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1 Johdanto
1.1

Taustaa

Turvapaikan hakijoiden määrä on kasvanut Suomessa merkittävästi vuoden 2015
aikana. Maahanmuuttoviraston tilastojen mukaan vuonna 2015 Suomeen saapui
32 476 turvapaikanhakijaa, kun aikaisempina vuosina hakijamäärä on ollut noin
3 500. Suurimmat hakijamäärät vuonna 2015 tulivat Irakista (20 485 hakijaa) ja Afganistanista (5 214 hakijaa) ja Somaliasta (1 981 hakijaa).
Turvapaikkaa hakevien määrän arvioidaan olevan korkea myös vuonna 2016. Turvapaikan hakijoiden määrän kasvu aiheuttaa haasteita Maahanmuuttovirastolle ensi
asteen päätöksentekijänä sekä viraston päätöksistä tehtyjä valituksia ensimmäisessä tuomioistuinasteessa keskitetysti ratkaisevalle Helsingin hallinto-oikeudelle ja asioita ylimpänä muutoksenhakuasteena käsittelevälle korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
Useiden turvapaikan Suomesta saaneiden henkilöiden perheenjäsenten oletetaan
seuraavassa vaiheessa hakevan oleskelulupaa perhesiteen perusteella. Näidenkin
asioiden osalta työmäärän arvioidaan jatkossa lisääntyvän merkittävästi. Koska
oleskelulupa-asioiden valituskäsittelyä ei ole turvapaikka-asioiden tapaan keskitetty
ensimmäisessä tuomioistuinasteessa pelkästään Helsingin hallinto-oikeuteen, arvioidaan työmäärän lisääntyvän Helsingin hallinto-oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden lisäksi kaikissa alueellisissa hallinto-oikeuksissa, joskin merkittävästi eniten
tällöinkin Helsingin hallinto-oikeudessa.
Turvapaikka-asioista ja niistä johtuvista perheenyhdistämisistä aiheutuvien valitusmäärien arvioitu kasvu on huomattava. Tarkkojen ennusteiden tekeminen on kuitenkin vaikeaa. Tuomioistuinkäsittelyjen osalta kysymys on uudesta tilanteesta, jonka ei
arvioida olevan pelkästään hetkellinen muutos aikaisempaan. Helsingin hallintooikeuden työmäärä on kasvamassa huomattavasti suhteessa muihin hallintooikeuksiin. Tässä ajankohtaisessa tilanteessa on noussut esiin jo aikaisemmin eri
yhteyksissä esillä ollut kysymys mahdollisuudesta hajauttaa ulkomaalaislaissa Helsingin hallinto-oikeuteen keskitetyt asiat myös muihin hallinto-oikeuksiin.
Turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevien asioiden, kuten muidenkin ulkomaalaislain mukaisten asioiden, käsittelyssä on otettava huomioon oikeusturva kokonaisuutena mukaan lukien käsittelyn joutuisuus. Turvapaikkamenettelyn kokonaisprosessin osalta on tärkeää, että turvapaikkapäätöksistä ja myös maasta poistamispäätöksistä tehdyt valitukset käsitellään joutuisasti. Samoin hakijoiden vastaanottokeskuksessa oleskelusta aiheutuvien kustannusten hillitsemisen ja myönteisen päätöksen saaneiden henkilöiden kotouttamistoimenpiteiden mahdollisimman nopean
käynnistämisen johdosta olisi tärkeää saada lyhennettyä tuomioistuinten käsittelyaikoja.
Yhä lisääntyvistä määristä ja aikataulupaineista huolimatta hakemukset ja niiden
johdosta annetuista päätöksistä tehdyt valitukset tulee kyetä käsittelemään asioiden
yksilöllistä käsittelyä ja muutoksenhakijoiden oikeusturvaa vaarantamatta, mutta samalla tuomioistuinten toiminnan tehokuutta lisäten ja valtiontaloudelle aiheutuvia
kustannuksia vähentäen.
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Kansainvälisen suojelun antamisesta säädetään ulkomaalaislain 6 luvussa. Turvapaikkamenettelyssä käsitellään Suomen rajalla tai alueella viranomaiselle esitetty
hakemus, jonka perusteena on tarve saada kansainvälistä suojelua. Ihmisoikeuksiensa vaarantumiseen vetoavan ulkomaalaisen katsotaan hakevan turvapaikkaa,
jollei hän nimenomaan muuta ilmoita. Turvapaikkamenettelyn yhteydessä tutkitaan ja
ratkaistaan oleskeluoikeuden myöntäminen myös muilla esille tulevilla perusteilla.
Kansainvälisen suojelun antaminen tarkoittaa ulkomaalaislaissa oleskeluluvan saamista turvapaikan, toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella. Turvapaikalla tarkoitetaan turvapaikkamenettelyssä pakolaiselle myönnettyä oleskelulupaa, joka vastaa pakolaissopimuksen mukaista pakolaisasemaa. Toissijainen suojelu perustuu niin sanotussa määritelmädirektiivissä 1 säädettyyn suojelun muotoon.
Oleskelulupa voidaan turvapaikkamenettelyssä myöntää myös muulla perusteella,
jolloin kyse ei ole kansainvälisen suojelun antamisesta. Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus käsitellään ulkomaalaislain mukaan tavallisessa tai nopeutetussa
menettelyssä taikka se voidaan jättää kokonaan tutkimatta.
Tässä raportissa käytetään yleiskielessä vakiintuneita käsitteitä turvapaikkahakemus, turvapaikanhakija ja turvapaikkavalitus, vaikka ulkomaalaislaissa näissä tilanteissa puhutaan yleensä kansainvälisen suojelun hakemisesta ja kansainvälistä suojelua hakevasta. Raportissa käytetyt käsitteet pitävät sisällään kaikki kansainvälisen
suojelun muodot ja niiden käsittelyn tilanteet ulkomaalaislain mukaisesti.

1.2

Turvapaikkavalitusten käsittelystä

Aiemmin turvapaikan hakemiseen liittyviä valituksia on käsitelty Suomessa turvapaikkalautakunnassa, joka toimi vuosina 1991–1997. Turvapaikkalautakunnalta haettiin muutosta Ulkomaalaisviraston tekemään turvapaikkaa ja pakolaisuuden lakkaamista koskeviin päätöksiin. Vuonna 1993 turvapaikkalautakunnan toimivaltaa
laajennettiin siten, että sen toimivaltaan lisättiin valitusten käsittely turvapaikanhakijalle suojelun tarpeen perusteella myönnetyistä päätöksistä. Turvapaikkalautakunta
toimi hallinnollisesti oikeusministeriön yhteydessä ja se oli riippumaton tuomioistuintyyppinen muutoksenhakuelin. Sen päätökseen ei voinut hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin. Lautakunnan perustamista perusteltiin muun muassa sillä, että asioiden käsittelyyn liittyi oikeusharkinnan ohella tarkoituksenmukaisuusharkintaa ja että kansainväliset sopimukset eivät välttämättä edellyttäneet turvapaikka-asioiden saattamista riippumattoman tuomioistuimen käsiteltäväksi. Painavana näkökohtana lautakunnan puolesta esitettiin myös se seikka, että valitusten
määrä oli arvioitavissa suureksi. Turvapaikkalautakunnan lakkauttamisen jälkeen
sen käsittelemät asiat siirrettiin vuoden 1998 alusta lukien silloisen Uudenmaan lääninoikeuden käsiteltäviksi.
Uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta 2
perusteltiin keskittämistä erityisesti erityisasiantuntemuksen tarpeella ja Uudenmaan
lääninoikeuden (nykyisin Helsingin hallinto-oikeus) voimavaroilla. Hallituksen esityk1

2

Euroopan parlamentin ja neuvosto direktiivi 2011/95/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, vaatimuksista
kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua
saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle.
HE 207/1997 vp.
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sessä ulkomaalaislain muuttamiseksi arvioitiin, että Uudenmaan lääninoikeudella
olisi parhaat mahdollisuudet taata, että turvapaikka-asioissa järjestetään suullisia
käsittelyjä. Uudenmaan lääninoikeuteen olisi myös saatavissa käsittelyn kannalta
välttämättömiä tulkkeja helpommin kuin muualla järjestettäviin käsittelyihin. Esityksen perusteluissa todettiin, että turvapaikkamenettely on erityisalue, johon liittyy
usein vaikeita näytön ja lähtömaiden olosuhteiden arvioimiseen sekä lain tulkintaan
liittyviä kysymyksiä ja hallintotuomioistuimen sisäisessä organisoinnissa ja toiminnassa on otettava riittävällä tavalla huomioon turvapaikkavalitusten vaatima erityisosaaminen pakolais- ja ihmisoikeudessa sekä asioiden kiireellisyys. Tätä edellytti
hallituksen esityksen mukaan jo hallintolainkäyttölain 33 §:n mukainen selvittämisvelvollisuus, sillä riippumaton tuomioistuin ei voi toimia pelkästään asianomaisen
hallintoviranomaisen hankkiman tiedon varassa. Lisäksi yhteen tuomioistuimeen
keskitetty käsittely palvelisi parhaiten myös oikeuskäytännön yhtenäisyyden säilyttämistä. Hallituksen esityksen mukaan tavoitteena oli kehittää turvapaikkamenettelyä tehokkaammaksi ja saattaa se selkeämmin osaksi muuta hallintolainkäyttöä yhtenäistämällä muutoksenhakua. Lääninoikeudet lakkautettiin vuonna 1999 ja hallintooikeudet perustettiin yleisiksi hallintotuomioistuimiksi käsittelemään muutoksenhakuasioita ensimmäisenä oikeusasteena, jolloin turvapaikka-asioiden käsittely siirtyi
Helsingin hallinto-oikeudelle.
Suomessa on tällä hetkellä kuusi alueellista hallinto-oikeutta: Helsingin, Hämeenlinnan, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeus. Itä-Suomen
hallinto-oikeus sijaitsee Kuopiossa ja Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Oulussa. Lisäksi Ahvenanmaalla on Ahvenanmaan hallintotuomioistuin. Hallinto-oikeuksien
tuomiopiirit muodostuvat yhdestä tai useammasta maakunnasta. Tuomiopiireistä
säädetään valtioneuvoston asetuksella ja ne määräytyvät maakuntien aluejaon mukaisesti niin, että yhteen tuomiopiiriin voi kuulua yksi tai useampia maakuntia. Eräissä asiaryhmissä tuomiopiirinä on kuitenkin koko Suomi. Esimerkiksi Vaasan hallintooikeuteen on keskitetty vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja hallintopakkoasiat ja Helsingin hallinto-oikeuteen arvonlisäveroa, tulleja ja valmisteveroja
koskevat asiat sekä kansainvälistä suojelua, mukaan lukien turvapaikkaa koskevat
asiat. Muilta osin ulkomaalais- ja kansalaisuusasioita käsitellään kaikissa hallintooikeuksissa.
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2 Nykytila
2.1

Turvapaikkavalitusten käsittely Helsingin hallinto-oikeudessa ja
kehittämistoimenpiteet

Ulkomaalaislain 190 §:n 1 momentin mukaan Maahanmuuttoviraston päätökseen
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään. Lain 193 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan Maahanmuuttoviraston päätöksestä valitetaan kuitenkin Helsingin hallinto-oikeuteen, jos päätös koskee hakemusta turvapaikan, toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella
myönnettävän oleskeluluvan saamiseksi. 3 Valitus on tehtävä hallintolainkäyttölain
22 §:n mukaan 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Turvapaikkavalitukset jaetaan hallinto-oikeuksien diaarikaavassa turvapaikkaasioihin (jäljempänä tavalliset turvapaikka-asiat) ja nopeutetun käsittelyn turvapaikka-asioihin. Nopeutetun käsittelyn turvapaikka-asioilla tarkoitetaan ulkomaalaislain
103 ja 104 §:n mukaisia asioita, joissa Maahanmuuttovirasto on jättänyt laissa erikseen säädetyin perustein kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkimatta
tai käsitellyt sen nopeutetussa menettelyssä. 4 Nopeutetun käsittelyn turvapaikkaasioissa maasta poistamispäätöksen täytäntöönpano ei edellytä päätöksen lainvoimaisuutta, minkä vuoksi näihin asioihin liittyy usein kiireellisesti ratkaistavia täytäntöönpanokieltopyyntöjä. Ulkomaalaislain 103 ja 104 §:n mukaiset asiat sekä niihin
liittyvät täytäntöönpanokieltopyynnöt voidaan ratkaista yhden tuomarin kokoonpanossa. Muut turvapaikka-asiat ratkaistaan tällä hetkellä kolmen tuomarin kokoonpanossa. Tavallisissa turvapaikka-asioissa maasta poistamispäätöstä ei saa panna
täytäntöön, ennen kuin asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Haettaessa hallintooikeuden päätöksen jälkeen valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta, valitus ei
kuitenkaan estä täytäntöönpanoa, ellei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

3

4

Ulkomaalaislain 193 §:n mukaan Maahanmuuttoviraston päätöksestä valitetaan keskitetysti Helsingin hallintooikeuteen, jos päätös koskee: 1) hakemusta turvapaikan, toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävän oleskeluluvan saamiseksi; 2) tilapäisen suojelun saamiseksi tehdyn hakemuksen hylkäämistä; 3) maasta poistamista, maahantulokiellon määräämistä tai Suomessa myönnetyn matkustusasiakirjan
peruuttamista ja päätös liittyy turvapaikkamenettelyssä tai tilapäistä suojelua koskevassa menettelyssä tehtyyn
hylkäävään päätökseen; 4) pakolaisaseman lakkauttamista ja siihen liittyvää pakolaisen matkustusasiakirjan peruuttamista tai toissijaisen suojeluaseman lakkauttamista ja siihen liittyvän muukalaispassin peruuttamista;
5) pakolaisaseman ja siihen liittyvän pakolaisen matkustusasiakirjan peruuttamista tai toissijaisen suojeluaseman
ja siihen liittyvän muukalaispassin peruuttamista.
Ulkomaalaislaki 103 §; Hakemuksen tutkimatta jättäminen: Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan
jättää tutkimatta, jos hakija: 1) on saapunut sellaisesta 99 §:ssä määritellystä turvallisesta turvapaikkamaasta tai
99 a §:ssä määritellystä turvallisesta kolmannesta maasta, jonne hänet voidaan palauttaa; 2) voidaan lähettää
toiseen valtioon, joka vastuuvaltion määrittämisestä annetun neuvoston asetuksen mukaan on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä; 3) on saanut kansainvälistä suojelua toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa,
johon hänet voidaan lähettää; taikka 4) on tehnyt 102 §:ssä tarkoitetun uusintahakemuksen, joka ei sisällä uusia
asian ratkaisuun vaikuttavia perusteita maahan jäämiselle. Ulkomaalaislaki 104 §; Nopeutetun menettelyn käyttäminen: Kansainvälistä suojelua koskeva hakemus voidaan ratkaista nopeutetussa menettelyssä, kun hakemus
katsotaan 101 §:n nojalla ilmeisen perusteettomaksi. Ilman huoltajaa olevan alaikäisen jättämä hakemus voidaan
ratkaista nopeutetussa menettelyssä vain 101 §:n 3 kohdassa säädetyllä perusteella. Jos 96 a §:ssä tarkoitettua
tukea ei pystytä antamaan nopeutetussa menettelyssä, nopeutettua menettelyä ei sovelleta. Käytettäessä nopeutettua menettelyä Maahanmuuttoviraston on ratkaistava hakemus viiden kuukauden kuluessa sen jättämisestä.
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Sekä tavallisissa että nopeutetun käsittelyn turvapaikka-asioissa valituskirjelmä voidaan toimittaa Maahanmuuttovirastolle, Helsingin hallinto-oikeudelle tai poliisille.
Ilmoitukset saapuneesta valituksesta lähetetään Maahanmuuttoviraston ja Helsingin
hallinto-oikeuden välillä ulkomaalaisasioiden sähköisen liittymän (UMA-liittymä 5)
kautta. Valituksen saapumisen jälkeen Maahanmuuttovirasto toimittaa lausuntonsa
ja asian ratkaisemisen perusteena olleet asiakirjat Helsingin hallinto-oikeudelle joko
oma-aloitteisesti tai hallinto-oikeuden UMA-liittymän kautta lähetetyn lausuntopyynnön johdosta. Helsingin hallinto-oikeuden turvapaikkavalituksesta tekemä päätös
menee UMA-liittymän kautta tiedoksi Maahanmuuttovirastolle. Yhä edelleen asiakirjaliikenne tapahtuu kuitenkin pääosin paperisena. Paperiasiakirjat palautetaan Maahanmuuttovirastolle niiltä osin kuin niitä ei arkistoida hallinto-oikeudessa.
Ennen vuotta 2016 turvapaikkavalituksia käsiteltiin Helsingin hallinto-oikeudessa
kahdella jaostolla. Hallinto-oikeuteen saapuneet kansainvälistä suojelua koskevat
asiat jaettiin kirjaamossa maa-alueittain asiaryhmästä vastuussa olevalle jaostolle ja
toimitettiin kyseisen jaoston jaostotoimistoon asian valmistelusta vastuussa olevalle
jaostosihteerille. Asiat kirjattiin tietyn käsittelijän (lainkäyttösihteeri) ja maa-alueesta
vastaavan jaoston esittelijän nimiin. Jaostotoimistossa lainkäyttösihteerit valmistelivat asian eli pyysivät tarvittaessa Maahanmuuttoviraston lausunnon ja valittajan vastaselityksen. Epäselvissä tilanteissa lainkäyttösihteeri keskusteli asian esittelijän
kanssa tarvittavista kuulemisista. Kuulemisten jälkeen asia siirrettiin nimetylle esittelijälle, joka vei mahdollisten muiden rooteliinsa kuuluvien asioiden ohella asian esittelyyn pääasiassa siinä järjestyksessä, kun asia on hallinto-oikeuteen saapunut. Suullisen käsittelyn toimittamisesta on normaalisti päätetty istunnossa.
Ulkomaalaislain 103 ja 104 §:n mukaiset asiat jaettiin vuoden 2015 loppuun asti suoraan notaarin valmisteltavaksi ja esiteltäväksi vuoroperiaatteella kahden jaoston kesken. Näihin asioihin liittyvät täytäntöönpanokieltopyynnöt esiteltiin kullakin jaostolla
päivystävälle tuomarille. Notaari vastasi asian valmistelusta eli lausunnon ja vastaselityksen pyytämisestä ennen asian esittelyä omalle jaostolleen. Päätösten antopäivääminen ja postittaminen hoidettiin aiemmin kunkin jaoston omassa jaostotoimistossa.
Vuoden 2015 syksyllä turvapaikanhakijoiden määrän suuren kasvun myötä hallintooikeudessa ryhdyttiin määrätietoisiin menettelyjen ja organisaation kehittämistoimenpiteisiin, jotta jatkossakin kyettäisiin hallitsemaan ja ratkaisemaan asianmukaisesti kaikki saapuvat valitukset. Ylituomarin perustama työryhmä suunnitteli entistä
sujuvammat päätöksentekomenettelyt ja uuden valmisteluyksikön organisaation,
jotka kaikki otettiin vuoden 2016 alusta käyttöön. Vuoden 2016 talousarvioon tehty
7,8 miljoonan euron lisäys turvapaikka-asioiden kasvun vuoksi on lisäksi mahdollistanut merkittävät henkilöstörekrytoinnit ja kokonaan uuden jaoston muodostamisen
ratkaisemaan yksinomaan turvapaikka-asioita.
Vuoden 2016 alusta alkaen Helsingin hallinto-oikeudessa on ollut uusi ainoastaan
turvapaikkavalitusten käsittelyyn keskittyvä 7. jaosto, joka tulee vielä kevään 2016
aikana laajenemaan niin, että se muodostuu kolmesta turvapaikka-asioita käsittelevästä alajaostosta. Koko jaoston puheenjohtajan lisäksi jaostolla tulee olemaan kul5

Elokuun 2013 alussa otettiin käyttöön liittymä Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisasioiden sähköisen asianhallintajärjestelmän (UMA) sekä hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden välillä. Liittymä mahdollistaa ulkomaalaisasioihin liittyvien tietojen ja muutoksenhakuasiakirjojen sähköisen välittämisen UMA-järjestelmästä edellä
mainittuihin tuomioistuinten asianhallintajärjestelmiin ja päinvastoin. Liittymän kautta tapahtuvat valitusten kirjaamiset ja sen kautta kulkevat toimenpide- ja lausuntopyynnöt vastauksineen samoin kuin päätökset ja välipäätökset.
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lakin alajaostolla puheenjohtaja ja 9 tuomaria. Jaostolla on lisäksi oma valmisteluyksikkönsä, joka helmikuussa 2016 koostuu valmisteluyksikön päällikkönä toimivasta
tuomarista, 12 esittelijästä, neljästä notaarista ja kuudesta lainkäyttösihteeristä. Kahdelle vielä perustettavalle alajaostolle tullaan molemmille palkkaamaan 12 esittelijää,
neljä notaaria ja neljä lainkäyttösihteeriä. Valmisteluyksikön organisaatio on joustava
ja saattaa vielä muuttua uusien alajaostojen myötä. Myös kirjaamoon, arkistoon ja
hallintoon palkataan lisähenkilökuntaa.
Valmisteluyksikön tavoitteena on tehokkaalla esivalmistelulla jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa seuloa valitusten joukosta suullisen käsittelyn toimittamista vaativat asiat, mahdollista linjaratkaisun tekemistä vaativat asiat sekä selvät ja erityisen
kiireelliset välittömästi ratkaistavat asiat. Kuulemisvaiheen tehostamisella ja esittelijöiden varhaisella asioiden haltuun ottamisella pyritään siihen, että asiat ovat valmistelun jälkeen mahdollisimman valmiita esiteltäväksi. Ratkaisutoimintaa tehostetaan
paitsi keskittämällä suurien valitusmäärien asiat maajaon mukaisesti 7. jaostolle,
myös tiivistämällä esittelijöiden ja tuomarien yhteistyötä muun muassa keskittämällä
ja yhtenäistämällä maatietouden hankkimista, päätösten kirjoittamista, menettelytapoja sekä linjaratkaisujen ja muun päätöksenteon yhtenäistä ja tehokasta valmistelua sekä ratkaisutoimintaa.
Vuoden 2016 alusta alkaen kaikki turvapaikkavalitukset toimitetaan kirjaamisen jälkeen kirjaamosta uuteen valmisteluyksikköön, joka suorittaa tarvittavat kuulemiset.
Maajaon mukaisesti 7. jaostolle kuuluvat asiat valmistellaan valmisteluyksikössä tarkemman jaon mukaisesti määräytyvien lainkäyttösihteerien ja esittelijöiden/notaarien
sekä valmisteluyksikön päällikön yhteistyöllä. Valmisteluyksikön esittelijät huolehtivat
7. jaostolle kuuluvien asioiden esittelemisestä. Valitusten suuren määrän vuoksi turvapaikkavalituksia käsitellään edelleen myös kahdella muulla jaostolla, joten maajaon mukaisesti valmisteluyksikössä valmistellut muut kuin 7. jaostolle kuuluvat asiat
jaetaan näille jaostoille, joiden esittelijät huolehtivat sinne siirtyvien asioiden esittelystä maajaon mukaisesti.
Ulkomaalaislain 103 ja 104 §:n mukaisten asioiden ratkaisutoiminta on vuodesta
2016 alkaen keskitetty yhdelle jaostolle nykyisen kahden jaoston sijasta oikeuskäytännön yhtenäistämisen varmistamiseksi ja asioiden mahdollisimman tehokkaan ratkaisutoiminnan turvaamiseksi.

2.2

Turvapaikka-asioiden muutoksenhaku ja käsittely korkeimmassa
hallinto-oikeudessa sekä kehittämistoimenpiteet

Ulkomaalaislain 196 §:n mukaan ulkomaalaislaissa tarkoitettuun hallinto-oikeuden
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos
korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Lupa voidaan myöntää, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi
tai jos luvan myöntämiseen on muu painava syy. Valituslupaa on haettava 30 päivän
kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.
Vuoden 2016 alusta lukien on tullut voimaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain muutos, joka mahdollistaa turvapaikkaa, kansainvälistä suojelua ja niihin
liitännäisten valituslupa-asioiden käsittelemisen kahden jäsenen kokoonpanossa
aiemman kolmen jäsenen sijaan.
16

Lisääntyvien turvapaikka-asioiden joutuisaksi käsittelemiseksi korkeimman hallintooikeuden presidentti asetti marraskuussa 2015 työryhmän suunnittelemaan, selvittämään ja tekemään ehdotukset siitä, miten korkeimmassa hallinto-oikeudessa ulkomaalaisasiat jatkossa hoidetaan oikeusturvavaatimusten mukaisesti, mahdollisimman tehokkaasti ja joutuisasti.
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen perustettiin neljäs jaosto, joka aloitti toimintansa
1.3.2016 lukien. Alkuun IV jaostolla oli neljä jäsentä ja seitsemän esittelijää. Kesäkuusta lukien jaostolla toimii seitsemän jäsentä ja kymmenkunta esittelijää. Lisäksi
rekrytoidaan avustavaa kansliahenkilökuntaa siten, että kuluvan vuoden aikana korkeimman hallinto-oikeuden henkilöstömäärä kasvaa kaikkiaan yli 30 uudella henkilöllä. Henkilöstölisäys ja IV jaoston perustaminen on mahdollista vuoden 2016 talousarvioon sisältyvällä lisämäärärahalla.
Keskeisenä tavoitteena IV jaoston toiminnassa on pitää korkeimmassa hallintooikeudessa vireillä olevien ulkomaalaisasioiden määrä hallittavana ja käsittelyajat
kohtuullisina. IV jaostolla tullaan soveltamaan uusia työmenetelmiä asioiden valmistelussa ja käsittelyn eri vaiheissa istuntolistojen suunnittelussa ja esittelijöiden valmistelussa huomioidaan muutoinkin asioiden joutuisuus. Esimerkiksi mainittakoon,
että käyttöön otetaan erityisesti IV jaostolle suunnitellut taltio- ja muiden asiakirjapohjat.

2.3

Oikeudellinen neuvonta ja oikeusapu

2.3.1

Oikeudellinen neuvonta

Ulkomaalaislain 95 a §:n mukaan kansainvälistä suojelua hakevalle kerrotaan turvapaikkamenettelystä sekä hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan menettelyn aikana. Poliisi tai rajatarkastusviranomainen antaa tiedon hakijalle hänen jättäessään
hakemuksen. Tiedon voi antaa myös Maahanmuuttovirasto tai vastaanottokeskus
mahdollisimman pian hakemuksen jättämisen jälkeen. Käytännössä vastaanottokeskuksissa aina varmistetaan, että asiakas on saanut tietoa vastaanottopalveluista,
turvapaikkaprosessista ja oikeusavusta. Vastaanottokeskuksissa järjestetään turvapaikanhakijoille infotilaisuuksia. Näissä tilaisuuksissa on paikalla tulkki, ja jokainen
hakija saa tietopaketin omalla äidinkielellään. Kaikille asiakkaille kerrotaan keskuksessa annettavan ns. alkuinfon yhteydessä lyhyesti oikeudesta käyttää avustajaa
turvapaikkaprosessin aikana. Lisäksi hakijoille annetaan Maahanmuuttoviraston laatima Tietoa turvapaikanhakijalle - esite, jos esite löytyy sellaisena kieliversiona, jota
asiakas ymmärtää. Tämänhetkisillä hakijamäärillä yleisen oikeudellisen neuvonnan
ryhmäinfotilaisuuksissa vastaanottokeskuksissa osallistujien määrä on kuitenkin suuri, eikä yksilöllistä neuvontaa ole mahdollista antaa yleisen tilaisuuden yhteydessä.
Lisäksi hallintolain 8 §:n mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava
asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä
vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Neuvontavelvollisuus koskee vain menettelyyn liittyvää neuvontaa eikä aineellisia
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kysymyksiä ja neuvontaa annettaessa viranomaisen on toimittava niin, ettei sen puolueettomuus vaarannu. Viranomainen ei ole velvollinen esimerkiksi laatimaan asiakirjoja asianosaisen puolesta. Turvapaikanhakijat saavat jo tällä hetkellä oikeusapujärjestelmän ulkopuolista menettelyjä koskevaa neuvontaa ja viranomaisilla on tähän
myös velvollisuus lain nojalla. 6
Menettelydirektiivin 7 19 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on ensimmäiseen päätökseen liittyvissä menettelyissä varmistettava, että hakijoille tarjotaan pyynnöstä ja
maksutta oikeudellisia ja menettelyä koskevia tietoja, mukaan lukien ainakin menettelyä koskevat tiedot hakijan henkilökohtainen tilanne huomioon ottaen. Jos hakemuksen johdosta annettava ensimmäinen päätös on kielteinen, jäsenvaltioiden on
annettava hakijalle pyynnöstä tietoja myös sen selkeyttämiseksi, mitkä ovat kyseisen
päätöksen perusteet, ja sen selittämiseksi, miten päätökseen voi hakea muutosta.
Menettelydirektiivin 20 artiklan mukaan 19 artiklaa ei sovelleta, mikäli jäsenvaltiot
antavat maksutonta oikeusapua ensimmäiseen päätökseen liittyvässä menettelyssä.
Direktiivin 20 artiklan mukaan hakijalle on annettava pyydettäessä maksutonta oikeusapua ja maksuton oikeudellinen edustaja muutoksenhakumenettelyissä. Tällä hetkellä Suomessa hakijan on mahdollista saada maksutonta oikeusapua sekä ensimmäiseen päätökseen liittyvissä menettelyissä että muutoksenhakumenettelyissä siten kuin oikeusapulaissa (257/2002) säädetään. Tämän vuoksi erityistä 19 artiklan
mukaista oikeudellista menettelyä koskevaa neuvontaa ei ole ollut välttämätöntä
järjestää.

2.3.2

Oikeusapu

Tällä hetkellä turvapaikanhakijoilla on mahdollisuus saada oikeusapua sekä hallintovaiheeseen että tuomioistuinvaiheeseen oikeusapulain mukaisilla perusteilla. Nyt
voimassa olevan ulkomaalaislain 9 §:n 2 momentin mukaisesti hallintoasiaa käsiteltäessä ulkomaalaiselle määrättynä avustajana voi kuitenkin toimia myös muu lakimieskoulutuksen saanut henkilö kuin julkinen oikeusavustaja. Muissa asiaryhmissä
hallintovaiheessa oikeusapua julkisen varoin kustannettuna antavat pääsääntöisesti
vain julkiset oikeusavustajat.
Oikeusapua tarvitseva turvapaikkaa hakeva henkilö hakee oikeusapua joko oikeusaputoimistosta tai valitsee yksityisen avustajan, joka tekee hänen puolestaan oikeusapuhakemuksen. Oikeusaputoimiston julkinen oikeusavustaja ottaa toimeksiannon
tai oikeusaputoimisto ratkaisee hakemuksen ja oikeusapulain mukaisten edellytysten
täyttyessä tekee myönteisen päätöksen ja määrää yksityisen avustajan tehtävään.
Avustaja laskuttaa oikeusaputoimistolta palkkion hallintovaiheessa avustamisesta.
Hakijan osuus maksusta määräytyy hänen tulojensa ja varallisuutensa perusteella.
Valtaosin he saavat oikeusapua maksutta.
Tuomioistuinvaiheessa oikeusavun saaminen määräytyy samalla tavalla kuin muissakin asiaryhmissä, eivätkä turvapaikkaa koskevat asiat ole erityisasemassa. Kun
asiaa käsitellään suomalaisessa tuomioistuimessa, oikeusapua saa oikeusapulain
mukaan. Avustajana voi julkisen varoin toimia joko julkinen oikeusavustaja, asianajaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiasiamies.
6
7

SM lausunto 18.1.2016 SM161291 00.02.04 SMDno-2015-2186.
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen
suojelun myöntämisestä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (uudelleenlaadittu).
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Avustaja päättää, mitkä toimenpiteet ovat tarpeen tehtävän hoitamiseksi. Julkisten
oikeusavustajien, asianajajien ja julkisen varoin maksettujen lupalakimiesten toiminnasta voi valittaa valvontalautakunnalle.

2.4

Maahanmuuttoviraston toiminta hallintopäätöksen antajana
turvapaikka-asioissa

Henkilön, joka haluaa hakea turvapaikkaa Suomesta, on matkustettava Suomeen ja
ilmoitettava mahdollisimman pian Suomeen saapumisen jälkeen rajatarkastusviranomaiselle tai poliisille hakevansa turvapaikkaa Suomesta. Turvapaikanhakija myös
valokuvataan ja häneltä otetaan sormenjäljet. Tämän jälkeen turvapaikanhakija sijoitetaan vastaanottokeskukseen ja hänen hakemuksensa siirtyy Maahanmuuttoviraston käsittelyjonoon.
Maahanmuuttovirasto ryhmittelee hakemukset selvästi kielteisiin ja myönteisiin hakemuksiin, jotka siirretään nopeutettuun käsittelyyn. Heti alussa Maahanmuuttovirasto selvittää myös sen, voidaanko hakemus jättää tutkimatta. Hakemus voidaan jättää
tutkimatta muun muassa, jos hakijalla on jo oleskeluoikeus jossakin toisessa turvallisessa maassa tai jos jonkun toisen valtion viranomaisen pitäisi käsitellä hakemus
Euroopan unionin niin sanotun vastuunmäärittämisasetuksen 8 perusteella (ns. Dublin-asiat). Maahanmuuttovirasto suorittaa hakijan alustavan kuulemisen, jossa selvitetään hakijan henkilöllisyyttä, matkareittiä ja maahantuloa. Jos hakemusta ei jätetä
tutkimatta, Maahanmuuttovirasto jatkaa turvapaikanhakijan kuulemista turvapaikkapuhuttelussa, jossa selvitetään kansainvälisen suojelun antamisen edellytyksiä.
Maahanmuuttovirasto voi teettää tarvittaessa myös eri selvityksiä kuten kielitestejä
sekä selvityksiä asiakirjojen oikeellisuudesta ja hakijan iästä. Asian selvittämisen
jälkeen Maahanmuuttovirasto tekee asiassa päätöksen. Poliisi antaa Maahanmuuttoviraston päätöksen tiedoksi asianosaiselle. Päätöksen tiedoksisaannista alkaa kulua valitusaika.
Maahanmuuttovirasto antoi vuoden 2015 aikana yhteensä 7 466 päätöstä. Myönteisiä kansainvälisen suojelun päätöksiä annettiin 1 628 kappaletta ja kielteisiä 1 307
kappaletta. Rauenneita hakemuksia oli poikkeuksellisen paljon aiempaan verrattuna
eli yhteensä 3 186 kappaletta. Käsittelyaika turvapaikkahakemusten osalta vuonna
2015 oli 117 vuorokautta.

8

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) No: 604/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen
maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua
koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta (uudelleenlaadittu).
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Ajalla 1.1.–29.2.2016 Suomeen on saapunut 1 845 turvapaikanhakijaa. Maahanmuuttovirasto on lisännyt turvapaikkahakemusten käsittelijöiden määrää siten, että
vuoden 2016 alusta käsittelijöitä on ollut noin 500. Kevään 2016 kuluessa käsittelijöiden määrä on lisääntymässä. Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut tavoitteekseen
antaa noin 1000 päätöstä viikossa ja että vuodenvaihteessa 2015–2016 käsittelemättä olleet noin 27 000 turvapaikkahakemusta käsiteltäisiin elokuuhun 2016 mennessä. Maahanmuuttovirasto on arvioinut käsittelevänsä ja antavansa ratkaisun noin
45 000:en turvapaikka-asiaan vuonna 2016.
Maahanmuuttovirasto käsittelee turvapaikkahakemuksia Helsingissä, Lappeenrannassa, Turussa, Oulussa, Rovaniemellä ja Vaasassa. Käsiteltävät hakemukset jaetaan tulosalueiden käsiteltäviksi sillä perusteella, mihin vastaanottokeskukseen turvapaikkaa hakenut henkilö on sijoitettu. Niin sanotut Dublin-asiat käsitellään Helsingissä omalla tulosalueellaan. Maahanmuuttoviraston arvion mukaan Helsingissä
tullaan käsittelemään noin 40 prosenttia kaikista vuonna 2016 saapuvista hakemuksista, Turun ja Vaasan muodostama tulosalue käsittelee hakemuksista noin 20 prosenttia samoin kuin Lappeenrannan tulosalue sekä Oulun ja Rovaniemen muodostama tulosalue.
Turvapaikka-asioiden lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös perheenyhdistämishakemusten lisääntyvään määrään. On odotettavissa, että perheellinen myönteisen
turvapaikkapäätöksen saanut henkilö tekee suhteellisen pian päätöksen saatuaan
myös perheenyhdistämishakemuksen.
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2.5

Ulkomaalaisasioiden tilastoja

2.5.1

Turvapaikka-asioiden käsittely valitusasteissa

Vuonna 2015 Helsingin hallinto-oikeuteen saapui 1 168 turvapaikkavalitusta. Määrä
on hieman korkeampi kuin edellisinä vuosina keskimäärin. Valituksia ratkaistiin
vuonna 2015 lähes saman verran kuin niitä saapui. Helsingin hallinto-oikeudessa oli
vuoden 2015 lopussa vireillä 584 turvapaikkavalitusta eli noin puolen vuoden työmäärää vastaava määrä.
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui vuonna 2015 puolestaan 383 turvapaikkavalitusta. Valituksia saapui vähemmän kuin edellisinä vuosina 2010-luvulla. Vuoden
2015 aikana annettiin ratkaisu 357 valitukseen. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa
oli vuoden 2015 lopussa vireillä 202 turvapaikkavalitusta.

Valtaosassa tapauksista Maahanmuuttoviraston päätös ei muuttunut valitusasteessa. Helsingin hallinto-oikeus kumosi Maahanmuuttoviraston päätöksen ja palautti
asian sille uudelleen käsiteltäväksi 46 tapauksessa vuonna 2015, kun ratkaisu tehtiin
niin sanotussa nopeutetussa käsittelyssä ja 67 tapauksessa, kun valitukseen annettiin varsinainen asiaratkaisu.
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Valittaminen hallinto-oikeuden turvapaikka-asiassa antamasta päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valituslupaa. Valtaosassa tapauksista vuonna
2015 korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi 11
varsinaiseen asiaratkaisuun johtaneessa tapauksessa ja neljässä tapauksessa, jotka
tehtiin nopeutetussa käsittelyssä.
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Kesällä 2015 alkanut turvapaikanhakijoiden määrän kasvu Suomeen näkyy tuomioistuimissa pienellä viiveellä. Valitusten määrä on pysynyt Helsingin hallinto-oikeudessa
ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa maltillisena, eikä hakijamäärän merkittävä kasvu juurikaan näyttäytynyt lisääntyneinä valituksina tuomioistuimissa vielä vuoden
2015 aikana. Valitusten määrä tulee kasvamaan vuoden 2016 edetessä.
Helmikuun 2016 loppuun mennessä Helsingin hallinto-oikeuteen on saapunut 494
valitusta ja samana aikana ratkaisuja on annettu 235. Korkeimpaan hallintooikeuteen on samana aikana saapunut 70 valitusta ja ratkaisuja on annettu 48 valitukseen.

2.5.2

Asiamäärät oleskelulupa-asioissa

Maahanmuuttoviraston oleskelulupa-asiassa antamasta päätöksestä valitetaan alueelliseen hallinto-oikeuteen. Toimivaltaisen hallinto-oikeuden määräytymisestä säädetään ulkomaalaislaissa.
Helsingin hallinto-oikeuteen saapui eniten valituksia vuonna 2015, yhteensä yli 1 000
valitusta. Noin puolet valituksenalaisista päätöksistä koski oleskelulupaa perhesiteen
perusteella ja puolet muita oleskelulupia, kuten oleskelulupaa työn tai opiskelun perusteella. Muihin hallinto-oikeuksiin valituksia saapui tasaisemmin kuitenkin siten,
että Itä-Suomen hallinto-oikeuteen saapui Helsingin hallinto-oikeuden jälkeen eniten
valituksia. Vaasan hallinto-oikeuteen saapui alle 100 valitusta vuonna 2015.
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Oleskelulupia haetaan eniten perheen yhdistämisen perusteella. Helsingin hallintooikeuteen saapui vuonna 2015 yli puolet kaikista valituksista. Muihin hallintooikeuksiin valituksia saapui tasaisemmin kuitenkin siten, että Pohjois-Suomen ja
Vaasan hallinto-oikeuksiin saapui selvästi muita vähemmän valituksia.

24

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui valituslupahakemuksia oleskelulupa-asioissa
vuonna 2015 yhteensä 391, joista 237 koski oleskelulupia perhesiteen perusteella.

2.5.3

Ennuste valitusasioiden määristä vuodelle 2016

Turvapaikkahakemukseensa kielteisen päätöksen saaneiden ulkomaalaisten valitukset Helsingin hallinto-oikeuteen ja jatkovalitukset korkeimpaan hallinto-oikeuteen
tulevat lisääntymään vuoden 2016 edetessä. Turvapaikan saaneiden perheenjäsenten odotetaan puolestaan seuraavassa vaiheessa hakevan oleskelulupaa perhesiteen perusteella Suomeen. Koska perhesiteen perusteella haettaviin oleskelulupiin on myös odotettavissa runsaasti kielteisiäkin valituskelpoisia päätöksiä, niin Helsingin hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen on odotettavissa tuhansia
valituksia sekä vuonna 2016 että vuonna 2017. Tarkkojen ennusteiden tekeminen on
kuitenkin vaikeaa, koska hakemusten määrissä voi tapahtua ennakoimattomia muutoksia niin ylös- kuin alaspäinkin.
Maahanmuuttoviraston ennusteen mukaan se tekee huhtikuusta 2016 lähtien 4 000
päätöstä kuukausittain. On arvioitu, että noin 25 prosenttia turvapaikanhakijoista valittaa päätöksestään hallinto-oikeuteen. Ennusteen mukaan Helsingin hallintooikeuteen tehtävien turvapaikkavalitusten määrä nousee toukokuussa 1 000 valitukseen kuukaudessa, millä tasolla määrä pysyy vuoden 2016 loppuun asti.
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Ennusteen mukaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehtävien turvapaikkavalitusten
määrä nousee voimakkaasti kesäkuusta 2016 lähtien. Valituslupahakemuksia ennustetaan tehtävän vuonna 2016 yhteensä noin 4 500. Ennuste perustuu siihen, että
noin puolesta hallinto-oikeuden ratkaisusta haetaan valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
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Maahanmuuttoviraston arvion mukaan yhtä myönteistä turvapaikkapäätöstä kohden
tehdään keskimäärin kolme oleskelulupahakemusta perhesiteen perusteella. Ennusteen mukaan valitusmäärät perheenyhdistämisasioissa eivät juuri nouse vuoden
2016 aikana. Sen sijaan valitusten määrän odotetaan kasvavan merkittävästi vuoden
2017 alusta lähtien. Vuonna 2017 hallinto-oikeuksiin arvioidaan saapuvan 5 700 valitusta päätöksistä, joilla hakemus oleskeluluvasta perhesiteen perusteella on hylätty.
Perheenyhdistämisasioita olisi arvion mukaan vuonna 2017 lähes yhtä paljon kuin
turvapaikka-asioita. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen arvioidaan saapuvan noin 1 200
valitusta perheenyhdistämisasioissa vuonna 2017. Määrä vastaa vähän yli kolmannesta turvapaikkavalitusten määrästä.

2.6

Nykytilan arviointia

2.6.1

Turvapaikkavalitusten keskittäminen Helsingin hallinto-oikeuteen

Helsingin hallinto-oikeudessa turvapaikkavalituksia on vuonna 2015 käsitelty jaostoilla, joilla on käsitelty myös muita asiaryhmiä. Tästä johtuen turvapaikkavalitusten vaatimaa henkilöstömäärää on vaikea laskea tarkalleen. Arviolta näihin asioihin on viime
vuosina sitoutunut yhden jaostollisen verran työvoimaa (1/8). Tätä arviota tukee
myös käsiteltyjen asioiden määrä. Turvapaikkavalituksille on jo pitkään ollut Helsingin hallinto-oikeudessa tyypillistä se, että saapuvien asioiden määrät ovat vaihdelleet
jyrkemmin kuin muissa asiaryhmissä. Koska nämä asiat on luonteensa vuoksi pyritty
aina käsittelemään kiireellisinä, jo pienetkin asiamäärälisäykset ovat helposti aiheuttaneet aika ajoin 2000-luvulla ruuhkautumista hallinto-oikeuden kaikissa asiaryhmissä.
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Nykyinen menettely, jossa turvapaikkavalitukset käsitellään keskitetysti Helsingin
hallinto-oikeudessa, on kuitenkin toiminut hyvin, kun asiamäärät ovat olleet noin
1 000 vuodessa ottaen huomioon niin oikeusturvaan ja käsittelyaikoihin liittyvät näkökohdat kuin myös käytännön asioiden hoitamiseen poliisin ja Maahanmuuttoviraston kanssa liittyvät asiat. Turvapaikkavalitusten määrä ei kuitenkaan ole koskaan
aikaisemmin noussut yli 1 700 asian. Nyt tehtyjen ennusteiden mukaan valituksia
kielteisistä päätöksistä saapuu hallinto-oikeuteen vuonna 2016 noin 10 000. Kestävänä ratkaisuna ei voida pitää sitä, että yksi asiaryhmä muodostaa pysyväisluonteisesti suhteettoman suuren osuuden hallinto-oikeuden juttukannasta. Tässä tilanteessa turvapaikkalautakunnan lakkauttamisen yhteydessä tehtyä ratkaisua, jonka
mukaan turvapaikkavalitukset käsitellään ja ratkaistaan vain Helsingin hallintooikeudessa, on arvioitava uudessa valossa.

2.6.2

Turvapaikkavalitusten käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Korkein hallinto-oikeus on toistaiseksi pystynyt ratkaisemaan saman verran turvapaikkavalituksia vuoden aikana kun uusia on tullut vireille. Myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa turvapaikka-asiat käsitellään luonteensa vuoksi joutuisasti, vaikka
niitä ei ole säädetty laissa kiireellisiksi. Valituslupa on myönnetty ulkomaalaisasioissa
hieman harvemmin kuin muissa valitusluvanvaraisissa asiaryhmissä. Oleskelulupaasioissa, jotka on hajautettu eri hallinto-oikeuksille, valituslupa on puolestaan myönnetty hieman useammin kuin Helsingin hallinto-oikeuteen keskitetyissä turvapaikkaasioissa.
Ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuden valvonta on korkeimman hallinto-oikeuden
keskeinen tehtävä. Nykyinen menettely, jossa turvapaikkavalitukset käsitellään keskitetysti Helsingin hallinto-oikeudessa, on toiminut hyvin oikeusturvanäkökulma
huomioon ottaen. Ongelmia ei myöskään ole ollut käytännön asioiden hoitamisen
suhteen hallinto-oikeuden sekä myös Maahanmuuttoviraston ja poliisin kanssa.

2.6.3

Aikaisempi selvitys tehtävien jaosta hallinto-oikeuksien kesken

Oikeusministeriö asetti syyskuussa 2007 hallintolainkäytön kehittämistä varten toimikunnan (hallintolainkäyttötoimikunta). Toimikuntaa avustamaan asetettiin huhtikuussa 2009 työryhmä hallintolainkäyttötoimikunnan työn kolmatta vaihetta (eri hallintotuomioistuintasojen tehtävät ja asema hallinnon oikeussuojajärjestelmässä) varten.
Työryhmän tuli selvittää alueellisten hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallintooikeuden tehtäviä sekä hallinto-oikeuksien välistä tehtävien jakoa. Toimeksiantonsa
mukaan työryhmän tuli työskennellä yhteistyössä toimikunnan kanssa.
Työryhmä tarkasteli oikeusturvan takeita hallintoasian elinkaaren eri vaiheissa (hallintopäätös, oikaisuvaatimus, hallinto-oikeus, korkein hallinto-oikeus). Työryhmän
mietinnössä 9 todetaan, että tavoitteena on, että muutoksenhakujärjestelmä hallintoasioissa on mahdollisimman selkeä ja johdonmukainen ja että oikeussuojan tarpeeseen vaikuttaa asian laadun ohella se, millä tavoin oikeusturvan takeet on turvattu
saman asian elinkaaren aikaisemmissa vaiheissa. Edelleen mietinnössä todetaan,
että tavoitteena on hallinto-oikeuksien kehittäminen mahdollisimman tasavahvoina
9

Tehtävien jako hallintotuomioistuinten kesken; Hallintolainkäytön tasotyöryhmän mietintö (OM Mietintöjä ja lausuntoja 78/2010); tiivistelmä.
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yleisinä ensi asteen muutoksenhakutuomioistuimina ja että lähtökohtana tulisi olla
asioiden hajauttaminen kaikkiin hallinto-oikeuksiin.
Mietinnössä on käsitelty omina kohtinaan keskitettyjä asiaryhmiä. Turvapaikkavalitusten osalta 10 on todettu, että niiden keskittyminen yhteen hallinto-oikeuteen johtaa
käytännössä helposti tämän hallinto-oikeuden ruuhkaantumiseen silloin, kun turvapaikkavalitusten määrä kasvaa ja että valitusten suuri määrä tässä asiaryhmässä
puoltaisi niiden hajauttamista useampaan hallinto-oikeuteen. Jos valitukset hajautettaisiin useaan hallinto-oikeuteen, korkein hallinto-oikeus voisi ennakkopäätöksillään
ohjata hallinto-oikeuksien ja maahanmuuttoviraston ratkaisukäytäntöä niin kuin nykyisinkin.
Mietinnön mukaan hajauttamista puoltaisi se, että muut ulkomaalaisasiat on hajautettu kaikkiin hallinto-oikeuksiin. Esimerkiksi oleskelulupaa koskevia valituksia käsitellään kaikissa hallinto-oikeuksissa. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään valitukset, jotka koskevat oleskelulupaa turvapaikan, toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella. Sen sijaan toimivaltainen hallinto-oikeus perhesiteen perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevassa asiassa määräytyy valittajana tai
asiassa muutoin kuultavana olevan perheenjäsenen asuinpaikan perusteella. Työntekijän ja elinkeinonharjoittajan oleskelulupaa koskevassa asiassa toimivaltainen
hallinto-oikeus määräytyy hakijan asuinpaikan perusteella.
Asioiden keskittämistä Helsingin hallinto-oikeuteen perusteltiin puolestaan muun
ohella tulkkien saatavuudella ja sillä, että valitusten keskitetty käsittely palvelisi tuomioistuimen selvittämisvelvollisuuden täyttymistä. Lähtömaita koskevilla ajan tasalla
olevilla tiedoilla on keskeinen merkitys turvapaikkavalituksia ratkaistaessa. Riippumaton hallintotuomioistuin ei voi toimia pelkästään maahanmuuttovirastolta saadun
maatiedon varassa, joten hallinto-oikeudessa on oltava systemaattinen maatietojen
hankinta- ja seurantajärjestelmä. Nykyisin maatietoa on kuitenkin saatavilla aikaisempaa helpommin. Esimerkiksi internetistä on saatavilla eri valtioiden sekä
UNHCR:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen tuottamaa aineistoa.
Mietinnössä todetaan, että turvapaikkavalitusten käsittely ja ratkaiseminen edellyttää
muun oikeudellisen asiantuntemuksen ohella myös kansainvälisen oikeuden ja erityisesti pakolaisoikeuden asiantuntemusta. Tämä voisi puoltaa sitä, että näitä valituksia ei hajautettaisi ainakaan kaikkiin hallinto-oikeuksiin. Työryhmän käsityksen
mukaan nykyisin ei enää ole riittäviä perusteita turvapaikkavalitusten keskittämiselle
Helsingin hallinto-oikeuteen. Sen sijaan useat näkökohdat puoltavat näiden asioiden
hajauttamista useampaan kuin yhteen hallinto-oikeuteen.

10

Tehtävien jako hallintotuomioistuinten kesken; Hallintolainkäytön tasotyöryhmän mietintö (OM Mietintöjä ja lausuntoja 78/2010); s. 99–100.
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3 Kansainvälinen vertailu
3.1

Vertailun tekeminen

Työryhmän käytettävissä oleva aika huomioon ottaen työryhmällä ei ole ollut mahdollisuutta kovin laajaan kansainväliseen vertailuun. Oikeusministeriö on lähettänyt
useille valtioille yhteydenoton, jossa on pyydetty vastauksia muun muassa siihen,
miten oikeuspaikka määräytyy ja millainen prosessi turvapaikka-asioissa kyseisessä
valtiossa on. Tähän muistioon on koottu keskeisimmät havainnot saaduista vastauksista. Kansainvälisen vertailun osalta on otettava huomioon, että useilla valtiolla
on vireillä erilaisia lainsäädäntöhankkeita ja kehittämistoimenpiteitä vallitsevan tilanteen johdosta.

3.2

Ruotsi

Ruotsin maahanmuuttoviraston päätöksestä valitetaan neljään hallinto-oikeuden yhteydessä toimivaan maahanmuuttotuomioistuimeen (migrationsdomstol). Tukholman, Malmön ja Göteborgin maahanmuuttotuomioistuimet aloittivat toimintansa
1.1.2006, jolloin ulkomaalaislautakunta (utlänningsnämnden) lakkautettiin. Vuonna
2013 perustettiin vielä yksi maahanmuuttotuomioistuin Luleån hallintotuomioistuimen
yhteyteen asiamäärän tasaisemman jakautumisen toteuttamiseksi.
Uudistuksen tavoitteena oli parempi avoimuus ja oikeusturva sekä lyhyemmät käsittelyajat. Lähtökohtana oli, että tuomioistuinten, joiden yhteyteen maahanmuuttotuomioistuin perustetaan, tulee olla kooltaan riittävän suuria ja organisaatioiltaan sellaisia, että ne pystyvät vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin. Lisäksi niiden tulee pystyä
takaamaan se erityinen kokemus ja tietämys, jota asioiden käsittely vaatii.
Maahanmuuttotuomioistuin toimii osana hallintotuomioistuinta (esimerkiksi Tukholmassa maahanmuuttotuomioistuin on yksi Tukholman hallintotuomioistuimen kolmesta osastosta) ja sen toiminnasta vastaa tuomioistuimen päällikkötuomari aivan
kuten muustakin hallintotuomioistuimen toiminnasta. 11
Alueellisten ulkomaalaisasioita käsittelevien tuomioistuinten tuomiopiirit jakautuvat
siten, että ratkaisevaa oikeuspaikan määräytymisen kannalta on se, missä turvapaikkapäätös on tehty. Maahanmuuttotuomioistuimen toimivallasta säädetään yleisten hallintotuomioistuinten toimivallasta annetussa asetuksessa. 12 Yhden maahanmuuttotuomioistuimen tuomiopiiri koostuu useasta eri läänistä. Ruotsin maahanmuuttoviraston päätökset, joista valitetaan maahanmuuttotuomioistuimeen, voidaan
ottaa käsiteltäväksi Tukholman hallinto-oikeuteen maahanmuuttotuomioistuimen
ominaisuudessa, jos päätös koskee ulkomaalaislain mukaisia turvallisuusasioita.
11
12

Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden. Prop. 2004/05:170
Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet 6 §: Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå är migrationsdomstolar och
har i denna egenskap följande domsområden: 1) Förvaltningsrätten i Stockholm: Stockholms län, Uppsala län,
Södermanlands län, Gotlands län, Västmanlands län, Dalarnas län och Gävleborgs län, 2) Förvaltningsrätten i
Malmö: Skåne län, Blekinge län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län och Östergötlands län, 3) Förvaltningsrätten i Göteborg: Västra Götalands län, Hallands län, Värmlands län och Örebro län, 4) Förvaltningsrätten
i Luleå: Jämtlands län, Västernorrlands län, Västerbottens län och Norrbottens län. Förordning (2013:295).
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Ruotsissa on hallintolainkäyttöasioissa mahdollisuus myös melko joustavalla tavalla
siirtää asia toiseen hallintotuomioistuimeen.
Ulkomaalaisasioissa ylimpänä muutoksenhakuasteena toimii maahanmuuttoylituomioistuin (migrationsöverdomstol), joka aloitti toimintansa osana Tukholman kamarioikeutta (kammarrätten i Stockholm) myös vuoden 2006 alussa.

3.3

Saksa

Saksassa turvapaikkahakemukset käsitellään Liittovaltion Maahanmuutto- ja pakolaisvirastossa (Federal Office for Migration and Refugees), Viraston kielteisestä päätöksestä voi hakea muutosta hallinto-oikeudesta (Administrative Court), joka käsittelee asian ottaen huomioon myös mahdollisen uuden selvityksen. Hallinto-oikeuden
päätöksestä voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta (Higher Administrative Court), mikäli hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus itse myöntää valitusluvan. Tietyissä turvapaikka-asioissa valitusluvan myöntämisperusteita on rajoitettu
lainsäädännössä.
Yleensä korkein hallinto-oikeus järjestää myös suullisen käsittelyn, ellei ratkaisukokoonpanon jäsenet ole yksimielisiä asian ratkaisusta tai katso yksimielisesti, ettei
suullinen käsittely ole tarpeellinen. Muutoksenhaku korkeimman hallinto-oikeuden
päätöksestä Liittovaltion hallinto-oikeuteen (Federal Administrative Court) on rajoitettu lainopillisiin kysymyksiin ja se edellyttää korkeimman hallinto-oikeuden tai Liittovaltion hallinto-oikeuden itsensä myöntämää valituslupaa. Liittovaltion hallintotuomioistuin on asiaa käsitellessään sidottu alemman asteen päätöksessä esitettyihin tosiasioihin.
Liittovaltion hallinto-oikeuden päätökset ovat lopullisia eikä niistä voi hakea muutosta. Turvapaikanhakija voi kuitenkin tehdä valituksen perusoikeuksien ja vapauden
loukkaamisesta Liittovaltion perustuslakituomioistuimeen (Federal Constitutional
Court) tai Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimeen.

3.4

Iso-Britannia

Isossa-Britanniassa henkilö, jolta on evätty turvapaikka, voi valittaa ensiasteen tuomioistuimiin: maahanmuutto- ja turvapaikkajaostoon (First-tier Tribunal: Immigration
and Asylum Chamber). Ensiasteen tuomioistuinten päätöksistä on muutoksenhakuoikeus oikeudellisten virheiden johdosta ylempiin tuomioistuimiin: maahanmuutto- ja
turvapaikkajaostoon (Upper Tribunal: Immigration and Asylum Chamber). Ylemmistä
tuomioistuimista on asioissa, jotka koskevat lain yleistä merkittävyyttä, muutoksenhakuoikeus Englannissa, Walesissa ja Pohjois-Irlannnissa hovioikeuteen (Court of
Appeal) sekä Skotlannissa ylimpään siviilioikeuteen (Court of Session Inner House).

31

3.5

Ranska

Rankassa ensimmäisen asteen päätös turvapaikka-asioissa tehdään hallinnollisessa
toimistossa (Office Francais de Protection des Réfugiés et Apatrides OFPRA). Tämän instanssin päätöksestä voi hakea muutosta muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhakulautakunnassa noudatetaan yleistä hallintolainkäyttöprosessia, tosin tietyt
määräajat ovat lyhempiä kuin yleisissä hallintotuomioistuimissa. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen voi tietyissä asioissa hakea muutosta kansalliselta turvapaikkatuomioistuimelta (Cour Nationale du Droit D’Asile CNDA). 13 Mainittujen elinten
toimivalta kattaa koko maan.

3.6

Itävalta

Itävallassa turvapaikka-asiat käsitellään liittovaltion maahanmuutto ja turvapaikkavirastossa (Bundesamt fûr Fremdenwesen und Asyl). Viraston hylkäämästä päätöksestä voi valittaa liittovaltion hallinto-oikeuteen (Bundesverwaltungsgericht). Liittovaltion hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa perustuslaillisissa kysymyksissä liittovaltion perustuslakituomioistuimeen (Verfassungsgerichtshof) ja muissa oikeuskysymyksissä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (Verwaltungsgerichtshof).

3.7

Alankomaat

Alankomaissa turvapaikka-asiat käsitellään maahanmuutto ja kansalaisuusyksikössä
(The Immigration and Naturalisation Service). Mikäli turvapaikkahakemus hylätään,
asia voidaan viedä ensimmäisen asteen tuomioistuimeen. Alankomaissa on 11 ensimmäisen asteen tuomioistuinta. Turvapaikka-asiat on keskitetty neljään erikoistuneeseen jaostoon (chamber).
Muutoksenhaussa ylimpään tuomioistuimeen noudatetaan Hollannin hallinnollista
lakia (Dutch administrative law). Lopullinen päätös annetaan Haagin kansallisen
neuvoston (Council of State on the Hague) toimesta pääsääntöisesti yhden tuomarin
kokoonpanossa.

13

Three types of decisions of the OFPRA may be brought to the appeal court CNDA : 1) - decisions rejecting a
request for asylum, 2) decision granting only a subsidiary protection when the requesting person is asking for a
refugee statute and 3) decisions putting an end to the protection.
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4 Muita asiaan liittyviä hankkeita
4.1

Lainsäädäntöhankkeet

Hallitus on kansainvälistä suojelua hakeneiden määrän kasvun johdosta hyväksynyt
turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman (8.12.2015) ja hallituksen maahanmuuttopoliittiset toimenpiteet (11.9.2015). Niissä on tehty linjaukset ja eritelty kansainvälisellä ja EU-tasolla toteutettavat toimenpiteet sekä kansalliset toimenpiteet hallitsemattoman muuttoliikkeen hallintaan saamiseksi. Osa linjauksista ja toimenpiteistä
liittyy joko suoraan tai välillisesti tuomioistuinkäsittelyihin.
Oikeusministeriön valmistelemilla lainsäädäntöhankkeilla on tarkoituksena nopeuttaa
ja sujuvoittaa turvapaikka-asioiden käsittelyä sekä hillitä näihin prosesseihin liittyvä
kustannuksia. Hakijoiden oikeusturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota.
Vuoden 2016 alusta on tullut voimaan lainmuutos, jossa korkeimman hallintooikeuden valituslupa-asioiden päätöskokoonpanoa supistettiin siten, että korkein
hallinto-oikeus on toimivaltainen ratkaisemaan valituslupaa koskevat asiat myös
kahden jäsenen kokoonpanossa.
Vireillä olevassa lainsäädäntöhankkeessa (HE 32/2016 vp) ehdotetaan myös valituslupaperusteita korkeimpaan hallinto-oikeuteen tarkistettavaksi. Lisäksi turvapaikkavalitukset ehdotetaan säädettäviksi kiireellisinä käsiteltäviksi ja valitusaikoja lyhennettäväksi sekä hallinto-oikeuksien päätösvaltaisia kokoonpanoja supistettavaksi.
Oikeusavustajien kelpoisuusvaatimuksia ehdotetaan täsmennettäväksi, avustajien
läsnäoloa turvapaikkapuhuttelussa rajattavaksi ja avustamiseen säädettäväksi asiakohtainen palkkio tuntiperusteisen laskutuksen sijaan. Myös käräjäoikeuksien säilöönottokäsittelyjä ehdotetaan sujuvoitettavaksi. Tietojen välittäminen Maahanmuuttoviraston, poliisin ja tuomioistuinten välillä on myös saatava mahdollisimman sujuvaksi. Tästä syystä ehdotetaan, että myös korkein hallinto-oikeus ja hallinto-oikeudet
määriteltäisiin ulkomaalaisrekisterin rekisterinpitäjiksi. Samalla ehdotetaan muutosta,
joka oikeuttaisi oikeusaputoimiston saamaan salassapitosäännösten estämättä turvapaikka-asiassa tarvitsemansa tiedot ulkomaalaisrekisteristä teknisen käyttöyhteyden avulla. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2016.
Ulkomaalaislain kansainvälisen suojelun antamista koskevia säännöksiä on ehdotettu muutettavaksi (HE 2/2016 vp). Lakia muutettaisiin siten, että humanitaarisen suojelun perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevat säännökset kumottaisiin.
Oleskelulupaa ei olisi enää mahdollista myöntää tällä perusteella. Lainmuutoksella
tehostettaisiin myös kansainvälistä suojelua koskevan päätöksen tiedoksiantoa ja
muutettaisiin hakemusten käsittelymaksun perimistä koskevaa sääntelyä. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2016.
Valmisteilla on myös lainsäädäntöhanke perheenyhdistämisen edellytysten tiukentamiseksi. Tiukennukset pohjautuisivat EU:n perheenyhdistämisdirektiiviin. Ulkomaalaislakia muutettaisiin siten, että turvattua toimeentuloa koskeva vaatimus perheenjäsenen oleskeluluvan edellytyksenä laajennettaisiin koskemaan sellaisia henkilöryhmiä, joihin toimeentuloedellytystä ei suotuisamman kohtelun johdosta voimassa
olevan lain mukaan sovelleta.
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Valmistelussa on myös säännökset oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden
omasta kotoutumistuesta, jonka taso on lähtökohtaisesti alhaisempi kuin nykyisessä
asumisperusteisessa järjestelmässä. Työttömyysturvalakia muutettaisiin siten, että
työttömille työnhakijoille, jotka ovat saaneet ulkomaalaislain perusteella oleskeluluvan Suomesta, myönnettäisiin jatkossa työmarkkinatukea kotoutumistukena.
Muista tuomioistuinkäsittelyyn vaikuttavista lainsäädäntöhankkeista vireillä on ainakin hanke tuomioistuinlain säätämiseksi ja hallintolainkäyttölain kokonaisuudistus.
Tuomioistuinlaissa ehdotetaan säädettäväksi tuomioistuinlaitoksesta ja sen henkilöstöstä. Hallintolainkäyttölain kokonaisuudistuksessa on otettu huomioon hallintolainkäyttölain soveltamisesta saadut käytännön kokemukset sekä muut hallintolainkäytön kehittämishankkeet.

4.2

Tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvät hankkeet

Tarkoituksena on mahdollistaa ulkomaalaisrekisterin sähköinen käyttöoikeus tuomioistuimille. Edellä kohdassa 4.1 mainitun lakimuutoksen lisäksi tarvitaan myös tekninen ratkaisu, jolla hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus pääsevät ulkomaalaisrekisteriin. Maahanmuuttoviraston myöntämien käyttöoikeuksien lisäksi edellytyksenä on, että oikeusministeriön hallinnonalan tietoliikenneverkosta on pääsy julkisen
hallinnon turvallisuusverkkoon, jossa Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisrekisteri
sijaitsee. Teknisen ratkaisun käyttöönotto edellyttää teknisiä muutoksia käytettäviin
tietoliikenneyhteyksiin ja sekä järjestelmää käyttävien henkilöiden kouluttamista. Näitä asioita valmistellaan parhaillaan yhteistyössä Maahanmuuttoviraston, Oikeusrekisterikeskuksen ja Valtorin kanssa. Lisäksi on ryhdytty selvittämään sähköisen asiakirjaliikenteen mahdollisuuksia Maahanmuuttoviraston ja tuomioistuinten välillä.
Myös asianhallintajärjestelmiin tulee tehdä muutoksia, koska LotusNotes-pohjaisten
asianhallintajärjestelmien kapasiteetti on rajoitettu. Korkeimman hallinto-oikeuden
kohdalla on päädytty toteuttamaan oma pääasianhallinnasta erillinen ulkomaalaisasioiden asianhallintakanta. Helsingin hallinto-oikeuden osalta asianhallintaan muodostetaan liitetiedostokantaa, jonka avulla asianhallintajärjestelmän koko pienenee ja
uudet asiat eivät aiheuta maksimikoon täyttymistä. Vastaava liitetiedostokanta on
tarvittaessa muodostettavissa myös muiden hallinto-oikeuksien asianhallintakantoihin. Asianhallintajärjestelmien muutoksia valmistellaan Oikeusrekisterikeskuksessa.

4.3

Osaamisen kehittämiseen liittyvät hankkeet

Helsingin hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen rekrytoidaan vuoden
2016 aikana kymmeniä uusia tuomareita ja esittelijöitä sekä muuta henkilökuntaa
käsittelemään turvapaikkavalituksia ja muita ulkomaalaisasioita. Lisäksi henkilökuntaa siirretään muista asiaryhmistä käsittelemään turvapaikka-asioita ja muita ulkomaalaisasioita. Koulutus on siten merkittävässä osassa ulkomaalaisasioiden oikeusturvaa kunnioittavassa mutta joutuisassa ja tehokkaassa tuomioistuinkäsittelyssä.
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Oikeusministeriö on suunnitellut kuusiosaisen turvapaikka-asioiden koulutusohjelman, joka koostuu mm. perehdytyksestä, järjestelmäkoulutuksesta ja kansainvälisestä koulutuksesta. Koulutusohjelmaan kuuluu myös osio muutoksenhakuprosessin
kehittämisestä. Lisäksi ulkomaalaisasioiden käsittelijöille on valmisteilla koulutusta
lähtömaatiedosta. Hallintolainkäytön prosessikoulutusta tarjoavat oikeusministeriön
ja korkeimman hallinto-oikeuden lisäksi ainakin Itä-Suomen yliopisto yhteistyössä
alueellisten hallinto-oikeuksien kanssa.
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5 Työryhmän suorittamat kuulemiset
5.1

Hallinto-oikeuksien kuuleminen

Työryhmä kuuli 18.1.2016 hallinto-oikeuksien edustajina Vaasan hallinto-oikeuden
ylituomari Liisa Talvitietä, Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Pirkko Wesslin-Nenosta, Turun hallinto-oikeuden ylituomari Ritva Isomoisiota, Hämeenlinnan
hallinto-oikeuden ylituomari Ann-Mari Pitkärantaa ja hallinto-oikeustuomari Elina
Ranzia, Helsingin hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Heikkilää sekä Itä-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Veijo Tarukannelta, hallintopäällikkö Paula Sorjosta ja hallinto-oikeustuomari Kati Korsmania turvapaikka-asioiden hajauttamiseen liittyvistä
asioista.
Helsingin hallinto-oikeuden osalta todettiin, että Helsingin hallinto-oikeudella ei sinällään ole mitään hajauttamista vastaan. Muiden hallinto-oikeuksien edustajat ilmoittivat kannattavansa turvapaikka-asioiden hajauttamista ja totesivat heillä olevan myös
hyvät valmiudet ottaa vastaan turvapaikka-asioita niin henkilökunnan rekrytoinnin
kuin ammattitaidon ja koulutuksenkin osalta. Myöskään toimitilojen tai tulkkauspalveluiden järjestämisen osalta ei noussut esiin erityisiä ongelmia.
Hallinto-oikeuksien toimialueilla, Hämeenlinnan hallinto-oikeutta lukuun ottamatta, on
Maahanmuuttoviraston toimipiste tai toimipisteitä. Kaikkien hallinto-oikeuksien alueilla on kuitenkin vastaanottokeskuksia. Pääasiallisesti katsottiin, että turvapaikkaasioiden jakaminen työjonon kautta olisi perusteltua asiamäärän tasaisen jakautumisen kannalta. Asioiden jakaminen voisi myös perustua siihen, missä Maahanmuuttoviraston toimipisteessä valituksenalainen päätös on tehty. Tässäkin jakosysteemissä
tulisi kuitenkin olla joustavuutta juttumäärien tasaamiseksi ja jotta resursseja voitaisiin hyödyntää täysimääräisesti.
Helsingin hallinto-oikeuden osalta tuotiin esiin, että oikeuskäytäntö säilyy yhtenäisenä ja tiiviinä, kun asioita käsitellään yhdessä paikassa. Mikäli asioiden käsittely hajautettaisiin, tulee oikeuskäytännön yhtenäisyyden takaamiseksi kiinnittää huomiota
henkilökunnan ammattitaitoon ja koulutukseen. Hajauttamistilanteessa myös korkeimman hallinto-oikeuden rooli oikeuskäytännön linjaajana korostuu.

5.2

Korkeimman hallinto-oikeuden kuuleminen

Työryhmä kuuli 25.1.2016 korkeimman hallinto-oikeuden edustajina hallintoneuvos
Matti Pellonpäätä ja hallintoneuvos Anne E. Niemeä. Korkeimman hallinto-oikeuden
näkökulmasta katsottuna ottaen huomioon oikeuskäytännön yhtenäisyyden valvonta
yhden yksikön kanssa toimiminen on helpompaa kuin useamman yksikön. Asioiden
suuri määrä huomioon ottaen rajallinen hajauttaminen esimerkiksi siten, että asioita
käsiteltäisiin Helsingin hallinto-oikeuden lisäksi kahdessa tai enintään kolmessa
muussa hallinto-oikeudessa voisi tulla kyseeseen.
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Hajauttaminen kaikkiin hallinto-oikeuksiin ei kuitenkaan korkeimman hallintooikeuden käsityksen mukaan olisi täysin ongelmatonta. Eri hallinto-oikeuksilla voisi
olla tarvetta organisoida asioiden käsittely eri tavoin, mikä ei välttämättä takaisi asioiden yhdenvertaista käsittelyä tai käsittelyaikoja. Myös käytännönasioiden järjestämisessä, kuten suullisten käsittelyjen toimittamisessa ja tulkkauspalvelujen järjestämisessä voisi tulla ongelmia. Korkeimman hallinto-oikeuden näkökulma siihen, että
asiat jaettaisiin yhden työjonon kautta eri hallinto-oikeuksille, oli se, että tällainen
menettely mahdollisesti lisäisi byrokratiaa. Luonnollista olisi jakaa asiat sen mukaisesti, missä Maahanmuuttoviraston toimipisteessä valituksenalainen päätös on annettu.

5.3

Muut kuulemiset

5.3.1

Maahanmuuttoviraston kuuleminen

Työryhmä kuuli 21.12.2015 Maahanmuuttoviraston edustajina johtaja Esko Repoa
turvapaikkayksiköstä ja johtaja Hanna Helinkoa oikeus- ja maatietoyksiköstä turvapaikka-asioiden käsittelystä Maahanmuuttovirastossa, Maahanmuuttoviraston turvapaikka-asioiden tulosalueista ja toimipisteistä sekä Maahanmuuttoviraston suhtautumisesta siihen, että turvapaikka-asioiden käsittely hajautettaisiin useampiin hallinto-oikeuksiin.
Kuulemistilaisuudessa Maahanmuuttovirasto ilmoitti jo aiemmin lausuneensa, että
hajauttaminen useampaan hallinto-oikeuteen voisi olla hyvä ratkaisu. Maahanmuuttovirasto ei nähnyt tässä ongelmaa oikeusturvan ja ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuden kannalta, koska Maahanmuuttovirastolla on tarvittaessa mahdollisuus hakea
valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
Myöskään oman toiminnan kannalta Maahanmuuttovirasto ei nähnyt hajauttamisessa ongelmia, etenkin jos suullisiin käsittelyihin osallistuminen onnistuisi videoneuvottelun välityksellä.
Maahanmuuttoviraston mukaan, että toimivaltainen hallinto-oikeus voisi määräytyä
sillä perusteella, missä Maahanmuuttoviraston toimipisteessä päätös turvapaikkahakemuksesta on tehty. Toinen vaihtoehto voisi olla asiaperusteinen jako, jolloin esim.
niin sanotut Dublin-asiat käsiteltäisiin yhdessä hallinto-oikeudessa. Maahanmuuttoviraston näkökulmasta myöskään jako kansalaisuuden perusteella ei ollut ongelmallinen. Sen sijaan jakoa sillä perusteella, mihin vastaanottokeskukseen turvapaikanhakija on sijoitettu, Maahanmuuttovirasto ei pitänyt hyvänä ratkaisuna, koska sijoituspaikka voi muuttua prosessin aikana.

5.3.2

Sisäministeriön poliisiosaston ja Poliisihallituksen kuuleminen

Työryhmä kuuli 18.1.2016 sisäministeriön poliisiosaston edustajaa poliisitarkastaja
Joni Länsivuorta ja Poliisihallituksen edustajaa poliisitarkastaja Mia Poutasta turvapaikka-asioiden hajauttamiseen liittyvistä asioista poliisin näkökulmasta. Molemmat
tahot toivat esiin, että sen kysymyksen osalta käsitelläänkö turvapaikka-asioita yhdessä tai useammassa hallinto-oikeudessa, poliisin rooli on suhteellisen pieni. Helsingin poliisilaitos koordinoi turvapaikka- ja maastapoistamisasioita kaikkien poliisilai37

tosten tehdessä kuitenkin käytännön työtä. Tällä hetkellä yhteistyö Helsingin poliisilaitoksen ja Helsingin hallinto-oikeuden välillä on sujunut hyvin ja tietojen välityksessä on käytetty muun muassa puhelinta ja faxia. Mikäli turvapaikka-asioiden käsittely
hajautettaisiin, tulee yhteistyön sujuvuuteen ja tietojen välittymiseen kiinnittää huomiota. Poliisilla tulisi esimerkiksi olla tieto siitä, missä hallinto-oikeudessa turvapaikkavalitus on käsiteltävänä. Poliisin tulisi myös saada tieto tuomioistuimen päätöksestä mahdollisimman nopeasti, jopa ennen kuin tieto saavuttaa kyseisen turvapaikanhakijan. Sekä Länsivuori ja Poutanen korostivat sitä, että turvapaikkaprosessin
tulee olla mahdollisimman joutuisa ja sujuva kaikkien vaiheiden osalta. Hajauttamista
pidettiin hyvänä asiana, mikäli käsittelyajat lyhenevät. Myös käytännön asioiden hoitamisen uskottiin onnistuvan tilanteessa, että turvapaikka-asioita käsiteltäisiin useammassa kuin yhdessä hallinto-oikeudessa. Toisaalta hajauttamisesta voi seurata
oikeuskäytännön epäyhtenäisyyttä, jolloin korkeimman hallinto-oikeuden rooli korostuu linjauksien tekijänä.

5.3.3

Oikeusrekisterikeskuksen kuuleminen

Työryhmä kuuli 4.1.2016 Oikeusrekisterikeskuksen edustajaa Raija Hietalaa siitä,
millaisia vaikutuksia ja mitä muutoksia turvapaikka-asioiden hajauttamisella olisi hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden asianhallintajärjestelmiin.
Oikeusrekisterikeskus toi esiin, että LotusNotes-pohjaiset asianhallintajärjestelmien
kapasiteetti on rajallinen ja että päädyttiinpä työryhmän esityksessä mihin vaihtoehtoon hyvänsä, on asianhallintajärjestelmiin tehtävä muutoksia suuren asiamäärän
johdosta. Vaihtoehtoina on luoda uusia liitetiedostokantoja ja uusia arkistokantoja
olemassa oleviin asianhallintoihin tai monistaa olemassa olevasta asianhallintakannasta oma asianhallintansa ulkomaalaisasioille. Liitetietokantojen ja uusien arkistokantojen luominen olisi todennäköisesti halvempi vaihtoehto kuin uuden ulkomaalaisasioiden asianhallintajärjestelmän luominen, koska se vaatii enemmän muutostöitä. Oikeusrekisterikeskuksen taholta kuitenkin korostettiin sitä, että käytettävyys ja
se, miltä pohjalta tuomioistuimissa on helppo tehdä töitä, on otettava huomioon.
Oikeusrekisterikeskus toi esiin, että sillä seikalla hajautetaanko asiat kaikkiin hallintooikeuksiin tai joihinkin hallinto-oikeuksiin ei ole merkitystä asianhallintajärjestelmien
kannalta. Samat muutostyöt voidaan tehdä kaikkien hallinto-oikeuksien asianhallintajärjestelmiin. Sen sijaan oman erillisen tuomioistuimen perustamista ulkomaalaisasioille tai turvapaikka-asioille Oikeusrekisterikeskus ei asianhallintajärjestelmien näkökulmasta pitänyt järkevänä ottaen huomioon niiden perustamiseen liittyvät tehtävät.
Oikeusrekisterikeskus ei myöskään nähnyt ongelmalliseksi sitä, että asiat jakaantuisivat hallinto-oikeuksiin sen mukaisesti, missä Maahanmuuttoviraston toimipisteessä
valituksenalainen päätös on tehty. Myös asiaperusteinen jako olisi mahdollista toteuttaa jopa siten, että järjestelmä huomioisi asian laajuuden. Toisaalta täydellisen
sattumanvaraisuuden toteuttaminen asioiden jakamisessa tarkoittaisi todennäköisesti monimutkaisempia määrittelyjä, mikä lisäisi kustannuksia.
Oikeusrekisterikeskus korosti myös sitä, että sillä tulee olla riittävät resurssit ja riittävästi aikaa tarvittavien muutostöiden tekemiseen. Minimiaikana Hietala piti kuutta
kuukautta. Selkeintä kuitenkin olisi, että mikäli hajauttamiseen päädytään, se tulisi
voimaan aikaisintaan vuoden 2017 alusta.
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5.3.4

Suomen Asianajajaliiton, oikeusavun, Pakolaisneuvonta ry:n sekä Suomen kääntäjien
ja tulkkien liitto ry:n ja Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n kuuleminen

Työryhmä kuuli 11.1.2016 Suomen Asianajajaliiton edustajana asianajaja Antti Riihelää turvapaikka-asioiden hajauttamiseen liittyvistä asioista. Riihelä ilmoitti, että Suomen Asianajajaliitto suhtautuu positiivisesti turvapaikka-asioiden käsittelyn hajauttamiseen kaikkiin hallinto-oikeuksiin. Asioiden tulisi jakautua sattumanvaraisesti hallinto-oikeuksiin, eikä esimerkiksi asian laadun tai kansalaisuuden perusteella tapahtuvaa jakoa voida pitää oikeudellisesti hyvänä. Myöskään Maahanmuuttoviraston toimipisteen perusteella tehtävää jakoa ei pidetty perusteltuna. Suomen Asianajajaliiton
mukaan kaikissa hallinto-oikeuksissa tulisi olla kaikenlaisia turvapaikka-asioita, jotta
kokonaisarviointi olisi mahdollista. Suomen Asianajajaliitto ei myöskään pitänyt erityistuomioistuimen perustamista toimivana ratkaisuna.
Korkeimman hallintooikeuden aseman osalta Suomen Asianajajaliitto toi esiin näkemyksen, että nykyinen
järjestelmä, jossa valituslupaa voi hakea myös muun painavan syyn perusteella on
toimiva asioiden humanitäärinen luonne huomioon ottaen, eikä sitä tulisi muuttaa.
Työryhmä kuuli 11.1.2016 oikeusavun edustajana johtavaa julkista oikeusavustajaa
Kari Hietalaa Oulun oikeusaputoimistosta. Oikeusavun näkökulmasta todettiin vastaavalla tavoin kuin Suomen Asianajajaliitostakin, ettei erityistuomioistuimen perustaminen ole perusteltua ja että asioiden hajauttaminen lähtökohtaisesti kaikkiin hallinto-oikeuksiin olisi positiivista. Asioiden hajauttamisen ei nähty aiheuttavan ongelmia ratkaisukäytännön yhtenäisyyteen. Oikeusavun puolelta tuotiin, että toimivaltaisen hallinto-oikeuden määräytymisen tulisi olla säädetty laissa ja perusteen tulisi olla
selkeä ja etukäteen määritelty. Asiaryhmän tai kansalaisuuden perusteella tapahtuvaa jakoa ei pidetty hyvänä. Sen sijaan Maahanmuuttoviraston toimipisteeseen perustuvassa jaossa ei nähty ongelmia. Lisäksi oikeusavun puolelta nostettiin esiin se,
että oikeusapuhakemukset ulkoprosessuaalisen vaiheen osalta käsitellään oikeusaputoimistoissa yleensä aikaisemmin kuin varsinainen pääasia on vireillä tuomioistuimessa. Tämä voisi hajauttamistilanteessa johtaa siihen, että valitus oikeusapuasiasta menisi edelleen Helsingin hallinto-oikeuteen, koska pääasian osalta selviäisi
vasta myöhemmin se, mikä hallinto-oikeus asian käsittelee ja että tähän seikkaan
olisi hyvä jatkovalmistelussa kiinnittää huomiota.
Edelleen työryhmä kuuli 11.1.2016 Pakolaisneuvonta ry:n edustajana toiminnanjohtaja Elina Castrénia. Pakolaisneuvonta ry:n puolesta tuotiin esiin, että se ei ole aiemmin pitänyt hajauttamista hyvänä, koska ratkaisukäytännön yhtenäisyyden johdosta on katsottu tärkeäksi keskittää erityisosaaminen yhteen hallinto-oikeuteen.
Tilanne on kuitenkin muuttunut hakijamäärän kasvun johdosta ja tällä hetkellä ei ehkä voida ottaa yhtä tiukkaa kantaa hajauttamiseen. On kuitenkin selvää, että eri hallinto-oikeuksissa on ja tulee olemaan erilaisia käytäntöjä ja mikäli turvapaikkaasioiden käsittely hajautettaisiin, nousisi korkeimman hallinto-oikeuden rooli Pakolaisneuvonnan mielestä merkittävään asemaan. Korkeimmalla hallinto-oikeudella
tulisikin olla riittävät resurssit ja kiinnostus ulkomaalaislinjan luomiseen. Pakolaisneuvonnan mukaan toimivaltaisen hallinto-oikeuden, mikäli hajauttamiseen päädytään, tulisi määräytyä muulla perusteella kuin asiaryhmän tai kansalaisuuden perusteella. Hajauttamista pohdittaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota laadun varmistamiseen sekä myös siihen, miten erityisryhmät ja -tapaukset tunnistetaan. Hajauttamisen toteuttamisajankohdan osalta Pakolaisneuvonta piti hyvänä sitä, että hajauttaminen tulisi voimaan aikaisintaan vuoden 2017 alusta, jolloin linjauksia hallinnon
puolella ja oikeuskäytäntöä olisi jo ehtinyt syntyä.
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Työryhmä kuuli 11.1.2016 myös tulkkien edustajina Suomen kääntäjien ja tulkkien
liitto ry:tä (SKTL) ja Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:tä (KAJ). SKTL:n edustajina
kuulemistilaisuudessa olivat toiminnanjohtaja Kristiina Antinjuntti ja varapuheenjohtaja Liisa Laakso-Tamminen. KAJ:n edustajana kuulemistilaisuudessa oli toiminnanjohtaja Hanna Gorschelnik. Molemmat tahot ilmoittivat, etteivät he ota suoraan kantaan hajauttamiseen, vaan tuovat esiin näkökohtia jotka pitäisi tulkkauksen näkökulmasta ottaa huomioon hajauttamista pohdittaessa.
Sekä SKTL että KAJ korostivat ammattitulkkien käyttöä tulkkauksen laadun takaamiseksi. Tulkkauksessa tapahtunut virheen korjaaminen voi olla vaikeaa prosessin
myöhemmässä vaiheessa tai virhe voi jäädä kokonaan havaitsematta, mikä vaarantaa turvapaikanhakijan oikeusturvaa. Ei-ammattitulkkien käytön osalta nähtiin ongelmana se, että maallikot edustavat usein omaa yhteisöään, eikä tulkkaus välttämättä noudata yleisiä tulkkauksen neutraalisuuden, oikeellisuuden ja riippumattomuuden sekä muiden eettisten sääntöjen periaatteita. Tuomioistuinprosessissa tulisikin aina varmistautua tulkkauksen laadusta.
Hajauttamisen nähtiin asettavan haasteita tulkkaukselle, koska tulkkiresurssit keskittyvät pääkaupunkiseudulla ja oikeustulkin koulutuksen saaneita on Suomessa vähän. Tällä hetkellä tulkeista on pulaa ja tulkkien koulutukseen tulisikin kiinnittää
huomiota. Hajauttaminen tarkoittaisi uusien tulkkauskeskusten perustamisia käsittelypaikkakunnille. Tämä vaatisi lisää resursseja, koska kysymys ei ole pelkästään
tulkeista, vaan myös hallintohenkilökunnasta, tekniikasta ja muista vastaavista tarvittavista asioista. Etätulkkaus koettiin aina toissijaiseksi vaihtoehdoksi, koska tulkki on
riippuvainen akustiikasta sekä myös siitä, mitä tilassa tapahtuu. Etätulkkaus ei
myöskään mahdollista samalla tavoin kuin läsnäolotulkkaus tarkentavien kysymysten
esittämistä tai kirjallisen materiaalin kääntämistä. Myös tekniikka voi aiheuttaa ongelmia etätulkkauksessa. Turvapaikanhakija ei myöskään mahdollisesti luota etätulkkaukseen samalla tavoin kuin läsnäolotulkkaukseen, koska hän ei näe kokonaisuudessaan sitä tilaa, missä tulkki on. Etätulkkauksen koettiin olevan aina laaturiski.
ja tulkkaus tulisikin tapahtua aina samassa tilassa. Hajauttamistilanteessa tämä lisäisi tulkkauksen kustannuksia, koska tulkin matka-aika katsotaan työajaksi.

5.3.5

Verohallinnon kuuleminen

Työryhmä kuuli 4.1.2015 Verohallinnon edustajaa veroyliasiamies Timo Räbinää
kokemuksista Verohallinnon toiminnasta valtakunnallisena yksikkönä.
Valtakunnallinen toiminta tarkoittaa sitä, ettei asioiden käsittelypaikkaa ole sidottu
verovelvollisen kotikuntaan, vaan asiat ohjautuvat etukäteen määriteltyjen kriteereiden perusteella työjonoihin ja sitä kautta virkailijoille käsiteltäviksi.
Valtakunnallisen toiminnan hyötyinä pidettiin työmäärän tasaisen jakautumisen lisäksi myös laadun paraneminen, koska valtakunnallinen toiminta mahdollistaa erikoistumisen ja osaamisen keskittämisen, jolloin päätösten yhteneväisyys on parempi
kuin hajautetussa toiminnassa. Valtakunnallinen toiminta mahdollistaa myös yhteneväiset työtavat ja menetelmät, jotka osaltaan varmistavat toiminnan laadukkuutta. Henkilökuntaa on myös voitu vähentää valtakunnallisen toiminnan myötä. Valtakunnallisen toiminnan edellytyksenä on kuitenkin asioiden sähköinen käsittely, koska
paperiasiakirjoja ei ole mahdollista liikutella paikkakunnalta toiselle.
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Verohallinnon puolelta todettiin, että he voivat suositella yhden viraston toimintamallia, vaikka siinäkin on isojen yksikkökokojen johdosta omat ongelmansa. Suositeltavaa olisi tehdä ulkomaalaisasioiden ja turvapaikka-asioiden käsittelyn osalta sellaisia
ratkaisuja, jotka tukevat pitkän tähtäimen suunnitelmia ja tulevaisuuden kehittämistyötä.
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6 Vaihtoehtoisten ratkaisujen vaikutusarviointia
6.1

Eri ratkaisuvaihtoehdot

Työryhmän tehtävänä on ollut arvioida hajauttamiseen liittyviä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia sekä arvioida hajautuksen vaikutukset oikeusturvaan ja korkeimman hallinto-oikeuden toimintaan ylimpänä hallintotuomioistuimena. Työryhmän tehtävänä on
ollut myös arvioida vaihtoehtojen toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja haitat ottamalla huomioon hallinto-oikeuksittain henkilöstöresurssit ja organisaatio. Tässä tarkoituksessa työryhmä on verrannut mitä etuja ja haittoja on turvapaikka-asioiden
keskittämisellä Helsingin hallinto-oikeuteen ja toisaalta niiden hajauttamisella kaikkiin
hallinto-oikeuksiin tai vaihtoehtoisesti muutamaan hallinto-oikeuteen. Esillä on ollut
myös vaihtoehto perustaa turvapaikka-asioiden ensiasteen käsittelyä varten erityistuomioistuin, sekä vaihtoehto, jossa turvapaikka-asioiden käsittely hajautettaisiin
ensimmäisessä asteessa kaikkiin tai osaan hallinto-oikeuksista, mutta muutoksenhakua varten perustettaisiin oma erillinen erityistuomioistuin, jossa käsiteltäisiin
mahdollisesti turvapaikka-asioiden lisäksi myös muut ulkomaalaisasiat.
Työryhmä on arvioinut eri vaihtoehtoja tilanteessa, jossa turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut merkittävästi kesästä 2015 lähtien ja jossa Helsingin hallintooikeuteen saapuvien valitusasioiden on arvioitu kasvavan huomattavasti. Tarkastelun keskiössä on pidetty sitä, että valitusasiat tulee asiamäärien kasvaessakin järjestää turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa kunnioittaen tehokkaasti ja joutuisasti. Tärkeimpänä näkökohtana eri vaihtoehtojen arvioinnissa on pidetty juuri oikeusturvavaikutuksia sekä vaikutuksia hallinto-oikeuksien toimintaan ja asemaan. Lisäksi työryhmä on arvioinut vaihtoehtojen taloudellisia vaikutuksia sekä vaikutuksia henkilökuntaan lähinnä rekrytoinnin ja osaamisen kehittämisen kannalta. Myös vaikutukset
Maahanmuuttoviraston ja poliisin samoin kuin oikeudellista neuvontaa ja oikeusapua
sekä tulkkausta antavien tahojen toimintaan on otettu huomioon.
Vaikutusarvioinnissa on keskitytty vertailemaan erityisesti nykyisen toimintatavan ja
hajautetun toimintatavan hyötyjä ja haittoja. Erityistuomioistuinten perustamisen
osalta vertailua ei ole tehty yhtä kattavasti kuin keskitetyn ja hajautetun ratkaisumallin osalta. Vallitsevassa tilanteessa erityistuomioistuimen perustamista turvapaikkaasioiden ja muiden ulkomaalaisasioiden käsittelyä varten ei ole pidetty varteenotettavana vaihtoehtona ottaen erityisesti huomioon uuden tuomioistuimen perustamiseen kuluva aika, turvapaikka-asioiden kiireellisyys ja hallinto-oikeuksien valmius
käsitellä turvapaikka-asiat ja muut ulkomaalaisasiat. Työryhmä pitää tärkeänä, että
turvapaikkaprosessi säilyy osana hallintolainkäyttöä. Uuden erityistuomioistuimen
perustaminen ei myöskään tue tavoitetta alueellisten hallinto-oikeuksien vahvistamisesta. Erityistuomioistuimen perustaminen olisi myös aikaa vievä ja taloudellisesti
kallis ratkaisu.

6.2

Vaikutukset oikeusturvaan

Turvapaikka-asiat ovat laadultaan perusoikeus- ja ihmisoikeusherkkiä asioita, joissa
oikeusturvanäkökohdat sekä ratkaisukäytännön ja käsittelyaikojen yhdenmukaisuuden tärkeys korostuvat. Ratkaisukäytännön ja käsittelyaikojen yhdenmukaisuus
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toteuttaa osaltaan turvapaikanhakijan oikeusturvaa. Oikeusturvan kannalta tärkeää
on myös se, että ratkaisu asiassa saadaan mahdollisimman joutuisasti. Asiamäärien
pysyttyä maltillisella tasolla keskitetty malli, jossa valitusasioita on käsitelty Helsingin
hallinto-oikeudessa ja ylimpänä asteena korkeimmassa hallinto-oikeudessa, on toiminut hyvin. Asiamäärien kasvaessa omaksutun mallin tarkoituksenmukaisuus ja
toimivuus on kuitenkin arvioitava uudelleen myös oikeusturvan sekä ratkaisukäytännön ja käsittelyaikojen yhdenmukaisuuden kannalta.
Ratkaisukäytännön yhdenmukaisuutta tukee asioiden käsittely yhdessä yksikössä.
Se myös mahdollistaa erikoistumisen ja osaamisen kehittämisen paremmin kuin käsiteltäessä asioita useammassa yksikössä. Asiamäärien merkittävä kasvu ja siitä
seuraava uusien tuomareiden määrä voi kuitenkin horjuttaa ratkaisukäytännön yhdenmukaisuutta myös keskitetyssä mallissa. Yhdenmukaista ratkaisukäytäntöä edistää sekä keskitetyssä että hajautetussa mallissa tuomareiden koulutus ja onnistunut
henkilöstöpolitiikka. Vahva erikoisosaaminen on oikeusturvan kannalta merkittävä
asia.
Turvapaikka-asioiden hajauttaminen voi työryhmän näkemyksen mukaan lyhentää
käsittelyaikoja, koska hajautettuina asiat jakaantuisivat tasaisemmin tuomioistuinten
kesken. Edellytyksenä käsittelyaikojen lyhenemiselle on kuitenkin asioiden tasaisen
jakaantumisen mahdollistava forumsääntely. Hajautetussa mallissa on tärkeää, että
turvapaikka-asioiden käsittelyajat eri hallinto-oikeuksissa eivät poikkea suuresti toisistaan.
Oikeusturvan kannalta merkittävää on, ettei turvapaikka-asioiden käsittely missään
vaihtoehdossa saa vaikuttaa muiden hallinto-oikeudessa käsiteltävien asioiden käsittelyaikaan tai muihin oikeusturvatakeisiin. Oikeusturvasta huolehtimisen tarve korostuu ulkomaalaisasioiden määrän kasvaessa suhteessa muihin hallinto-oikeuksissa
käsiteltäviin asioihin. Valittavan mallin on tuettava oikeusturvan laaja-alaista toteutumista, eikä sen tule johtaa muiden asiaryhmien ruuhkautumiseen.
Muutoksenhakijan kannalta, mutta myös viranomaisten näkökulmasta olisi toivottavaa, että asioita käsiteltäisiin lähellä muutoksenhakijoita ja viranomaisia eli hajautetusti. Läheisyysperiaatteelle ei voi työryhmän näkemyksen mukaan antaa kuitenkaan
ratkaisevaa merkitystä hajauttamisen vaikutuksia arvioitaessa, koska turvapaikanhakijan majoituspaikka voi muuttua oikeudenkäynnin aikana useampaankin kertaan.
Samoin Maahanmuuttoviraston ja muiden viranomaisten toimipisteet voivat muuttua.

6.3

Vaikutukset hallinto-oikeuksien toimintaan

Hallinto-oikeuksien toiminnan kannalta alueellisten hallinto-oikeuksien tulisi olla niin
asiamääriltään kuin resursseiltaankin mahdollisimman tasavertaisia. Hallintooikeuksien tasavahvuutta ei ole kuitenkaan pidettävä itsetarkoituksena, vaan hallinto-oikeuksia tulee kehittää tasavahvoiksi kulloisetkin olosuhteet huomioiden. Turvapaikka-asioiden ja muiden ulkomaalaisasioiden asianmukaista järjestämistä ajatellen
tärkeintä on, että valitusasiat saadaan asiamäärien merkittävästi kasvaessakin käsiteltyä valittajan oikeusturva huomioiden tehokkaasti ja joutuisasti.
Työryhmän näkemyksen mukaan hallintolainkäytön kehittämisessä jo pitkään vallinnut tavoite vahvoista alueellisista hallinto-oikeuksista tukee vallitsevissa olosuhteissa
hajauttamismallia. Hallinto-oikeuksilla on osin erilaisia toimintatapoja toimintansa
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organisoinnissa. Työryhmän kuulemisten perusteella hallinto-oikeudet ovat kuitenkin
valmiita järjestämään toimintansa siten, että myös turvapaikka-asiat saadaan käsiteltyä mahdollisimman tehokkaasti. Hallinto-oikeuksien toiminnan kannalta on otettava
huomioon sekin, että tulevaisuudessa myös muiden ulkomaalaisasioiden, kuten esimerkiksi perheenyhdistämisasioiden, määrät kasvavat. Näin ollen mallin, joka nyt
luodaan, tulisi tukea hallinto-oikeuksien kehittämistä ja tasavertaisuutta myös pitkällä
tähtäimellä.
Mikäli turvapaikkavalituksia käsiteltäisiin ainoastaan Helsingin hallinto-oikeudessa,
olisi siitä seurauksena, että Helsingin hallinto-oikeudesta tulisi entisestään muita hallinto-oikeuksia suurempi yksikkö. Tämä vaikuttaisi Helsingin hallinto-oikeudessa niin
hallintoon, organisaatiorakenteeseen kuin henkilökuntaankin. Keskitetty ratkaisu johtaa yksikköön, jonka hallinnointi ja organisointi vaikeutuu yksikön suuren koon johdosta. Keskitetyssä mallissa on vaarana yhden asiaryhmän korostuminen sekä henkilökunnan osaamisen yksipuolistuminen. Turvapaikkavalitusten hajauttamisella voitaisiin ehkäistä tätä kehitystä Helsingin hallinto-oikeuden kohdalla ja jakaa turvapaikkavalituksista aiheutuvaa työmäärää tasaisemmin joko kaikkiin tai osaan hallintooikeuksista.
Tällä hetkellä merkittävä osa Helsingin hallinto-oikeuden tuomareista ja muusta henkilökunnasta on määräaikaisia. Hajautettaessa turvapaikka-asioiden käsittely useampaan hallinto-oikeuteen määräaikaisen henkilökunnan määrä suhteessa vakituiseen henkilökuntaan tulisi olemaan pienempi. Toisaalta työryhmän näkemyksen mukaan vakinaisten tuomareiden ja muun henkilökunnan määrää tulisi lisätä, mikäli
turvapaikka-asioiden määrä pysyy aiempaa korkeammalla tasolla.

6.4

Vaikutukset korkeimman hallinto-oikeuden toimintaan

Korkein hallinto-oikeus käsittelee viimeisenä tuomioistuinasteena valitukset turvapaikka-asioista. Ylimmän tuomioistuimen ratkaisut ohjaavat hallinto-oikeuden ja
Maahanmuuttoviraston ratkaisutoimintaa. Mikäli turvapaikka-asioiden käsittely hajautetaan useammalle hallinto-oikeudelle, on mahdollista, että eri tuomioistuimet antavat samantyyppisissä asioissa erilaisia ratkaisuja. Tällöin tarve valituslupien myöntämiseen oikeuskäytännön yhteneväisyyden perusteella voi lisääntyä ja korkeimman
hallinto-oikeuden työmäärä siten lisääntyä. Toisaalta jo ennen asioiden mahdollista
hajauttamista Helsingin hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa
syntyy oikeuskäytäntöä, mikä on omiaan yhtenäistämään ratkaisutoimintaa. Työryhmä pitää tärkeänä, että valittavalla mallilla ei ole vaikutusta oikeuteen hakea valituslupaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Perus- ja ihmisoikeusherkissä turvapaikka-asioissa valituslupajärjestelmä tulee säilyttää sekä
keskitetyssä että hajautetussa mallissa.
Turvapaikka-asioiden suuri määrä voi johtaa siihen, että korkeimman hallintooikeuden asiarakenne muuttuu liian ulkomaalaisasiapainotteiseksi. Tuomioistuimen
tarkoituksenmukaisen toiminnan kannalta rajana tulisi olla, ettei turvapaikka-asioiden
ja muiden ulkomaalaisasioiden määrä kasva suhteettoman suureksi muiden korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävien asioiden määrään nähden.
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6.5

Vaikutukset muiden tahojen toimintaan

Työryhmä kuuli Maahanmuuttovirastoa, Poliisihallitusta ja sisäministeriön poliisiosastoa. Näiden kuulemisten perusteella työryhmä ei näe merkittäviä eroja sen suhteen,
käsitelläänkö turvapaikka-asiat jatkossa keskitetysti vai hajautetaanko niiden käsittely. Mikäli päädytään hajauttamiseen, tulee käytännön asioiden ja yhteyksien luomiseen tuomioistuinten sekä Maahanmuuttoviraston ja poliisin välille kiinnittää huomiota. Lisäksi sähköistä asiointia ja asiakirjaliikennettä tulee kehittää.
Työryhmä kuuli myös oikeudellista neuvontaa, oikeusapua sekä tulkkauspalveluita
antavia tahoja. Työryhmän näkemys on hallinto-oikeuksien kokemusten perusteella,
että oikeusapu ja tulkkaus olisi mahdollista järjestää myös hajautetussa mallissa tehokkaasti, vaikkakin se voisi vaatia enemmän videoneuvottelujen käyttöä esimerkiksi
suullisten käsittelyjen järjestämisessä kuin aikaisemmin tai lisätä jossain määrin matkustustarvetta paikkakunnalle, jossa asiaa käsitellään.

6.6

Taloudelliset vaikutukset

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvettua myös valitusasioiden määrä tuomioistuimissa tulee kasvamaan. Oikeusministeriö on Maahanmuuttovirastolta saatujen
tilastotietojen pohjalta laatinut ennusteita turvapaikka-asioiden tulevista määristä.
Ennusteita on laadittu myös oleskelulupa-asioiden määristä perheen yhdistämisen
perusteella. Ennusteita on esitelty edellä tässä muistiossa. Turvapaikanhakijoiden
määrän, Maahanmuuttoviraston ratkaisukäytännön ja turvapaikanhakijoiden muutoksenhakualttiuden vaikean ennustettavuuden johdosta ennusteisiin ja sitä kautta
myös hajauttamisen taloudellisten vaikutusten arviointiin liittyy useita epävarmuustekijöitä.
Asiamäärien kasvaessa tuomioistuinkäsittelystä aiheutuvat kulut tulevat kasvamaan
merkittävästi. Kuluista selvästi suurin osa muodostuu rekrytoinneista aiheutuvista
henkilöstökuluista. Henkilöstökulujen osalta ei ole merkitystä sillä, käsitelläänkö asiat
keskitetysti vai hajautetaanko ne, koska kokoonpanosääntelystä ja palkkauksen yhdenmukaisuudesta johtuen henkilöstökulut eivät eroa eri puolilla maata. Myöskään
muilla kuluilla kuten toimitilakuluilla ja niihin liittyvillä kalustekuluilla tai hankittavista
tietoteknisistä järjestelmistä aiheutuvilla kuluilla ei ole työryhmän arvion mukaan ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa keskitetyn ratkaisun ja hajauttamisen taloudellisia
vaikutuksia. Hallinnollisia kustannuksia aiheutuu muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa sitä enemmän mitä useampaan yksikköön asioita hajautetaan, koska
suunnittelutyö useamman yksikön kanssa vie enemmän resursseja kuin suunnittelu
yhden yksikön kanssa. Tätä ei kuitenkaan voida pitää kovin merkittävänä kustannusten lisäyksenä.
Työryhmän näkemyksen mukaan hajauttamisen taloudellisia vaikutuksia onkin syytä
tarkastella suhteessa muutoksenhakijoiden majoittamisesta vastaanottokeskuksessa
aiheutuviin kuluihin. Turvapaikkavalitusten tuomioistuinkäsittely tulee järjestää niin,
että lainvoimainen ratkaisu turvapaikkahakemukseen saadaan joutuisasti. Asioiden
käsittely tulee olla tehokkaasti organisoitu, eivätkä turvapaikka-asiat ja muut ulkomaalaisasiat saa muodostaa valtaosaa tuomioistuimen kokonaisasiamäärästä. Tuomioistuinten joutuisa ratkaisutoiminta hillitsee valtiontaloudelle kokonaisuutena aiheutuvien kustannusten kasvua. Työryhmän arvion mukaan kustannusten kasvua
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hillitsevät vaikutukset ovat suuremmat, kuin mahdollisesta hajauttamisratkaisusta
valtiontaloudelle aiheutuvat kulut.
Turvapaikka-asioiden ja muiden ulkomaalaisasioiden määrän kasvu edellyttää, asioita käsittelevien tuomioistuintenriittävää resursointia. Henkilökuntaa tulee olla riittävästi sekä toimitilojen, kalusteiden ja tietotekniikan tulee olla asianmukaiset. Työryhmän näkemys on, että nykyisten hallinto-oikeuksien käytettävissä olevat resurssit
ja järjestelmät tulee hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja kohdentaa resurssit
siten, että turvapaikka-asioiden ja muiden ulkomaalaisasioiden käsittely olisi mahdollisimman sujuvaa ja joutuisaa. Jokaisen turvapaikka-asioita käsittelevän tuomioistuimen tulee myös olla kooltaan riittävän suuri ja organisaatioltaan sellainen, että se
kykenee takaamaan asioissa vaadittavan erityisosaamisen ja tietämyksen sekä tarvittaessa vastaamaan muuttuviin olosuhteisiin.
Mikäli asiat hajautetaan hallinto-oikeuksiin, tulee resurssien jaon osalta ottaa huomioon kunkin hallinto-oikeuden yksilöllinen lisäresurssitarve kasvavan asiamäärän johdosta. Resurssien jakautumista eri hallinto-oikeuksien kesken arvioidaan jäljempänä
forumsääntelyn yhteydessä. Myös toimitilakysymys tulee ratkaista kunkin hallintooikeuden osalta erikseen. Tämä lisää jonkin verran hallinnollista työtä verrattuna
keskitettyyn vaihtoehtoon.
Hajauttamisratkaisun taloudellisia vaikutuksia pohdittaessa tulee ottaa huomioon
ennusteiden epävarmuus. Valittavan mallin tuleekin olla sellainen, että henkilöstöresurssien lisäämisen ja lisäresursoinnin purkamisen tulee olla hallinnollisesti mahdollisimman helppoa, jotta henkilöstöresursseja voidaan tehokkaasti kohdentaa tuomioistuimen kulloistakin tarvetta vastaavaksi.

6.7

Vaikutukset henkilökunnan rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen

Uuden henkilökunnan rekrytointi samoin kuin tarvittavien toimitilojen, kalusteiden ja
ICT-laitteiden hankinta, aiheuttaa hallinnollista työtä. Keskitetyssä mallissa se jäisi
yhden yksikön vastuulle, toisin kuin hajautetussa mallissa. Mikäli turvapaikka-asiat
käsiteltäisiin kuten ennenkin vain Helsingin hallinto-oikeudessa, ja asiamäärien vuosittaisen vaihtelun tai muun syyn vuoksi uusien tuomareiden viroista ei tulisi pysyviä,
johtaisi se suureen määräaikaisten tuomareiden ja muun määräaikaisen henkilökunnan määrään. Sellaista tilannetta, jossa tuomioistuimessa lähes puolet tai jopa yli
puolet tuomareista olisi määräaikaisia, ei voida pitää tyydyttävänä tuomioistuimen
riippumattomuus huomioon ottaen eikä myöskään töiden järjestelyn johdosta. Hajautettu malli todennäköisesti mahdollistaisi keskitettyä mallia paremmin henkilöstörakenteen säilyttämisen asianmukaisena.
Henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja koulutukseen on kiinnitettävä huomiota kaikissa työryhmän pohtimissa vaihtoehdoissa. Henkilökunnan on oltava ammattitaitoista ja pätevää käsiteltiinpä turvapaikka-asioita keskitetysti Helsingin hallintooikeudessa tai erityistuomioistuimessa taikka hajautetusti kaikissa tai osassa hallinto-oikeuksia. Henkilökunnan kouluttamiseen on varattava riittävästi resursseja ja
siinä tulee hyödyntää korkeimman hallinto-oikeuden ja Helsingin hallinto-oikeuden
osaamista.
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7 Forumsääntelystä eri hajauttamisvaihtoehdoissa
7.1

Vastaanottokeskuksen sijainti

Turvapaikanhakija voi majoittua vastaanottokeskuksessa tai yksityismajoituksessa.
Myös yksityismajoituksessa olevat turvapaikanhakijat ovat kirjoilla vastaanottokeskuksessa. Näin ollen vastaanottokeskus, jossa muutoksenhakija on kirjoilla, voisi olla
määräävä tekijä asioiden jakamisessa eri hallinto-oikeuksiin. Muutoksenhakijan,
Maahanmuuttoviraston ja valitusasiaa käsittelevän hallinto-oikeuden kannalta tämä
olisi selkeä vaihtoehto, mikäli muutoksenhakija majoittuisi koko prosessin ajan samassa paikassa. Muutoksenhakijan paikka yksityismajoituksessa tai vastaanottokeskuksessa voi kuitenkin muuttua. Vastaanottokeskuksia perustetaan ja lakkautetaan hyvinkin nopeasti, ja muutoksenhakijan majoituspaikka yksityismajoituksessa
voi vaihtua prosessin aikana useasti. Vastaanottokeskuksen sijaintiin perustuva jako
ei siis takaisi asioiden tasaista jakautumista eri hallinto-oikeuksiin.

7.2

Maahanmuuttoviraston toimipiste

Hallintolainkäyttölain 12 §:n mukaan valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka
tuomiopiirissä on sen viranomaisen toimialue, jonka päätöksestä valitetaan. Tämän
mukaan asiat voitaisiin jakaa eri hallinto-oikeuksiin sen mukaan, missä Maahanmuuttoviraston toimipisteessä valituksenalainen päätös on tehty.
Maahanmuuttoviraston toimipisteen sijaintiin perustuva forumsääntely olisi selkeä
jakotapa ja muutoksenhakutuomioistuin voitaisiin ilmoittaa päätökseen liitettävässä
valitusosoituksessa. Maahanmuuttovirasto voisi myös toimittaa asiakirjat suoraan
sille hallinto-oikeudelle, joka käsittelee valituksen.
Maahanmuuttoviraston toimipisteen perusteella tapahtuva jako ei kuitenkaan takaisi
asioiden tasaista jakautumista hallinto-oikeuksien kesken. Maahanmuuttovirasto
päättää nykyisin itsenäisesti millä paikkakunnilla sillä on toimipisteitä. Uusien toimipisteiden perustaminen tai toimipisteiden lakkauttaminen voisi aiheuttaa asiamäärien
ennakoimatonta jakaantumista eri hallinto-oikeuksien kesken.

7.3

Valtakunnallinen jako

7.3.1

Lääninoikeuksien yhteiset tuomiopiirit

Työryhmä on arvioinut yhtenä vaihtoehtona sitä, että hallinto-oikeudet muodostaisivat yhden valtakunnallisen tuomiopiirin turvapaikka-asioita käsiteltäessä. Tähän liittyen se on selvittänyt järjestelyä, mikä toteutettiin vuonna 1996 hallinto-oikeuksia
edeltävissä lääninoikeuksissa.
Tuolloin tehtävien asianmukaisen ja joutuisan hoitamisen turvaamiseksi työtilanne ja
käsittelyajat eri lääninoikeuksissa huomioon ottaen katsottiin tarpeelliseksi tehdä
lainmuutos, jonka mukaan lääninoikeuksilla oli yhteisiä tuomiopiirejä, joiden alueella
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asioita voitiin siirtää toisen lääninoikeuden käsiteltäväksi. 14 Asioiden tasapuolisesta
jakamisesta lääninoikeuksien käsiteltäviksi vastasi yhteisen tuomiopiirin ylituomareista se, jonka korkein hallinto-oikeus oli määrännyt tehtävään. Tavoitteena oli parantaa
lääninoikeuksien toimintaedellytyksiä niin, että hallintolainkäyttöasiat voitaisiin käsitellä kaikissa lääneissä nopeasti ja että kaikilla lääninoikeuksilla olisi samanlaiset
mahdollisuudet menettelytapojensa kehittämiseen edelleen niin, että lääninoikeudet
voisivat toimia yleisinä ensi asteen hallintotuomioistuimissa eri asiaryhmissä.
Hallituksen esityksessä laiksi lääninoikeuslain muuttamisesta 15 asian valmistelussa
oli esillä vaihtoehtoina saapuneiden asioiden siirtäminen lailla eräistä lääninoikeuksista muihin lääninoikeuksiin, lääninoikeuksien yhdistäminen ja lääninoikeuksien
yhteistyön kehittäminen muulla tavoin. Hallituksen esityksessä on todettu, että saapuneiden asioiden siirtäminen lailla toiseen lääninoikeuteen olisi yksinkertaista toteuttaa kertaluontoisesti, mutta toistuvana menettelynä tämä sääntelyvaihtoehto ei
olisi joustava. Toisena vaihtoehtona valmistelussa oli esillä lääninoikeuksien välitön
yhdistäminen joko niin, että lääninoikeuksien toiminta keskittyisi harvemmille paikkakunnille tai niin, että lääninoikeuksissa voisi olla pysyvästi tai väliaikaisesti eri paikkakunnilla toimivia jaostoja. Esityksen valmistelussa päädyttiin kuitenkin ratkaisuun,
joka pohjautui lääninoikeuksien yhteistoimintaan eli siihen, että useilla lääninoikeuksilla on yhteinen tuomiopiiri. Lääninoikeuksien työtilanteen tasaamisen kannalta tämän katsottiin olevan tehokkaampi ja joustavampi keino kuin asioiden siirtäminen
lailla toiseen lääninoikeuteen. Sääntelyn ei myöskään katsottu aiheuttavan muutosta
lääninoikeusorganisaatioon, joten se oli käytännössä mahdollista toteuttaa kiireellisesti.

7.3.2

Valtakunnallinen työjono

Yhtenä vaihtoehtona työryhmä on arvioinut vaihtoehtoa, jossa valitukset Maahanmuuttoviraston päätöksistä ohjattaisiin niitä käsitteleviin hallinto-oikeuksiin valtakunnallisen työjonon kautta.
Nykyinen tekniikka mahdollistaisi asioiden jakamisen valtakunnallisen työjonon kautta. Menetelmän tehokkuus edellyttäisi kuitenkin sähköistä oikeudenkäyntiprosessia
ja asiakirjaliikennettä Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuksien välillä. Valtakunnalliseen toimintatapaan on siirrytty muun muassa Verohallinnossa ja eräissä muissakin valtion viranomaisissa, joissa menettely on mahdollista hoitaa sähköisesti ja
joissa asiakirjat siirtyvät pelkästään sähköisessä muodossa.
Valitusasioiden jakaminen työjonosta mahdollistaisi asioiden tasaisen jakautumisen
eri hallinto-oikeuksiin. Forumsääntelyn, jonka perusteella asioita jaettaisiin, tulisi kuitenkin olla ennalta vahvistettu. Työjonoon on mahdollista rakentaa erilaisia teknisiä
vaihtoehtoja asioiden jakamiseen. Hallinto-oikeuksien resurssien ja koon mukaan
voidaan määritellä suhteelliset prosenttiosuudet saapuvien asioiden määristä ja jakaa asioita sen mukaisesti eri hallinto-oikeuksiin. Lisäksi pitäisi määritellä, jaetaanko
asioita esimerkiksi saapumispäivän mukaisesti vai asian laadun tai alkuperämaan
mukaisesti eri hallinto-oikeuksiin.

14
15

Laki lääninoikeuslain muuttamisesta 629/1996.
HE 37/1996

48

Jotta menettely toimisi kuuden alueellisen hallinto-oikeuden välillä turvapaikkaasioiden jakamisessa, tulisi sitä varten kehittää menetelmä asioiden tarkoituksenmukaista jakamista varten hallinto-oikeuksien kesken. Myös oikeudenkäyntiasiakirjojen
konkreettinen toimittaminen asiaa käsittelevään hallinto-oikeuteen tulisi järjestää.
Tällä hetkellä tuomioistuimet käsittelevät paperisia asiakirjoja. Valtakunnalliseen työjonoon perustuva valitusasioiden jakaminen viivästyttää asian haltuunottoa hallintooikeudessa, mikä on ongelmallista erityisesti luonteeltaan kiireellisissä turvapaikkaasioissa. Tilanne on ongelmallinen niin kauan kunnes oikeudenkäynti on mahdollistajärjestää sähköisesti. Jo se, että oikeudenkäyntimateriaaliin kuuluvat Maahanmuuttoviraston asiakirjat voitaisiin vastaanottaa tuomioistuimissa sähköisesti, helpottaisi
huomattavasti työjonon kautta tapahtuvaa jakamista.

7.4

Hallinto-oikeuksien resurssien jakautuminen eri forumvaihtoehdoissa

7.4.1

Vastaanottokeskuksen sijainti

Valitusasioiden jakaantuminen hallinto-oikeuksien kesken olisi hyvin vaikeasti ennakoitavissa mallissa, jossa forumsääntely perustuisi turvapaikanhakijan majoittumisen
tai kirjoilla olemisen perusteella määräytyvän vastaanottokeskuksen sijaintiin.
Asianmukaisen ennusteen puuttuminen tekee hallinto-oikeuksien resursoinnin tarpeen arvioimisesta lähes mahdotonta, minkä vuoksi työryhmä ei ole nähnyt tarpeelliseksi arvioida vaihtoehdon resurssitarpeita enemmälti.

7.4.2

Maahanmuuttoviraston toimipiste

Maahanmuuttovirasto on arvioinut käsittelevänsä ja antavansa ratkaisun noin 45 000
turvapaikka-asiaan vuonna 2016. Maahanmuuttoviraston toimipisteet on jaettu neljään vastuualueeseen: etelä, itä, länsi ja pohjoinen. Kullakin vastuualueella on useampi turvapaikka-asioita käsittelevä tulosalue. Etelässä on neljä tulosaluetta: Helsinki 1, Helsinki 2 (Dublin), Helsinki 3 ja Helsinki 4. Idässä Lappeenrannassa on kaksi
tulosaluetta: Saimaa 1 ja Saimaa 2. Lännessä on kolme tulosaluetta: Turku 1, Turku
2 ja Vaasa. Pohjoisessa on kolme tulosaluetta: Oulu 1, Oulu 2 ja Rovaniemi. Maahanmuuttoviraston arvion mukaan sen Helsingin tulosalueilla tullaan käsittelemään
noin 40 prosenttia kaikista vuonna 2016 saapuvista hakemuksista, Turun ja Vaasan
muodostaman vastuualueen tulosalueet käsittelevät hakemuksista noin 20 prosenttia
samoin kuin Idän vastuualueen Saimaan tulosalueet sekä Oulun ja Rovaniemen
muodostaman vastuualueen tulosalueet. Kaikki tutkimatta jäävät Dublin-asiat käsitellään Helsingissä.
Maahanmuuttoviraston toimipisteen sijaintiin perustuvan forumsääntelyn perusteella,
mikäli asiat hajautettaisiin kaikkiin hallinto-oikeuksiin, Helsingin hallinto-oikeuteen
ohjautuisi jatkossakin suurin osa turvapaikkavalituksista. Maahanmuuttoviraston idän
vastuualueen asiat ohjautuisivat Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, Turun ja Vaasan
tulosalueiden asiat Turun ja/tai Vaasan hallinto-oikeuksiin sekä Oulun ja Rovaniemen tulosalueiden asiat Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallintooikeuden tuomiopiirin alueella ei ole Maahanmuuttoviraston toimipistettä.
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Oikeusministeriö on Maahanmuuttovirastolta saatujen tilastotietojen pohjalta laatinut
ennusteita turvapaikka-asioiden ja perhesiteen perusteella haettujen oleskelulupaasioiden tulevista määristä. Ennusteen mukaan hallinto-oikeuteen tehdään noin
6 000 turvapaikkavalitusta vuonna 2017. Asioiden jakautuminen hallinto-oikeuksiin
edellisessä kappaleessa kuvatulla tavalla tarkoittaisi sitä, että Helsingin hallintooikeuteen ohjautuisi noin 2 400 valitusta. Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen hallintooikeuksiin ohjautuisi kumpaankin noin 1 200 valitusta. Turun ja/tai Vaasan hallintooikeuteen ohjautuisi niin ikään noin 1 200 valitusta. Yksin Maahanmuuttoviraston
toimipisteen sijaintiin perustuva forumsääntely ei siis ratkaisisi asioiden jakaantumista Turun ja Vaasan hallinto-oikeuksien välillä. Hämeenlinnan hallinto-oikeus olisi ainoa hallinto-oikeus, johon ei ohjautuisi yhtään turvapaikkavalitusta.
Resurssien jakamisen kannalta asiassa on otettava huomioon myös jo nyt kaikkiin
hallinto-oikeuksiin ohjautuvien perheenyhdistämisvalitusten ennustettu kasvava
määrä. Ennusteen mukaan hallinto-oikeuksiin tehdään noin 5 700 oleskelulupavalitusta perhesiteen perusteella vuonna 2017. Asioiden arvioidaan jakautuvan hallintooikeuksiin samassa suhteessa kuin vuonna 2015 eli Helsingin hallinto-oikeuteen
ohjautuisi noin 3 140 valitusta (55 prosenttia), Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen noin
740 valitusta (13 prosenttia) Itä-Suomen ja Turun hallinto-oikeuteen kumpaankin
noin 570 valitusta (10 prosenttia) sekä Pohjois-Suomen ja Vaasan hallinto-oikeuteen
kumpaankin noin 340 valitusta (6 prosenttia).
Turvapaikkavalitusten määrän lisääntymisen johdosta Helsingin hallinto-oikeudelle
on myönnetty lisäresursseja vuodelle 2016. Oikeusministeriö on arvioinut, että kymmenentuhannen (10 000) turvapaikkavalituksen käsitteleminen vaatii noin 7,8 miljoonan euron ja noin sadan henkilötyövuoden lisäresurssin. Saman kaavan perusteella turvapaikka-asioiden ja perhesiteen perusteella haettujen oleskelulupien käsittelemiseen tarvittavat puhtaasti matemaattisesti lasketut asiamäärät ja lisäresurssit
jakautuisivat hallinto-oikeuksittain vuonna 2017 seuraavasti.
-

Helsingin hallinto-oikeus: 5 540 valitusta, 4,32 M€ ja 55 htv

-

Hämeenlinnan hallinto-oikeus: 740 valitusta, 0,58 M€ ja 7 htv

-

Itä-Suomen hallinto-oikeus: 1 770 valitusta, 1,38 M€ ja 18 htv

-

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: 1 540 valitusta, 1,20 M€ ja 15 htv

-

Turun hallinto-oikeus: 570 – 1 770 valitusta, 0,44 – 1,38 M€ ja 6 – 18 htv

-

Vaasan hallinto-oikeus: 340 – 1 540 valitusta, 0,27 – 1,20 M€ ja 3 – 15 htv
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Mikäli turvapaikkavalitukset hajautettaisiin Helsingin hallinto-oikeuden lisäksi kahteen
muuhun hallinto-oikeuteen, voitaisiin Maahanmuuttoviraston toimipisteisiin perustava
jako tehdä siten, että kahden toimipisteen asiat menisivät yhteen hallinto-oikeuteen.
Jako voisi tapahtua esimerkiksi siten, että Helsingin ja Lappeenrannan toimipisteiden
asiat menisivät Helsingin hallinto-oikeuteen (noin 60 %), Turun ja Vaasan toimipisteiden asiat hallinto-oikeus 1:een (noin 20 %) sekä Oulun ja Rovaniemen toimipisteiden asiat hallinto-oikeus 2:een (noin 20 %). Tämä laskelman mukaan Helsingin hallinto-oikeuteen tulisi noin 3 600 turvapaikkavalitusta sekä hallinto-oikeus 1:een ja
2:een kumpaankin noin 1 200 turvapaikkavalitusta. Verrattaessa lukuja mainituissa
hallinto-oikeuksissa tällä hetkellä käsiteltävien asioiden määrään (ks. liite 2), jäisi
turvapaikka-asioiden määrät mainituissa hallinto-oikeuksissa alle puoleen. Huomioon
on kuitenkin otettava myös muiden ulkomaalaisasioiden, kuten perheenyhdistämisvalitusten määrän kasvaminen.
Alla on laskettu Hämeenlinnan, Itä-Suomen, Pohjois-Suomen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeuksien asiamäärät hypoteettisesti ja ottamatta kantaa siihen, mihin kahteen
hallinto-oikeuteen asiat hajautettaisiin Helsingin hallinto-oikeuden lisäksi siten, että
jokaisen hallinto-oikeuden kohdalle on laskettu 1 200 turvapaikka-valitusta (todellisuudessa rajoitetun hajautuksen mallissa asioita tulisi vain kahteen hallintooikeuteen). Kun turvapaikka-asioiden määriin yhdistettäisiin edellä kuvatun jaon mukaisesti perhesiteen perusteella haettujen oleskelulupien valitusmäärät, niin niiden
käsittelemiseen tarvittavat puhtaasti matemaattisesti lasketut asiamäärät ja lisäresurssit jakautuisivat hallinto-oikeuksittain vuonna 2017 seuraavasti:
-

Helsingin hallinto-oikeus: 6 740 valitusta, 5,26 M€ ja 67 htv

-

Hämeenlinnan hallinto-oikeus: 1 940 valitusta, 1,5 M€ ja 19 htv

-

Itä-Suomen hallinto-oikeus: 1 770 valitusta, 1,38 M€ ja 18 htv

-

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: 1 540 valitusta, 1,21 M€ ja 15 htv

-

Turun hallinto-oikeus: 1 770 valitusta, 1,38 M€ ja 18 htv

-

Vaasan hallinto-oikeus: 1 540 valitusta, 1,21 M€ ja 15 htv
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7.4.3

Valtakunnallinen jako

Lähtökohtana asioiden jakamisessa valtakunnallisesta työjonosta on pidettävä tasajakoa kaikkien alueellisten hallinto-oikeuksien kesken. Tällöin myös resurssit jaettaisiin tasaisesti. Jos valitusasiat niiden ja resurssien tasaisesta jakamisesta huolimatta
ruuhkautuisivat jossain hallinto-oikeudessa, asioita olisi mahdollista ohjata työjonosta
toisiin hallinto-oikeuksiin käsittelyaikojen yhdenmukaistamiseksi.
Jos turvapaikka-asiat jakautuisivat tasaisesti työjonosta, kuhunkin hallinto-oikeuteen
ohjautuisi 1 000 turvapaikkavalitusta. Valitukset perhesiteen perusteella haetuista
oleskeluluvista jakautuisivat hallinto-oikeuksien kesken varsin samassa suhteessa
kuin vuonna 2015. Toimivaltainen hallinto-oikeus perhesiteen perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevassa asiassa määräytyy lähtökohtaisesti sen mukaan,
missä Suomessa oleva perheenjäsen asuu. Turvapaikka-asioiden ja perhesiteen
perusteella haettujen oleskelulupien käsittelemiseen tarvittavat puhtaasti matemaattisesti lasketut asiamäärät ja lisäresurssit jakautuisivat valtakunnalliseen jakoon perustuen vuonna 2017 seuraavasti.
-

Helsingin hallinto-oikeus: 4 140 valitusta, 3,23 M€ ja 41 htv

-

Hämeenlinnan hallinto-oikeus: 1 740 valitusta, 1,36 M€ ja 17 htv

-

Itä-Suomen hallinto-oikeus: 1 570 valitusta, 1,22 M€ ja 16 htv

-

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus: 1 340 valitusta, 1,05 M€ ja 13 htv

-

Turun hallinto-oikeus: 1 570 valitusta, 1,22 M€ ja 16 htv

-

Vaasan hallinto-oikeus: 1 340 valitusta, 1,05 M€ ja 13 htv
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Vertailun vuoksi työryhmä toteaa, että jos turvapaikka-asiat hajautettaisiin tasaisesti
Helsingin hallinto-oikeuden lisäksi kahteen muuhun hallinto-oikeuteen, kuhunkin hallinto-oikeuteen ohjautuisi 2 000 valitusasiaa. Resurssien jakaminen samalla kaavalla
kuin edellä tarkoittaisi sitä, että näistä jokainen hallinto-oikeus saisi 1,56 miljoonaa
euroa ja 20 henkilötyövuotta lisäresursseja turvapaikka-asioiden käsittelemiseen.
Valitukset ja siitä johtuvat lisäresurssit perhesiteen perusteella haetuista oleskeluluvista jakautuisivat tässäkin vaihtoehdossa kuten edellä eli kaikkien alueellisten hallinto-oikeuksien kesken varsin samassa suhteessa kuin vuonna 2015.
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8 Työryhmän johtopäätökset

Helsingin hallinto-oikeus käsittelee nykyisin ainoana alueellisena hallinto-oikeutena
turvapaikkavalituksia ja sille on kuluvana vuonna osoitettu lisäresursseja, jotta turvapaikka-asioiden käsittely olisi mahdollisimman sujuvaa ja joutuisaa. Yhteistyössä
Maahanmuuttoviraston kanssa laadittujen ennusteiden mukaan turvapaikka-asioiden
ja muiden ulkomaalaisasioiden määrä tullee kasvamaan jatkossa huomattavasti verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen ja niiden määrä tulee todennäköisesti pysymään
korkealla tasolla ainakin vuoteen 2020 saakka. Todennäköistä on, että asiamäärät
eivät tule tämän jälkeenkään palaamaan ennen vuotta 2015 olleelle tasolle, vaan ne
jäänevät pysyvästi korkeammalle tasolle kuin ennen vuonna 2015 alkanutta turvapaikanhakijoiden määrän kasvua.
Helsingin hallinto-oikeudelle vuodelle 2016 osoitetut lisäresurssit ovat työryhmän
näkemyksen mukaan olleet perusteltuja, jotta turvapaikkavalitusten käsittely on saatu mahdollisimman tehokkaasti käyntiin. On kuitenkin syytä pohtia, voidaanko turvapaikka-asioista tehtävät valitukset enää jatkossa käsitellä yhdessä hallintooikeudessa, mikäli valitusten määrä tulee pysymään aiempaan korkeammalla tasolla. Onko esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeuden henkilöstön määrää tarkoituksenmukaista lisätä niin paljoa ja niin pitkäaikaisesti kuin tarve olisi vai olisiko tarkoituksenmukaisempaa hajauttaa turvapaikka-asioiden käsittely kaikkiin tai osaan hallintooikeuksista. Valittavan mallin tulisi olla sellainen, että se mahdollistaisi turvapaikkaasioiden ja muiden ulkomaalaisasioiden sujuvan käsittelyn myös tulevaisuudessa
sekä tukisi hallinto-oikeuksien kehittämistä pitkällä tähtäimellä.
Työryhmä on arviointia tehdessään painottanut erityisesti oikeusturvanäkökohtia,
hallinto-oikeuksien asemaa yleisinä alueellisina hallinto-oikeuksina, käsittelyn joutuisuutta sekä uusien tuomareiden rekrytointia. Koulutukseen, toimitila- ja lisäresurssitarpeeseen sekä asiankäsittelyjärjestelmien kehittämiseen liittyvät seikat on mahdollista ratkaista, käsitelläänpä turvapaikka-asiat Helsingin hallinto-oikeudessa, kaikissa
hallinto-oikeuksissa tai osassa hallinto-oikeuksia, eivätkä edellä mainitut seikat näin
ollen ole merkittäviä arviointia tehtäessä. Työryhmän näkemyksen mukaan kaikilla
alueellisilla hallinto-oikeuksilla on myös valmiudet ottaa vastaan uusi asiaryhmä.
Käytännön asioiden hoitaminen esimerkiksi Maahanmuuttoviraston, poliisin tai oikeusapua ja tulkkausta järjestävien tahojen kanssa on myös järjestettävissä kaikissa
vaihtoehdoissa.
Työryhmän näkemyksen mukaan keskitetyn ratkaisun puolesta puhuu se, että yhtenäisen oikeuskäytännön muodostuminen ja käsittelyaikojen seuraaminen olisi todennäköisesti helpompaa kuin hajautetussa mallissa. Kuten edellä vaikutusarvioinnissa on todettu, asiamäärien merkittävä kasvu ja siitä johtuva uusien asioita käsittelevien tuomareiden määrän kasvu voi kuitenkin horjuttaa ratkaisukäytännön yhdenmukaisuutta myös keskitetyssä mallissa. Lisäksi mikäli turvapaikka-asioiden ja muiden ulkomaalaisasioiden määrät muodostavat pysyväisluontoisesti valtaosan kokonaisasiamäärästä, johtaa se asiarakenteen yksipuolistumiseen, jolloin vaarana on
myös tuomareiden osaamisen yksipuolistuminen.
Turvapaikka-asioiden hajauttamista tukee pyrkimys olemassa olevan hallintooikeusverkoston kehittämiseen ja alueellisten hallinto-oikeuksien vahvistamiseen.
Forumsääntelyllä eli juttujen jakoperusteella on merkittävä asema tämän tavoitteen
onnistumisessa. Hajauttamisella voitaisiin todennäköisesti ehkäistä sitä, ettei yhden54

kään hallinto-oikeuden asiarakenne painottuisi liikaa turvapaikka- ja ulkomaalaisasioihin ja ettei henkilöstörakenne painottuisi määräaikaisen henkilöstön puolelle.
Hajauttamisvaihtoehtoonkin liittyy haasteita, esimerkiksi oikeuskäytännön yhtenäisyyden ja käsittelyaikojen osalta voi tulla eroja eri hallinto-oikeuksissa. Koulutuksella
sekä riittävällä yhteydenpidolla hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden
välillä voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä näitä ongelmia. Lisäksi on otettava huomioon, että jo ennen mahdollista asioiden hajauttamista Helsingin hallinto-oikeudessa
ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa syntyy oikeuskäytäntöä, joka edesauttaa ratkaisukäytännön säilymistä yhdenmukaisena. Korkeimman hallinto-oikeuden rooli
oikeuskäytännön yhtenäisyyden seuraamisessa tulee asiamäärät huomioon ottaen
kuitenkin korostumaan tulevaisuudessa käsiteltiinpä asioita keskitetysti tai hajautetusti.
Työryhmä katsoo, että hajauttamiseen tulisi ryhtyä jo ennen kuin ulkomaalaisasioiden määrä nousee muutoin kuin tilapäisesti valtaosaksi tuomioistuimessa käsiteltävien asioiden kokonaismäärästä. Valitusmääriä koskevien ennusteiden perusteella
tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että ulkomaalaisasioiden määrä Helsingin hallintooikeudessa on muodostumassa muutoin kuin tilapäisesti valtaosaksi tuomioistuimen
koko asiamäärästä. Tästä johtuen työryhmä on tullut siihen johtopäätökseen, että
turvapaikka-asioiden hajauttamista on syytä alkaa valmistella. Hajauttamisen valmisteluun on varattava aikaa ja hajauttaminen voisi tapahtua aikaisintaan noin kuuden
kuukauden kuluttua sitä koskevan lain vahvistamisesta.
Työryhmä on arvioinut myös sitä, tulisiko asioiden käsittely hajauttaa kaikkiin tai vain
osaan hallinto-oikeuksista. Hajautetussakaan mallissa yhdenkään hallinto-oikeuden
asiarakenteen ei tulisi painottua liiaksi turvapaikka-asioihin ja muihin ulkomaalaisasioihin. Myöskään henkilöstörakenteessa ei saisi korostua määräaikaisen henkilöstön
määrä suhteessa vakinaiseen henkilökuntaan.
Turvapaikkavalitusten hajauttamisen puolesta kaikkiin hallinto-oikeuksiin puhuu se
seikka, että muita ulkomaalaisasioita käsitellään jo kaikissa hallinto-oikeuksissa.
Työryhmän toteaa kuitenkin, että ratkaisevaa arvioitaessa sitä, kuinka monta hallinto-oikeutta jatkossa käsittelee turvapaikka-asioita, on asioiden määrä ja tarvittava
lisäresurssitarve. Kunkin yksikön tulisi olla riittävän suuri, jotta muuttuviin tilanteisiin
kyettäisiin vastaamaan ja jotta uuden asiaryhmän ja sen vaatimien lisäresurssien
organisointi ja hallinnointi ei aiheuttaisi kohtuuttomasti työtä. Turvapaikka-asioiden ja
muiden ulkomaalaisasioiden vaatimien resurssien tulisi olla jokaisessa asioita käsittelevässä yksikössä tasapainossa verrattuna muiden asiaryhmien vaatimiin resursseihin.
Ottaen huomioon muiden alueellisten hallinto-oikeuksien asiamäärät ja henkilöstön
määrät työryhmä on päätynyt tässä vaiheessa siihen, että turvapaikkavalituksia tulisi
jatkossa käsitellä Helsingin hallinto-oikeuden lisäksi kahdessa tai kolmessa muussa
hallinto-oikeudessa. Tällöin yksikkökoot olisivat vielä hyvin hallittavissa, mutta ne
olisivat riittävän isoja tehokasta työskentelyä ja erikoistumista ajatellen eivätkä ne
myöskään olisi niin herkkiä erilaisille muutoksille, joita mahdollisesti tapahtuu asiamäärien ja henkilökunnan osalta. Tässä vaiheessa, koska ennusteet asiamäärien
kehityksestä ovat epävarmoja, ei asioita ole työryhmän näkemyksen mukaan syytä
hajauttaa laajemmalti.
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Mikäli turvapaikka-asiat hajautetaan, on lainsäädännöllä ratkaistava toimivaltaisen
hallinto-oikeuden määräytyminen (ns. forumsääntely). Työryhmä on arvioinut kolmea
eri vaihtoehdoista forum-sääntely. Forumsääntelyn osalta vastaanottokeskuksen
sijaintiin perustuvaa asioiden jakoa ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, koska jakoperusteeseen liittyy suuri epävarmuus siitä, miten asiat jakaantuisivat hallintooikeuksien kesken. Maahanmuuttoviraston toimipisteen perusteella tapahtuva asioiden jakaminen on sinänsä selkeä, mutta siihen liittyy riskitekijänä Maahanmuuttoviraston organisaatiomuutoksista johtuvat mahdolliset uusien toimipisteiden perustamiset tai olemassa olevien toimipisteiden lakkauttamiset. Tämäkään jakosysteemi ei
välttämättä takaisi asioiden tasaista jakautumista eri hallinto-oikeuksiin. Valtakunnallisen työjonon kautta valitusasiat jakautuisivat kaikkein tasaisimmin ja ennustettavimmin eri hallinto-oikeuksien kesken, mutta se edellyttäisi erityisen menetelmän
kehittämistä asioiden tasaiseksi jakamiseksi hallinto-oikeuksien kesken, minkä lisäksi se edellyttäisi sähköistä asiakirjaliikennettä, jota ei vielä toistaiseksi ole. Työryhmän näkemyksen mukaan Maahanmuuttoviraston toimipisteeseen perustuva jako
olisi tällä hetkellä selkein ja yksinkertaisin toteuttaa niin viranomaisten kuin muutoksenhakijankin näkökulmasta.
Lopuksi työryhmä toteaa, että mikäli tulevaisuudessa turvapaikkavalitusten ja muiden ulkomaalaisasioiden määrät poikkeavat suuresti nyt tehdyistä ennusteista ja ne
muodostavat pysyvästi valtaosan niitä käsittelevien hallinto-oikeuksien asiamääristä,
on syytä arvioida uudelleen sitä, kuinka monessa hallinto-oikeudessa turvapaikkaasioita tulisi käsitellä. Vaikka erityistuomioistuimen perustamista ei tällä hetkellä katsottu tarkoituksenmukaiseksi vaihtoehdoksi, on tarpeen seurata asiamäärien sekä
kansainvälistä kehitystä ja mahdollisia tulevia kansainvälisiä suosituksia vähimmäisoikeusturvatakeiden osalta. Erityistuomioistuimen perustaminen voidaan ottaa uudelleen harkittavaksi, mikäli turvapaikka-asioiden ja muiden ulkomaalaisasioiden määrät
jäävät pysyvästi hyvin korkealle tasolle hallinto-oikeuksien kokonaisasiamääriin verrattuna.
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ERIÄVÄ MIELIPIDE
Kuten työryhmän enemmistö katsomme, että turvapaikka-asioita ei ole asiamäärät
huomioon ottaen enää perusteltua keskittää käsiteltäväksi Helsingin hallintooikeudessa ja asioiden hajauttamiseen on syytä ryhtyä pikimmiten. Katsomme kuitenkin vastoin enemmistön näkemystä, että asiat tulee hajauttaa heti kaikkiin hallinto-oikeuksiin.
Helsingin hallinto-oikeuden tilanne
Tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, mille tasolle turvapaikkavalitusten määrä lopulta
asettuu. Selvää on, että valitusten määrä on joka tapauksessa aikaisempaa selvästi
korkeampi. Helsingin hallinto-oikeudelle on kuluvan vuoden budjetissa myönnetty
lisämäärärahaa turvapaikka-asioiden ruuhkan purkamiseksi. Sen puitteissa hallintooikeuteen on rekrytoitu uutta henkilöstöä. Myös toiminnan laajentamiseen tarvittavat
tilajärjestelyt on tehty ja sisäisiä toimintatapoja kehitetään koko ajan. Näillä järjestelyillä pyritään huolehtimaan vuonna 2015 maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden
muutoksenhakujen ratkaisemisesta. Näin organisoituna järjestely ei kuitenkaan voi
olla pysyvä. Helsingin hallinto-oikeus on yksi yleisistä alueellisista hallintooikeuksista, joka käsittelee muutoksenhakuja kaikenlaisista hallintoasioista. Turvapaikka-asioissa tehdyn erityisjärjestelyn pitkittyessä on vaarana, että muille asioille ei
ole mahdollista kohdentaa riittävästi henkilöstöresursseja. Hajauttamalla turvapaikka-asiat kaikkiin hallinto-oikeuksiin turvapaikka-asioiden muutoksenhakumääriä on
mahdollista tasata hallitusti.
Yleisten alueellisten hallinto-oikeuksien asema
Oikeusministeriön pitkäaikaisena tavoitteena on ollut hallinto-oikeuksien kehittäminen mahdollisimman tasavahvoina yleisinä alueellisina hallintotuomioistuimina.
Vuonna 2014 toteutetun hallinto-oikeuksien rakenneuudistuksen myötä maassamme
on entistä vahvemmat alueelliset hallinto-oikeudet. Tämä mahdollistaa aikaisempaa
paremmin erityisosaamisen syventämisen eri asiaryhmissä. Kaikki hallinto-oikeudet
ovat ilmoittaneet omaavansa valmiudet ottaa vastaan turvapaikka-asioita.
Työryhmän enemmistön esittämä asioiden hajauttaminen vain muutamaan hallintooikeuteen lisäisi merkittävästi hallinto-oikeuksien kokoeroja ja loisi lisää tiettyihin asioihin erikoistuneita tuomioistuimia. Tämä kehitys ei vastaisi sitä pitkään vallalla ollutta tavoitetta, että kaikki hallinto-oikeudet käsittelisivät kaikkia hallintolainkäyttöasioita.
Turvapaikka-asioiden suuri määrä huomioon ottaen asioiden keskittäminen muutamaan hallinto-oikeuteen ei poistaisi niitä ongelmia, mitä nyt on syntynyt ja syntymässä keskitettäessä asiat Helsingin hallinto-oikeuteen.
Hajauttamalla asiat kaikkiin hallinto-oikeuksiin sen sijaan luotaisiin vahva tuomioistuinverkosto, jossa kaikilla hallinto-oikeuksilla on osaaminen myös turvapaikkaasioiden käsittelyyn. Tällä järjestelyllä turvattaisiin parhaiten myös muiden hallintolainkäyttöasioiden oikeusvarma ja viivytyksetön käsittely, kun mitkään hallintooikeudet eivät leimautuisi turvapaikkatuomioistuimiksi, joiden resurssointia ja rekrytointeja ohjaisi ennen muuta turvapaikka-asioiden kulloisetkin tarpeet.
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Myös muutoksenhakutiet olisivat selkeät hajautettaessa turvapaikka-asiat kaikkiin
hallinto-oikeuksiin. Tässä ratkaisussa kaikki hallinto-oikeudet käsittelisivät ensi asteena sekä turvapaikka-asioita että muita ulkomaalaisasioita.
Oikeuskäytännön yhteneväisyyden seuranta
Hajautettaessa turvapaikka-asiat useampaan hallinto-oikeuteen, oikeuskäytännön
yhteneväisyyttä ei voida enää nykyiseen tapaan hallita yhden hallinto-oikeuden sisällä viemällä tulkinnanvaraisia kysymyksiä vahvennettuun kokoonpanoon joko jaostopleenumiin tai täysistuntoon. Toisaalta kun asiamäärien on ennakoitu kasvavan jo
nyt Helsingin hallinto-oikeudessa erittäin paljon, on oikeuskäytännön yhteneväisyyttä
hyvin hankala seurata ja taata näilläkään keinoin.
Mikäli turvapaikka-asiat hajautetaan, oikeuskäytännön yhteneväisyydestä huolehtiminen jää korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen varaan, eikä sitä pystytä takaamaan sen paremmin hajautettaessa asiat muutamaan hallinto-oikeuteen kuin hajautettaessa asiat kaikkiin hallinto-oikeuksiin. Oikeuskäytännön yhteneväisyydestä
huolehtimisessa ei ole merkitystä hajautusratkaisun laajuudella, vaan sillä, että korkeimmassa hallinto-oikeudessa on riittävät voimavarat asiasta huolehtimiseen.
Hallinto-oikeuksien välillä oikeuskäytännön yhdenmukaisuuden seurantaa voidaan
helpottaa julkaisemalla päätöksiä aikaisempaa enemmän, tiedottamisella sekä mahdollistamalla hallinto-oikeuksille lukuoikeudet toistensa päätöstietokantoihin.
Asioiden oikeusvarma ja viivytyksetön käsittely
Mikäli turvapaikka-asiat hajautetaan kaikkiin hallinto-oikeuksiin, voidaan perusosaaminen näihin asioihin kohdistaa kunkin hallinto-oikeuden vakinaiselle lainkäyttöhenkilöstölle. Vakinainen henkilöstö, jolla on ennestään vankka hallintolainkäytön yleisosaaminen ja erityisosaaminen muissa ulkomaalaisasioissa kuin turvapaikkaasioissa, on helpompi perehdyttää uusiin asioihin kuin näihin asioihin rekrytoitu uusi
henkilöstö. Niin ikään vakinaisen henkilöstön osaaminen jää pysyvästi hallintooikeuden käyttöön ja sitä voidaan asiamäärien niin edellyttäessä täydentää määräaikaisella henkilöstöllä. Hajauttamalla asiat vain muutamaan tuomioistuimeen sen sijaan johtaa helpommin siihen, että asioiden käsittely on suuressa määrin määräaikaisen henkilöstön varassa. Määräaikaisen henkilöstön vaihtuvuus on jo virkasuhteen epävarmuudesta johtuen erittäin suurta. Lisäksi henkilöstön määrää joudutaan
suuremmassa määrin sopeuttamaan asiamäärien vaihteluihin. On siten suurempi
riski, että hajautettaessa asiat muutamaan hallinto-oikeuteen joudutaan panostamaan paljon määräaikaisen henkilöstön kouluttamiseen ja perehdyttämiseen, mutta
osaaminen ei jää ao. hallinto-oikeuksien pysyvään käyttöön. Näin ollen asioiden hajauttaminen kaikkiin hallinto-oikeuksiin loisi parhaat edellytykset turvapaikka-asioiden
oikeusvarmalle käsittelylle.
Mikäli asiat hajautetaan kaikkiin hallinto-oikeuksiin, voidaan oikeanlaisella forumsääntelyllä, ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös valtakunnallisilla työjonoilla, taata
myös se, että asiat jakaantuisivat hallinto-oikeuksien kesken työtilanne ja resurssit
huomioon ottaen mahdollisimman tasaisesti. Näin asiat voitaisiin myös käsitellä
mahdollisimman nopeasti eikä hallinto-oikeuksien välille pääsisi muodostumaan suuria käsittelyaikaeroja.
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Henkilöstövoimavarat ja hajauttamisratkaisun taloudelliset vaikutukset
Hajautettaessa asiat kaikkiin hallinto-oikeuksiin lisähenkilöstön tarve muodostuu todennäköisesti jonkin verran pienemmäksi kuin hajautettaessa asiat vain muutamaan
hallinto-oikeuteen. Asiamäärät ovat tuomioistuinmaksujen korotusten ja laajentumisen myötä olleet suuressa osassa hallinto-oikeuksia alkuvuodesta 2016 laskussa.
Mikäli tämä kehitys jatkuu, voidaan myös muista asioista vapautuvia henkilöstövoimavaroja kohdentaa turvapaikka-asioihin. Näin määräaikaisen lisähenkilöstön kokonaistarve vähenee.
Hajautettaessa asiat kaikkiin hallinto-oikeuksiin myös uuden henkilöstön rekrytointi
on helpompaa. Rekrytointipohja on tässä mallissa maantieteellisesti paljon laajempi
ja osaavasta henkilöstöstä on vähemmän kilpailua kuin hajautettaessa asiat muutamaan hallinto-oikeuteen.
Myös henkilöstön lisärekrytointiin ja tilajärjestelyihin liittyvät ja muut tukitehtävät jakautuvat tasaisimmin hajautettaessa asiat kaikkiin hallinto-oikeuksiin. Tällöin ne voidaan hoitaa pitkälti keskittämällä jo olemassa olevan hallintohenkilöstön voimavaroja
väliaikaisesti näihin asioihin eikä uusia rekrytointeja tukitoimiin välttämättä tarvita
lainkaan tai tarve on vähäistä. Näin myös käytettävät lisäresurssit voidaan kohdentaa täysipainoisesti ydintoimintaan eli turvapaikkavalitusten ratkaisemiseen.
Toimitiloja on saatavissa jokaiselta hallinto-oikeuspaikkakunnilta, eikä niiden kustannuksissa ole merkittäviä paikkakuntakohtaisia eroja. ICT-järjestelmiin tehtävät muutokset eivät myöskään aiheuta sen enempää kustannuksia hajautettaessa asiat
kaikkiin hallinto-oikeuksiin kuin osaan niistä, koska tarvittavat muutokset joudutaan
tekemään molemmissa malleissa.
Perehdytys ja koulutus
Turvapaikka-asioiden koulutus ja perehdytys joudutaan järjestämään laajamittaisesti,
hajautetaanpa asiat muutamaan hallinto-oikeuteen tai kaikkiin hallinto-oikeuksiin.
Tosin hajautettaessa asiat kaikkiin hallinto-oikeuksiin lainkäyttöön tarvittavan lisähenkilöstön tarve on todennäköisesti hieman pienempi kuin muutamaan hallintooikeuteen hajautettaessa, mikä säästää myös kouluttamiseen ja perehdyttämiseen
tarvittavia voimavaroja. Turvapaikka-asioita on asiamääriä koskevien ennusteiden
mukaan joka tapauksessa niin paljon, että myös hajautettaessa asiat kaikkiin hallinto-oikeuksiin ammattitaitoa voidaan kehittää ja syventää monipuolisesti. Kun osaaminen perustetaan kaikkiin hallinto-oikeuksiin, luodaan kestävä pohja turvapaikkaasioiden käsittelylle asiamäärien vaihteluista riippumatta.
Hajauttamisen alueelliset vaikutukset
Turvapaikka-asioiden käsittelyyn joudutaan kohdentamaan huomattava määrä lisämäärärahaa. Hajauttaminen kaikkiin hallinto-oikeuksiin vahvistaa tasapuolisesti kaikkia hallinto-oikeuksia. Näin luodaan myös kaikille hallinto-oikeuspaikkakunnille uusia
työllistymismahdollisuuksia tuomioistuimissa, oikeudenkäyntiavustajina, tulkkeina ja
kääntäjinä sekä muissa tehtävissä. Näin turvapaikka-asioiden käsittelyyn kohdennettavista merkittävistä varoista työllistymiselle koituvat hyödyt jakaantuisivat mahdollisimman tasaisesti koko maahan. Tätä on pidettävä perusteltuna tilanteessa, jossa
työttömyys on kasvussa.
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Asioiden hajauttaminen kaikkiin hallinto-oikeuksiin takaisi myös sen, että eri puolille
Suomea kehittyy tasaisemmin alan oikeudellista osaamista ja myös tulkkipalveluita.
Tästä on puolestaan synergiahyötyjä myös muissa ulkomaalaisasioissa kuin turvapaikka-asioissa, joita jo käsitellään kaikissa hallinto-oikeuksissa. Näin myös näissä
määrällisesti niin ikään ilmeisesti merkittävästi lisääntyvissä asioissa tuomioistuimen
asiakkaiden olisi helpompi jatkossa saada asiantuntevia avustajia lähellä kotipaikkaansa.
Edellä todetuin perustein turvapaikka-asioiden hajauttaminen kaikkiin hallintooikeuksiin on tässä tilanteessa perustelluin ratkaisu.
Mikäli tulevaisuudessa asiamäärät muodostuisivat niin suuriksi, että turvapaikkaasiat muodostaisivat pysyvästi valtaosan kaikkien alueellisten hallinto-oikeuksien
juttuvarannosta, tuomioistuinorganisaatio - mm. erityistuomioistuinvaihtoehto - olisi
arvioitava uudelleen.

Liisa Heikkilä

Ann-Mari Pitkäranta
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Tuula Kivari

LIITE 1
Hallinto-oikeuksissa ja KHO:ssa toteutuneet henkilömäärät vuonna 2015 Tarmosta
Henkilötyövuodet yhteensä
Tuom.

Helsinki HaO
Hämeenlinna HaO
Itä-Suomi Hao
Pohjois-Suomi Hao
Turku HaO
Vaasa HaO

Esjäsen

Vakinaiset virat (htv:na)

Kanslia

Y ht.

Tuom.

Esjäsen

Kanslia

Y ht.

Määräaikaiset (htk:na)

Tuom.

Tuom.

Esjäsen Kanslia Yht ma

Esjäsen

HTV
Kanslia Yht ma kk Yht. htv

YHT .

191,9

96,5

147,4

435,8

172,2

91,1

129,9

393,2

19,7

5,4

17,5

42,6

435,8

65,5
28,5
28,6
18,0
19,4
31,9

36,2
17,7
2,4
11,9
11,6
16,7

52,3
20,0
19,5
13,8
15,3
26,6

153,9
66,2
50,5
43,6
46,3
75,2

54,8
27,5
26,7
16,1
19,4
27,6

35,2
16,6
2,4
11,9
11,6
13,5

46,3
19,2
17,8
12,5
13,8
20,3

136,3
63,4
46,9
40,5
44,8
61,3

10,7
1,0
1,9
1,8

1,0
1,1

3,3

17,7
2,8
3,6
3,1
1,5
13,9

153,9

4,3

6,0
0,7
1,7
1,3
1,5
6,3

Korkein hallinto-oikeus

Toteuma
Vak.

2015
Ma.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ (htv)
* Tuomarit (ml. presidentti
19,2
* Esittelijätehtävissä olev
33,0
* Kansliapäällikkö ja
muu henkilöstö
37,4
Yhteensä

Määräaikaiset (htv:na)

89,6

Yht.

1,4
3,2

20,6
36,2

2,4

39,8

7,0

96,6

61

66,2
50,5
43,6
46,3
75,2

LIITE 2
Hallinto-oikeuksien ja KHO:n asiamäärät ja ratkaistut asiat vuonna 2015

Korkein hallinto-oikeus
Hallinto-oikeudet yhteensä
Ahvenanmaa

Vireillä

Saapunut

Ratkaistu

Poistettu

Vireillä

Muutos

Keskim. käs-

jakson alussa

jakson aikana

jakson aikana

jakson aikana

jakson lopussa

+/-

aika kk

3651

4319

4011

27

3932

281

10,9

14014

20262

20109

167

13998

-16

8,5

60

124

107

76

16

7,1

Helsinki

5555

8142

8028

51

5617

62

8,9

Hämeenlinna

2079

3326

3169

17

2219

140

8,1

25555,4

Itä-Suomi

1827

2875

2955

35

1712

-115

7,3

21706,9

Pohjois-Suomi

71509,76667

1853

1834

1971

15

1701

-152

9,8

19334,1

Turku

929

1964

1940

12

941

12

6,1

11821,73333

Vaasa

1711

1997

1939

37

1732

21

10,3

19914,2

13954

20138

20002

167

13922

-32

8,49

169842,1
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