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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 
37 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi ulko-
maalaislakiin uusi peruste ulkomaalaisen 
käännyttämiselle. Ulkomaalainen voitaisiin 
käännyttää tiettyjen edellytysten täyttyessä 
myös silloin, kun toinen Euroopan unionin 
jäsenvaltio on tehnyt häntä koskevan maas-
tapoistamispäätöksen. Ehdotuksella pannaan 

täytäntöön neuvoston direktiivi kolmansien 
maiden kansalaisia koskevien maastapoista-
mispäätösten vastavuoroisesta 
tunnustamisesta.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä joulukuuta 2002.  

  
————— 

  
PERUSTELUT 

1.  Nykyt i la  ja  ehdotetut  muutok-
set  

Kolmansien maiden kansalaisia koskevien 
maastapoistamispäätösten vastavuoroisesta 
tunnustamisesta annettu neuvoston direktiivi 
2001/40/EY, jäljempänä maastapoistamis-
päätösten tunnustamisdirektiivi, julkaistiin 
Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 2 
päivänä kesäkuuta 2001. 

Direktiivin perusteella jäsenvaltio voi tun-
nustaa toisen jäsenvaltion hallintoviranomai-
sen tekemän maastapoistamispäätöksen. 
Maastapoistamispäätösten vastavuoroinen 
tunnustaminen tarkoittaa käytännössä sitä, et-
tä jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus pan-
na täytäntöön toisen jäsenvaltion hallintovi-
ranomaisen tekemä maastapoistamispäätös. 
Direktiivi koskee ulkomaalaisia, jotka eivät 
ole jonkin jäsenvaltion kansalaisia. Direktii-
viä ei sovelleta sellaisten unionin kansalais-
ten perheenjäseniin, jotka ovat käyttäneet va-
paata liikkuvuutta koskevaa oikeuttaan. Ai-
noastaan päätöksen tekijäjäsenvaltion hallin-
toviranomaisen tekemä päätös kuuluu direk-
tiivin soveltamisalaan. Suomen kansallisen 
lainsäädännön mukaan tämä tarkoittaa pas-
sintarkastusviranomaisten, poliisin ja ulko-
maalaisviraston tekemiä päätöksiä.   

Oikeudelliseksi välineeksi neuvosto on va-
linnut direktiivin. Se mahdollistaa yhteisten 
periaatteiden asettamisen jättäen kuitenkin 

jäsenvaltioiden valittavaksi keinot periaattei-
den täytäntöönpanon toteuttamiseksi. Direk-
tiivin tavoitteena on maasta poistamista kos-
kevien toimenpiteiden täytäntöönpanon te-
hostaminen. Direktiivi antaa jäsenvaltioille 
mahdollisuuden tunnustaa maastapoistamis-
päätöksiä vastavuoroisesti, mutta ei aseta 
velvollisuutta tunnustamiselle. Toisen jäsen-
valtion hallintoviranomaisen tekemän kään-
nyttämis- tai karkottamispäätöksen täytän-
töönpano tapahtuu direktiivin mukaan kan-
sallisten säännösten perusteella. Tavoitteena 
ei kuitenkaan ole harmonisoida kansallista 
lainsäädäntöä maasta poistamisen edellytys-
ten osalta. 

  
1.1. Maastapoistamispäätösten tunnus-

tamisdirektiivin taustaa 

Ranskan tasavalta teki ehdotuksen maasta-
poistamispäätösten tunnustamisdirektiiviksi. 
Se julkaistiin Euroopan yhteisöjen virallises-
sa lehdessä 24 päivänä elokuuta 2000.  

Valtioneuvoston kanta eduskunnalle anta-
massaan kirjelmässä (U 41/2000 vp) oli, että 
maastapoistamispäätösten nykyistä tehok-
kaampaan täytäntöönpanoon tähtäävät toimet 
ovat sinänsä perusteltuja ja kannatettavia. 
Maastapoistamista koskevien hallintopäätös-
ten tunnustaminen vaati kuitenkin valtioneu-
voston mielestä ehdotettua yksityiskohtai-
sempaa säännöstelyä. Eduskunnan perustus-
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lakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan (PeVL 
35/2000 vp) huomiota siihen, että toisen jä-
senvaltion tekemän maastapoistamispäätök-
sen täytäntöönpano Suomessa voisi merkitä 
perustuslain 10 §:n 1 momenttiin sisältyvän 
perhe-elämän suojan loukkausta taikka 
perustuslain 9 §:n 4 momentissa säädetyn pa-
lautuskiellon rikkomista. Eduskunnan hallin-
tovaliokunnan antamassa lausunnossa (HaVL 
22/2000 vp) todetaan, että päätösten täytän-
töönpano ei olisi oikeudellisesti velvoittava, 
vaan valinnainen ja täytäntöönpanevan jä-
senmaan harkinnassa, mikä periaate ei sovel-
lu suomalaiseen oikeusjärjestelmään. Valio-
kunta katsoi, että Suomessa jouduttaisiin pa-
nemaan täytäntöön toisen jäsenvaltion sellai-
sia viranomaisen tekemiä hallintopäätöksiä, 
jotka Suomen lainsäädännön mukaan eivät 
ole täytäntöönpanokelpoisia. Eduskunnan 
suuri valiokunta yhtyi perustuslakivaliokun-
nan mainitusta lausunnosta ilmenevin perus-
tein valtioneuvoston näkemykseen direktii-
viehdotukseen liittyvistä ongelmista. Edus-
kunnan hallintovaliokunta totesi, että asian 
jatkokäsittelyn yhteydessä on huolehdittava 
Suomen oikeusjärjestelmän huomioon otta-
misesta (HaVL 32/2000 vp).  

Ehdotusta käsiteltiin neuvoston maahan-
muuttotyöryhmässä sekä maahanmuutto-, ra-
ja- ja turvapaikka-asioiden strategisessa ko-
miteassa (SCIFA). Suomi oli ainoa jäsenval-
tio, jolla oli yleisvarauma ehdotukseen käsit-
telyn päättyessä edellä mainituissa toimieli-
missä. Pysyvien edustajien komiteassa (CO-
REPER) 22 päivänä marraskuuta 2000 Suo-
mi poisti yleisvaraumansa ja ilmoitti olevan-
sa valmis poliittiseen yhteisymmärrykseen. 
Suomi ilmoitti tulevansa antamaan yksipuoli-
sen julistuksen neuvostossa direktiiviehdo-
tuksen hyväksymisen yhteydessä. Ehdotuk-
sesta saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys 
oikeus- ja sisäasiainneuvoston sekakomi-
teakokouksessa 30 päivänä marraskuuta ja 1 
päivänä joulukuuta 2000.  

Neuvosto hyväksyi direktiivin 28 päivänä 
toukokuuta 2001. Suomi liitti direktiivin hy-
väksymisen yhteydessä neuvoston pöytäkir-
jaan seuraavan julistuksen: ”Suomi kannattaa 
toimenpiteitä, joilla pyritään tehostamaan 
maastapoistamispäätösten täytäntöönpanoa. 
Suomi kuitenkin katsoo, että tämä direktiivi 
on vasta ensimmäisenä vaihe siirryttäessä 

kohti kolmansien valtioiden kansalaisia kos-
kevien maastapoistamispäätösten täydellistä 
vastavuoroista tunnustamista. Tämän vuoksi 
direktiivin periaatteiden oikeudenmukainen 
ja tehokas soveltaminen ja erityisesti kol-
mansien valtioiden kansalaisten oikeuden-
mukainen kohtelu edellyttävät tulevaisuudes-
sa kansallisten lainsäädäntöjen asianmukaista 
lähentämistä tällä alalla.” 

  
1.2. Maastapoistamispäätösten tunnus-

tamisdirektiivin sisältö  

Direktiivin tavoitteena 1 artiklan perusteel-
la on, että jäsenvaltio voi tunnustaa toisen jä-
senvaltion hallintoviranomaisen tekemän 
maastapoistamispäätöksen. Maastapoista-
mispäätösten vastavuoroinen tunnustaminen 
tarkoittaa käytännössä sitä, että jäsenvaltioil-
le annetaan mahdollisuus panna täytäntöön 
toisen jäsenvaltion hallintoviranomaisen te-
kemä maastapoistamispäätös, mutta ei asete-
ta velvollisuutta siihen. Direktiivi koskee ul-
komaalaisia, jotka eivät ole jonkin jäsenval-
tion kansalaisia. Direktiiviä ei sovelleta sel-
laisten unionin kansalaisten perheenjäseniin, 
jotka ovat käyttäneet vapaata liikkuvuutta 
koskevaa oikeuttaan. Soveltamisen ulkopuo-
lelle jäävät myös henkilöt, joiden liikkumi-
nen perustuu Euroopan talousaluetta koske-
vaan sopimukseen. Ainoastaan päätöksen te-
kijäjäsenvaltion hallintoviranomaisen tekemä 
päätös kuuluu direktiivin soveltamisalaan.  

Direktiivin 2 artiklassa määritellään ”kol-
mannen maan kansalainen”,  ”maastapoista-
mispäätös” ja ”täytäntöönpanotoimenpide”. 

Direktiivin 3 artiklan mukaan toisen jäsen-
valtion tekemä käännyttämis- tai karkotta-
mispäätös voidaan tunnustaa silloin, kun 
maastapoistamispäätös on tehty yleiselle jär-
jestykselle tai kansalliselle turvallisuudelle 
aiheutuvan vakavan ja todellisen uhan perus-
teella siinä tapauksessa, että kolmannen 
maan kansalainen on päätöksen tehneessä jä-
senvaltiossa tuomittu rikoksesta, josta voi-
daan rangaista vähintään vuoden pituisella 
vapausrangaistuksella, tai kolmannen maan 
kansalaisen voidaan vakavin perustein otak-
sua syyllistyneen törkeisiin rangaistaviin te-
koihin tai on vakuuttavia todisteita hänen ai-
komuksestaan suorittaa sellaisia tekoja jon-
kin jäsenvaltion alueella. Näissä tapauksissa 
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edes jonkin jäsenvaltion myöntämä voimas-
saoleva oleskelulupa ei estä päätöksen täy-
täntöönpanoa. Kolmannen maan kansalaista 
koskeva maastapoistamispäätös voidaan tun-
nustaa myös niissä tilanteissa, joissa kolman-
nen maan kansalainen on määrätty poistetta-
vaksi maasta, kun se on tehty ulkomaalaisten 
maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien 
kansallisten säännösten rikkomisen perus-
teella. Käännyttämisen perusteista on säädet-
ty ulkomaalaislain (378/1991) 37 §:ssä. Sen 
mukaiset maastapoistamisperusteet ovat hy-
vin samansisältöiset direktiivissä säädettyjen 
perusteiden kanssa. 

Direktiivin 4 artiklan mukaan jäsenvaltion 
tulee varmistaa, että kyseinen kolmannen 
maan kansalainen voi hakea muutosta täytän-
töönpanevan jäsenvaltion lainsäädännön mu-
kaisesti. 

Direktiivin 5 artiklan mukaan henkilötieto-
jen suoja ja tietosuoja varmistetaan yksilöi-
den suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja 
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta anne-
tu Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivin 95/46/EY mukaisesti.  

Jos toinen jäsenvaltio päättää täytäntöön-
panna toisen valtion tekemän maastapoista-
mispäätöksen, tulee viranomaisten maasta-
poistamispäätösten tunnustamisdirektiivin 6 
artiklan mukaisesti olemassa olevien verkos-
tojen avulla käyttää kaikkia tarkoituksenmu-
kaisia yhteistyömuotoja ja vaihtaa tarvittavia 
tietoja. Direktiivin mukaan maastapoistamis-
päätöksen tekijäjäsenvaltio toimittaa no-
peimmalla asianmukaisella tavalla täytän-
töönpanevalle valtiolle kaikki tarvittavat 
asiakirjat, joilla osoitetaan päätöksen olevan 
edelleen täytäntöönpanokelpoinen. Tieto-
jenanto tapahtuu tarvittaessa SIRENE–
toimiston kautta. Artiklan mukaan täytän-
töönpaneva jäsenvaltio selvittää ensin asian-
omaisen henkilön aseman varmistaakseen, 
ettei maastapoistamispäätöksen täytäntöön-
pano ole asianmukaisten kansainvälisten sää-
dösten eikä sovellettavan kansallisen lainsää-
dännön vastainen. Tällä tarkoitetaan esimer-
kiksi pakolaisten oikeusasemaa koskevaa 
yleissopimusta (SopS 77/1968) ja Euroopan 
neuvoston jäsenvaltioiden tekemää yleisso-
pimusta ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
suojaamiseksi (SopS 19/1990, Euroopan ih-
misoikeussopimus) sekä ulkomaalaislain ja 

perustuslain palautuskieltoja. 
Direktiivi ei syrjäytä turvapaikkamenette-

lyä. Jos Suomen viranomaiset ryhtyvät teke-
mään henkilöä koskevaa käännyttämispää-
töstä, tulee ulkomaalaisviraston ensin ratkais-
ta hänen mahdollisesti tekemänsä turvapaik-
kahakemus. Direktiivin 3 artiklan mukaan jos 
toinen jäsenvaltio on vastuussa turvapaikka-
asian käsittelystä, tulevat Euroopan yhteisö-
jen jäsenvaltioon jätetyn turvapaikkahake-
muksen käsittelystä vastuussa olevan valtion 
ratkaisemisesta tehdyn yleissopimuksen 
(SopS 85/1997, Dublinin yleissopimus) mää-
räykset sovellettaviksi. 

Direktiivin 7 artiklan mukaan jäsenvaltiot 
tasaavat keskenään direktiivin soveltamisesta 
mahdollisesti aiheutuvat kulut. Artiklan mu-
kaan neuvosto hyväksyy ennen 2 päivää jou-
lukuuta 2002 komission ehdotuksesta asian-
mukaiset käytännössä sovellettavat perusteet 
ja säännöt.  

Direktiivin 8 artiklan mukaan jäsenvaltioi-
den on saatettava direktiivin noudattamisen 
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset 
määräykset voimaan ennen 2 päivää joulu-
kuuta 2002. 

  
  

1.3. Vaihtoehdot maastapoistamispää-
tösten tunnustamisdirektiivin täy-
täntöönpanolle Suomessa 

Direktiivin 1 artiklan mukaan tavoitteena 
on maasta poistamista koskevien päätösten 
täytäntöönpanon tehostaminen luomalla jär-
jestely, jossa jäsenvaltioiden maasta poista-
mispäätökset voidaan tunnustaa vastavuoroi-
sesti. Direktiivi voidaan panna täytäntöön 
Suomen lainsäädännössä siten, että tunnuste-
taan toisen valtion tekemä maastapoistamis-
päätös tai katsotaan, että EU-jäsenvaltion 
hallintoviranomaisen tekemä maasta poista-
mispäätös on peruste tehdä ulkomaalaista 
koskeva maastapoistamispäätös Suomessa.  

  
  

Toisen valtion päätöksen tunnustaminen 
  
Direktiivi olisi mahdollista panna täytän-

töön Suomen lainsäädännössä siten, että ul-
komaalaislaissa säädettäisiin, että direktiivis-
sä tarkoitetut Euroopan unionin jäsenvaltioi-
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den, jäljempänä EU-jäsenvaltio, hallintovi-
ranomaisten tekemät maastapoistamispäätök-
set ovat Suomessa täytäntöönpantavissa ku-
ten Suomen viranomaisten tekemät päätök-
set. 

Tähän vaihtoehtoon valtioneuvosto ja 
eduskunta ovat jo direktiiviehdotusvaiheessa 
suhtautuneet varauksellisesti. Erityisesti 
maahantulon edellytysten ja maastapoista-
misperusteiden erilaisuus jäsenvaltioissa ai-
heuttaa väistämättä sen, että maastapoista-
mispäätöksen kohteena olevan henkilön oi-
keudellinen asema riippuu olennaisesti kun-
kin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön 
sisällöstä. Ensisijaisena tavoitteena tulisikin 
olla jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädän-
nön harmonisointi tältä osin. 

  
  

Direktiivin ehdotettu täytäntöönpanomuoto 
Suomen lainsäädännössä  
  

Direktiivin mukaan maasta poistamistoimet 
tulee toteuttaa päätöksen täytäntöönpanevan 
jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mu-
kaisesti. Jäsenvaltion tulee varmistaa, että 
kyseinen kolmannen maan kansalainen voi 
hakea muutosta täytäntöönpanevan jäsenval-
tion lainsäädännön mukaisesti. Direktiivi 
myös velvoittaa  jäsenvaltion selvittämään 
päätöksen kohteena olevan henkilön aseman 
asianmukaisiin kansainvälisiin säädöksiin ja 
sovellettavaan kansalliseen säännöstöön näh-
den. Suomen lainsäädännön mukaan täytän-
töönpanosta ei ole mahdollista tehdä erillistä 
päätöstä. Ulkomaalaislain 38 §:n 1 momentti 
määrittelee viranomaisen velvollisuudeksi 
asianmukaisesti ja viivytyksettä panna täy-
täntöön käännyttämistä koskeva täytäntöön-
panokelpoinen päätös. Vastaavaa periaatetta 
sovelletaan maasta karkottamista koskevan 
päätöksen täytäntöönpanossa.  

Edellä mainittu huomioon ottaen ehdote-
taan, että direktiivin mukainen maasta pois-
taminen Suomesta edellyttäisi toimivaltaisten 
Suomen viranomaisten kansallisen lainsää-
dännön mukaisesti tekemää täytäntöön-
panokelpoista käännyttämispäätöstä. Ulko-
maalaislain 37 § 1 momenttiin ehdotetaan li-
sättäväksi uusi 7 kohta, jonka mukaan direk-
tiivin mukainen toisen jäsenvaltion tekemä 
maastapoistamispäätös voi olla peruste ul-

komaalaisen käännyttämiselle Suomesta. 
Schengenin säännöstön 1999/435/EY mukai-
nen liikkumisvapaus mahdollistaa sen, että 
maastapoistamispäätöksen kohteena oleva 
henkilö voi siirtyä sisärajojen kautta toisesta 
jäsenvaltiosta Suomeen päätöksen täytän-
töönpanon estämiseksi. Jos hän pyytää oles-
keluoikeutta Suomessa, tulee oleskelulupa-
hakemus tutkia ja asiassa tehdä päätös kan-
sallisen lainsäädännön mukaan. Silloin, kun 
perusteita myöntää hänelle oleskelulupaa 
Suomeen ei ole, voidaan hänet käännyttää 
ulkomaalaislain 37 §:n perusteella. 

Schengenin säännöstön tavoitteena on edis-
tää ihmisten liikkumisvapautta poistamalla 
henkilöiden rajatarkastukset sopimusvaltioi-
den välisillä rajoilla. Liikkumisvapaus mah-
dollistaa kuitenkin myös sen, että maasta-
poistamispäätöksen kohteena olevat henkilöt 
voivat siirtyä vapaasti sisärajojen kautta toi-
sen jäsenvaltion alueelle päätöksen täytän-
töönpanon estämiseksi. Direktiivissä ei sää-
detä, tuleeko maasta poistamispäätös panna 
täytäntöön, jos ulkomaalainen saapuu kysei-
seen valtioon ulkorajojen kautta. Tulkintaoh-
jetta tulisi hakea direktiivin 6 artiklasta, jon-
ka mukaan täytäntöönpanevan valtion tulee 
selvittää päätöksen tehneeltä valtiolta, onko 
päätös edelleen täytäntöönpanokelpoinen. 
Maastapoistamispäätöksen täytäntöön-
panokelpoisuus määräytyy päätöksen teh-
neen valtion kansallisten säädösten mukaan. 
Jos henkilö kuitenkin on tullut Suomen alu-
eelle, tulevat kansalliset ulkomaalaisia kos-
kevat säädökset sovellettaviksi. Ulkomaalais-
lain 38 §:n mukaan käännyttämistä harkitta-
essa on otettava huomioon kaikki asiaan vai-
kuttavat seikat ja olosuhteet kokonaisuudes-
saan. Näitä ovat ainakin ulkomaalaisen oles-
kelun pituus, lapsen ja vanhemman suhde, 
perhesiteet ja muut siteet Suomeen.  

Kolmannen maan kansalaista koskeva 
maastapoistamispäätös on voitu tehdä tekijä-
jäsenvaltiossa ulkomaalaisten maahantuloa 
tai maassa oleskelua koskevien kansallisten 
säännösten rikkomisen perusteella, ja hän 
pyytää myöhemmin oleskeluoikeutta täytän-
töönpanevassa jäsenvaltiossa. Tapaus tulisi 
voida tutkia ja päätös tehdä täytäntöönpano-
valtiossa. Maahantuloa tai maassa oleskelua 
koskeva kansallinen lainsäädäntö ei ole yh-
denmukainen kaikissa jäsenvaltioissa, joten 
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Suomi täytäntöönpanevana jäsenvaltiona tut-
kisi asian uudestaan suhteessa kansalliseen 
lainsäädäntöön. Tekijäjäsenvaltio ei ole voi-
nut maastapoistamispäätöksessä ottaa huo-
mioon henkilön mahdollisia siteitä täytän-
töönpanevaan jäsenvaltioon tai muita perus-
teita, joilla hän hakee oleskelulupaa Suo-
meen. Vastaavasti, jos tekijäjäsenvaltion 
maastapoistamispäätöksen perusteena on ol-
lut yleiseen järjestykseen kohdistuva uhka tai 
kansallinen turvallisuus, joutuisi täytäntöön-
paneva jäsenvaltio joka tapauksessa harkit-
semaan, täyttääkö päätöksen kohteena olevan 
henkilön menettely, esimerkiksi rikoksiin 
syyllistyminen tekijäjäsenvaltiossa, myös 
täytäntöönpanevan jäsenvaltion kansallisen 
lainsäädännön edellytykset maastapoistamis-
päätöksen tekemiseksi. Molemmissa tapauk-
sissa kysymys vaikuttaisi olevan maastapois-
tamispäätösten perusteiden yhdenmukaisuu-
den arvioinnista, ei tekijäjäsenvaltion teke-
män maastapoistamispäätöksen automaatti-
sesta täytäntöönpanosta. Suomen viranomai-
set tutkisivat aina, onko maasta poistamiselle 
edellytyksiä ja he voisivat tehdä käännyttä-
mispäätöksen edellytysten täyttyessä. Ulko-
maalaisella olisi oikeus saada asia ulkomaa-
laislain 55 ja 57 §:n mukaisesti hallintotuo-
mioistuimen käsiteltäväksi. 

Suomessa sovellettavat maastapoistamis-
menettelyt ovat käännyttäminen ja maasta 
karkottaminen. Direktiivi ehdotetaan panta-
vaksi täytäntöön Suomessa siten, että direk-
tiivin mukainen lainmuutos tehtäisiin kään-
nyttämistä koskevaan ulkomaalaislain 
37 §:ään, jolloin direktiiviin perustuva maas-
ta poistaminen edellyttäisi toimivaltaisen 
Suomen viranomaisen tekemää käännyttä-
mispäätöstä. Tässä yhteydessä ei ehdoteta 
muutosta ulkomaalaislain maasta karkotta-
mista koskevaan 40 §:ään. Käännyttämisellä 
tarkoitetaan ulkomaalaisen maahantulon es-
tämistä rajalla tai maassa oleskelevan ulko-
maalaisen maasta poistamista silloin, kun ul-
komaalaiselle ei ole myönnetty oleskelulupaa 
Suomessa oleskelua varten. Pääsääntöisesti 
käännyttää voidaan matkailua tai muuta sii-
hen verrattavaa lyhytaikaista oleskelua varten 
tulevat henkilöt, jotka vierailevat maassa vii-
sumilla tai viisumivapaasti tai ovat tulleet 
maahan laittomasti. Karkottamismenettely 
tulee sovellettavaksi silloin, kun henkilö on 

oleskellut maassa laillisesti Suomen viran-
omaisten myöntämällä oleskeluluvalla. 

Koska maasta poistamisen perusteita ei ole 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden kesken 
harmonisoitu, maastapoistamispäätös voi-
daan tehdä  perusteella, joka katsottaisiin niin 
vähäiseksi, ettei sen nojalla Suomessa ryh-
dyttäisi karkottamismenettelyyn. Toisaalta, 
jos ilmenee, että ulkomaalainen on määrätty 
poistettavaksi toisesta EU-jäsenvaltiosta sel-
laisen perusteen nojalla, että Suomessa kan-
sallinen karkottamiskynnys ylittyy, voidaan 
hänen oleskelulupansa peruuttaa ja ulkomaa-
lainen määrätä maasta karkotettavaksi ulko-
maalaislain perusteella. 

  
  

1.4. Neuvotteluvelvollisuus ja oleskelulu-
van peruuttaminen 

Jos henkilöllä on oleskelulupa jossain jä-
senvaltiossa, tulee maastapoistamispäätösten 
tunnustamisdirektiivin mukaan täytäntöön-
panevan valtion kuulla oleskeluluvan myön-
tänyttä valtiota oleskeluluvan peruuttamisek-
si. Ulkomaalaislain 21 §:n mukaan voidaan 
oleskelulupa Suomeen peruuttaa, jos ulko-
maalainen on oleskelulupaa hakiessaan tie-
toisesti antanut henkilöllisyyttään koskevia 
tai muita päätökseen vaikuttaneita vääriä tie-
toja taikka salannut sellaisen seikan, joka oli-
si saattanut vaikuttaa päätöksen sisältöön. 
Määräaikainen oleskelulupa voidaan peruut-
taa myös muusta painavasta syystä.   

  
  

1.5. Toinen jäsenvaltio voi panna täytän-
töön Suomen hallintoviranomaisen 
tekemän käännyttämis- tai karkot-
tamispäätöksen 

Maastapoistamispäätösten tunnustamisdi-
rektiivi on rajattu koskemaan hallintoviran-
omaisen tekemiä päätöksiä. Osassa jäsenval-
tioita tuomioistuimet voivat määrätä henkilön 
maasta poistettavaksi antaessaan tuomion ri-
kosasiassa. Suomessa maastapoistamispää-
töksen voi tehdä ainoastaan hallintoviran-
omainen. Suomen osalta direktiivin sovelta-
mispiiriin kuuluvat passintarkastusviran-
omaisen, poliisin ja ulkomaalaisviraston te-
kemät päätökset.  
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2.  Esityksen vaikutukset  

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi ulko-
maalaislakiin säännös, joka mahdollistaa 
maastapoistamispäätösten tunnustamisdirek-
tiivin soveltamisen Suomessa. Suomen kanta 
direktiivin käyttökelpoisuudesta oli varauk-
sellinen jo direktiivin valmistelun aikana. 
Voi arvioida, että direktiivin soveltaminen 
Suomen oloissa tulee olemaan vähäistä. Jos 
ulkomaalainen, jolla on voimassa oleva 
maastapoistamispäätös jossain muussa EU-
jäsenvaltiossa, tulee Suomeen ja hakee oles-
kelulupaa, Suomen viranomaisten on joka ta-
pauksessa käsiteltävä hakemus kansallisten 
säännösten perusteella. Jos hakemus hylä-
tään, syntyy peruste maasta poistamiselle 
myös kansallisen lainsäädännön perusteella. 
Toisen valtion tekemän maastapoistamispää-
töksen tunnustaminen käännyttämisperustee-
na tulisi kysymykseen lähinnä silloin, kun 
ulkomaalainen tavataan Suomessa, eikä hän 
hae oleskelulupaa Suomessa. Siinäkin tapa-
uksessa voi käytännössä olla helpompaa pe-
rustella käännyttäminen kansallisen lainsää-
dännön perusteella, kun vaihtoehtona on ryh-
tyä selvittämään toisesta jäsenvaltiosta, onko 
maastapoistamispäätös edelleen täytäntöön-
panokelpoinen. 

Esityksellä ei ole suoranaisia kustannuksia 
lisääviä vaikutuksia valtion tai kuntien talou-
teen. Esityksellä ei ole välittömiä organisaa-
tio- tai henkilöstövaikutuksia. Esityksessä 
ehdotetaan lisättäväksi ulkomaalaislakiin uu-
si peruste ulkomaalaisen käännyttämiselle. 
Käännyttämispäätökset käsiteltäisiin jo toi-
mivassa viranomaisorganisaatiossa. 

  
 
 

3.  Asian valmiste lu 

Hallituksen esitys on valmisteltu sisä-
asianministeriössä. Esityksestä on pyydetty 
lausunnot ulkoasiainministeriöltä, oikeus-
ministeriöltä, työministeriöltä, valtioneuvos-
ton oikeuskanslerilta, eduskunnan oikeus-
asiamieheltä, korkeimmalta hallinto-
oikeudelta, Helsingin hallinto-oikeudelta, ul-
komaalaisvirastolta, vähemmistövaltuutetulta 
ja Pakolaisneuvonta ry:ltä. 
  

4.  Muita es itykseen va ikuttavia 
seikkoja 

Sisäasiainministeriössä valmistellaan par-
haillaan ulkomaalaislain kokonaisuudistusta. 
Sen yhteydessä säännöksiä täsmennetään. 
Koska kokonaisuudistuksen valmistelu on 
pitkällä, ehdotetaan nyt vain maastapoista-
mispäätösten tunnustamisdirektiivin edellyt-
tämät muutokset ulkomaalaislakiin. 

  
5.  Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 
1 päivänä joulukuuta 2002. Maastapoista-
mispäätösten tunnustamisdirektiivin 8 artik-
lan mukaan jäsenvaltioiden on saatettava di-
rektiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset voi-
maan ennen 2 päivää joulukuuta 2002. 

  
6.  Säätämisjärjes tys  

Maastapoistamispäätösten tunnustamisdi-
rektiivin tavoitteena on maasta poistamista 
koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanon 
tehostaminen luomalla järjestely, jossa jä-
senvaltioiden maastapoistamispäätökset voi-
daan tunnustaa vastavuoroisesti, mutta ei ase-
teta velvollisuutta tunnustamiselle. Maasta 
poistaminen liittyy toimenpiteenä olennaises-
ti päätöksen kohteena olevan henkilön sitei-
siin täytäntöönpanevaan jäsenvaltioon ja 
mahdollisiin perusteisiin saada oleskelulupa. 
Direktiiviehdotuksen ollessa vielä käsittely-
vaiheessa eduskunnan perustuslakivaliokunta 
kiinnitti edellä mainitussa lausunnossaan 
huomiota siihen, että Suomen viranomaisten 
täytäntöön panema toisen jäsenvaltion teke-
mä maastapoistamispäätös voisi merkitä pe-
rustuslain 10 §:n 1 momenttiin sisältyvän 
perhe-elämän suojan loukkausta taikka 
perustuslain 9 §:n 4 momentissa säädetyn pa-
lautuskiellon rikkomista. Ehdotuksen hyväk-
syminen olisi siten edellyttänyt poikkeuslain 
säätämistä eikä sellaisen säätäminen ole so-
pusoinnussa poikkeuslakien välttämistä kos-
kevan periaatteen kanssa. Perustuslakivalio-
kunta viittasi lausunnossaan myös perustus-
lain 9 §:n 4 momentin ensimmäiseen virk-
keeseen, jonka mukaan ulkomaalaisten oi-
keudesta tulla Suomeen ja oleskella maassa 
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säädetään lailla. Vaatimus lailla säätämiseen  
edellyttää myös sääntelyn täsmällisyyttä ja 
tarkkarajaisuutta. Perustuslakivaliokunta kat-
soi, että direktiivin maastapoistamispäätösten 
vastavuoroisesta tunnustamisesta tulisi olla 
ehdotettua olennaisesti yksityiskohtaisempi 
ja täsmällisempi.  

Esityksessä ehdotetaan ulkomaalaislakiin 
lisättäväksi uusi peruste ulkomaalaisen kään-
nyttämiselle. Maasta poistaminen edellyttäisi 
toimivaltaisen Suomen viranomaisen teke-
mää täytäntöönpanokelpoista käännyttämis-
päätöstä. Toisen valtion tekemää maastapois-
tamispäätöstä ei pantaisi suoraan täytäntöön. 

Ulkomaalaisella olisi oikeus saada asia ul-
komaalaislain 55 ja 57 §:n mukaisesti hallin-
totuomioistuimen käsiteltäväksi.  

Edellä mainitun perusteella lakiehdotus 
voidaan käsitellä perustuslain 72 §:n mukai-
sessa tavallisessa käsittelyjärjestyksessä. Hal-
litus esittää kuitenkin, että eduskunta harkit-
sisi, olisiko säätämisjärjestyskysymyksestä 
pyydettävä perustuslakivaliokunnan lausun-
to. 

  
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotukset 
  

Laki 

ulkomaalaislain 37 §:n muuttamisesta  

  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun ulkomaalaislain (378/1991) 37 §:n 1 mo-

mentin 5 ja 6 kohta sellaisina kuin ne ovat laissa 537/1999, sekä 
lisätään 37 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 537/1999, uusi 7 kohta 

seuraavasti: 
   

37 § 

Käännyttämisen perusteet 

Ulkomaalainen voidaan käännyttää, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) hänen voidaan tuomitun vapausrangais-
tuksen perusteella tai muutoin perustellusti 
olettaa syyllistyvän Suomessa tai muussa 
pohjoismaassa rikokseen, josta on säädetty 
ankarampi rangaistus kuin yksi vuosi vanke-
utta;  

6) hänen voidaan aikaisemman toimintansa 
perusteella tai muutoin perustellusti olettaa 

ryhtyvän Suomessa sabotaasiin, vakoiluun, 
laittomaan tiedustelutoimintaan tai Suomen 
suhteita vieraaseen valtioon vaarantavaan 
toimintaan; tai 

7) on tehty sellainen häntä koskeva maas-
tapoistamispäätös, jota tarkoitetaan kolman-
sien maiden kansalaisia koskevien maasta-
poistamispäätösten vastavuoroisesta tunnus-
tamisesta annetun neuvoston direktiivin 
2001/40/EY 1—3 artiklassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä       kuu-

ta 20  . 
  

————— 

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2002 

  
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

  
 
 
 
  

Sisäasiainministeri Ville Itälä 
  
  



 HE 66/2002 vp   
    

    

  

9

Liite 
Rinnakkaistekstit 

Laki 

ulkomaalaislain 37 §:n muuttamisesta  

  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun ulkomaalaislain (378/1991) 37 §:n 1 mo-

mentin 5 ja 6 kohta sellaisina kuin ne ovat laissa 537/1999, sekä 
lisätään 37 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 537/1999, uusi 7 kohta 

seuraavasti: 
  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
  

37 § 

Käännyttämisen perusteet 

Ulkomaalainen voidaan käännyttää, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) hänen voidaan tuomitun 
vapausrangaistuksen perusteella tai muutoin 
perustellusti olettaa syyllistyvän Suomessa 
tai muussa pohjoismaassa rikokseen, josta 
on säädetty ankarampi rangaistus kuin yksi 
vuosi vankeutta; tai 

6) hänen voidaan aikaisemman toimintan-
sa perusteella tai muutoin perustellusti olet-
taa ryhtyvän Suomessa sabotaasiin, vakoi-
luun, laittomaan tiedustelutoimintaan tai 
Suomen suhteita vieraaseen valtioon vaa-
rantavaan toimintaan. 

 
 
 
 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
  
  

37 § 

Käännyttämisen perusteet 

Ulkomaalainen voidaan käännyttää, jos: 
— — — — — — — — — — — — — —  

5) hänen voidaan tuomitun 
vapausrangaistuksen perusteella tai muutoin 
perustellusti olettaa syyllistyvän Suomessa 
tai muussa pohjoismaassa rikokseen, josta 
on säädetty ankarampi rangaistus kuin yksi 
vuosi vankeutta; 

6) hänen voidaan aikaisemman toimintan-
sa perusteella tai muutoin perustellusti olet-
taa ryhtyvän Suomessa sabotaasiin, vakoi-
luun, laittomaan tiedustelutoimintaan tai 
Suomen suhteita vieraaseen valtioon vaa-
rantavaan toimintaan; tai 

7) on tehty sellainen häntä koskeva maas-
ta poistamispäätös, jota tarkoitetaan kol-
mansien maiden kansalaisia koskevien 
maasta poistamispäätösten vastavuoroises-
ta tunnustamisesta 28 päivänä toukokuuta 
2001 annetun direktiivin 2001/40/EY 1—3 
artiklassa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuu-

ta 20  . 
——— 

  
  


