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Laki
ulkomaalaislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 200 a §, sellaisena kuin se on laissa 674/2015,
muutetaan 172, 192, 196, 198 b ja 199–202 §,
sellaisina kuin niistä ovat 172 § osaksi laissa 360/2007, 192 § laissa 121/2018, 196 §

laissa 646/2016, 198 b § laissa 194/2015, 199 ja 201 § laeissa 194/2015 ja 646/2016 sekä
200 § laeissa 195/2011 ja 1214/2013, sekä

lisätään 151 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1214/2013, uusi 5 momentti sekä lakiin
uusi 201 a ja 201 b § seuraavasti:

151 §

Poliisi ja rajatarkastusviranomainen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Poliisi tai rajatarkastusviranomainen myöntää maasta poistettavalle palauttamista var-

ten eurooppalaisen matkustusasiakirjan, josta säädetään eurooppalaisen matkustusasiakir-
jan käyttöönotosta laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamista
varten ja 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun neuvoston suosituksen kumoamisesta an-
netussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/1953.

172 §

Unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä maasta poistamisen täytäntöönpano

Unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä maasta poistamisen täytäntöönpanoon
sovelletaan 199, 201 a ja 202 §:ää.

192 §

Toimivaltainen hallinto-oikeus

Toimivaltainen käsittelemään 190 §:ssä tarkoitetun valituksen on se hallinto-oikeus,
jonka tuomiopiirissä päätöksen tehneen viranomaisen toimialue on tai toimipaikka sijait-
see. Jos päätöksen tehneen viranomaisen toimialue käsittää koko maan, toimivaltainen
hallinto-oikeus on se, jonka tuomiopiirin alueella asianosainen asuu.

Perhesiteen perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevassa asiassa toimivaltainen
hallinto-oikeus on se, jonka tuomiopiirin alueella valittajana oleva perheenjäsen tai asias-
sa muutoin kuultava perheenjäsen asuu. Jos tällaisia perheenjäseniä asuu Suomessa eri
tuomiopiireissä, toimivaltainen hallinto-oikeus on Helsingin hallinto-oikeus.
HE 24/2018
PeVL 18/2018
EV 84/2018
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Työntekijän ja elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa koskevassa asiassa toimivaltainen
hallinto-oikeus on se, jonka tuomiopiirin alueella hakija asuu. Jollei hakija asu Suomessa, elin-
keinonharjoittajan oleskelulupaa koskevassa asiassa toimivaltainen hallinto-oikeus on Helsin-
gin hallinto-oikeus ja työntekijän oleskelulupaa koskevassa asiassa hallinto-oikeus, jonka tuo-
miopiirissä hakemuksessa tarkoitetun työnantajan toimipaikka sijaitsee.

Helsingin hallinto-oikeus on toimivaltainen käsittelemään ulkomailla asuvan henkilön
valituksen, jollei asiaan 2 tai 3 momentissa tarkoitetulla tavalla liity Suomessa asuvaa hen-
kilöä tai työnantajaa.

Hallinto-oikeuden on käsiteltävä kiireellisenä valitus, joka koskee 149 §:n 1 mo-
mentin 2–4 kohdan tai 4 momentin perusteella tehtyä karkottamispäätöstä. Samoin kii-
reellisenä on käsiteltävä valitus, joka koskee karkottamispäätöstä, joka on tehty sillä pe-
rusteella, että karkotettavan katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä tai turvallisuutta
156 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

196 §

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Tässä laissa tarkoitettuun hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamal-
la korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee viisumin epäämistä, mitätöimistä tai ku-
moamista, ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Valitus ja valituslupahakemus tulee 190 §:n 3 momentissa tarkoitetussa asiassa tehdä
14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituslupa voidaan myöntää, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa ta-
pauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaistavaksi tai jos luvan myöntämiseen on muu erityisen painava
syy.

Korkeimman hallinto-oikeuden on käsiteltävä valitus 193 §:n 1 momentin 1–3 kohdas-
sa tarkoitetussa asiassa kiireellisenä.

Korkeimman hallinto-oikeuden on käsiteltävä kiireellisenä valitus, joka koskee 149 §:n
1 momentin 2–4 kohdan tai 4 momentin perusteella tehtyä karkottamispäätöstä. Samoin
kiireellisenä on käsiteltävä valitus, joka koskee karkottamispäätöstä, joka on tehty sillä pe-
rusteella, että karkotettavan katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä tai turvallisuutta
156 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

198 b §

Täytäntöönpanoa koskeva hakemus

Jos päätös käännyttämisestä on tehty 95 b, 103 tai 104 §:n nojalla, täytäntöönpanon
kieltämistä tai keskeyttämistä koskeva hakemus on tehtävä seitsemän päivän kuluessa sii-
tä, kun päätös on annettu tiedoksi hakijalle. Määräaikaan sisältyy vähintään viisi arkipäi-
vää.

Jos päätös karkottamisesta on tehty 149 §:n 1 momentin 2–4 kohdan tai 4 momentin pe-
rusteella, täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskeva hakemus on tehtävä
30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu tiedoksi hakijalle.

199 §

Täytäntöönpanoa koskevan hakemuksen ratkaiseminen

Hallinto-oikeus voi ratkaista täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevan
hakemuksen ilman viranomaisen toimittamia asiakirjoja, jos asian ratkaisemiseksi tar-
peelliset seikat käyvät ilmi valituskirjelmästä tai muutoin.
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Hallinto-oikeuden päätökseen täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koske-
vassa asiassa ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla.

Korkein hallinto-oikeus voi 1 momentissa säädetyin edellytyksin ratkaista täytäntöön-
panon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevan hakemuksen ilman asiassa kertyneitä asia-
kirjoja.

Edellä 198 b §:n 1 momentissa tarkoitettua hakemusta koskeva päätös on tehtävä seit-
semän päivän kuluessa. Määräaikaan sisältyy vähintään viisi arkipäivää.

200 §

Karkottamispäätöksen täytäntöönpano

Päätöstä maasta karkottamisesta, johon saa hakea muutosta valittamalla, ei saa panna
täytäntöön ennen kuin asia on lainvoimaisesti ratkaistu, ellei tässä laissa toisin säädetä. Jos
asiassa tarvitaan valituslupa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, valitus ei estä täytäntöön-
panoa, ellei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Päätös maasta karkottamisesta, joka on tehty 149 §:n 1 momentin 2–4 kohdan tai 4 mo-
mentin perusteella, voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 30 päivän kuluttua siitä kun
päätös on annettu tiedoksi, jollei hallinto-oikeus toisin määrää. Päätöstä maasta karkotta-
misesta ei kuitenkaan saa panna täytäntöön ennen kuin 198 b §:n 2 momentissa tarkoitettu
hakemus on ratkaistu.

Jos 2 momentissa tarkoitettu päätös maasta karkottamisesta on tehty ulkomaalaiselle,
jonka pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema on lakkautettu, päätöstä, johon saa ha-
kea muutosta valittamalla, ei saa panna täytäntöön ennen kuin asia on lainvoimaisesti rat-
kaistu. Jos asiassa tarvitaan valituslupa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, valitus ei estä
täytäntöönpanoa, ellei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Päätöstä maasta karkottamisesta ei saa panna täytäntöön 147 a §:n nojalla vapaaehtoi-
selle paluulle annetun määräajan kuluessa. Täytäntöönpano on kuitenkin sallittu, jos on
olemassa pakenemisen vaara tai henkilön katsotaan olevan vaaraksi yleiselle järjestyksel-
le tai turvallisuudelle.

Päätös maasta karkottamisesta, joka perustuu 51 §:ssä tarkoitetun tilapäisen oleskelulu-
van myöntämisen edellytyksenä olevan perusteen poistumiseen, voidaan panna täytän-
töön aikaisintaan kahdeksantena päivänä sen jälkeen, kun päätös on annettu tiedoksi haki-
jalle, jollei hallinto-oikeus toisin määrää. Ennen täytäntöönpanoa on varmistuttava siitä,
että määräaikaan on sisältynyt vähintään viisi arkipäivää.

201 §

Käännyttämispäätöksen täytäntöönpano

Päätös käännyttämisestä voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jollei
hallinto-oikeus toisin määrää. Jos asiassa tarvitaan valituslupa korkeimmalta hallinto-oi-
keudelta, valitus ei estä täytäntöönpanoa, ellei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Päätöstä käännyttämisestä ei saa panna täytäntöön 147 a §:n nojalla vapaaehtoiselle pa-
luulle annetun määräajan kuluessa. Täytäntöönpano on kuitenkin sallittu, jos on olemassa
pakenemisen vaara tai henkilön katsotaan olevan vaaraksi yleiselle järjestykselle tai tur-
vallisuudelle.

Jos ulkomaalainen on hakenut oleskelulupaa kansainvälisen suojelun perusteella, pää-
töstä käännyttämisestä, johon saa hakea muutosta valittamalla, ei saa panna täytäntöön en-
nen kuin asia on lainvoimaisesti ratkaistu, ellei jäljempänä tässä pykälässä toisin säädetä.
Jos asiassa tarvitaan valituslupa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, valitus ei estä täytän-
töönpanoa, ellei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.
3



1022/2018  
Jos päätös käännyttämisestä on tehty 95 b §:n taikka 103 §:n 2, 3 tai 4 kohdan nojalla,
päätös voidaan panna täytäntöön sen jälkeen, kun se on annettu hakijalle tiedoksi, jollei
hallinto-oikeus toisin määrää.

Päätös, joka on tehty turvallisesta turvapaikkamaasta tulleen ulkomaalaisen käännyttä-
misestä 103 §:n 1 kohdan nojalla tai sellaisen ulkomaalaisen käännyttämisestä 104 §:n no-
jalla, jonka hakemus on katsottu ilmeisen perusteettomaksi, voidaan panna täytäntöön ai-
kaisintaan kahdeksantena päivänä sen jälkeen, kun päätös on annettu tiedoksi hakijalle,
jollei hallinto-oikeus toisin määrää. Täytäntöönpanoa ennen on varmistauduttava siitä,
että määräaikaan on sisältynyt vähintään viisi arkipäivää.

Päätöstä käännyttämisestä ei saa panna täytäntöön 4 ja 5 momentissa säädetyllä tavalla,
ennen kuin 198 b §:n 1 momentissa tarkoitettu hakemus on ratkaistu.

Toisen 102 §:ssä tarkoitetun uusintahakemuksen jättäminen ei estä 103 §:n 4 kohdan
nojalla tehdyn lainvoimaisen käännyttämispäätöksen täytäntöönpanoa.

Jos hakija peruuttaa valituksensa kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa, 102 §:ssä
tarkoitettu uusintahakemus ei estä aikaisemman hakemuksen johdosta annetun lainvoi-
maisen käännyttämispäätöksen täytäntöönpanoa.

201 a §

Unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan sekä hänen perheenjäsenensä maasta 
poistamisen täytäntöönpano

Käännyttämistä koskeva päätös voidaan panna heti täytäntöön muutoksenhausta huoli-
matta, jollei hallinto-oikeus toisin määrää, jos joku käännytetään 167 §:n 1 kohdan tai
169 §:n 1 momentin perusteella ja asia on perustellusti kiireellinen.

Jos joku käännytetään 167 §:n 2 tai 3 kohdan perusteella, käännyttämistä koskeva pää-
tös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 30 päivän kuluttua siitä, kun päätös on annettu
käännytetylle tiedoksi. Jos 167 §:n 3 kohdan perusteella tehty päätös perustuu siihen, että
sen, jota päätös koskee, katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta, ja asia
on perustellusti kiireellinen, päätös voidaan heti panna täytäntöön muutoksenhausta huo-
limatta, jollei hallinto-oikeus toisin määrää.

Jos joku karkotetaan maasta 168 §:n tai 169 §:n 2 momentin perusteella, karkottamista
koskeva päätös, johon voi hakea muutosta valittamalla, voidaan panna täytäntöön sen jäl-
keen, kun asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Jos asiassa tarvitaan valituslupa korkeimmalta
hallinto-oikeudelta, valitus ei estä täytäntöönpanoa, jollei korkein hallinto-oikeus toisin
määrää.

Jos päätös karkottamisesta on tehty sillä perusteella, että karkotettavan katsotaan vaa-
rantavan yleistä järjestystä tai yleistä turvallisuutta 156 §:ssä säädetyin edellytyksin, pää-
tös voidaan panna täytäntöön aikaisintaan 30 päivän kuluttua siitä, kun se on annettu tie-
doksi, jollei hallinto-oikeus toisin määrää. Jos asiassa on haettu täytäntöönpanon keskeyt-
tämistä tai kieltämistä, päätöstä ei kuitenkaan saa panna täytäntöön ennen kuin tätä asiaa
koskeva hakemus on ratkaistu.

Käännyttämistä tai maasta karkottamista koskevan päätöksen tiedoksiannossa on ilmoi-
tettava aika, jonka kuluessa käännytetyn tai maasta karkotetun on poistuttava maasta. Tä-
män ajan on oltava vähintään yksi kuukausi päätöksen tiedoksi antamisesta, jollei maasta
poistumiselle ole perusteltua kiireellistä syytä. Tänä aikana päätöstä ei voida panna täy-
täntöön viranomaistoimin.

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 järjes-
tykselle tai yleiselle turvallisuudelle aiheuttama uhka on edelleen todellinen, ja arvioitava,
ovatko olosuhteet karkottamispäätöksen tekemisen jälkeen muuttuneet.
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201 b §

Pääsyn epäämistä koskevan päätöksen täytäntöönpano

Schengenin rajasäännöstön perusteella tehty päätös pääsyn epäämisestä voidaan panna
täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jollei hallinto-oikeus toisin määrää.

202 §

Erinäiset täytäntöönpanosäännökset

Lainvoimaista päätöstä tai päätöstä, joka tämän lain mukaan on muutoin pantavissa täy-
täntöön, ei saa panna täytäntöön, jos on syytä epäillä, että ulkomaalaisen palauttaminen
alkuperämaahan tai muuhun maahan saattaa hänet 147 §:ssä tarkoitettuun vaaraan.

Käännyttämistä ja maasta karkottamista koskeva päätös voidaan panna täytäntöön en-
nen kuin päätös on saanut lainvoiman, jos käännytetty tai maasta karkotettu kahden esteet-
tömän todistajan läsnä ollessa ilmoittaa suostuvansa päätöksen täytäntöönpanoon ja alle-
kirjoittaa päätökseen tästä tehdyn merkinnän.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.
Jos esitys maasta karkottamiseksi on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, esityksen

perusteella tehtyyn karkottamista koskevaan päätökseen sovelletaan lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2018

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sisäministeri Kai Mykkänen
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