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Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain 
muuttamisesta. 

Lakiehdotuksessa esitetään, että karkottamispäätökset, jotka koskevat kolman
sien maiden kansalaisia ja jotka on tehty ulkomaalaislain 149 §:n 1 momentin 
2-4 kohdan ja 4 momentin perusteella, voitaisiin panna täytäntöön aikaisintaan 
30 päivän kuluttua siitä, kun päätös on annettu tiedoksi, jollei hallinto-oikeus 
toisin määrää. Samoin esitetään, että EU-kansalaisten ja heihin rinnastettavien 
maasta karkottamista koskeva päätös, joka on tehty sillä perusteella, että kar
kotettavan katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta siten kuin 
ulkomaalaislain 156 §:ssä säädetään, voitaisiin panna täytäntöön aikaisintaan 
30 päivän kuluttua siitä, kun se on annettu tiedoksi, jollei hallinto-oikeus toisin 
määrää. Lakimuutos ei koske pakolaisaseman tai toissijaisen suojeluaseman 
saaneen ulkomaalaisen karkottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanokel
poisuutta. 

Voimassa olevan ulkomaalaislain 200 §:n mukaan karkottamista koskeva pää
tös ei ole täytäntöönpanokelpoinen ennen kuin asia on lainvoimaisesti rat
kaistu.Hallinto-oikeuden toiminnalle esitetyllä lainmuutoksella olisi merki
tystä täytäntöönpanonkieltoa koskevien hakemusten kannalta. On odotetta
vissa, että kaikkien karkottamista koskevien valitusten yhteydessä haettaisiin 
myös täytäntöönpanon kieltoa. Vuonna 2016 Helsingin hallinto-oikeuteen tuli 
vireille 123 karkottamista koskevaa valitusta ja kuluvan vuoden marraskuun 
loppuun mennessä on saapunut 61 valitusta. Edellä mainittuihin määriin sisäl
tyy myös valituksia sellaisista karkottamispäätöksistä, joita lakisesitys ei 
koske. Esitetty lakimuutos merkitsee hallinto-oikeudelle jossain määrin lisä
työtä. Kun hallinto-oikeus ratkaisee täytäntöönpanonkieltoa koskevat hake
mukset muissa ulkomaalaisasioissa nopeasti ja jopa saapumispäivänä, voidaan 
arvioida, että myös karkotuspäätösten täytäntöönpanonkieltohakemukset on 
mahdollista ratkaista lyhyessä ajassa, vaikka ne ainakin osassa tapauksista vaa
tinevat enemmän harkintaa kuin täytäntöönpanonkieltohakemukset muissa ul
komaalaisasioissa. Helsingin hallinto-oikeus ei vastusta esitettyä ulkomaalais
lain 200 §:n muutosta. 
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Lakiehdotuksessa on esitetty lisättäväksi lain 192 §:ään 5 momentti, jossa sää
detään hallinto-oikeuden kiireellisesti käsiteltäväksi 149 §:n 1 momentin 2-4 
kohdissa ja 4 momentissa mainituin perustein tehdystä karkottamista koskeva 
valitus ja samoin myös valitus, jota koskeva päätös on tehty sillä perusteella, 
että karkotettavan katsotaan vaarantavan yleistä järjestystä ja turvallisuutta 156 
§:ssä säädetyin edellytyksin. 

Turvapaikkaa ja toissijaista suojelua ja eräitä muita ulkomaalaislain 193 §:ssä 
tarkoitettuja asioita koskevat valitukset on jo säädetty kiireellisesti käsiteltä
viksi. Esitetty lakimuutos lisäisi kiireellisesti käsiteltävien muutoksenhakuasi
oiden määrää entisestään. Kun yhä lisää muutoksenhakuasioita säädetään kii
reellisesti käsiteltäviksi, on samalla huomioitava se, että hallinto-oikeudella 
pitää olla riittävät resurssit selviytyä toisaalta nopealla aikataululla kaikista kii
reellisistä asiaryhmistä ja toisaalta kohtuullisessa ajassa myös kaikista muista 
asiaryhmistä. 

Lausunnon on valmistellut hallinto-oikeustuomari Outi Niemi. 
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