
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

Muu asiaMnrovvvvulkomaalaislain muuttamisesta Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2019

565/2019

Laki
ulkomaalaislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 47 §:n 1 momentin 1 kohta sekä 143, 149, 168

ja 169 §, sellaisina kuin niistä ovat 47 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 720/2018, 149 § lais-
sa 668/2013 sekä 168 ja 169 § laissa 360/2007, seuraavasti:

47 §

Jatkuvan oleskeluluvan myöntäminen ulkomailla olevalle henkilölle

Jatkuva oleskelulupa myönnetään ulkomailla olevalle henkilölle:
1) jos hän on ollut Suomen kansalainen eikä hän ole menettänyt Suomen kansalaisuut-

taan kansalaisuuslain (359/2003) 33 a §:n perusteella tai ainakin toinen hänen vanhem-
mistaan tai yksi hänen isovanhemmistaan on tai on ollut syntyperäinen Suomen kansalai-
nen;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

143 §

Maasta karkottaminen

Maasta karkottamisella tarkoitetaan tässä laissa ulkomaalaisen maasta poistamista sil-
loin, kun:

1) ulkomaalainen oleskelee maassa Suomen viranomaisen myöntämällä määräaikai-
sella tai pysyvällä oleskeluluvalla;

2) ulkomaalainen oleskelee maassa ja hänen oleskelunsa on rekisteröity tässä laissa
mainitulla tavalla;

3) ulkomaalainen oleskelee edelleen maassa sen jälkeen, kun hänen oleskelulupansa,
rekisteröity oleskelunsa tai oleskelukorttinsa ei ole enää voimassa; taikka

4) ulkomaalainen on menettänyt Suomen kansalaisuuden.

149 §

Maasta karkottamisen perusteet

Maasta voidaan karkottaa oleskeluluvalla oleskellut tai Suomen kansalaisuuden menet-
tänyt ulkomaalainen:

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
HE 272/2018
PeVM 13/2018
EV 287/2018
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4) joka on ryhtynyt taikka jonka voidaan aikaisemman toimintansa perusteella tai muu-
toin 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. Pakolais-
ta ei saa karkottaa kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa, johon nähden hän on edel-
leen kansainvälisen suojelun tarpeessa. Pakolaisen saa karkottaa vain valtioon, joka suos-
tuu ottamaan hänet vastaan.

Ulkomaalainen, jolle on Suomessa myönnetty pitkään oleskelleen kolmannen maan
kansalaisen EU-oleskelulupa, voidaan karkottaa maasta vain, jos hän muodostaa yleiselle
järjestykselle tai yleiselle turvallisuudelle välittömän ja riittävän vakavan uhan. Jos karko-
tettavalla on pakolaisasema tai toissijainen suojeluasema pitkään oleskelleen kolmannen
maan kansalaisen EU-oleskeluluvassa olevan merkinnän ja merkinnässä mainitulta jäsen-
valtiolta pyydetyn vahvistuksen mukaisesti, hänet on karkotettava kyseiseen jäsenvalti-
oon. Pakolaisen saa kuitenkin karkottaa myös muuhun valtioon siten kuin 3 momentissa
säädetään.

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 katso-
taan vaarantavan yleistä järjestystä tai yleistä turvallisuutta 156 §:ssä säädetyin edellytyk-
sin 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 ainoas-
taan 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 syis-
tä.

Unionin kansalainen, joka on alaikäinen, voidaan karkottaa maasta ainoastaan yleiseen
turvallisuuteen liittyvistä pakottavista syistä, jollei karkottaminen ole lapsen edun mukais-
ta.

Edellä 3 ja 4 momentissa säädetyksi pakottavaksi syyksi katsotaan se, että unionin kan-
salaisen 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 vaka-
vasti vaarantavan Suomen tai muun valtion turvallisuutta.

Mitä edellä säädetään, koskee myös unionin kansalaista ja unionin kansalaisen perheen-
jäsentä, joka on menettänyt Suomen kansalaisuuden.

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 katso-
taan vaarantavan yleistä järjestystä tai yleistä turvallisuutta 156 §:ssä säädetyin edellytyk-
sin taikka kansanterveyttä 156 a §:ssä säädetyin edellytyksin.
2



565/2019  
Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalainen, jonka oleskelu Suomessa on rekiste-
röity 157 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla, voidaan karkottaa maasta, jos hänen katso-
taan 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 tur-
vallisuuteen liittyvistä vakavista syistä ja, jos oleskelu on kestänyt yli kymmenen vuotta,
hänet voidaan karkottaa maasta ainoastaan yleiseen turvallisuuteen liittyvistä pakottavista
syistä.

Mitä edellä 2 ja 3 momentissa säädetään, koskee myös Islannin, Norjan, Ruotsin ja
Tanskan kansalaista, joka on menettänyt Suomen kansalaisuuden.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2019.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2019

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sisäministeri Kai Mykkänen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904

3


