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Laki
ulkomaalaislain 193 ja 197 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (301/2004) 193 § ja 197 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne

ovat, 193 § laeissa 323/2009, 332/2016 ja 646/2016 ja 197 §:n 2 momentti laissa 501/2016,
seuraavasti:

193 §

Toimivaltainen hallinto-oikeus kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa 

Poiketen siitä, mitä 192 §:ssä säädetään, toimivaltainen hallinto-oikeus määräytyy siten
kuin 2 momentissa säädetään, jos Maahanmuuttoviraston päätös koskee:

1) hakemusta turvapaikan tai toissijaisen suojelun perusteella myönnettävän oleskelu-
luvan saamiseksi;

2) tilapäisen suojelun saamiseksi tehdyn hakemuksen hylkäämistä;
3) maasta poistamista, maahantulokiellon määräämistä tai Suomessa myönnetyn mat-

kustusasiakirjan peruuttamista ja päätös liittyy turvapaikkamenettelyssä tai tilapäistä suo-
jelua koskevassa menettelyssä tehtyyn hylkäävään päätökseen;

4) pakolaisaseman lakkauttamista ja siihen liittyvää pakolaisen matkustusasiakirjan
peruuttamista tai toissijaisen suojeluaseman lakkauttamista ja siihen liittyvän muukalais-
passin peruuttamista;

5) pakolaisaseman ja siihen liittyvän pakolaisen matkustusasiakirjan peruuttamista tai
toissijaisen suojeluaseman ja siihen liittyvän muukalaispassin peruuttamista.

Jos päätös on tehty Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön: 
1) eteläisellä alueella, toimivaltainen hallinto-oikeus on Helsingin hallinto-oikeus;
2) itäisellä alueella, toimivaltainen hallinto-oikeus on Itä-Suomen hallinto-oikeus;
3) pohjoisella alueella, toimivaltainen hallinto-oikeus on Pohjois-Suomen hallinto-oi-

keus;
4) läntisellä alueella, toimivaltainen hallinto-oikeus on Turun hallinto-oikeus.
Hallinto-oikeuden on käsiteltävä valitus 1 momentin 1—3 kohdassa tarkoitetussa asias-

sa kiireellisenä.
Tarkemmat määräykset Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön alueista annetaan

Maahanmuuttoviraston työjärjestyksessä.
HE 234/2016
LaVM 15/2016
EV 218/2016

1

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20160234


16/2017  
197 § 

Valituskirjelmän toimittaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Turvapaikka-asioissa valituskirjelmän saa toimittaa myös toimivaltaiselle hallinto-oi-

keudelle. Maahanmuuttoviraston on välittömästi valituksesta tiedon saatuaan toimitettava
päätöksensä perusteena olevat asiakirjat hallinto-oikeuden käyttöön.

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2017.
Tämän lain voimaan tullessa Helsingin hallinto-oikeudessa vireillä olevat tässä laissa

tarkoitetut asiat käsitellään tämän lain mukaan määräytyvässä hallinto-oikeudessa. Jos
asiassa on ennen lain voimaantuloa tehty välipäätös tai toimitettu suullinen käsittely tai
asia on jo istunnossa ratkaistu, asia käsitellään kuitenkin loppuun Helsingin hallinto-oi-
keudessa.
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