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ulkomaalaislain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 3 §:n 5 a kohta, 33, 34, 36, 49 a, 56 a, 57, 58 ja 59 §,

60 §:n 2 momentti, 60 a—60 c §, 67 §:n 4 momentti, 68 §:n 1 momentti, 79 §:n 1 momentti ja
149 §,

sellaisina kuin ne ovat, 3 §:n 5 a kohta, 49 a, 58, 59 ja 60 a—60 c §, 68 §:n 1 momentti,
79 §:n 1 momentti ja 149 § laissa 358/2007, 33 ja 57 § osaksi laissa 358/2007, 34 § ja 60 §:n
2 momentti laissa 631/2011, 36 § osaksi laeissa 358/2007 ja 549/2010, 56 a § laeissa 358/2007
ja 1338/2011 ja 67 §:n 4 momentti laissa 1338/2011, sekä

lisätään lakiin uusi 34 a—34 c ja 149 a § seuraavasti:

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

5 a) pitkään oleskelleen kolmannen maan
kansalaisen EU-oleskeluluvalla Euroopan
unionin jäsenvaltion kolmannen maan kansa-
laiselle myöntämää pitkään oleskelleiden kol-
mansien maiden kansalaisten asemasta anne-
tussa neuvoston direktiivissä 2003/109/EY,
siten kuin se on muutettuna direktiivillä
2011/51/EU, määriteltyä asemaa ja oleskelu-
lupaa;
— — — — — — — — — — — — —

33 §

Oleskelulupalajit

Oleskelulupa on joko määräaikainen tai
pysyvä.

Määräaikainen oleskelulupa myönnetään
tilapäisluonteista (tilapäinen oleskelulupa) tai
jatkuvaluonteista (jatkuva oleskelulupa)
maassa oleskelua varten. Lupaviranomainen
ratkaisee maassa oleskelun tarkoituksen ot-
taen huomioon ulkomaalaisen antamat tiedot
maahantulonsa tarkoituksesta.

Pysyvä oleskelulupa on voimassa toistai-
seksi. Pysyvään oleskelulupaan rinnastetaan
voimassaoloajaltaan myös pitkään oleskel-
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leen kolmannen maan kansalaisen EU-oles-
kelulupa.

34 §

Oleskelulupakorttiin tehtävät merkinnät

Oleskelun luonteen osoitukseksi oleskelu-
lupakorttiin merkitään kirjaintunnus. Jatku-
van oleskeluluvan kirjaintunnus on A, tilapäi-
sen oleskeluluvan B, pysyvän oleskeluluvan
P ja pitkään oleskelleen kolmannen maan
kansalaisen EU-oleskeluluvan P-EU.

Oleskelulupakorttiin tehdään lisäksi mer-
kintä direktiivistä, jonka perusteella oleskelu-
lupa on myönnetty.

34 a §

Pakolaiselle tai toissijaista suojelua saavalle
myönnettyyn pitkään oleskelleen kolmannen
maan kansalaisen EU-oleskelulupaan tehtä-

vät merkinnät

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kan-
salaisen EU-oleskelulupaan, joka myönne-
tään pakolaiselle tai toissijaista suojelua saa-
valle, merkitään kansainvälistä suojelua
myöntäneen Euroopan unionin jäsenvaltion
nimi ja päivämäärä, jona kansainvälistä suo-
jelua on myönnetty. Jos pakolaisaseman tai
toissijaisen suojeluaseman on myöntänyt
muu Euroopan unionin jäsenvaltio kuin
Suomi, sitä on ennen merkinnän tekemistä
pyydettävä vahvistamaan, että pakolaisasema
tai toissijainen suojeluasema on edelleen voi-
massa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu merkintä
tehdään toisen Euroopan unionin jäsenvaltion
pyynnöstä, jos se myöntää kolmannen maan
kansalaiselle pakolaisaseman tai toissijaisen
suojeluaseman sen jälkeen, kun Suomi on
myöntänyt hänelle pitkään oleskelleen kol-
mannen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan.
Merkintää muutetaan oma-aloitteisesti tai toi-
sen Euroopan unionin jäsenvaltion pyyn-
nöstä, jos vastuu pakolaisaseman myöntämi-
sestä siirretään jäsenvaltiolta toiselle pakolai-
sia koskevan vastuun siirtämisestä tehdyn eu-
rooppalaisen sopimuksen (SopS 46/1990) pe-
rusteella sen jälkeen, kun Suomi on myöntä-
nyt pitkään oleskelleen kolmannen maan
kansalaisen EU-oleskeluluvan.

Kun pitkään oleskelleen kolmannen maan
kansalaisen EU-oleskelulupaa on sen myön-
tämisen jälkeen muutettu 2 momentissa tar-
koitetulla tavalla, lupa on annettava viimeis-
tään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun
vastuu pakolaisaseman myöntämisestä on
siirtynyt Suomelle tai merkintää koskeva, toi-
sen Euroopan unionin jäsenvaltion pyyntö on
otettu vastaan.

34 b §

Oleskelulupamerkintää koskeva toiselle
Euroopan unionin jäsenvaltiolle osoitettu

pyyntö

Suomen on pyydettävä pitkään oleskelleen
kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulu-
van myöntänyttä Euroopan unionin jäsenval-
tiota tekemään oleskelulupaan 34 a §:n 1
momentissa tarkoitettu merkintä, jos Suomi
myöntää oleskeluluvan haltijalle pakolaisase-
man tai toissijaisen suojeluaseman, ennen
kuin Suomi on myöntänyt hänelle pitkään
oleskelleen kolmannen maan kansalaisen
EU-oleskeluluvan.

Suomen on pyydettävä pitkään oleskelleen
kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulu-
van myöntänyttä Euroopan unionin jäsenval-
tiota muuttamaan oleskeluluvassa olevaa 34 a
§:n 1 momentissa tarkoitettua merkintää, jos
vastuu pakolaisaseman myöntämisestä oles-
keluluvan haltijalle siirretään Suomelle pako-
laisia koskevan vastuun siirtämisestä tehdyn
eurooppalaisen sopimuksen perusteella, en-
nen kuin Suomi on myöntänyt hänelle pit-
kään oleskelleen kolmannen maan kansalai-
sen EU-oleskeluluvan.

34 c §

Oleskelulupamerkintään liittyvään vahvistus-
pyyntöön vastaaminen

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kan-
salaisen EU-oleskeluluvassa olevaan merkin-
tään liittyvään, pakolaisaseman tai toissijai-
sen suojeluaseman voimassaolon vahvista-
mista koskevaan Euroopan unionin jäsenval-
tion pyyntöön on vastattava viimeistään kuu-
kauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.
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36 §

Yleiset edellytykset oleskeluluvan myöntämi-
selle

Oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä,
jos ulkomaalaisen katsotaan vaarantavan
yleistä järjestystä tai turvallisuutta, kansanter-
veyttä taikka Suomen kansainvälisiä suhteita.
Kansanterveyden vaarantaminen ei kuiten-
kaan estä jatkoluvan myöntämistä, jos luvan
myöntämisen edellytykset ovat muutoin ole-
massa. Kansainvälisten suhteiden vaaranta-
minen ei kuitenkaan estä oleskeluluvan
myöntämistä perhesiteen perusteella tai oles-
keluluvan myöntämistä ulkomaalaiselle, jolle
on unionin jäsenvaltiossa myönnetty pitkään
oleskelleen kolmannen maan kansalaisen
EU-oleskelulupa.

Oleskelulupa voidaan jättää myöntämättä,
jos on perusteltua aihetta epäillä ulkomaalai-
sen tarkoituksena olevan maahantuloa tai
maassa oleskelua koskevien säännösten kier-
täminen.

Oleskelulupa perhesiteen perusteella voi-
daan jättää myöntämättä, jos on perusteltua
aihetta epäillä perheenkokoajan saaneen oles-
kelulupansa maahantuloa tai maassa oleske-
lua koskevia säännöksiä kiertämällä anta-
malla vääriä tietoja henkilöllisyydestään tai
perhesuhteistaan.

49 a §

Oleskeluluvan myöntäminen pitkään oleskel-
leen kolmannen maan kansalaisen EU-oles-
keluluvan toisessa Euroopan unionin jäsen-
valtiossa saaneelle kolmannen maan kansa-

laiselle ja hänen perheenjäsenelleen

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kan-
salaisen EU-oleskeluluvan toisessa unionin
jäsenvaltiossa saaneelle kolmannen maan
kansalaiselle myönnetään määräaikainen
oleskelulupa Suomessa tai ulkomailta haet-
tuna:

1) taloudellisen toiminnan harjoittamista
varten ansiotyössä tai itsenäisenä ammatin-
harjoittajana;

2) opintojen suorittamiseen tai ammatti-
koulutukseen osallistumista varten; taikka

3) muusta syystä.

Oleskelulupa myönnetään tilapäisenä tai
jatkuvana ottaen huomioon tarkoitetun oles-
kelun luonne.

Työntekoa varten myönnetään työntekijän
oleskelulupa tai muu oleskelulupa. Elinkei-
non harjoittamista varten myönnetään elin-
keinonharjoittajan oleskelulupa. Työntekijän
ja elinkeinonharjoittajan oleskeluluvan
myöntämisestä säädetään tarkemmin 5 lu-
vussa.

Kun toisessa unionin jäsenvaltiossa pit-
kään oleskelleen kolmannen maan kansalai-
sen EU-oleskeluluvan saaneelle myönnetään
tilapäinen tai jatkuva oleskelulupa, hänen
perheenjäsenelleen myönnetään samaksi
ajaksi tilapäinen tai jatkuva oleskelulupa
Suomessa tai ulkomailta haettuna.

56 a §

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansa-
laisen EU-oleskeluluvan myöntäminen

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kan-
salaisen EU-oleskelulupa myönnetään kol-
mannen maan kansalaiselle, joka on jatkuvan
oleskeluluvan saatuaan välittömästi ennen
oleskelulupahakemuksen jättämistä luvalli-
sesti oleskellut maassa yhtäjaksoisesti viiden
vuoden ajan, jos edellytykset jatkuvan oles-
keluluvan myöntämiselle ovat olemassa ja
pitkään oleskelleen kolmannen maan kansa-
laisen EU-oleskeluluvan myöntämiselle ei
ole tässä laissa mainittuja esteitä.

Alle kuuden kuukauden yhtäjaksoinen
oleskelu Suomen ulkopuolella ei keskeytä
yhtäjaksoista oleskelua, jos poissaolojaksot
ovat yhteensä enintään kymmenen kuukautta.
Oleskelua voidaan erityisistä syistä pitää yh-
täjaksoisena edellä mainittuja ajanjaksoja pi-
demmistä poissaolojaksoista huolimatta, joita
ei kuitenkaan oteta huomioon oleskeluaikaa
laskettaessa. Jos pitkään oleskelleen kolman-
nen maan kansalaisen EU-oleskeluluvan ha-
kija on Euroopan unionin sinisen kortin hal-
tija, alle kahdentoista kuukauden yhtäjaksoi-
nen oleskelu Euroopan unionin ulkopuolella
ei keskeytä yhtäjaksoista oleskelua, jos pois-
saolojaksot ovat yhteensä enintään kahdek-
santoista kuukautta.

Viiden vuoden määräaika lasketaan ensim-
mäisen jatkuvaa maassa oleskelua varten
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myönnetyn määräaikaisen oleskeluluvan al-
kamispäivästä tai maahantulopäivästä, jos
kolmannen maan kansalaisella on ollut jat-
kuva oleskelulupa maahan tullessaan. Pako-
laisen ja toissijaista suojelua saavan osalta
määräaika lasketaan kansainvälistä suojelua
koskevan hakemuksen jättöpäivästä. Viiden
vuoden yhtäjaksoista oleskelua laskettaessa
otetaan huomioon myös laillinen oleskelu toi-
sessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa, jos
kolmannen maan kansalainen on Euroopan
unionin sinisen kortin haltija, joka välittö-
mästi ennen oleskelulupahakemuksen jättä-
mistä on oleskellut luvallisesti maassa yhtä-
jaksoisesti kaksi vuotta.

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kan-
salaisen EU-oleskelulupaa ei myönnetä hu-
manitaarista suojelua saavalle.

57 §

Pysyvän oleskeluluvan ja pitkään oleskelleen
kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulu-

van myöntämisen esteet

Pysyvä oleskelulupa ja pitkään oleskelleen
kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelu-
lupa 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 tar-
vitse olla lainvoimainen. Harkittaessa oleske-
luluvan myöntämisen esteitä on otettava huo-
mioon rikollisen teon laatu ja vakavuus sekä
ulkomaalaisen Suomessa oleskelun pituus ja
siteet Suomeen.

Jos ulkomaalainen on tuomittu ehdotto-
maan vankeusrangaistukseen, pysyvä oleske-
lulupa voidaan myöntää, jos siitä, kun tuo-
mittu rangaistus on kokonaan suoritettu, on
hakemuksen ratkaisuhetkellä kulunut yli
kolme vuotta. Jos ulkomaalainen on tuomittu
ehdolliseen vankeuteen, pysyvä oleskelulupa
voidaan myöntää, jos siitä, kun rangaistuksen
koeaika on kulunut loppuun, on kulunut yli

kaksi vuotta. Muissa tapauksissa pysyvä oles-
kelulupa voidaan myöntää, kun rikoksen te-
kopäivästä on hakemuksen ratkaisuhetkellä
kulunut yli kaksi vuotta.

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kan-
salaisen EU-oleskelulupaa ei myönnetä pako-
laisasemaan tai toissijaiseen suojeluasemaan
perustuvan oleskelun perusteella, jos asema
on peruutettu 108 §:n 1 momentin nojalla.

58 §

Oleskeluluvan peruuttaminen

Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa pe-
ruutetaan, kun ulkomaalainen on muuttanut
pysyvästi pois maasta tai hän on pysyvässä
tarkoituksessa oleskellut yhtäjaksoisesti kaksi
vuotta maan ulkopuolella.

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kan-
salaisen EU-oleskelulupa peruutetaan, kun
ulkomaalainen on oleskellut yhtäjaksoisesti
kaksi vuotta Euroopan unionin alueen ulko-
puolella tai hän on oleskellut yhtäjaksoisesti
kuusi vuotta Suomen ulkopuolella.

Ulkomaalainen voi 1 tai 2 momentissa tar-
koitetussa tapauksessa, ennen kuin edellä
mainitut määräajat ovat kuluneet, tehdä hake-
muksen siitä, että oleskelulupaa ei peruuteta.
Jos hakemukseen suostutaan, päätöksestä tu-
lee ilmetä määräaika, jonka kuluessa oleske-
lulupaa ei peruuteta. Hakemukseen voidaan
suostua, jos oleskelu Suomen tai yhteisön
ulkopuolella on johtunut erityisestä tai poik-
keuksellisesta syystä.

Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa
taikka pitkään oleskelleen kolmannen maan
kansalaisen EU-oleskelulupa voidaan peruut-
taa, jos oleskelulupaa haettaessa on tietoisesti
annettu hakijan henkilöllisyyttä koskevia tai
muita päätökseen vaikuttaneita vääriä tietoja
taikka salattu sellainen seikka, joka olisi saat-
tanut estää oleskeluluvan myöntämisen. Pit-
kään oleskelleen kolmannen maan kansalai-
sen EU-oleskelulupa voidaan peruuttaa
myös, jos sen myöntämisen perusteena on
ollut pakolaisasemaan tai toissijaiseen suoje-
luasemaan perustunut oleskelu ja jos asema
on 108 §:n 1 momentin nojalla peruutettu.

Määräaikainen oleskelulupa voidaan pe-
ruuttaa, jos niitä edellytyksiä, joiden perus-
teella oleskelulupa myönnettiin, ei enää ole
olemassa.
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Määräaikainen tai pysyvä oleskelulupa
taikka pitkään oleskelleen kolmannen maan
kansalaisen EU-oleskelulupa voidaan peruut-
taa, jos Schengen-valtio pyytää Suomea pe-
ruuttamaan ulkomaalaiselle Suomen myöntä-
män oleskeluluvan sillä perusteella, että ulko-
maalainen on määrätty maahantulokieltoon
toisessa Schengen-valtiossa, ja hänet on mää-
rätty poistettavaksi Schengen-alueelta sen
kaltaisilla perusteilla kuin 149 §:n 1 momen-
tin 2 ja 3 kohdassa mainitaan.

59 §

Oleskeluluvan raukeaminen

Oleskelulupa raukeaa, kun ulkomaalainen
karkotetaan maasta taikka hän saa Suomen
kansalaisuuden. Pitkään oleskelleen kolman-
nen maan kansalaisen EU-oleskelulupa rau-
keaa lisäksi, jos toinen Euroopan unionin jä-
senvaltio myöntää hänelle pitkään oleskel-
leen kolmannen maan kansalaisen EU-oles-
keluluvan.

Raukeamisesta tehdään merkintä ulkomaa-
laisrekisteriin.

60 §

Oleskeluluvan hakeminen

— — — — — — — — — — — — —
Jatkolupaa, pysyvää oleskelulupaa ja pit-

kään oleskelleen kolmannen maan kansalai-
sen EU-oleskelulupaa haetaan Suomessa.
— — — — — — — — — — — — —

60 a §

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansa-
laisen EU-oleskeluluvan toisessa Euroopan
unionin jäsenvaltiossa saaneen kolmannen
maan kansalaisen ja hänen perheenjäsenensä
oleskeluluvan hakeminen ja hakemuksen kä-

sittely

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kan-
salaisen EU-oleskeluluvan toisessa unionin
jäsenvaltiossa saaneelle kolmannen maan
kansalaiselle ja hänen perheenjäsenelleen on
haettava oleskelulupaa mahdollisimman pian
ja kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden
kuluttua maahan saapumisesta. Oleskelulu-

paa voi hakea myös ennen maahan saapu-
mista edellä mainitun oleskeluluvan myöntä-
neessä jäsenvaltiossa.

Oleskelulupahakemus on ratkaistava vii-
meistään neljän kuukauden kuluttua hake-
muksen jättämisestä. Hakemuksen käsittely-
aikaa voidaan pidentää enintään kolme kuu-
kautta, jos hakemusta jätettäessä ei ole toimi-
tettu kaikkia vaadittavia asiakirjoja, tai
muusta erityisestä syystä.

60 b §

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansa-
laisen EU-oleskelulupahakemuksen käsittely

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kan-
salaisen EU-oleskelulupahakemusta koskeva
päätös on annettava hakijalle tiedoksi vii-
meistään kuuden kuukauden kuluttua hake-
muksen jättämisestä. Määräaikaa voidaan pi-
dentää, jos asian käsittelyssä on ollut poikke-
uksellisia vaikeuksia.

60 c §

Pitkään oleskelleen kolmannen maan kansa-
laisen EU-oleskeluluvan saaminen uudelleen

Jos pitkään oleskelleen kolmannen maan
kansalaisen EU-oleskelulupa on peruutettu
58 §:n 2 momentin tai rauennut 59 §:n 1
momentin perusteella, EU-oleskelulupa
myönnetään hakemuksesta uudelleen. Lupa
myönnetään, jos hakija täyttää 39 §:ssä sää-
detyn toimeentuloedellytyksen eikä luvan
myöntämiselle ole 36 §:ssä säädettyjä esteitä.

Hakemus oleskeluluvan saamiseksi uudel-
leen on käsiteltävä viivytyksettä.

67 §

Maahanmuuttovirasto oleskelulupa-
viranomaisena

— — — — — — — — — — — — —
Maahanmuuttovirasto toimii pitkään oles-

kelleiden kolmansien maiden kansalaisten
asemasta annetun neuvoston direktiivin
2003/109/EY 25 artiklassa, siten kuin se on
muutettuna direktiivillä 2011/51/EU, ja eri-
tyisosaajadirektiivin 22 artiklassa tarkoitet-
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tuna tietojen vaihtoa harjoittavana yhteyspis-
teenä.

68 §

Paikallispoliisi oleskelulupaviranomaisena

Ulkomaalaisen asuinpaikan poliisilaitos
myöntää:

1) oleskeluluvan Suomen kansalaisen Suo-
messa olevalle perheenjäsenelle sekä tämän
alaikäiselle naimattomalle lapselle sekä Suo-
messa asuvan ja oleskelunsa rekisteröineen
unionin kansalaisen Suomessa olevalle per-
heenjäsenelle ja tämän alaikäiselle naimatto-
malle lapselle;

2) uuden määräaikaisen oleskeluluvan;
3) pysyvän oleskeluluvan maassa oleskele-

valle ulkomaalaiselle; ja
4) pitkään oleskelleen kolmannen maan

kansalaisen EU-oleskeluluvan.
— — — — — — — — — — — — —

79 §

Rajoittamaton työnteko muun oleskeluluvan
kuin työntekijän oleskeluluvan nojalla

Oikeus tehdä ansiotyötä on ulkomaalai-
sella, jolle on myönnetty pysyvä oleskelu-
lupa, pitkään oleskelleen kolmannen maan
kansalaisen EU-oleskelulupa tai jatkuva oles-
kelulupa muulla kuin työnteon tai ammatin-
harjoittamisen perusteella.
— — — — — — — — — — — — —

149 §

Maasta karkottamisen perusteet

Maasta voidaan karkottaa oleskeluluvalla
oleskellut ulkomaalainen:

1) joka oleskelee Suomessa ilman vaaditta-
vaa oleskelulupaa;

2) jonka on todettu syyllistyneen rikok-
seen, josta on säädetty enimmäisrangaistuk-
sena vähintään yksi vuosi vankeutta taikka
jonka on todettu syyllistyneen toistuvasti ri-
koksiin;

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 vaaranta-
vaan toimintaan.

Maasta voidaan 1 momentin 2 kohdassa
säädetyllä perusteella karkottaa myös ulko-
maalainen, joka on jätetty syyntakeettomana
rangaistukseen tuomitsematta rikoslain 3 lu-
vun 4 §:n nojalla.

Pakolaisen saa karkottaa 1 momentin 2—4
kohdassa tarkoitetussa tapauksessa. Pako-
laista ei saa karkottaa kotimaahansa tai pysy-
vään asuinmaahansa, johon nähden hän on
edelleen kansainvälisen suojelun tarpeessa.
Pakolaisen saa karkottaa vain valtioon, joka
suostuu ottamaan hänet vastaan.

Ulkomaalainen, jolle on Suomessa myön-
netty pitkään oleskelleen kolmannen maan
kansalaisen EU-oleskelulupa, voidaan kar-
kottaa maasta vain, jos hän muodostaa ylei-
selle järjestykselle tai yleiselle turvallisuu-
delle välittömän ja riittävän vakavan uhan.
Jos karkotettavalla on pakolaisasema tai tois-
sijainen suojeluasema pitkään oleskelleen
kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulu-
vassa olevan merkinnän ja merkinnässä mai-
nitulta jäsenvaltiolta pyydetyn vahvistuksen
mukaisesti, hänet on karkotettava kyseiseen
jäsenvaltioon. Pakolaisen saa kuitenkin kar-
kottaa myös muuhun valtioon siten kuin 3
momentissa säädetään.

149 a §

Toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa pit-
kään oleskelleen kolmannen maan kansalai-
sen EU-oleskeluluvan saaneen Suomeen kar-
kottamiseen liittyvään vahvistuspyyntöön vas-
taaminen ja karkotettavan takaisinottaminen

Kun toinen Euroopan unionin jäsenvaltio
päättää karkottaa henkilön, jolla on kysei-
sessä valtiossa pitkään oleskelleen kolman-
nen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, ja
pyytää Suomelta pakolaisaseman tai toissijai-
sen suojeluaseman voimassaolon vahvista-
mista, pyyntöön on vastattava viimeistään
kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottami-
sesta.

Kun toinen Euroopan unionin jäsenvaltio
päättää karkottaa Suomeen henkilön, jolla on
kyseisessä valtiossa pitkään oleskelleen kol-
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mannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa
ja jolla on Suomessa pakolaisasema tai toissi-
jainen suojeluasema, hänet ja hänen perheen-
jäsenensä on otettava välittömästi ja muodol-
lisuuksitta takaisin.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2013.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2013

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Työministeri Lauri Ihalainen
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