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Lag
om ändring av utlänningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i utlänningslagen (301/2004) 47 § 1 mom. 1 punkten samt 143, 149, 168 och

169 §, av dem 47 § 1 mom. 1 punkten sådan den lyder i lag 720/2018, 149 § sådan den
lyder i lag 668/2013 samt 168 och 169 § sådana de lyder i lag 360/2007, som följer:

47 §

Beviljande av kontinuerligt uppehållstillstånd för personer som befinner sig utomlands

En person som befinner sig utomlands kan beviljas kontinuerligt uppehållstillstånd
1) om han eller hon har varit finsk medborgare och inte har förlorat sitt finska medbor-

garskap med stöd av 33 a § i medborgarskapslagen (359/2003) eller åtminstone den ena
av hans eller hennes föräldrar eller en av hans eller hennes mor- eller farföräldrar är eller
har varit infödd finsk medborgare,

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

143 §

Utvisning

Med utvisning avses i denna lag att en utlänning avlägsnas ur landet när
1) utlänningen vistas i landet med stöd av tidsbegränsat eller permanent uppehållstill-

stånd som beviljats av en finsk myndighet,
2) utlänningen vistas i landet och hans eller hennes vistelse har registrerats på det sätt

som avses i denna lag,
3) utlänningen fortfarande vistas i landet efter det att hans eller hennes uppehållstill-

stånd, registrerade vistelse eller uppehållskort inte längre gäller, eller
4) utlänningen har förlorat sitt finska medborgarskap.

149 §

Utvisningsgrunder

En utlänning som har haft uppehållstillstånd eller som har förlorat sitt finska medbor-
garskap får utvisas ur landet, om

1) han eller hon vistas i landet utan uppehållstillstånd, när ett sådant krävs,
2) han eller hon konstaterats ha gjort sig skyldig till ett brott för vilket det föreskrivna

maximistraffet är fängelse i minst ett år, eller om han eller hon konstaterats ha gjort sig
skyldig till upprepade brott,

3) han eller hon genom sitt uppträdande har visat att han eller hon är farlig för andras
säkerhet, eller om
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4) han eller hon i Finland har bedrivit, eller det med hänsyn till hans eller hennes tidi-
gare verksamhet eller annars finns grundad anledning att misstänka att han eller hon i Fin-
land börjar bedriva verksamhet som äventyrar den nationella säkerheten.

På den grund som föreskrivs i 1 mom. 2 punkten får även en sådan utlänning utvisas
som med stöd av 3 kap. 4 § i strafflagen inte dömts till straff såsom otillräknelig.

En flykting får utvisas på de grunder som avses i 1 mom. 2–4 punkten. Flyktingen får
dock inte utvisas till sitt hemland eller permanenta bosättningsland, om han eller hon fort-
farande är i behov av internationellt skydd när det gäller detta land. En flykting får utvisas
endast till en stat som samtycker till att ta emot honom eller henne.

En utlänning som i Finland har beviljats EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta får
utvisas ur landet endast om han eller hon utgör ett omedelbart och tillräckligt allvarligt hot
mot allmän ordning eller allmän säkerhet. Om den som ska utvisas har flyktingstatus eller
status som alternativt skyddsbehövande enligt en anteckning i EU-uppehållstillståndet för
varaktigt bosatta och enligt en bekräftelse som den medlemsstat som nämns i anteckning-
en anmodats att lämna, ska han eller hon utvisas till medlemsstaten i fråga. En flykting får
dock utvisas också till någon annan stat i enlighet med vad som föreskrivs i 3 mom.

168 §

Grunderna för utvisning av unionsmedborgare och deras familjemedlemmar

Unionsmedborgare vars uppehållsrätt har registrerats eller familjemedlemmar till uni-
onsmedborgare för vilka det har utfärdats ett uppehållskort kan utvisas, om de inte uppfyl-
ler villkoren för uppehållsrätt enligt 158 a, 161 d eller 161 e §. Om de anses äventyra all-
män ordning eller allmän säkerhet kan de utvisas på de villkor som anges i 156 § och om
de anses äventyra folkhälsan kan utvisning ske på de villkor som anges i 156 a §.

Unionsmedborgare med permanent uppehållsrätt eller unionsmedborgares familjemed-
lemmar med permanent uppehållskort kan utvisas endast av allvarliga skäl i anknytning
till allmän ordning eller allmän säkerhet.

Unionsmedborgare som lagligen uppehållit sig i landet de senaste tio åren kan utvisas
endast av tvingande skäl i anknytning till allmän säkerhet.

Minderåriga unionsmedborgare kan utvisas endast av tvingande skäl i anknytning till
allmän säkerhet, om inte utvisningen är förenlig med barnets bästa.

Tvingande skäl enligt 3 och 4 mom. anses vara att unionsmedborgaren har konstaterats
vara skyldig till en gärning för vilken det inte har föreskrivits lindrigare straff än fängelse
i ett år och att han eller hon med hänsyn till hur allvarligt och varaktigt brottet är bedöms
utgöra ett hot mot allmän säkerhet eller att han eller hon misstänks utgöra ett allvarligt hot
mot Finlands eller någon annan stats säkerhet.

Det som föreskrivs ovan gäller också de unionsmedborgare och de familjemedlemmar
till unionsmedborgare som har förlorat sitt finska medborgarskap.

169 §

Grunderna för avvisning och utvisning av nordiska medborgare

En medborgare i Danmark, Island, Norge eller Sverige vars vistelse i Finland inte har
registrerats på det sätt som föreskrivs i 157 § 3 mom. kan avvisas på de villkor som anges
i 156 §, om han eller hon anses äventyra allmän ordning eller allmän säkerhet, eller på de
villkor som anges i 156 a §, om han eller hon anses äventyra folkhälsan.

En medborgare i Danmark, Island, Norge eller Sverige vars vistelse i Finland har regist-
rerats på det sätt som föreskrivs i 157 § 3 mom. kan utvisas, om han eller hon anses även-
tyra allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsan.

En medborgare i Danmark, Island, Norge eller Sverige som har vistats i landet i mer än
fem år kan utvisas endast av allvarliga skäl i anknytning till allmän ordning eller allmän
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säkerhet och, om vistelsen varat i mer än tio år, endast av tvingande skäl i anknytning till
allmän säkerhet.

Bestämmelserna i 2 och 3 mom. gäller också sådana medborgare i Danmark, Island,
Norge och Sverige som har förlorat sitt finska medborgarskap.

————
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.
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