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N:o 358

Laki
ulkomaalaislain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetun ulkomaalaislain (301/2004) 33 §:n 3
momentti, 34 §:n 2 momentti, 36 §:n 1 momentti, 55 §:n 1 momentti, 57 §:n otsikko sekä 1 ja
2 momentti, 58 ja 59 §, 60 §:n 2 momentti, 67 ja 68 §, 79 §:n 1 momentti sekä 149 §,
sellaisina kuin niistä ovat 36 §:n 1 momentti laissa 380/2006, 55 §:n 1 momentti ja 79 §:n 1
momentti laissa 34/2006, 60 §:n 2 momentti laissa 619/2006, 67 § osaksi viimeksi mainitussa
laissa ja 68 § osaksi laissa 360/2007, sekä
lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 619/2006, uusi 2 a ja 5 a
kohta ja lakiin uusi 49 a, 56 a sekä 60 a—60 c §, seuraavasti:
3§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —
2 a) kolmannen maan kansalaisella muun
maan kansalaista kuin unionin kansalaista ja
häneen rinnastettavaa;
— — — — — — — — — — — — —
5 a) pitkään oleskelleen kolmannen maan
kansalaisen EY-oleskeluluvalla Euroopan
unionin jäsenvaltion kolmannen maan kansa-

laiselle myöntämää pitkään oleskelleiden kolmannen maan kansalaisten asemasta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/109/EY
määriteltyä asemaa ja oleskelulupaa;
— — — — — — — — — — — — —
33 §
Oleskelulupalajit
— — — — — — — — — — — — —
Pysyvä oleskelulupa on voimassa toistaiseksi. Pysyvään oleskelulupaan rinnastetaan
voimassaoloajaltaan myös pitkään oleskel-

HE 94/2006
HaVM 35/2006
EV 295/2006,
Neuvoston direktiivi 2003/109/EY (32003L0109); EYVL N:o L 16, 23.1.2004, s. 44
57—2007
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leen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa.
34 §
Oleskelulupamerkintä
— — — — — — — — — — — — —
Pysyvään oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus P. Pitkään oleskelleen kolmannen
maan kansalaisen EY-oleskelulupaan merkitään kirjaintunnus P-EY.
36 §
Yleiset edellytykset oleskeluluvan myöntämiselle
Oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä,
jos ulkomaalaisen katsotaan vaarantavan
yleistä järjestystä tai turvallisuutta, kansanterveyttä taikka Suomen kansainvälisiä suhteita.
Kansanterveyden vaarantaminen ei kuitenkaan estä jatkoluvan myöntämistä, jos luvan
myöntämisen edellytykset ovat muutoin olemassa. Kansainvälisten suhteiden vaarantaminen ei kuitenkaan estä oleskeluluvan
myöntämistä perhesiteen perusteella tai oleskeluluvan myöntämistä ulkomaalaiselle, jolle
on unionin jäsenvaltiossa myönnetty pitkään
oleskelleen kolmannen maan kansalaisen
EY-oleskelulupa.
— — — — — — — — — — — — —
49 a §
Oleskeluluvan myöntäminen pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa saaneelle kolmannen maan kansalaiselle ja hänen perheenjäsenelleen
Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan toisessa unionin
jäsenvaltiossa saaneelle kolmannen maan
kansalaiselle myönnetään määräaikainen
oleskelulupa Suomessa tai ulkomailta haettuna:
1) taloudellisen toiminnan harjoittamista
varten ansiotyössä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana;

2) opintojen suorittamiseen tai ammattikoulutukseen osallistumista varten; taikka
3) muusta syystä.
Oleskelulupa myönnetään tilapäisenä tai
jatkuvana ottaen huomioon tarkoitetun oleskelun luonne.
Työntekoa varten myönnetään työntekijän
oleskelulupa tai muu oleskelulupa. Elinkeinon harjoittamista varten myönnetään elinkeinonharjoittajan oleskelulupa. Työntekijän
ja
elinkeinonharjoittajan
oleskeluluvan
myöntämisestä säädetään tarkemmin 5 luvussa.
Kun toisessa unionin jäsenvaltiossa pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan saaneelle myönnetään
tilapäinen tai jatkuva oleskelulupa, hänen
perheenjäsenelleen myönnetään samaksi
ajaksi tilapäinen tai jatkuva oleskelulupa
Suomessa tai ulkomailta haettuna.
55 §
Jatkoluvan pituus
Uusi määräaikainen oleskelulupa myönnetään enintään neljäksi vuodeksi.
— — — — — — — — — — — — —
56 a §
Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan myöntäminen
Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa myönnetään kolmannen maan kansalaiselle, joka on jatkuvan
oleskeluluvan saatuaan välittömästi ennen
oleskelulupahakemuksen jättämistä luvallisesti oleskellut maassa yhtäjaksoisesti viiden
vuoden ajan, jos edellytykset jatkuvan oleskeluluvan myöntämiselle ovat olemassa ja
pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan myöntämiselle ei
ole tässä laissa mainittuja esteitä.
Yhtäjaksoista oleskelua ei keskeytä alle
kuuden kuukauden yhtäjaksoinen oleskelu
Suomen ulkopuolella, jos poissaolojaksot
ovat kuitenkin yhteensä enintään kymmenen
kuukautta. Oleskelua voidaan erityisistä
syistä pitää yhtäjaksoisena edellä mainittuja
ajanjaksoja pidemmistä poissaolojaksoista
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huolimatta, joita ei kuitenkaan oteta huomioon oleskeluaikaa laskettaessa.
Viiden vuoden määräaika lasketaan ensimmäisen jatkuvaa maassa oleskelua varten
myönnetyn määräaikaisen oleskeluluvan alkamispäivästä tai maahantulopäivästä, jos
kolmannen maan kansalaisella on ollut jatkuva oleskelulupa maahan tullessaan.
Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupaa ei myönnetä kansainvälistä suojelua saavalle henkilölle.
57 §
Pysyvän oleskeluluvan ja pitkään oleskelleen
kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan myöntämisen esteet
Pysyvä oleskelulupa ja pitkään oleskelleen
kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä, jos:
1) ulkomaalaisen on todettu syyllistyneen
rikokseen, josta on säädetty rangaistukseksi
vankeutta;
2) ulkomaalainen on epäiltynä rikoksesta,
josta on säädetty rangaistukseksi vankeutta;
3) ulkomaalaisen on todettu syyllistyneen
kahteen tai useampaan rikokseen; taikka
4) ulkomaalainen on epäiltynä kahdesta tai
useammasta rikoksesta.
Rikoksesta tuomitun rangaistuksen ei tarvitse olla lainvoimainen. Harkittaessa oleskeluluvan myöntämisen esteitä on otettava huomioon rikollisen teon laatu ja vakavuus sekä
ulkomaalaisen Suomessa oleskelun pituus ja
siteet Suomeen.
— — — — — — — — — — — — —
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kaksi vuotta Euroopan unionin alueen ulkopuolella tai hän on oleskellut yhtäjaksoisesti
kuusi vuotta Suomen ulkopuolella.
Ulkomaalainen voi 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa, ennen kuin edellä
mainitut määräajat ovat kuluneet, tehdä hakemuksen siitä, että oleskelulupaa ei peruuteta.
Jos hakemukseen suostutaan, päätöksestä tulee ilmetä määräaika, jonka kuluessa oleskelulupaa ei peruuteta. Hakemukseen voidaan
suostua, jos oleskelu Suomen tai yhteisön
ulkopuolella on johtunut erityisestä tai poikkeuksellisesta syystä.
Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa
taikka pitkään oleskelleen kolmannen maan
kansalaisen EY-oleskelulupa voidaan peruuttaa, jos oleskelulupaa haettaessa on tietoisesti
annettu hakijan henkilöllisyyttä koskevia tai
muita päätökseen vaikuttaneita vääriä tietoja
taikka salattu sellainen seikka, joka olisi saattanut estää oleskeluluvan myöntämisen.
Määräaikainen oleskelulupa voidaan peruuttaa, jos niitä edellytyksiä, joiden perusteella oleskelulupa myönnettiin, ei enää ole
olemassa.
Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa
taikka pitkään oleskelleen kolmannen maan
kansalaisen EY-oleskelulupa voidaan peruuttaa, jos Schengen-valtio pyytää Suomea peruuttamaan ulkomaalaiselle Suomen myöntämän oleskeluluvan sillä perusteella, että ulkomaalainen on määrätty maahantulokieltoon
toisessa Schengen-valtiossa, ja hänet on määrätty poistettavaksi Schengen-alueelta sen
kaltaisilla perusteilla kuin 149 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa mainitaan.
59 §

58 §

Oleskeluluvan raukeaminen

Oleskeluluvan peruuttaminen

Oleskelulupa raukeaa, kun ulkomaalainen
karkotetaan maasta taikka hän saa Suomen
kansalaisuuden. Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa raukeaa lisäksi, jos toinen Euroopan unionin jäsenvaltio myöntää hänelle pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan.
Raukeamisesta tehdään merkintä ulkomaalaisrekisteriin.

Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa peruutetaan, kun ulkomaalainen on muuttanut
pysyvästi pois maasta tai hän on pysyvässä
tarkoituksessa oleskellut yhtäjaksoisesti kaksi
vuotta maan ulkopuolella.
Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupa peruutetaan, kun
ulkomaalainen on oleskellut yhtäjaksoisesti
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60 §

60 c §

Oleskeluluvan hakeminen

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan saaminen uudelleen

— — — — — — — — — — — — —
Oleskelulupaa voidaan 49, 49 a, 50—52,
52 a, 54, 56 ja 56 a §:n perusteella hakea
Suomessa. Hakemus jätetään kihlakunnan
poliisilaitokselle.
— — — — — — — — — — — — —
60 a §
Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan toisessa Euroopan
unionin jäsenvaltiossa saaneen kolmannen
maan kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä
oleskeluluvan hakeminen ja hakemuksen käsittely
Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskeluluvan toisessa unionin
jäsenvaltiossa saaneelle kolmannen maan
kansalaiselle ja hänen perheenjäsenelleen on
haettava oleskelulupaa mahdollisimman pian
ja kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden
kuluttua maahan saapumisesta. Oleskelulupaa voi hakea myös ennen maahan saapumista edellä mainitun oleskeluluvan myöntäneessä jäsenvaltiossa.
Oleskelulupahakemus on ratkaistava viimeistään neljän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Hakemuksen käsittelyaikaa voidaan pidentää enintään kolme kuukautta, jos hakemusta jätettäessä ei ole toimitettu kaikkia vaadittavia asiakirjoja, tai
muusta erityisestä syystä.
60 b §
Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupahakemuksen käsittely
Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EY-oleskelulupahakemusta koskeva
päätös on annettava hakijalle tiedoksi viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Määräaikaa voidaan pidentää, jos asian käsittelyssä on ollut poikkeuksellisia vaikeuksia.

Jos pitkään oleskelleen kolmannen maan
kansalaisen EY-oleskelulupa on peruutettu
58 §:n 2 momentin tai rauennut 59 §:n 1
momentin perusteella, EY-oleskelulupa
myönnetään hakemuksesta uudelleen. Lupa
myönnetään, jos hakija täyttää 39 §:ssä säädetyn toimeentuloedellytyksen eikä luvan
myöntämiselle ole 36 §:ssä säädettyjä esteitä.
Hakemus oleskeluluvan saamiseksi uudelleen on käsiteltävä viivytyksettä.
67 §
Ulkomaalaisvirasto oleskelulupaviranomaisena
Ulkomaalaisvirasto myöntää:
1) ensimmäisen oleskeluluvan ulkomailla
olevalle ulkomaalaiselle;
2) ensimmäisen oleskeluluvan ilman oleskelulupaa maahan saapuneelle ulkomaalaiselle 49, 49 a, 51, 52 ja 52 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa;
3) oleskeluluvan siinä tapauksessa, että
kihlakunnan poliisilaitos on saattanut asian
Ulkomaalaisviraston ratkaistavaksi.
Ulkomaalaisvirasto peruuttaa oleskeluluvan 58 §:n 1, 2 ja 6 momentissa mainituilla
perusteilla sekä peruuttaa myöntämänsä oleskeluluvan 58 §:n 4 ja 5 momentissa mainituilla perusteilla.
Ulkomaalaisvirasto päättää, ettei oleskelulupaa 58 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa peruuteta.
Ulkomaalaisvirasto toimii tietojen vaihtoa
harjoittavana yhteyspisteenä, josta säädetään
pitkään oleskelleiden kolmansien maiden
kansalaisten asemasta annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY 25 artiklassa.
68 §
Paikallispoliisi oleskelulupaviranomaisena
Ulkomaalaisen asuinpaikan kihlakunnan
poliisilaitos myöntää:
1) oleskeluluvan Suomen kansalaisen Suomessa olevalle perheenjäsenelle sekä tämän
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alaikäiselle naimattomalle lapselle sekä Suomessa asuvan ja oleskelunsa rekisteröineen
unionin kansalaisen Suomessa olevalle perheenjäsenelle ja tämän alaikäiselle naimattomalle lapselle;
2) uuden määräaikaisen oleskeluluvan;
3) pysyvän oleskeluluvan maassa oleskelevalle ulkomaalaiselle; ja
4) pitkään oleskelleen kolmannen maan
kansalaisen EY-oleskeluluvan.
Kihlakunnan poliisilaitos peruuttaa myöntämänsä oleskeluluvan 58 §:n 1, 2, 4 ja 5
momentissa mainituilla perusteilla.
Kihlakunnan poliisilaitos siirtää oleskeluluvan uuteen matkustusasiakirjaan.
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Maasta karkottamisen perusteet

1) joka oleskelee Suomessa ilman vaadittavaa oleskelulupaa;
2) jonka on todettu syyllistyneen rikokseen, josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta, taikka
jonka on todettu syyllistyneen toistuvasti rikoksiin;
3) joka on käyttäytymisellään osoittanut
olevansa vaaraksi muiden turvallisuudelle;
taikka
4) joka on ryhtynyt taikka jonka voidaan
aikaisemman toimintansa perusteella tai
muutoin perustellusta syystä epäillä ryhtyvän
Suomessa kansallista turvallisuutta vaarantavaan toimintaan.
Ulkomaalainen, jolle on Suomessa myönnetty pitkään oleskelleen kolmannen maan
kansalaisen EY-oleskelulupa, voidaan karkottaa maasta vain, jos hän muodostaa yleiselle järjestykselle tai yleiselle turvallisuudelle välittömän ja riittävän vakavan uhan.
Maasta voidaan 1 momentin 2 kohdassa
säädetyllä perusteella karkottaa myös ulkomaalainen, joka on jätetty syyntakeettomana
rangaistukseen tuomitsematta rikoslain 3 luvun 4 §:n nojalla.
Pakolaisen saa karkottaa 1 momentin 2—4
kohdassa tarkoitetussa tapauksessa. Pakolaista ei saa karkottaa kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa, johon nähden hän on
edelleen kansainvälisen suojelun tarpeessa.
Pakolaisen saa karkottaa vain valtioon, joka
suostuu ottamaan hänet vastaan.

Maasta voidaan karkottaa oleskeluluvalla
oleskellut ulkomaalainen:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

79 §
Rajoittamaton työnteko muun oleskeluluvan
kuin työntekijän oleskeluluvan nojalla
Oikeus tehdä ansiotyötä on ulkomaalaisella, jolle on myönnetty pysyvä oleskelulupa, pitkään oleskelleen kolmannen maan
kansalaisen EY-oleskelulupa tai jatkuva oleskelulupa muulla kuin työnteon tai ammatinharjoittamisen perusteella.
— — — — — — — — — — — — —
149 §

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki
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Laki
opintotukilain 1 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 1 §:n 3 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 399/2006, seuraavasti:
1§
Soveltamisala
— — — — — — — — — — — — —
Ulkomaalaiselle, joka asuu Suomessa vakinaisesti ja jonka maassa oleskelun peruste on
muu kuin opiskelu, voidaan myöntää opintotukea, jos:
1) hänelle on myönnetty ulkomaalaislaissa
tarkoitettu jatkuva (A) tai pysyvä (P) oleskelulupa taikka pitkään oleskelleen kolmannen
maan kansalaisen EY-oleskelulupa (P-EY);
2) hän on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin kansalainen tai tähän rinnas-

tettava taikka hänen perheenjäsenensä, jonka
oleskeluoikeus on ulkomaalaislain 10 luvussa
säädetyllä tavalla rekisteröity tai jolle on
myönnetty oleskelukortti; taikka
3) hän on Pohjoismaan kansalainen, joka
on rekisteröinyt oleskelunsa ulkomaalaislain
157 §:ssä säädetyllä tavalla siten kuin pohjoismaiden välillä väestön rekisteröinnistä on
sovittu.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki
HE 94/2006
HaVM 35/2006
EV 295/2006,
Neuvoston direktiivi 2003/109/EY (32003L0109); EYVL N:o L 16, 23.1.2004, s. 44
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N:o 360

Laki
ulkomaalaislain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetun ulkomaalaislain (301/2004) 47 §:n 3
momentti, 50 §, 68 §:n 1 momentti, 153—156 §, 157 §:n 1 momentti, 158—170 §, 171 §:n 1 ja
2 momentti, 172 §:n otsikko ja 5 momentti, 185 §:n 1 momentti ja 191 §:n 1 momentin 1 kohta,
sellaisina kuin niistä ovat 68 §:n 1 momentti osaksi laissa 34/2006 sekä 169 § ja 171 §:n 2
momentti viimeksi mainitussa laissa, sekä
lisätään 32 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 50 a, 153 a, 155 a, 156 a, 158 a, 159 a,
161 a—161 h, 168 a ja 168 b §, 172 §:ään uusi 6 momentti sekä lakiin uusi 172 a ja 172 b §
seuraavasti:
32 §
Ilmoitus kielteisestä päätöksestä
— — — — — — — — — — — — —
Kielteisen viisumipäätöksen perusteluiden
ilmoittamiseen sovelletaan 155 a §:ää, jos
päätös koskee unionin tai Suomen kansalaisen perheenjäsentä, johon sovelletaan 10 luvun säännöksiä.
47 §
Jatkuvan oleskeluluvan myöntäminen ulkomailla olevalle henkilölle
— — — — — — — — — — — — —
Kun ulkomaalaiselle on myönnetty jatkuva
tai pysyvä oleskelulupa, hänen perheenjäsenelleen myönnetään jatkuva oleskelulupa.
Kun ulkomaalaiselle on myönnetty 10 luvun
mukainen oleskelukortti unionin kansalaisen

perheenjäsenenä ja hän on säilyttänyt 161 d
tai 161 e §:n perusteella oleskeluoikeutensa
henkilökohtaisten perusteidensa nojalla, hänen perheenjäsenelleen myönnetään jatkuva
oleskelulupa.
— — — — — — — — — — — — —
50 §
Oleskeluluvan myöntäminen Suomen kansalaisen perheenjäsenelle
Suomessa asuvan Suomen kansalaisen perheenjäsenelle ja tämän alaikäiselle naimattomalle lapselle myönnetään perhesiteen perusteella jatkuva oleskelulupa Suomessa tai ulkomailla haettuna.
Jatkuva oleskelulupa myönnetään Suomessa asuvan Suomen kansalaisen muulle
omaiselle kuin perheenjäsenelle, jos oleskeluluvan epääminen olisi kohtuutonta sen
vuoksi, että asianomaisten on Suomessa tar-

HE 205/2006
HaVM 34/2006
EV 285/2006
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 2004/38/EY; (32004L0038); EYVL N:o L 158, 30.4.2004, s. 77,
2004/38/EY (32004L0038R(01); EYVL N:o L 229, 29.6.2004, s. 35 ja 2004/38/EY (32004L0038R(02); EYVL N:o
L 197, 28.7.2005, s. 34
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koitus jatkaa aikaisemmin viettämäänsä kiinteää perhe-elämää tai että omainen on täysin
riippuvainen Suomessa asuvasta Suomen
kansalaisesta. Muun omaisen on odotettava
lupahakemuksen käsittelyä ulkomailla.
Jos Suomen kansalainen on käyttänyt Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella
vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen
(ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY,
73/148/ETY,
75/34/ETY,
75/35/ETY,
90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivissä 2004/38/EY (vapaan liikkuvuuden direktiivi) säädettyä liikkumisoikeuttaan siirtymällä toiseen jäsenvaltioon tai oleskelemalla toisessa jäsenvaltiossa
ja perheenjäsen on siirtynyt hänen mukanaan
tai seurannut häntä myöhemmin, perheenjäsenen maahantuloon ja oleskeluun sovelletaan 10 luvun säännöksiä.
Tässä pykälässä tarkoitetun oleskeluluvan
myöntäminen ei edellytä, että ulkomaalaisen
toimeentulo on turvattu.
50 a §
Oleskeluluvan myöntäminen Suomessa asuvan unionin kansalaisen perheenjäsenelle
Suomessa asuvan ja oleskelunsa rekisteröineen unionin kansalaisen tai häneen rinnastettavan perheenjäsenelle taikka tämän alaikäiselle lapselle, jonka oleskeluoikeutta ei
voida rekisteröidä tai vahvistaa 10 luvun perusteella, myönnetään perhesiteen perusteella
jatkuva oleskelulupa. Oleskelulupa myönnetään Suomessa tai ulkomailla haettuna.
Tässä pykälässä tarkoitetun oleskeluluvan
myöntäminen Pohjoismaan kansalaisen perheenjäsenelle tai tämän alaikäiselle lapselle ei
edellytä, että ulkomaalaisen toimeentulo on
turvattu.
68 §
Paikallispoliisi oleskelulupaviranomaisena
Ulkomaalaisen asuinpaikan kihlakunnan
poliisilaitos myöntää:

1) oleskeluluvan Suomen kansalaisen Suomessa olevalle perheenjäsenelle ja tämän alaikäiselle naimattomalle lapselle sekä Suomessa asuvan ja oleskelunsa rekisteröineen
unionin kansalaisen Suomessa olevalle perheenjäsenelle ja tämän alaikäiselle naimattomalle lapselle;
2) uuden määräaikaisen oleskeluluvan; ja
3) pysyvän oleskeluluvan maassa oleskelevalle ulkomaalaiselle.
— — — — — — — — — — — — —
10 luku
Euroopan unionin kansalaisen ja häneen
rinnastettavan oleskelu
153 §
Luvun soveltamisala
Tätä lukua sovelletaan unionin kansalaiseen ja häneen rinnastettavaan sekä näiden
perheenjäseniin ja muihin omaisiin.
Tässä luvussa säädetään:
1) edellytyksistä, jotka koskevat sitä, miten
unionin kansalainen ja hänen perheenjäsenensä voivat käyttää oikeuttaan liikkua ja
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella;
2) unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä oikeudesta oleskella pysyvästi jäsenvaltioiden alueella;
3) 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja oikeuksia
koskevista rajoituksista, jotka perustuvat yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen
taikka kansanterveyteen.
Lukua sovelletaan unionin kansalaiseen,
joka siirtyy Suomeen, sekä hänen perheenjäseneensä, joka siirtyy toisesta jäsenvaltiosta
hänen mukanaan tai seuraa häntä myöhemmin ja joka ennen siirtymistään on oleskellut
unionin kansalaisen kanssa toisessa jäsenvaltiossa laillisesti ja muutoin kuin tilapäisesti.
Lukua sovelletaan Suomen kansalaisen
perheenjäseneen, jos Suomen kansalainen on
käyttänyt vapaan liikkuvuuden direktiivin
mukaista liikkumisoikeuttaan siirtymällä toiseen jäsenvaltioon tai oleskelemalla toisessa
jäsenvaltiossa ja jos perheenjäsen on siirtynyt
hänen mukanaan tai seurannut häntä myöhemmin ja ennen siirtymistään oleskellut
Suomen kansalaisen kanssa toisessa jäsenvaltiossa laillisesti ja muutoin kuin tilapäisesti.
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153 a §

155 §

Poikkeus luvun soveltamisalaan

Unionin kansalaisen maahantulo ja oleskelu

Unionin kansalaiselle, jonka oleskeluoikeutta ei voida rekisteröidä tai vahvistaa tämän luvun säännösten perusteella, voidaan
poikkeuksellisesti myöntää oleskelulupa 4 luvun perusteella.
Unionin kansalaisen perheenjäsenelle, joka
itse ei ole unionin kansalainen, myönnetään
oleskelulupa 4 luvun perusteella, jos häneen
ei sovelleta tämän luvun säännöksiä.

Unionin kansalaisen maahantulon ja oleskelun edellytyksenä on, että hänellä on voimassa oleva henkilötodistus tai passi.
Jos unionin kansalaisella tai hänen perheenjäsenellään, joka ei ole unionin kansalainen, ei ole vaadittavaa matkustusasiakirjaa tai
mahdollisesti tarvittavaa viisumia, hänelle on
ennen maahanpääsyn epäämistä varattava tilaisuus hankkia tarpeelliset asiakirjat tai
saada ne toimitetuiksi, taikka osoittaa muilla
keinoin, että hänellä on oikeus liikkua ja
oleskella vapaasti.

154 §
Unionin kansalaisen perheenjäsen
Unionin kansalaisen perheenjäseniä ovat
hänen:
1) aviopuolisonsa;
2) alle 21-vuotiaat tai hänen huollettavinaan olevat jälkeläisensä suoraan alenevassa
polvessa samoin kuin hänen aviopuolisonsa
vastaavat jälkeläiset;
3) huollettavinaan olevat sukulaisensa suoraan ylenevässä polvessa samoin kuin hänen
aviopuolisonsa vastaavat sukulaiset.
Jos Suomessa asuva unionin kansalainen
on alaikäinen, hänen huoltajansa on perheenjäsen.
Tätä lukua sovellettaessa aviopuolisoihin
rinnastetaan jatkuvasti yhteisessä taloudessa
avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sukupuolestaan riippumatta, jos he ovat
asuneet vähintään kaksi vuotta yhdessä. Tätä
lukua sovellettaessa heidän välisensä suhde
rinnastetaan avioliittoon. Kahden vuoden yhdessä asumista ei kuitenkaan edellytetä, jos
yhteisessä taloudessa asuvilla on lapsi yhteisessä huollossa tai jos on muu painava syy.
Unionin kansalaisen perheenjäseneen rinnastetaan muu omainen hänen kansalaisuuteensa katsomatta, jos:
1) hän on lähtömaassaan sellaisen unionin
kansalaisen huollettavana, joka on ensisijainen oleskeluoikeuden haltija, tai hän asui samassa taloudessa tämän kanssa; taikka
2) vakavat terveydelliset syyt ehdottomasti
edellyttävät, että kyseinen unionin kansalainen hoitaa häntä henkilökohtaisesti.
2
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155 a §
Unionin kansalaisen perheenjäsenen maahantulo
Jos unionin kansalaisen perheenjäsen ei ole
unionin kansalainen, hänen maahantulonsa ja
oleskelunsa edellytyksenä on voimassa oleva
passi. Tällaiselta perheenjäseneltä voidaan
vaatia viisumi, jos perheenjäsen on sellaisen
valtion kansalainen, jolta neuvoston asetuksen mukaan vaaditaan viisumi.
Perheenjäseneltä, jolla on voimassa oleva
vapaan liikkuvuuden direktiivissä tarkoitettu
oleskelukortti, ei edellytetä viisumia, eikä hänen passiinsa merkitä maahantulo- tai maastapoistumisleimoja. Oleskelukortti on esitettävä saavuttaessa maahan Schengen-alueen
ulkopuolelta.
Kielteinen päätös viisumiasiassa on annettava viisuminhakijalle kirjallisesti, ja se on
perusteltava, jollei tämä ole vastoin Suomen
tai unionin muun jäsenvaltion turvallisuusetuja.
156 §
Yleinen järjestys ja yleinen turvallisuus
Unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä maahantulon ja maassa oleskelun edellytyksenä on, että heidän ei katsota vaarantavan yleistä järjestystä tai yleistä turvallisuutta.
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Maahantulon estämisen ja maasta poistamisen yleisen järjestyksen tai yleisen turvallisuuden vuoksi tulee perustua yksinomaan yksilön omaan käyttäytymiseen, eikä perusteena
voida pitää pelkästään aikaisempia rikostuomioita. Yksilön käyttäytymisen on muodostettava todellinen, välitön ja riittävän vakava
uhka, joka vaikuttaa johonkin yhteiskunnan
olennaiseen etuun. Perustelut, jotka eivät liity
yksittäiseen tapaukseen tai jotka johtuvat
yleistävistä näkökohdista, eivät ole hyväksyttäviä.
156 a §
Kansanterveys
Unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä maahantuloa ja maassa oleskelua voidaan rajoittaa kansanterveyteen liittyvistä
syistä. Rajoitukset voivat perustua vain tautiin, joka on jokin Maailman terveysjärjestön
asiaan kuuluvissa asiakirjoissa määritelty,
mahdollisesti epidemian aiheuttava tauti tai
muu tarttuva tauti, johon sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn Suomen kansalaisen vapautta voitaisiin taudin leviämisen estämiseksi rajoittaa.
Kansanterveyttä uhkaava tauti, joka ilmenee maahan saapumista seuraavien kolmen
kuukauden jälkeen, ei saa olla perusteena
maasta poistamiselle.
Unionin kansalaiselta tai hänen perheenjäseneltään voidaan, jos se on selvästi tarpeellista, kolmen kuukauden kuluessa saapumispäivästä vaatia, että hänelle tehdään maksuton lääkärintarkastus sen toteamiseksi, ettei
hänellä ole mitään 1 momentissa tarkoitetuista taudeista. Tarkastusta ei saa vaatia suoritettavaksi järjestelmällisesti kaikille hakijoille.
157 §
Pohjoismaan kansalaisen maahantulo ja
oleskelu
Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisilla on oikeus saapua maahan ilman
passia suoraan näistä valtioista ja oleskella
Suomessa rekisteröimättä oleskeluoikeuttaan.
— — — — — — — — — — — — —

158 §
Unionin kansalaisen lyhytaikainen oleskelu
Unionin kansalainen saa oleskella Suomessa rekisteröimättä oleskeluoikeuttaan
enintään kolme kuukautta ilman muita edellytyksiä tai muodollisuuksia kuin se, että hänellä on voimassa oleva henkilökortti tai
passi.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee
myös unionin kansalaisen perheenjäsentä,
joka ei ole unionin kansalainen ja jolla on
voimassa oleva passi.
Työnhakijana oleva unionin kansalainen
saa oleskella Suomessa kolmen kuukauden
jälkeenkin kohtuullisen ajan rekisteröimättä
oleskeluoikeuttaan, jos hän edelleen hakee
työtä ja jos hänellä on tosiasialliset mahdollisuudet saada työtä.
158 a §
Oikeus oleskella yli kolme kuukautta
Unionin kansalainen saa oleskella Suomessa yli kolmen kuukauden ajan, jos:
1) hän harjoittaa taloudellista toimintaa
palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana;
2) hänellä on itseään ja perheenjäseniään
varten riittävät varat ja tarvittaessa sairausvakuutus niin, että he eivät turvautumalla toistuvasti toimeentulotuesta annetussa laissa
säädettyyn toimeentulotukeen tai siihen rinnastettaviin etuuksiin taikka muulla vastaavalla tavalla oleskelunsa aikana muodostu rasitteeksi Suomen sosiaalihuoltojärjestelmälle;
3) hän on kirjoittautunut Suomessa hyväksyttyyn oppilaitokseen pääasiallisena tarkoituksenaan osallistua koulutukseen ja hänellä
on itseään ja perheenjäseniään varten riittävät
varat oleskelua varten ja tarvittaessa sairausvakuutus niin, että he eivät turvautumalla
toistuvasti toimeentulotuesta annetussa laissa
säädettyyn toimeentulotukeen tai siihen rinnastettaviin etuuksiin taikka muulla vastaavalla tavalla oleskelunsa aikana muodostu rasitteeksi Suomen sosiaalihuoltojärjestelmälle;
taikka
4) hän on 1—3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävän unionin kansalaisen perheenjäsen.

N:o 360
Edellä 1 momentissa säädetty oleskeluoikeus on myös unionin kansalaisen perheenjäsenellä, joka ei itse ole unionin kansalainen,
jos unionin kansalainen täyttää 1 momentin
1—3 kohdassa säädetyt edellytykset.
Jos oleskeluoikeus perustuu opiskeluun,
oleskeluoikeus unionin kansalaisen perheenjäsenenä on vain:
1) unionin kansalaisen aviopuolisolla; sekä
2) unionin kansalaisen tai hänen aviopuolisonsa alle 21-vuotiaalla tai hänen huollettavanaan olevalla lapsella.
Pohjoismaan kansalaisen perheenjäsenellä
on oleskeluoikeus, vaikka hänen toimeentulonsa ei olisi turvattu.
159 §
Unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinti
Jos unionin kansalainen oleskelee Suomessa yli kolme kuukautta, hänen on rekisteröitävä oleskelunsa. Rekisteröintihakemus jätetään asuinpaikan kihlakunnan poliisilaitokselle kolmen kuukauden kuluessa maahantulopäivästä.
Unionin kansalaisen annettua selvityksen
siitä, että hän täyttää rekisteröinnin edellytykset, hänelle on välittömästi annettava rekisteröintitodistus, jossa mainitaan hänen nimensä
ja osoitteensa sekä rekisteröinnin päivämäärä.

159 a §
Selvitykset oleskeluoikeuden rekisteröinnille
Rekisteröintitodistusta haettaessa on esitettävä voimassa oleva henkilökortti tai passi
sekä:
1) jos kyse on ansiotyöstä, työnantajalta
saatu vahvistus palvelussuhteesta tai todistus
työssäolosta;
2) jos hakija on itsenäinen ammatinharjoittaja, selvitys ammatinharjoittamisesta;
3) jos hakija on 158 a §:n 1 momentin 2
kohdassa tarkoitettu unionin kansalainen, selvitys siitä, että hänellä on itseään ja perheenjäseniään varten riittävät varat, ja tarvittaessa
selvitys sairausvakuutuksesta;
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4) jos hakija on 158 a §:n 1 momentin 3
kohdassa tarkoitettu opiskelija, selvitys siitä,
että hän on kirjoilla Suomessa hyväksytyssä
oppilaitoksessa ja hänellä on riittävä sairausvakuutusturva, sekä henkilökohtainen vakuutus tai muu vastaava selvitys siitä, että hänellä on itseään ja perheenjäseniään varten
riittävät varat; hakijalta ei saa vaatia, että hän
henkilökohtaisessa vakuutuksessaan esittää
tietyn määrän varoja.
160 §
Työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan aseman säilyttäminen
Edellä 158 a §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitetussa tapauksessa unionin kansalainen, joka ei enää ole työntekijä tai itsenäinen
ammatinharjoittaja, säilyttää työntekijän tai
itsenäisen
ammatinharjoittajan
aseman,
vaikka hän:
1) joutuu tilapäisesti työkyvyttömäksi sairauden tai tapaturman vuoksi;
2) yli vuoden työskenneltyään joutuu työttömäksi tahtomattaan ja työvoimatoimisto rekisteröi hänet työnhakijaksi;
3) alle vuoden kestäneen määräaikaisen
työsuhteen päätyttyä tai kahdentoista ensimmäisen kuukauden aikana joutuu työttömäksi
tahtomattaan ja työvoimatoimisto rekisteröi
hänet työnhakijaksi; tällöin hän säilyttää
työntekijän asemansa kuuden kuukauden
ajan; taikka
4) aloittaa ammatillisen koulutuksen, joka
liittyy hänen aiempaan työskentelyynsä,
taikka jos hän on tahtomattaan työttömänä,
muun ammatillisen koulutuksen.
161 §
Oleskelukortti
Unionin kansalaisen perheenjäsenelle, joka
ei ole unionin kansalainen, myönnetään hakemuksesta unionin kansalaisen perheenjäsenen
oleskelukortti, jos perheenkokoaja täyttää
157 tai 158 a §:ssä säädetyt edellytykset.
Oleskelukortti myönnetään, jos perheenjäsenellä on tarkoitus oleskella Suomessa yli
kolme kuukautta.
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161 a §
Oleskelukortin hakeminen

Unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttia on haettava kolmen kuukauden
kuluessa maahantulosta.
Oleskelukorttia haettaessa on esitettävä:
1) voimassa oleva passi;
2) asiakirja, joka osoittaa avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen;
3) sen unionin kansalaisen rekisteröintitodistus, jonka mukana hakija tulee tai jota hän
seuraa;
4) 154 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa
tarkoitetussa tapauksessa selvitys sukulaissuhteesta;
5) 154 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa selvitys pysyvästä suhteesta asianomaiseen unionin kansalaiseen;
6) 154 §:n 4 momentissa tarkoitetussa tapauksessa koti- tai lähtömaan viranomaisen
antama asiakirja, josta käy ilmi, että muut
omaiset ovat unionin kansalaisen huollettavina tai asuivat samassa taloudessa tämän
kanssa, taikka selvitys vakavista terveydellisistä syistä, jotka ehdottomasti edellyttävät,
että unionin kansalainen henkilökohtaisesti
hoitaa asianomaista muuta omaista.
161 b §
Oleskelukortin myöntäminen
Unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti on myönnettävä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä. Hakemuksen jättämisestä on annettava
välittömästi todistus.
161 c §
Oleskelukortin voimassaolo
Unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukortti myönnetään viideksi vuodeksi tai
jos oleskelun aiottu kesto on vähemmän kuin
viisi vuotta, oleskelun aiotuksi kestoksi.
Oleskelukortin voimassaoloaikaa arvioitaessa ei oteta huomioon tilapäisiä poissaoloja,
jotka eivät ylitä kuutta kuukautta vuodessa,

eivätkä pidemmät poissaolot asevelvollisuuden suorittamista varten eikä yksi enintään
kahdentoista peräkkäisen kuukauden poissaolo tärkeästä syystä, kuten raskauden ja synnytyksen, vakavan sairauden, opiskelun tai
ammatillisen koulutuksen tai työtehtäviä varten toisen unionin jäsenvaltion tai kolmannen
maan alueelle tapahtuvan siirron vuoksi.
161 d §
Perheenjäsenen oleskeluoikeuden säilyminen
unionin kansalaisen kuoltua tai poistuttua
Suomesta
Unionin kansalaisen kuolema tai poistuminen maasta ei vaikuta hänen sellaisen perheenjäsenensä oleskeluoikeuteen, joka on
unionin kansalainen. Perheenjäsenen on kuitenkin ennen pysyvän oleskeluoikeuden saamista täytettävä 158 a §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset.
Unionin kansalaisen perheenjäsen, joka
itse ei ole unionin kansalainen ja joka on
oleskellut Suomessa perheenjäsenenä vähintään yhden vuoden ajan ennen unionin kansalaisen kuolemaa, ei menetä oleskeluoikeuttaan tämän kuollessa. Ennen kuin perheenjäsen saa oikeuden pysyvään oleskeluun, hänen
oleskeluoikeuteensa sovelletaan vaatimusta,
jonka mukaan hänen on voitava todistaa olevansa työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja taikka että hänellä on itseään ja perheenjäseniään varten riittävät varat niin, että
hän ja hänen perheenjäsenensä eivät oleskelunsa aikana muodostu rasitteeksi Suomen
sosiaalihuoltojärjestelmälle, ja kattava sairausvakuutusturva Suomessa taikka että hän on
nämä edellytykset täyttävän unionin kansalaisen Suomeen jo muodostuneen perheen jäsen. Tällainen perheenjäsen säilyttää oleskeluoikeutensa yksinomaan henkilökohtaisten
perusteiden nojalla.
Unionin kansalaisen kuollessa tai poistuessa maasta hänen lapsensa tai lasten tosiasiallisena huoltajana toimiva vanhempi ei, kansalaisuudestaan riippumatta, menetä oleskeluoikeuttaan ennen lasten opintojen päättymistä, jos lapset oleskelevat Suomessa ja ovat
kirjoilla oppilaitoksessa opiskellakseen siellä.
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161 e §
Perheenjäsenen oleskeluoikeuden säilyminen
avioliiton purkautuessa
Unionin kansalaisen avioliiton purkautuminen ei vaikuta unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskeluoikeuteen, jos perheenjäsen on unionin kansalainen. Perheenjäsenen
on kuitenkin ennen pysyvän oleskeluoikeuden saamista täytettävä 158 a §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset.
Unionin kansalaisen perheenjäsen, joka
itse ei ole unionin kansalainen, ei menetä
oleskeluoikeuttaan avioliiton purkautuessa,
jos:
1) avioliitto on kestänyt vähintään kolme
vuotta, joista yhden vuoden Suomessa;
2) unionin kansalaisen lasten huolto on
aviopuolisoiden sopimuksin tai tuomioistuimen päätöksellä uskottu aviopuolisolle, joka
ei ole unionin kansalainen;
3) erityisen vaikea tilanne, kuten väkivalta
avioliitossa, sitä edellyttää; taikka
4) aviopuolisoiden sopimuksin tai tuomioistuimen päätöksen mukaan aviopuolisolla,
joka ei ole unionin kansalainen, on oikeus
tavata alaikäistä lasta ja tuomioistuin on katsonut, että tapaamisten on tapahduttava Suomessa.
Ennen kuin 2 momentissa tarkoitettu perheenjäsen, joka ei ole unionin kansalainen,
saa oikeuden pysyvään oleskeluun, hänen
oleskeluoikeuteensa sovelletaan vaatimusta,
jonka mukaan hänen on voitava todistaa olevansa työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja taikka että hänellä on itseään ja perheenjäseniään varten riittävät varat niin, että
hän ja hänen perheenjäsenensä eivät oleskelunsa aikana muodostu rasitteeksi Suomen
sosiaalihuoltojärjestelmälle, ja kattava sairausvakuutusturva Suomessa taikka että hän on
nämä edellytykset täyttävän unionin kansalaisen Suomeen jo muodostuneen perheen jäsen. Tällainen perheenjäsen säilyttää oleskeluoikeutensa yksinomaan henkilökohtaisten
perusteiden nojalla.

1175

senellään on 158 §:ssä säädetty oikeus lyhytaikaiseen oleskeluun, jos hän ei turvautumalla toistuvasti toimeentulotuesta annetussa
laissa säädettyyn toimeentulotukeen tai siihen
rinnastettaviin etuuksiin taikka muulla vastaavalla tavalla oleskelunsa aikana muodosta
kohtuutonta rasitetta Suomen sosiaalihuoltojärjestelmälle.
Unionin kansalaisella ja hänen perheenjäsenellään on 158 a, 161 d tai 161 e §:ssä
säädetty oikeus oleskella Suomessa yli kolmen kuukauden ajan, jos hän täyttää näissä
pykälissä säädetyt edellytykset.
Yksittäisessä tapauksessa, jossa on perusteltua aihetta epäillä, että unionin kansalainen
tai hänen perheenjäsenensä ei täytä 158 a,
161 d tai 161 e §:ssä säädettyjä edellytyksiä,
voidaan tutkia täyttyvätkö edellytykset.
161 g §
Oikeus pysyvään oleskeluun
Unionin kansalaisella, joka on oleskellut
Suomessa laillisesti ja yhtäjaksoisesti viisi
vuotta, on oikeus pysyvään oleskeluun. Tähän oikeuteen ei sovelleta, mitä lyhytaikaisen
ja yli kolme kuukautta kestävän oleskelun
edellytyksistä säädetään.
Mitä 1 momentissa säädetään, koskee
myös unionin kansalaisen perheenjäsentä,
joka itse ei ole unionin kansalainen ja joka on
oleskellut Suomessa unionin kansalaisen
kanssa laillisesti ja yhtäjaksoisesti viisi
vuotta.
Oleskelun yhtäjaksoisuuteen eivät vaikuta
tilapäiset poissaolot, jotka eivät ylitä yhteensä kuutta kuukautta vuodessa, eivätkä pidemmät poissaolot asevelvollisuuden suorittamista varten eikä yksi enintään kahdentoista peräkkäisen kuukauden poissaolo tärkeästä syystä, kuten raskauden ja synnytyksen, vakavan sairauden, opiskelun tai ammatillisen koulutuksen tai työtehtäviä varten
toisen unionin jäsenvaltion tai kolmannen
maan alueelle tapahtuvan siirron vuoksi.
161 h §

161 f §
Oleskeluoikeuden säilyminen
Unionin kansalaisella ja hänen perheenjä-

Unionin kansalaiselle annettava pysyvän
oleskeluoikeuden osoittava todistus
Unionin kansalaiselle, jolla on oikeus py-
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syvään oleskeluun, annetaan hakemuksesta
pysyvän oleskeluoikeuden osoittava todistus.
Todistus on annettava viivytyksettä oleskelun keston tarkistamisen jälkeen.
162 §
Pysyvä oleskelukortti
Unionin kansalaisen perheenjäsenelle, joka
ei ole unionin kansalainen ja jolla on oikeus
pysyvään oleskeluun, myönnetään hakemuksesta pysyvä oleskelukortti kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä.
Pysyvää oleskelukorttia koskeva hakemus
on tehtävä ennen oleskelukortin voimassaoloajan päättymistä.
Oleskelun keskeytymiset, jotka ovat yhtäjaksoisesti korkeintaan kahden vuoden pituisia, eivät vaikuta pysyvän oleskelukortin voimassaoloon.
163 §
Työskentelyn tai ammatin harjoittamisen
päättäneiden henkilöiden oikeus pysyvään
oleskeluun
Oikeus pysyvään oleskeluun ennen viiden
vuoden yhtäjaksoista oleskelua, on työntekijällä tai itsenäisellä ammatinharjoittajalla,
joka:
1) päättäessään työskentelynsä on saavuttanut vanhuuseläkkeeseen oikeuttavan iän ja
on työskennellyt tai harjoittanut ammattia
Suomessa vähintään viimeksi kuluneet 12
kuukautta sekä asunut Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta; jos itsenäisellä
ammatinharjoittajalla ei ole oikeutta vanhuuseläkkeeseen, hän saa oikeuden pysyvään
oleskeluun täytettyään 60 vuotta;
2) on päättänyt työskentelynsä pysyvän
työkyvyttömyyden vuoksi asuttuaan Suomessa yhtäjaksoisesti kaksi vuotta; taikka
3) työskenneltyään ja asuttuaan Suomessa
yhtäjaksoisesti kolme vuotta on siirtynyt
työskentelemään toisen unionin jäsenvaltion
alueelle asuen edelleen Suomessa ja säännönmukaisesti palaa Suomeen päivittäin tai vähintään kerran viikossa.
Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu työkyvyttömyys johtuu työtapaturmasta tai am-

mattitaudista, joka oikeuttaa unionin kansalaisen Suomessa lakisääteiseen eläkkeeseen,
asumisen kestolla ei ole merkitystä pysyvän
oleskeluoikeuden saamisen kannalta.
Pysyvän oleskeluoikeuden saamiseksi 1
momentin 1 tai 2 kohdan nojalla hyväksi
luetaan myös työssäolo toisen jäsenvaltion
alueella. Omasta tahdosta riippumattomat
työttömyysjaksot, jotka työvoimatoimisto on
kirjannut, tai ammatinharjoittamisen katkaisseet jaksot, jotka ovat aiheutuneet hakijasta
riippumattomista syistä, sekä sairaudesta tai
tapaturmasta johtuvat poissaolojaksot katsotaan työssäolojaksoiksi.
Asumisen ja työnteon kestolle 1 momentin
1 kohdassa ja asumisen kestolle 1 momentin
2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä ei sovelleta, jos työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan aviopuoliso on Suomen kansalainen tai on menettänyt Suomen kansalaisuuden sen seurauksena, että hän on solminut
avioliiton kyseisen työntekijän tai itsenäisen
ammatinharjoittajan kanssa.
Pysyvän oleskeluoikeuden 1 tai 2 momentin nojalla saaneen työntekijän tai itsenäisen
ammatinharjoittajan perheenjäsenillä on pysyvä oleskeluoikeus Suomessa.
Jos työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja kuolee ollessaan työelämässä, ennen
kuin hän on saanut 1 tai 2 momenttiin perustuvan pysyvän oleskeluoikeuden, hänen
kanssaan Suomessa asuvilla perheenjäsenillään on oikeus jäädä pysyvästi Suomeen, jos:
1) työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja on asunut Suomessa yhtäjaksoisesti kahden vuoden ajan ennen kuolemaansa;
2) työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan kuolema aiheutui työtapaturmasta tai
ammattitaudista; taikka
3) kuolleen työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan aviopuoliso on menettänyt
Suomen kansalaisuuden sen seurauksena, että
hän on solminut avioliiton työntekijän tai itsenäisen ammatinharjoittajan kanssa.

164 §
Työnteko ja elinkeinon harjoittaminen
Sillä, jolla on tämän luvun mukainen oleskeluoikeus, on rajoittamaton oikeus tehdä an-
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siotyötä ilman työntekijän oleskelulupaa ja
harjoittaa elinkeinoa ilman elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa.

on rekisteröity tai jolle on myönnetty oleskelukortti, karkotetaan maasta tai hän saa Suomen kansalaisuuden.

165 §

167 §

Oleskeluoikeuden rekisteröinnin ja oleskelukortin peruuttaminen

Unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä käännyttämisen perusteet

Oleskeluoikeuden rekisteröinti ja määräaikainen oleskelukortti peruutetaan, jos:
1) se, jonka oleskeluoikeus on rekisteröity
tai jolle on myönnetty määräaikainen oleskelukortti, on muuttanut pysyvästi pois Suomesta;
2) se, jonka oleskeluoikeus on rekisteröity
tai jolle on myönnetty määräaikainen oleskelukortti, on pysyvässä tarkoituksessa oleskellut yhtäjaksoisesti kaksi vuotta Suomen ulkopuolella; taikka
3) edellytyksiä, joiden perusteella oleskeluoikeus on rekisteröity tai määräaikainen
oleskelukortti on myönnetty, ei enää ole.
Pysyvä oleskeluoikeus tai pysyvä oleskelukortti peruutetaan, jos unionin kansalainen tai
hänen perheenjäsenensä on ollut yhtäjaksoisesti yli kaksi vuotta poissa Suomesta.
Oleskeluoikeuden rekisteröinti, pysyvä
oleskeluoikeus taikka määräaikainen tai pysyvä oleskelukortti peruutetaan, jos se on
saatu antamalla tietoisesti hakijan henkilöllisyyttä koskevia taikka muita asiaan vaikuttavia vääriä tietoja tai salaamalla tällaisia tietoja taikka muutoin oikeuksien väärinkäytöllä.
Suomesta muuttanut voi tehdä kahden
vuoden kuluessa maastamuutosta hakemuksen siitä, että oleskeluoikeuden rekisteröintiä
tai oleskelukorttia ei peruuteta. Jos hakemukseen suostutaan, päätöksestä tulee ilmetä
aika, jonka kuluessa peruuttamiseen ei ryhdytä.

Unionin kansalainen tai hänen perheenjäsenensä voidaan käännyttää, jos hänen oleskeluoikeuttaan ei ole rekisteröity tai hänelle
ei ole myönnetty oleskelukorttia sekä jos:
1) hän ei täytä 155, 156 tai 156 a §:ssä
säädettyjä maahantulon edellytyksiä;
2) hän turvautumalla toistuvasti toimeentulotuesta annetussa laissa säädettyyn toimeentulotukeen tai siihen rinnastettaviin etuuksiin
taikka muulla vastaavalla tavalla lyhytaikaisen oleskelunsa aikana kohtuuttomasti rasittaa Suomen sosiaalihuoltojärjestelmää;
3) hänen Suomessa oleskelunsa jatkaminen
edellyttäisi oleskeluoikeuden rekisteröimistä
tai oleskelukortin myöntämistä, mutta hän ei
täytä oleskeluoikeuden rekisteröimisen tai
oleskelukortin myöntämisen edellytyksiä;
taikka
4) hänet on määrätty maahantulokieltoon
yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä.

166 §
Oleskeluoikeuden rekisteröinnin ja oleskelukortin raukeaminen
Oleskeluoikeuden rekisteröinti tai oleskelukortti raukeaa, jos se, jonka oleskeluoikeus

168 §
Unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä maasta karkottamisen perusteet
Unionin kansalainen, jonka oleskeluoikeus
on rekisteröity, taikka unionin kansalaisen
perheenjäsen, jolle on myönnetty oleskelukortti, voidaan karkottaa maasta, jos hän ei
täytä 158 a, 161 d tai 161 e §:ssä säädettyjä
oleskeluoikeuden edellytyksiä taikka hänen
katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä tai
yleistä turvallisuutta 156 §:ssä säädetyin
edellytyksin taikka kansanterveyttä 156 a
§:ssä säädetyin edellytyksin.
Unionin kansalainen, joka on saanut pysyvän oleskeluoikeuden, tai unionin kansalaisen perheenjäsen, jolle on myönnetty pysyvä
oleskelukortti, voidaan karkottaa maasta ai-
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noastaan yleiseen järjestykseen tai yleiseen
turvallisuuteen liittyvistä vakavista syistä.
Unionin kansalainen, joka on laillisesti
oleskellut maassa edelliset kymmenen vuotta,
voidaan karkottaa maasta ainoastaan yleiseen
turvallisuuteen liittyvistä pakottavista syistä.
Unionin kansalainen, joka on alaikäinen,
voidaan karkottaa maasta ainoastaan yleiseen
turvallisuuteen liittyvistä pakottavista syistä,
jollei karkottaminen ole lapsen edun mukaista.
Edellä 3 ja 4 momentissa säädetyksi pakottavaksi syyksi katsotaan se, että unionin kansalaisen on todettu syyllistyneen tekoon, josta
ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin
yksi vuosi vankeutta, ja hänen rikoksen vakavuuden tai rikollisen toiminnan jatkumisen
perusteella arvioidaan olevan vaaraksi yleiselle turvallisuudelle tai hänen epäillään vakavasti vaarantavan Suomen tai muun valtion
turvallisuutta.
168 a §
Työntekijän ja työnhakijan maasta poistaminen
Edellä 167 §:n 2 kohdassa tai 168 §:n 1
momentissa säädetystä poiketen unionin kansalainen tai hänen perheenjäsenensä voidaan
käännyttää tai karkottaa maasta ainoastaan
yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä 156 §:ssä säädetyin
edellytyksin tai kansanterveyteen liittyvistä
syistä 156 a §:ssä säädetyin edellytyksin, jos
unionin kansalainen on työntekijä tai itsenäinen ammatinharjoittaja taikka hän on tullut
maahan työnhakuun ja voi esittää näyttöä
todellisista mahdollisuuksistaan löytää työtä.

168 b §
Maasta karkottamisen kokonaisharkinta
Ennen yleiseen järjestykseen tai yleiseen
turvallisuuteen liittyviin syihin perustuvaa
maasta karkottamista koskevaa päätöstä on
otettava huomioon, kuinka kauan unionin
kansalainen tai hänen perheenjäsenensä on
oleskellut maassa, hänen ikänsä, terveydentilansa sekä perhetilanteensa ja taloudellinen

tilanteensa ja kuinka hyvin asianomainen on
kotoutunut Suomen yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Lisäksi on otettava huomioon, missä
määrin unionin kansalaisella ja hänen perheenjäsenellään on yhteyksiä kotimaahansa.
169 §
Pohjoismaan kansalaisen käännyttämisen ja
maasta karkottamisen perusteet
Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan kansalainen, jonka oleskelua Suomessa ei ole
157 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla rekisteröity, voidaan käännyttää, jos hänen katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä tai
yleistä turvallisuutta 156 §:ssä säädetyin
edellytyksin taikka kansanterveyttä 156 a
§:ssä säädetyin edellytyksin.
Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalainen, jonka oleskelu Suomessa on rekisteröity 157 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla,
voidaan karkottaa maasta, jos hänen katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä tai yleistä
turvallisuutta taikka kansanterveyttä.
Jos Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan
kansalainen on oleskellut maassa yli viisi
vuotta, hänet voidaan karkottaa maasta ainoastaan yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvistä vakavista syistä ja, jos
oleskelu on kestänyt yli kymmenen vuotta,
hänet voidaan karkottaa maasta ainoastaan
yleiseen turvallisuuteen liittyvistä pakottavista syistä.
170 §
Maahantulokiellon määrääminen ja peruuttaminen
Jos unionin kansalaisen tai hänen perheenjäsenensä maasta poistaminen perustuu siihen, että hänen katsotaan vaarantavan yleistä
järjestystä tai yleistä turvallisuutta taikka
kansanterveyttä, hänelle voidaan käännyttämistä tai maasta karkottamista koskevassa
päätöksessä määrätä enintään 15 vuoden pituinen maahantulokielto.
Maahantulokielto voidaan muuttuneiden
olojen vuoksi tai tärkeän henkilökohtaisen
syyn vuoksi hakemuksesta peruuttaa koko-
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naan tai osittain. Päätös asiassa on tehtävä
viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen tekemisestä.
171 §
Toimivaltaiset viranomaiset
Hakijan asuinpaikan kihlakunnan poliisilaitos rekisteröi oleskeluoikeuden ulkomaalaisrekisteriin sekä myöntää määräaikaisen ja
pysyvän oleskelukortin.
Hakijan asuinpaikan kihlakunnan poliisilaitos peruuttaa rekisteröidyn oleskeluoikeuden sekä määräaikaisen ja pysyvän oleskelukortin. Se myös hakemuksesta päättää, että
oleskeluoikeuden rekisteröintiä tai oleskelukorttia ei 165 §:n 4 momentissa tarkoitetussa
tapauksessa peruuteta.
— — — — — — — — — — — — —
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antamalla tietoisesti hakijan henkilöllisyyttä
koskevia taikka muita asiaan vaikuttavia vääriä tietoja tai salaamalla tällaisia tietoja taikka
muutoin oikeuksien väärinkäytöllä, kuten
avioliitolla, joka on solmittu yksinomaan
tässä luvussa säädettyjen oikeuksien saamiseksi.
172 b §
Tarkemmat säännökset unionin kansalaisen
oleskelusta
Tarkempia säännöksiä unionin kansalaisen
ja häneen rinnastettavan sekä perheenjäsenten maahantuloa, oleskelua ja maasta poistamista koskevasta hallinnollisesta menettelystä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
185 §

172 §
Ulkomaalaisrikkomus
Unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä maasta poistamisen täytäntöönpano
— — — — — — — — — — — — —
Käännyttämistä tai maasta karkottamista
koskevan päätöksen tiedoksiannossa on ilmoitettava aika, jonka kuluessa käännytetyn
tai maasta karkotetun on poistuttava maasta.
Tämän ajan on oltava vähintään yksi kuukausi päätöksen tiedoksi antamisesta, jollei
maasta poistumiselle ole perusteltua kiireellistä syytä. Tänä aikana päätöstä ei voida
panna täytäntöön 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 järjestykselle tai yleiselle turvallisuudelle aiheuttama uhka on edelleen todellinen, ja arvioitava, ovatko olosuhteet karkottamispäätöksen
tekemisen jälkeen muuttuneet.

191 §

172 a §

Valituskiellot

Oikeuksien väärinkäyttö

Seuraaviin tämän lain nojalla tehtyihin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
1) viisumin myöntämistä, viisumin voimassaoloajan tai viisumiin merkittyjen oles-

Tämän luvun mukaiset oikeudet voidaan
evätä, lopettaa tai peruuttaa, jos ne on saatu
3

Ulkomaalainen, joka
1) oleskelee maassa ilman vaadittavaa matkustusasiakirjaa, viisumia tai oleskelulupaa
taikka laiminlyö velvollisuutensa rekisteröidä
oleskelunsa taikka hakea oleskelukortti tai
pysyvä oleskelukortti,
2) oikeudetta tekee ansiotyötä tai harjoittaa
elinkeinoa,
3) jättää noudattamatta 118 §:n nojalla
määrätyn ilmoittautumisvelvollisuuden, 119
§:n nojalla määrätyn muun velvollisuuden tai
130 §:n nojalla annetun kutsun saapua antamaan tietoja oleskelustaan, taikka
4) tulee maahan, vaikka hänelle on määrätty maahantulokielto yleiseen järjestykseen
tai yleiseen turvallisuuteen taikka kansanterveyteen liittyvistä syistä,
on tuomittava ulkomaalaisrikkomuksesta
sakkoon.
— — — — — — — — — — — — —
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kelupäivien muuttamista, viisumin peruuttamista taikka viisumipäätöksen perustelujen
ilmoittamista koskeva päätös, jollei kyse ole
sellaisen unionin tai Suomen kansalaisen perheenjäsentä koskevasta kielteisestä viisumipäätöksestä, johon sovelletaan 10 luvun sään-

nöksiä unionin kansalaisen ja hänen perheenjäsentensä oikeudesta liikkua vapaasti;
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2007.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki
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Laki
opintotukilain 1 §:n muuttamisesta
Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2007

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 21 päivänä tammikuuta 1994 annetun opintotukilain (65/1994) 1 §:n 2 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 768/2001, seuraavasti:
1§
Soveltamisala
— — — — — — — — — — — — —
Suomen kansalaista koskevia tämän lain
säännöksiä sovelletaan myös henkilöön:
1) joka Euroopan yhteisön lainsäädännön
taikka Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa tekemän so-

pimuksen nojalla on oikeutettu tämän lain
mukaiseen opintotukeen; taikka
2) jolla on ulkomaalaislain (301/2004) 10
luvussa säädetty oikeus pysyvään oleskeluun
Suomessa.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2007.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sisäasiainministeri Kari Rajamäki

HE 205/2006
HaVM 34/2006
EV 285/2006
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 2004/38/EY; (32004L0038); EYVL N:o L 158, 30.4.2004, s. 77,
2004/38/EY (32004L0038R(01); EYVL N:o L 229, 29.6.2004, s. 35 ja 2004/38/EY (32004L0038R(02); EYVL N:o
L 197, 28.7.2005, s. 34
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Tasavallan presidentin asetus
Nigerian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan
kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppa- ja kehitysministerin esittelystä,
säädetään:
1§
Helsingissä 22 päivänä kesäkuuta 2005
Suomen tasavallan hallituksen ja Nigerian
liittotasavallan hallituksen välillä tehty sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 23
päivänä toukokuuta 2006 ja jonka tasavallan
presidentti on hyväksynyt 21 päivänä heinäkuuta 2006 ja jonka hyväksymistä koskevat
nootit on vaihdettu 21 päivänä maaliskuuta
2007, on voimassa 20 päivästä huhtikuuta
2007 niin kuin siitä on sovittu.
2§
Nigerian kanssa tehdyn sijoitusten edistä-

mistä ja suojaamista koskevan sopimuksen
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten
voimaansaattamisesta 21 päivänä heinäkuuta
2006 annettu laki (655/2006) tulee voimaan
20 päivänä huhtikuuta 2007.
3§
Sopimuksen muut kuin lainsäädännön
alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.
4§
Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä
huhtikuuta 2007.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007
Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 34/2007)
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Maa- ja metsätalousministeriön asetus
eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen
eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista 14 päivänä maaliskuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (231/1997) 2, 10, 10 a, 10 b, 19 ja 20 §,
sellaisina kuin ne ovat, 2 ja 20 § asetuksessa 666/2004, 10, 10 a ja 10 b § viimeksi
mainitussa asetuksessa ja asetuksessa 572/2006 ja 19 § viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä
lisätään päätökseen uusi 10 c § seuraavasti:
2§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) tuonnilla eläinten, niiden alkioiden ja
sukusolujen tuomista kolmansista maista
Suomeen;
2) nautaeläimillä kotieläiminä pidettäviä
nautaeläimiä mukaan lukien biisoni (Bison
bison) ja vesipuhveli (Bubalus bubalus);
3) sioilla kotieläiminä pidettäviä sikoja
mukaan lukien tarhatut villisiat;
4) lampailla ja vuohilla kotieläiminä pidettäviä lampaita ja vuohia;
5) sukusoluilla munasoluja ja siemennestettä sekä vesieläinten hedelmöitettyä tai hedelmöittämätöntä mätiä taikka maitia;
6) hevosella hevosen- tai aasinsukuista
eläintä tai näiden lajien risteytysten jälkeläistä;
7) siipikarjalla kanoja, kalkkunoita, helmikanoja, ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäisiä,
kyyhkysiä, fasaaneja ja peltopyitä;
8) sileälastaisilla linnuilla strutseja, emuja
ja nanduja;
9) linnuilla muita kuin 7 ja 8 kohdassa
mainittuja lintuja;
10) siitosmunilla haudottavaksi tarkoitettuja munia;
11) muilla sorkka- ja kavioeläimillä muita
kuin 2, 3, 4 ja 6 kohdassa mainittuja sorkkaja kavioeläimiä;

12) kaloilla viljeltäviksi, luonnonvesiin istutettaviksi tai lampiin siirrettäviksi tuotavia
eläviä kaloja;
13) nilviäisillä edelleen kasvatettaviksi, lihotettaviksi tai uudelleen sijoitettaviksi tuotavia eläviä nilviäisiä (Mollusca), jotka kuuluvat luokkaan Bivalia (simpukat) tai Gastropoda (kotilot);
14) äyriäisillä viljeltäviksi, luonnonvesiin
istutettaviksi tai lampiin siirrettäviksi tuotavia eläviä äyriäisiä;
15) koristekaloilla kaloja, joita pidetään,
kasvatetaan tai saatetaan markkinoille ainoastaan koristetarkoituksiin;
16) kylmän veden koristekaloilla seuraavia
koristekalalajeja: karppi, koikarppi, ruohokarppi, hopeapaksuotsa, marmoripaksuotsa,
ruutana, kultakala, suutari, monni, ahven,
hauki, piikkikampela, silli ja kilohaili, kuningaslohi, turska, Tyynenmeren turska, kolja,
viiksimade sekä kaikki Salmonidae heimon
lohikalat, mukaan lukien harjus ja siika;
17) trooppisilla koristekaloilla muita koristekaloja kuin kylmän veden koristekaloja;
18) huolitsijalla yrityksiä tai henkilöitä,
jotka toimittavat eläviä eläimiä tai niiden alkioita ja sukusoluja jälleenmyyjille tai tukkukauppiaille, tuovat lähetykset näiden puolesta
maahan ja toimittavat yksittäiset tilaukset
suoraan asiakkaille Euroopan unionin alueella;
19) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota; sekä
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20) tavaralla sukusoluja, alkioita ja siitosmunia.
Milloin tässä asetuksessa viitataan Euroopan yhteisön säädöksiin, tarkoitetaan kyseistä
säädöstä sellaisena, kuin se on siihen mahdollisesti myöhemmin tehtyine muutoksineen.
10 §
Elävät kalat ja niiden sukusolut
Viljeltäväksi tarkoitettuja eläviä kaloja ja
niiden sukusoluja saadaan tuoda Suomeen
edellyttäen, että:
1) kalat ja niiden sukusolut ovat peräisin
viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen
sekä niiden mätimunien ja sukusolujen sekä
ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelystä
peräisin olevien elävien kalojen sekä niistä
saatavien tuotteiden tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista tehdyn komission päätöksen 2003/858/EY liitteessä I
mainitulta alueelta;
2) tuotavan lähetyksen mukana on 1 kohdassa
mainitun
komission
päätöksen
2003/858/EY liitteen II mallin mukainen
eläinten terveystodistus, jonka osalta on noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III;
3) kalat ja niiden sukusolut on kuljetettu
olosuhteissa, jotka eivät muuta niiden terveysasemaa; sekä
4) kalat ja niiden sukusolut tuodaan vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (212/1996) mukaisesti rekisteröityyn viljelylaitokseen.
Vesiviljelystä peräisin olevia eläviä kaloja,
jotka on tuonnin jälkeen tarkoitettu istuta ja
ongi -kalastukseen, saadaan tuoda Suomeen
edellyttäen, että:
1) lähetys täyttää 1 momentin vaatimukset;
sekä
2) kalat istutetaan vain lampiin eikä järvialueille tai muille rajaamattomille vesialueille.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun tuonnin osalta on varmistettava, että kuljetusvesi
ei saastuta luonnonvesiä.
Luonnosta peräisin olevia, istutettaviksi tai
lampiin siirrettäviksi tarkoitettuja kaloja saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain
Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä

tuontiluvalla. Lupa voidaan myöntää, jos
tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot
tuonnille.
Ihmisravinnoksi tuotavien elävien kalojen
tuontiehdoista säädetään Euroopan yhteisön
ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja
jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista
annetussa maa- ja metsätalousministeriön
asetuksessa (592/2006).
Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena
esiintyvän kalalajin tai kalakannan tai niiden
sukusolujen maahantuonnista säädetään lisäksi kalastuslain (286/1982) 94 §:ssä.
10 a §
Elävät nilviäiset ja niiden sukusolut
Edelleen kasvatettaviksi, lihotettaviksi tai
uudelleensijoitettaviksi tuotavia eläviä nilviäisiä ja niiden sukusoluja saadaan tuoda Suomeen edellyttäen, että:
1) nilviäiset ja niiden sukusolut ovat peräisin nilviäisten sekä niiden mätimunien ja sukusolujen edelleen kasvattamista, lihottamista, uudelleensijoittamista tai ihmisravinnoksi käyttämistä varten tapahtuvaan tuontiin
liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista
tehdyn
komission
päätöksen
2003/804/EY liitteessä I mainitulta alueelta;
2) tuotavan lähetyksen mukana on 1 kohdassa
mainitun
komission
päätöksen
2003/804/EY liitteen II mallin mukainen
eläinten terveystodistus, jonka osalta on noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III;
3) nilviäiset ja niiden sukusolut on kuljetettu olosuhteissa, jotka eivät muuta niiden
terveysasemaa; sekä
4) nilviäiset ja niiden sukusolut tuodaan
yhteisön vähimmäistoimista simpukoiden
tiettyjen sairauksien torjumiseksi annetun
neuvoston direktiivin 95/70/EY 3 artiklan 1
kohdan mukaisesti rekisteröidylle viljelylaitokselle.
Istutettavaksi tarkoitettuja nilviäisiä saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain
Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä
tuontiluvalla. Lupa voidaan myöntää, jos
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tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot
tuonnille.
Edellä 1 ja 2 momentissa säädetty ei kuitenkaan koske pysyvästi akvaarioissa pidettäviä koristenilviäisiä ja niiden sukusoluja.
Ihmisravinnoksi tuotavien elävien nilviäisten tuontiehdoista säädetään Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista
ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa.
10 b §
Elävät äyriäiset ja niiden sukusolut
Viljeltäviksi, luonnonvesiin istutettaviksi
tai lampiin siirrettäviksi tarkoitettuja eläviä
makeanveden rapuja saadaan tuoda Suomeen
kolmansista maista vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa
voidaan myöntää, jos tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan
välttämättömät ehdot tuonnille.
Makeanveden rapujen sukusoluja sekä
muita äyriäisiä ja niiden sukusoluja saadaan
tuoda istutusta tai viljelyä varten Suomeen
kolmansista maista vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa
voidaan myöntää, jos tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan
välttämättömät ehdot tuonnille.
Edellä 1 ja 2 momentissa säädetty ei kuitenkaan koske pysyvästi akvaarioissa pidettäviä koristeäyriäisiä ja niiden sukusoluja.
Ihmisravinnoksi tuotavien elävien äyriäisten tuontiehdoista säädetään Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista
ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa.
Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena
esiintyvän rapulajin tai rapukantojen tai niiden sukusolujen maahantuonnista säädetään
lisäksi kalastuslain 94 §:ssä.
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10 c §
Elävät koristekalat

Tätä pykälää sovelletaan:
1) luonnosta pyydystettyihin kaloihin,
jotka tuodaan koristekaloina käytettäviksi;
2) huolitsijoiden tai tukkukauppiaiden tuomiin koristekaloihin;
3) koristekaloihin, jotka on tuotu sijoitettaviksi eläinkauppoihin, puutarhamyymälöihin,
puutarhalampiin, näyttelyakvaarioihin ja
muihin kaupallisiin tiloihin, joista ei ole suoraa yhteyttä luonnonvesiin.
Tätä pykälää ei sovelleta sellaisiin yksityishenkilön mukanaan kuljettamiin tai tilaamiin koristekaloihin, joita ei ole tarkoitettu
myytäviksi tai välitettäviksi ja joita pidetään
muissa kuin kaupallisissa akvaarioissa tai
puutarhalammissa, joista ei ole suoraa yhteyttä luonnonvesiin.
Kylmänveden koristekaloja saadaan tuoda
maahan vain niistä maista, jotka on mainittu
komission päätöksen 2003/858/EY liitteessä I
tai koristekalojen tuontiin liittyvistä eläinten
terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista annetun komission päätöksen 2006/656/EY liitteen I
osassa I. Trooppisia koristekaloja saadaan
tuoda maahan vain niistä maista, jotka on
mainittu komission päätöksen 2006/656/EY
liitteen I osassa II.
Kylmänveden koristekalojen tuontierän
mukana on oltava komission päätöksen
2006/656/EY liitteen II mallin mukainen
eläinten terveyttä koskeva todistus ja trooppisten koristekalojen tuontierän mukana on
oltava kyseisen päätöksen liitteen IV mallin
mukainen eläinten terveyttä koskeva todistus.
Todistusten osalta on lisäksi noudatettava komission päätöksen 2006/656/EY liitettä III.
Kylmän veden koristekalat on kuljetettava
suoraan vesiviljelyrekisteristä annetun maaja
metsätalousministeriön
päätöksen
(212/1996) mukaisesti rekisteröityihin tiloihin.
Tuotuja koristekaloja ei saa vapauttaa kalanviljelylaitoksiin tai muihin altaisiin, mistä
ne voisivat karata luonnonvesiin. Koristekalojen kasvatusvesi ei saa olla suoraan yhteydessä luonnonvesiin.
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19 §

20 §

Rekisteröinti ja eläintilat

Luettelo

Elintarviketurvallisuusvirasto pitää valvontaa varten rekisteriä 3–6 §:ssä, 7 §:n 1 momentissa, 8, 9 ja 9 a §:ssä, 10, 10 a ja
10 c §:ssä, 11 §:n 1 momentissa, 12 §:n 1
momentissa sekä 13 §:ssä tarkoitettujen
eläinten ja tavaroiden tuojista. Näiden tuojien
on viimeistään 10 arkipäivää ennen ensimmäistä tuontia tehtävä kirjallinen ilmoitus
tuonnista Elintarviketurvallisuusvirastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Ilmoituksesta
on käytävä ilmi seuraavat tiedot:
1) tuojan nimi, osoite ja puhelinnumero;
2) eläinlaji tai tavara, jonka tuojaksi pyytää
rekisteröintiä; sekä
3) maa, josta eläimet tai tavarat aiotaan
tuoda.
Rekisteröitymisilmoitus on uusittava vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu määräajassa, tuoja
poistetaan rekisteristä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettujen eläinten
tuojilla on oltava käytössään tilat, joissa eläimet voidaan tarvittaessa pitää eristyksessä.

Edellä 3–6 §:ssä, 7 §:n 1 momentissa, 8, 9
ja 9 a §:ssä, 10, 10 a ja 10 c §:ssä, 11 §:n 1
momentissa, 12 §:n 1 momentissa sekä
13 §:ssä tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden
tuojien on pidettävä luetteloa kaikista vastaanottamistaan tuontilähetyksistä. Luettelosta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:
1) lähetyksen saapumispäivämäärä;
2) lähetyksen sisältö (eläinten laji, lukumäärä ja mahdolliset tunnistusmerkit tai tavara ja määrä);
3) alkuperämaa;
4) eläinten alkuperätila tai tavaroiden alkuperälaitos; sekä
5) seuraavat vastaanottajat, jos tuoja on
luovuttanut eläimiä tai tavaroita eteenpäin.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa
on säilytettävä vähintään viisi vuotta tuonnin
jälkeen. Luettelo on pyynnöstä esitettävä
kunnan- tai läänineläinlääkärille.
Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä
huhtikuuta 2007.

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2007
Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja
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