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Lag
om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i utlänningslagen (301/2004) 200 a §, sådan den lyder i lag 674/2015,
ändras 172, 192, 196, 198 b och 199–202 §,
av dem 172 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 360/2007, 192 § sådan den lyder i lag

121/2018, 196 § sådan den lyder i lag 646/2016, 198 b § sådan den lyder i lag 194/2015,
199 och 201 § sådana de lyder i lagarna 194/2015 och 646/2016 samt 200 § sådan den ly-
der i lagarna 195/2011 och 1214/2013, samt

fogas till 151 §, sådan den lyder i lag 1214/2013, ett nytt 5 mom. samt till lagen nya
201 a och 201 b § som följer:

151 §

Polisen och gränskontrollmyndigheten

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Polisen eller gränskontrollmyndigheten ska för återvändande bevilja den som ska av-

lägsnas ur landet en europeisk resehandling som det föreskrivs om i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) 2016/1953 om inrättandet av en europeisk resehandling för
återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna och om
upphävande av rådets rekommendation av den 30 november 1994.

172 §

Verkställighet av avlägsnande ur landet av unionsmedborgare och deras 
familjemedlemmar

På verkställigheten av avlägsnande ur landet av unionsmedborgare och deras familje-
medlemmar tillämpas 199, 201 a och 202 §.

192 §

Behörig förvaltningsdomstol

Behörig att behandla besvär som avses i 190 § är den förvaltningsdomstol inom vars
domkrets den myndighet som fattat beslutet har sitt verksamhetsområde eller verksam-
hetsställe. Om verksamhetsområdet för den myndighet som fattat beslutet omfattar hela
landet, är behörig förvaltningsdomstol den inom vars domkrets parten är bosatt.

I ett ärende som gäller beviljande av uppehållstillstånd på grund av familjeband är den
behöriga förvaltningsdomstolen den inom vars domkrets den familjemedlem som söker
ändring i ärendet eller som i övrigt ska höras i ärendet är bosatt. Om sådana familjemed-
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lemmar är bosatta inom olika domkretsar i Finland, är Helsingfors förvaltningsdomstol
behörig förvaltningsdomstol.

I ett ärende som gäller uppehållstillstånd för arbetstagare eller uppehållstillstånd för nä-
ringsidkare är behörig förvaltningsdomstol den inom vars domkrets sökanden är bosatt.
Om sökanden inte är bosatt i Finland, är den behöriga förvaltningsdomstolen i ett ärende
som gäller uppehållstillstånd för näringsidkare Helsingfors förvaltningsdomstol och den
behöriga förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller uppehållstillstånd för arbetstagare
den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den arbetsgivare som avses i ansökan har sitt
verksamhetsställe.

Helsingfors förvaltningsdomstol är behörig att behandla besvär som anförs av personer
som är bosatta utomlands, om inte ärendet på det sätt som avses i 2 eller 3 mom. är för-
knippat med en person eller arbetsgivare som är bosatt i Finland.

Förvaltningsdomstolen ska behandla besvär över utvisningsbeslut som fattats med stöd
av 149 § 1 mom. 2–4 punkten eller 149 § 4 mom. skyndsamt. Detsamma gäller besvär
över utvisningsbeslut som fattats på den grunden att den som ska utvisas anses äventyra
allmän ordning eller säkerhet på i 156 § avsett sätt.

196 §

Anförande av besvär hos högsta förvaltningsdomstolen

I sådana beslut av förvaltningsdomstolen som avses i denna lag får ändring sökas ge-
nom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen
beviljar besvärstillstånd.

I sådana beslut av förvaltningsdomstolen som gäller avslag på ansökan om visering,
upphävande av visering eller återkallande av visering får ändring inte sökas genom besvär
hos högsta förvaltningsdomstolen.

I ett ärende som avses i 190 § 3 mom. ska besvär anföras och ansökan om besvärstill-
stånd göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärstillstånd kan beviljas, om det med avseende på lagens tillämpning i andra lik-
nande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättspraxis är av vikt att ärendet prövas av hög-
sta förvaltningsdomstolen eller om det finns ett annat särskilt vägande skäl att bevilja till-
stånd.

Högsta förvaltningsdomstolen ska behandla besvär som gäller ett ärende som avses i
193 § 1 mom. 1–3 punkten skyndsamt.

Högsta förvaltningsdomstolen ska behandla besvär som gäller ett utvisningsbeslut som
fattats med stöd av 149 § 1 mom. 2–4 punkten eller 149 § 4 mom. skyndsamt. Detsamma
gäller besvär över utvisningsbeslut som fattats på den grunden att den som ska utvisas an-
ses äventyra allmän ordning eller säkerhet på i 156 § avsett sätt.

198 b §

Ansökan som avser verkställighet

Om beslut om avvisning har fattats med stöd av 95 b, 103 eller 104 §, ska ansökan om
förbud mot eller avbrytande av verkställighet göras inom sju dagar från det att beslutet har
delgivits sökanden. Tidsfristen ska omfatta minst fem vardagar.

Om beslut om utvisning har fattats med stöd av 149 § 1 mom. 2–4 punkten eller 149 §
4 mom., ska ansökan om förbud mot eller avbrytande av verkställigheten göras inom 30
dagar från det att beslutet har delgivits sökanden.
2



1022/2018  
199 §

Avgörande av ansökan som avser verkställighet

Förvaltningsdomstolen kan avgöra en ansökan om förbud mot eller avbrytande av verk-
ställighet utan sådana handlingar som getts in av myndigheterna, om de omständigheter
som behövs för att ärendet ska kunna avgöras framgår av besvärsskriften eller på något
annat sätt.

I förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller förbud mot eller avbrytande av
verkställighet får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

Högsta förvaltningsdomstolen kan under de förutsättningar som anges i 1 mom. utan
handlingarna i ärendet avgöra en ansökan om förbud mot eller avbrytande av verkställig-
het.

Beslutet om en i 198 b § 1 mom. avsedd ansökan ska fattas inom sju dagar. Tidsfristen
ska omfatta minst fem vardagar.

200 §

Verkställighet av beslut om utvisning

Ett beslut om utvisning, som får överklagas genom besvär, får inte verkställas förrän
beslutet har vunnit laga kraft, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Om det behövs
besvärstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen i ärendet hindrar besvären inte verkställ-
igheten av beslutet, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

Ett utvisningsbeslut som har fattats med stöd av 149 § 1 mom. 2–4 punkten eller 149 §
4 mom. får verkställas tidigast 30 dagar efter det att beslutet har delgivits, om inte förvalt-
ningsdomstolen bestämmer något annat. Utvisningsbeslutet får dock inte verkställas för-
rän en i 198 b § 2 mom. avsedd ansökan har avgjorts.

Om ett i 2 mom. avsett beslut om utvisning har fattats om en utlänning vars flyktingsta-
tus eller status som alternativt skyddsbehövande har upphört, får beslutet, som får över-
klagas genom besvär, inte verkställas förrän det har vunnit laga kraft. Om det behövs be-
svärstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen i ärendet hindrar besvären inte verkställig-
heten av beslutet, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

Ett beslut om utvisning får inte verkställas inom den tidsfrist som fastställts för frivillig
återresa med stöd av 147 a §. Verkställighet är dock tillåten om det finns risk för att per-
sonen flyr eller personen anses äventyra allmän ordning eller säkerhet.

Ett utvisningsbeslut som grundar sig på att förutsättningarna för beviljande av ett i 51 §
avsett tillfälligt uppehållstillstånd inte längre föreligger, får verkställas tidigast den åtton-
de dagen efter det att beslutet har delgivits sökanden, om inte förvaltningsdomstolen be-
stämmer något annat. Före verkställigheten ska det säkerställas att tidsfristen omfattar
minst fem vardagar.

201 §

Verkställighet av beslut om avvisning

Ett avvisningsbeslut får verkställas trots ändringssökande, om inte förvaltningsdomsto-
len bestämmer något annat. Om det behövs besvärstillstånd av högsta förvaltningsdom-
stolen i ärendet hindrar besvären inte verkställigheten av beslutet, om inte högsta förvalt-
ningsdomstolen bestämmer något annat.

Ett avvisningsbeslut får inte verkställas inom den tidsfrist som fastställts för frivillig
återresa med stöd av 147 a §. Verkställighet är dock tillåten om det finns risk för att per-
sonen flyr eller personen anses äventyra allmän ordning eller säkerhet.

Om en utlänning har ansökt om uppehållstillstånd på grund av internationellt skydd, får
ett beslut om avvisning, som får överklagas genom besvär, inte verkställas förrän beslutet
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har vunnit laga kraft, om inte något annat föreskrivs nedan i denna paragraf. Om det be-
hövs besvärstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen i ärendet hindrar besvären inte
verkställigheten av beslutet, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något an-
nat.

Ett avvisningsbeslut som har fattats med stöd av 95 b § eller 103 § 2, 3 eller 4 punkten
får verkställas efter det att beslutet har delgivits sökanden, om inte förvaltningsdomstolen
bestämmer något annat.

Ett beslut som med stöd av 103 § 1 punkten har fattats om avvisning av en utlänning
som kommit från ett säkert asylland eller med stöd av 104 § om avvisning av en sådan ut-
länning vars ansökan har betraktats som uppenbart ogrundad, får verkställas tidigast den
åttonde dagen efter det att beslutet har delgivits sökanden, om inte förvaltningsdomstolen
bestämmer något annat. Före verkställigheten ska det säkerställas att tidsfristen har omfat-
tat minst fem vardagar.

Ett avvisningsbeslut får inte verkställas på det sätt som föreskrivs i 4 och 5 mom. förrän
en i 198 b § 1 mom. avsedd ansökan har avgjorts.

Inlämning av en andra ny ansökan som avses i 102 § hindrar inte att ett lagakraftvunnet
avvisningsbeslut som har fattats med stöd av 103 § 4 punkten verkställs.

Om en sökande återkallar sina besvär i ett ärende som gäller internationellt skydd, hin-
drar i 102 § avsedd ny ansökan inte att ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut som har fattats
med anledning av en tidigare ansökan verkställs.

201 a §

Verkställighet av avlägsnande ur landet av unionsmedborgare och därmed jämförbara 
personer samt deras familjemedlemmar

Om någon avvisas med stöd av 167 § 1 punkten eller 169 § 1 mom. och ärendet på goda
grunder är brådskande, kan avvisningsbeslutet verkställas omedelbart trots att ändring har
sökts, om inte förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

Om någon avvisas med stöd av 167 § 2 eller 3 punkten kan avvisningsbeslutet verkstäl-
las tidigast 30 dagar efter det att beslutet har delgivits den som ska avvisas. Om ett beslut
som har fattats med stöd av 167 § 3 punkten grundar sig på att den som beslutet gäller an-
ses äventyra allmän ordning och säkerhet, och ärendet på goda grunder är brådskande, kan
beslutet verkställas omedelbart trots att ändring har sökts, om inte förvaltningsdomstolen
bestämmer något annat.

Om någon utvisas ur landet med stöd av 168 § eller 169 § 2 mom. kan ett utvisningsbe-
slut, som får överklagas genom besvär, verkställas efter det att ärendet har avgjorts genom
ett lagakraftvunnet beslut. Om det behövs besvärstillstånd av högsta förvaltningsdomsto-
len i ärendet hindrar besvären inte verkställigheten av beslutet, om inte högsta förvalt-
ningsdomstolen bestämmer något annat.

Om beslut om utvisning har fattats på den grunden att den som ska utvisas anses även-
tyra allmän ordning eller allmän säkerhet på det sätt som föreskrivs i 156 §, får beslutet
verkställas tidigast 30 dagar efter det att beslutet har delgivits, om inte förvaltningsdom-
stolen bestämmer något annat. Om det i ärendet lämnats in en ansökan om avbrytande av
eller förbud mot verkställigheten får beslutet dock inte verkställas förrän den ansökan har
avgjorts.

Vid delgivningen av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut ska den tid anges inom vilken
den som ska avvisas eller utvisas ska avlägsna sig från landet. Tidsfristen ska vara minst
en månad från dagen för delgivningen, om det inte finns grundad och brådskande anled-
ning till att personen ska lämna landet. Medan tidsfristen löper får beslutet inte verkställas
genom myndighetsåtgärder.

Om ett avvisnings- eller utvisningsbeslut verkställs mer än två år efter det att beslutet
fattades, ska den verkställande myndigheten kontrollera hos den myndighet som fattade
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beslutet om den som ska avlägsnas ur landet fortfarande utgör ett verkligt hot mot allmän
ordning eller allmän säkerhet och bedöma om omständigheterna har förändrats sedan ut-
visningsbeslutet fattades.

201 b §

Verkställighet av beslut om nekad inresa

Ett beslut om nekad inresa som har fattas med stöd av kodexen om Schengengränserna
får verkställas trots ändringssökande, om inte förvaltningsdomstolen bestämmer något an-
nat.

202 §

Särskilda verkställighetsbestämmelser

Ett lagakraftvunnet beslut eller ett beslut som enligt denna lag annars är verkställbart
får inte verkställas, om det finns skäl att misstänka att tillbakasändningen av en utlänning
till ursprungslandet eller något annat land utsätter honom eller henne för en sådan fara som
avses i 147 §.

Ett avvisnings- eller utvisningsbeslut får verkställas innan det vunnit laga kraft, om den
som ska avvisas eller utvisas meddelar i närvaro av två ojäviga vittnen att han eller hon
samtycker till verkställigheten och undertecknar en anteckning om detta i beslutet.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
Om en framställning om utvisning har gjorts före ikraftträdandet av denna lag ska på

det beslut om utvisning som fattats på basis av framställningen tillämpas de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 23 november 2018

Republikens President

 Sauli Niinistö
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