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LAUSUNTO Dnro H 00083/16

TURUN HALLINTO-OIKEUS 26.10.2016

Oikeusministeriö
oikeusministerio@om.fi
anu.koivuluoma@om.fi

Lausuntopyyntö 29.9.2016 OM 3/32/2016

Lausuntopyyntö työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain 193 §:n muutta-
misesta

Työryhmä esittää ulkomaalaislaissa Helsingin hallinto-oikeuteen keskitettyjen 
valitusasioiden (turvapaikka-asiat) hajauttamista käsiteltäviksi Helsingin hal-
linto-oikeuden lisäksi Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeu-
dessa. Toimivaltainen hallinto-oikeus määräytyisi Maahanmuuttoviraston tur-
vapaikkayksikön vastuualueen perusteella. Laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan vuoden 2017 alusta.

Turun hallinto-oikeus esittää lausuntonaan työryhmän esityksestä seuraavaa:

Turun hallinto-oikeus kannattaa työryhmän esitystä

Esityksen tavoitteena on käsittelyaikojen pitäminen lyhyinä, mikä on tärkeää 
erityisesti turvapaikanhakijoiden oikeusturvan kannalta. Turun hallinto-oikeus 
kannattaa hajauttamisen toteuttamista työryhmän esittämällä tavalla.

Työryhmän esittämät Maahanmuuttoviraston vastuualueiden mukaiset hallin-
to-oikeuksien toimivallan määräytymisperusteet ovat tarkoituksenmukaiset ja 
selkeät. Turun hallinto-oikeus on luonteva oikeuspaikka Maahanmuuttoviras-
ton turvapaikkayksikön läntisellä vastuualueella tehtyjä päätöksiä koskevien 
valitusten ratkaisemiseen. Kaikki läntisen vastuualueen päätökset tehdään 
1.1.2017 alkaen Turussa.

Turun hallinto-oikeudella on erinomaiset valmiudet ottaa turvapaikka-asioita 
käsiteltäväkseen.
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Turun hallinto-oikeudella on valmiudet turvapaikka-asioiden vastaanottamiseen

Turun hallinto-oikeuden työtilanne on hyvä ja asioiden käsittelyajat maan ly-
himmät. Keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä 6 kk. Vireillä olevien 
asioiden määrä on vakiintunut noin puolen vuoden työmäärää vastaavalle ta-
solle. 

Turun hallinto-oikeudessa ulkomaalaisasiat on keskitetty yhdelle kolmesta 
jaostosta. Erityisesti tämän jaoston henkilöstöllä on hyvät edellytykset laajen-
taa osaamistaan turvapaikka-asioihin, ja myös muu henkilöstö on motivoitu-
nutta siihen. 

Turvapaikka-asioiden hajauttamista silmällä pitäen Turun hallinto-oikeus on
myöntänyt kolmelle kokeneelle hallinto-oikeussihteerille vuoden 2016 lop-
puun asti virkavapautta työskentelyyn määräaikaisina tuomareina Helsingin 
hallinto-oikeudessa. He tuovat Turun hallinto-oikeuteen käytännön kokemusta 
nimenomaan turvapaikka-asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta hallinto-
oikeudessa. 

Turun hallinto-oikeudella on myös erinomaiset edellytykset osaavan lisätyö-
voiman rekrytoinnille, koska Turussa on oikeustieteellinen tiedekunta mutta 
suhteellisen vähän työpaikkoja juristeille. Hallinto-oikeuteen on jo tullut yh-
teydenottoja henkilöiltä, joilla on kokemusta turvapaikka-asioista.

Jo olemassa olevaa turvapaikka- ja muiden ulkomaalaisasioiden osaamista
hyödyntämällä ja laajentamalla sekä uutta työvoimaa tarpeellisessa määrin 
rekrytoimalla turvapaikka-asiat saadaan Turun hallinto-oikeudessa nopeasti ja 
tehokkaasti haltuun. Oikeuskäytännön yhtenäisyydestä pystytään huolehti-
maan turvapaikka-asioita käsittelevien neljän hallinto-oikeuden ja korkeimman 
hallinto-oikeuden välisellä yhteistyöllä.

Voimaantulosäännös
Esityksen tavoitteena on estää käsittelyaikojen pidentyminen, minkä vuoksi 
myös lain voimaan tullessa jo vireillä olevat valitukset esitetään hajautettavik-
si. Koska näiden Turun hallinto-oikeuteen lähes samanaikaisesti saapuvien 
asioiden määrä on suuri, resursseja tarvitaan alkuvaiheessa enemmän kuin vas-
taava asiamäärä edellyttäisi normaalitilanteessa, jotta käsittelyajat saadaan pi-
detyksi mahdollisimman lyhyinä. Resurssitarve on siis selvästi etupainotteinen 
eli vähenee ruuhkan purkamisen myötä.

Jotta käsittelyajoista tulisi valtakunnallisesti tarkasteltuina mahdollisimman sa-
manpituisia, voisi olla aiheellista harkita, tulisiko siirtymäsäännöstä tarkentaa 
siten, että 1.1.2017 vireillä olevista asioista siirtyisivät vain tietyn Helsingin 
hallinto-oikeuden ja Maahanmuuttoviraston tilastojen perusteella määriteltä-
vän ajankohdan jälkeen vireille tulleet asiat. Samalla pienenisi riski siitä, että 
jo valmisteltuja asioita joudutaan siirtämään.

Ylituomari Ritva Isomoisio
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