.

Keskusrikospoliisin kirjaamo
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