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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 127 §:n 1 momentti, 150 §, 151 §:n 2 momentti,

200 § ja 201 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 201 §:n 1 momentti laissa 973/2007, ja
lisätään lakiin uusi 147 a § seuraavasti:

127 §

Säilöön otetun päästäminen vapaaksi

Asiaa käsittelevän viranomaisen on mää-
rättävä säilöön otettu päästettäväksi heti va-
paaksi, kun edellytyksiä säilössä pitämiselle
ei enää ole. Säilöön otettu on päästettävä
vapaaksi viimeistään kuuden kuukauden ku-
luttua säilöönottopäätöksestä. Säilöönottoaika
voi kuitenkin olla tätä pidempi, ei kuitenkaan
yli 12 kuukautta, jos säilöön otettu ei tee
yhteistyötä palauttamisen toteuttamiseksi tai
kolmannelta valtiolta ei saada tarvittavia pa-
luuasiakirjoja ja maastapoistamisen täytän-
töönpano viivästyy näistä syistä.
— — — — — — — — — — — — —

Maasta poistamista koskevat yhteiset
säännökset

147 a §

Vapaaehtoinen paluu

Käännyttämistä tai maasta karkottamista
koskevassa päätöksessä määrätään vähintään
seitsemän ja enintään kolmenkymmenen päi-
vän aika, jonka kuluessa ulkomaalainen voi
poistua maasta vapaaehtoisesti. Vapaaehtoi-
sen paluun aika lasketaan siitä, kun päätös on
täytäntöönpanokelpoinen. Aikaa voidaan eri-
tyisestä syystä pidentää. Aikaa ei määrätä, jos
ulkomaalainen käännytetään välittömästi ra-

janylityksen yhteydessä tai jos kyse on kään-
nyttämisestä tai maasta karkottamisesta ri-
kosoikeudellisen seuraamuksen johdosta.

Aikaa vapaaehtoiseen paluuseen ei mää-
rätä myöskään silloin, kun on olemassa pake-
nemisen vaara, henkilön katsotaan olevan
vaaraksi yleiselle järjestykselle tai turvalli-
suudelle tai oleskelulupahakemus on hylätty
maahantulosäännösten kiertämisen johdosta
taikka kysymys on 103 §:ssä tarkoitetusta
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuk-
sen tutkimatta jättämisestä ja nopeutetun me-
nettelyn käyttämisestä.

Tätä pykälää ei sovelleta, kun päätös kään-
nyttämisestä tai maasta karkottamisesta teh-
dään 10 luvun perusteella.

150 §

Maahantulokiellon määrääminen ja
peruuttaminen

Ulkomaalaiselle voidaan käännyttämistä
tai maasta karkottamista koskevassa päätök-
sessä määrätä maahantulokielto. Maahantulo-
kielto määrätään, jos aikaa vapaaehtoiselle
paluulle ei ole 147 a §:n 2 momentin nojalla
määrätty tai jos ulkomaalainen ei ole paluulle
määrätyssä ajassa poistunut maasta vapaaeh-
toisesti, jollei 146 §:stä muuta johdu. Maa-
hantulokieltoa ei määrätä 52 a §:n perusteella

HE 208/2010
HaVM 30/2010
EV 308/2010
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY; EYVL N:o L 348, 24.12.2008, s. 98 

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20100208
OIKAISU
Merkitty kohta on lisätty oikaisuna.



oleskeluluvan saaneelle, jolle ei ole myön-
netty uutta oleskelulupaa tai jonka oleskelu-
lupa on peruutettu, paitsi jos hän ei ole nou-
dattanut paluuvelvoitetta tai hän on uhka
yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle.
Maahantulokielto voidaan määrätä erillisenä
päätöksenä silloin, kun ulkomaalainen ei ole
annetussa ajassa poistunut maasta vapaaeh-
toisesti.

Maahantulokielto määrätään enintään vii-
den vuoden määräajaksi tai toistaiseksi. Laa-
dultaan törkeästä tai ammattimaisesta rikok-
sesta rangaistukseen tuomitulle ulkomaalai-
selle maahantulokielto voidaan määrätä tois-
taiseksi silloin, kun hän muodostaa vakavan
uhan yleiselle järjestykselle tai turvallisuu-
delle.

Maahantulokielto määrätään kansallisena,
jos ulkomaalaisella on toisessa Schengen-val-
tiossa oleskelulupa, jota ei peruuteta.

Maahantulokielto voidaan muuttuneiden
olojen vuoksi tai tärkeän henkilökohtaisen
syyn vuoksi peruuttaa.

151 §

Poliisi ja rajatarkastusviranomainen

— — — — — — — — — — — — —
Poliisi tai rajatarkastusviranomainen voi

määrätä ulkomaalaiselle maahantulokiellon
enintään kahdeksi vuodeksi käännyttäessään
hänet 148 §:n 1 momentin 5—8 kohdassa
säädetyllä perusteella tai silloin, kun ulko-
maalainen ei ole poistunut maasta hänelle
147 a §:n mukaan määrätyn vapaaehtoisen
paluun ajan kuluessa.
— — — — — — — — — — — — —

200 §

Täytäntöönpanokelpoisuus

Tässä laissa tarkoitettua päätöstä maasta-

poistamisesta, johon saa hakea muutosta va-
littamalla, ei saa panna täytäntöön ennen kuin
asia on lainvoimaisesti ratkaistu, jollei tässä
laissa toisin säädetä. Jos asiassa tarvitaan va-
lituslupa korkeimmalta hallinto-oikeudelta,
valitus ei estä täytäntöönpanoa, ellei korkein
hallinto-oikeus toisin määrää.

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

Päätöstä maastapoistamisesta ei saa panna
täytäntöön 147 a §:n nojalla vapaaehtoiselle
paluulle annetun määräajan kuluessa. Täytän-
töönpano on kuitenkin sallittua silloin, kun
on olemassa pakenemisen vaara tai henkilön
katsotaan olevan vaaraksi yleiselle järjestyk-
selle tai turvallisuudelle.

201 §

Käännyttämispäätösten täytäntöönpano

Päätös käännyttämisestä voidaan panna
täytäntöön muutoksenhausta huolimatta,
jollei hallinto-oikeus toisin määrää. Maahan-
muuttoviraston päätöstä käännyttämisestä,
kun ulkomaalainen on hakenut oleskelulupaa
kansainvälisen suojelun perusteella, ei kui-
tenkaan saa panna täytäntöön, ennen kuin
asia on lainvoimaisesti ratkaistu, ellei 2 tai 3
momentissa toisin säädetä. Jos asiassa tarvi-
taan valituslupa korkeimmalta hallinto-oikeu-
delta, valitus ei estä täytäntöönpanoa, ellei
korkein hallinto-oikeus toisin määrää.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2011.
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