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Perustuslakivaliokunnan kokous 8.2.2006
Oikeusministeriön edustaja
Erityisasiantuntija Liisa Heikkilä

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hallinto-oikeuslain muuttamisesta (HE 85/2005 vp)

Esityksessä pyritään parantamaan kahdeksan alueellisen hallinto-oikeuden toimintaedellytyksiä

joustavoittamalla niiden ratkaisutoiminnassa käytettäviä päätösvaltaisia kokoonpanoja. Tarkastelen tässä

yhteydessä ainoastaan lakivaliokunnan lausuntopalautteessa esille noussutta kysymystä siitä, missä määrin

hallinto-oikeussihteeri voi toimia päätösvaltaisen kokoonpanon jäsenenä. Tämä kokoonpanovaihtoehto on

mahdollistettu esityksen 12 a §:ssä käytettäväksi tietyissä, tuossa pykälässä yksilöidyissä asiaryhmissä.

Perustuslain (731/1999) 21 §:ssä vahvistetaan oikeusturva jokaiselle kuuluvaksi perusoikeudeksi ja siihen

osana kuuluu oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

Perustuslain 3 §:n 3 momentin mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä

tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

Tuomioistuinten riippumattomuutta edellytetään myös eräissä kansainvälisissä sopimuksissa, joihin Suomi on

sitoutunut. Euroopan ihmisoikeussopimuksen (SopS 18/1990) 6 (1) artikla edellyttää, että jokaisella on

oikeus oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja

puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä

vastaan nostetusta rikossyytteestä. Myös kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan

kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 8/1976) 14 artiklan 1 kappaleessa todetaan, että jokaisella on oikeus

saada asiansa riippumattoman tuomioistuimen tutkittavaksi.

Lähtökohtana tuomioistuinten kokoonpanojen sääntelyssä voidaan pitää sitä, että päätösvaltaisen kokoonpanon

on oltava riittävä takaamaan kaikissa tilanteissa perustuslain 21 §:n mukaisen oikeusturvan sekä Euroopan

ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kohdan edellyttämän oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen

hallintolainkäytössä.

Tuomioistuimen riippumattomuus merkitsee ennen muuta riippumattomuutta lainsäätäjästä,

toimeenpanovallasta ja jutun osapuolista (esim. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin Langborger

22.6.1989, kohta 32). Yhtenä osatekijänä tuomiovallan käytön riippumattomuuteen kuuluu päätöksentekijän

riippumattomuus, hänen asemansa vakaus, jota takaa tuomarien osalta heidän virkaansa liittyvä erityinen

nimittämismenettelyjä erottamattomuus. Perustuslain 102 §:n mukaan tasavallan presidentti nimittää vakinaiset

tuomarit laissa säädetyn menettelyn mukaisesti. Menettelystä on säädetty tuomareiden nimittämisestä annetussa



laissa (205/2000). Tuomarin virkaan liittyvä erottamattomuus on puolestaan turvattu perustuslain 103 §:n

säännöksellä tuomarien virassapysymisoikeudesta. Esittelijää ei esittelijä virassaan voida pitää perustuslaissa

tai ihmisoikeussopimuksissa tarkoitetulla tavalla riippumattomana tuomarina.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan tuomioistuimen riippumattomuutta ei estä tuomarinimityksen

määräaikaisuus, mikäli tuomioistuimen jäsen tänä aikana nauttii tosiasiallisesti erottamattomuutta (esim. EttI

ym. 23.4.1987 kohdat 20 ja 41). Edes maallikkojäsenten mukanaolo ei sellaisenaan ole vastoin 6(1) artiklaa.

Tapauksessa Le Compte, Van Leuven & De Meyere 23.6.1981, kohta 57, katsottiin, että kun puheenjohtajana

olevan tuomarin ääni ratkaisi mahdollisessa tasatilanteessa, se riitti takaamaan tuomioistuimelta vaaditun

riippumattomuuden.

Huolimatta esittelijän päätösvaltaiseen kokoonpanoon osallistumista kyseenalaistavista näkökohdista on

tällainen kokoonpano ollut jo aikaisemmin käytössä hallinto-oikeuksia edeltäneissä lääninoikeuksissa,

viimeksi lääninoikeuslain muutoksilla (lait 1061/1993 ja 1306/1995) vuosina 1994 - 1996. Väliaikaisen

muutoksen syynä oli valitusasioiden ruuhkautuminen. Tuolloin säädettiin, että lääninoikeuden tuomarin virkaan

vaadittavan kelpoisuuden omaava lääninoikeuden esittelijä voi lääninoikeuden työtilanteen niin vaatiessa

toimia esittelemässään asiassa lääninoikeuden jäsenenä.

Eduskunnassa kiinnitettiin lääninoikeuslain kokoonpanosäännöksiä vuonna 1993 muutettaessa huomiota siihen,

että asiaa tulisi tarkastella myös ihmisoikeussopimuksen tuomioismimille asettaman riippumattomuuden

vaatimuksen täyttymisen kannalta. Eduskunnan lakivaliokunta viittasi mietinnössään (LaVM 15/1993 vp)

käräjäoikeuslaista antamansa mietinnön (LaVM 9/1993 vp) perusteluissa esitettyyn. Lakivaliokunta katsoi,

että ihmisoikeussopimuksesta johtuvien tuomioistuimen riippumattomuuden riittävinä takeina voidaan

pitää sitä, että vakinaiset tuomarit muodostavat jaoston enemmistön ja että apujäsen (^esittelijä) nauttii

tässä tehtävässä riittävää suojaa erottamista vastaan. Lakivaliokunta totesi, että jo hallituksen esitys (HE

144/1993) takasi sen, että varsinaiset jäsenet muodostavat aina enemmistön, mutta esityksestä puuttui säännös

esittelijöiden erottamattomuudesta. Lakivaliokunnan mietinnön pohjalta eduskunta

lisäsi lakiin apujäsenenä toimivan esittelijän erottamattomuutta koskevan erityissäännöksen, joka kuului"

Lääninoikeudensihteerillä on hallitusmuodossa tuomarille säädetty virassapysymisoikeus sinä aikana, jona hän

toimii edellä tarkoitetulla tavalla lääninoikeuden jäsenenä".

Hovioikeuslakia muutettiin väliaikaisesti vuosiksi 1994 - 1997 (lait 1128/1993 ja 1288/1995) siten, että myös

hovioikeuden esittelijä on voinut toimia esittelemässään asiassa jäsenenä. Lakivaliokunta viittasi myös tuolloin

(LaVM 23/1993 vp) käräjäoikeuslaista antamaansa mietintöön. Hovioikeuslain muutos (169/1998), jolla

kokoonpanovaihtoehto vuonna 1998 hovioikeuksissa vakinaistettiin, säädettiin tavallisena lakina. Kahden



tuomarin ja esittelijän päätösvaltainen kokoonpanovaihtoehto on edelleen tänä päivänä käytössä

hovioikeuksissa.

Nyt kysymyksessä oleva esitys perustuu näihin aiempiin linjauksiin tuomioistuimen

riippumattomuudesta. Kiistatonta on, että ratkaisuvaltaa siirretään tällaisessa kokoonpanovaihtoehdossa

yhden kolmasosan osalta sellaiselle henkilölle, jolla ei ole virkansa puolesta tuomarin riippumattomuutta.

Asiaryhmät, joissa tällaista kokoonpanoa voidaan käyttää, on kuitenkin esityksessä rajattu erikseen

lueteltuihin, tuomiovallan käytön kannalta oikeudellisesti yksinkertaisiin asioihin. Lisäksi ratkaiseva osa

tuomiovallasta jää edelleen tuomareille - he muodostavat aina päätöskokoonpanon enemmistön.

Esittelijän oman riippumattomuuden tueksi on luotu esityksen 12 a §:n 4 momentti, missä edellytetään, että

esittelijän tulee olla nimitetty haUinto-oikeussihteerin vakinaiseen virkaan ja hänellä tulee olla ylituomarin

määräys toimia esittelykohtaisesti hallinto-oikeuden jäsenenä. Lisäksi hänellä on "perustuslaissa tuomarille

säädetty virassapysymisoikeus hänen toimiessaan tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla hallinto-oikeuden

jäsenenä". Häntä ei toisin sanoen voi irtisanoa tai hänen virkasuhdettaan purkaa jäsentehtäviin liittyvien syiden

vuoksi, vaan ainoastaan tuomioistuimen tuomiolla erottaa, jos hän syyllistyy virkarikokseen ko. tehtävissä.

Konstruktiota voidaan arvostella abstraktiksi, mutta se on esittelijän tuomarina toimimiselle välttämätön

mielipiteenvapauden ja riippumattomuuden vuoksi. Mahdollista myös on, että esittelijän

virassapysymisoikeutta koskeva säännös sanonnaltaan kytkettäisiin selvemmin siihen aikaan, jona esittelijällä

on ylituomarin määräys toimia esittelykohtaisesti jäsenenä eli esityksen 12 a §:n 4 momentin viimeinen lause

voisi kuulua: " Hallinto-oikeussihteerillä on perustuslaissa tuomarille säädetty virassapysymisoikeus sinä

aikana, jona hän toimii tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla hallinto-oikeuden jäsenenä".

Kaikki edellä sanottu huomioon ottaen esitys on aiheellinen ja voidaan käsitellä tavallisessa

lainsäätämisjärjestyksessä myös siltä osin kuin hallinto-oikeuksien päätösvaltaiseksi

kokoonpanovaihtoehdoksi on esitetty kahden tuomarin ja esittelijän kokoonpanoa.
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Olli Mäenpää
8.2.2006

Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys laiksi hallinto-oikeuslain muuttamisesta (HE 85/2005 vp)

Hallinto-oikeuden erilaiset kokoonpanot ja oikeusturva (PL 21 §)

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja
ilman aiheetonta viivytystä.  Tästä säännöksestä ei seuraa nimenomaisia vaatimuksia hallinto-oikeuden
kokoonpanolle. Ratkaisukokoonpanon laajuudella on kuitenkin vaikutusta paitsi käsittelyn joutuisuuteen
myös oikeusturvan laatuun ja toimivuuteen. Nämä tavoitteet ovat yleensä yhdensuuntaisia, mutta niiden
välillä voi olla myös jännitteitä.

Kokoonpanojen keventäminen pelkästään tai ensisijaisesti menettelyn nopeuttamiseksi ja henkilöstökulujen
leikkaamiseksi voi olennaisesti heikentää oikeusturvan saatavuutta ja prosessin asianmukaisuutta. Vaikka
perustuslain 21 §:n oikeusturvaa koskeva säännös tai perustuslain tuomioistuimia koskevat säännökset
eivät edellytä hallinto-oikeudessa esimerkiksi kolmen tuomarijäsenen kokoonpanoa, nykyistä kolmen
tuomarin kokoonpanoa perustelevat lähinnä hallinto-oikeuksien asema muutoksenhakutuomioistuimena ja
käsiteltäviin asioihin yleensä liittyvät merkittävät oikeusturvanäkökohdat.

Kolmen jäsenen peruskokoonpanoa voidaan kuitenkin keventää riittävin asiallisin perustein ja täsmällisen
iaintasoisen sääntelyn perusteella, mikäli  tämä voi tapahtua oikeusturvan laatua heikentämättä.  Tämä on
myös hallituksen esityksen lähtökohta. Ehdotus muodostaa nämä yleiset näkökohdat huomioon ottaen
pääosin tasapainoisen kokonaisuuden, jossa oikeusturvan saatavuus ja laatu sekä oikeusturvamenettelyn
toimivuus on yleensä pystytty sovittamaan asianmukaisesti toisiinsa. Kokoonpanojen määrittelyn
porrastukseen eri asiaryhmissä ehdotetulla tavalla ei siten liity valtiosääntöoikeudellisia ongelmia.

Esittelijän toimiminen tuomarina

Lakiehdotuksen 12 a §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeus olisi päätösvaltainen myös kokoonpanossa,
johon kuuluu kaksi tuomarin asemassa olevaa jäsentä sekä asian esittelijä Qaljempänä: esittelijä-tuomari),
jonka tulee täyttää 12 a §:n 4 momentissa määritellyt erityiset kelpoisuusvaatimukset. Säännöksen
tarkoituksena on, että hallinto-oikeuden hallinto-oikeussihteeri voisi 12 a §:n 1 momentin luettelossa
mainituissa asiaryhmissä toimia hallinto-oikeuden vakinaisten tuomarien ohella päätösvaltaisessa
kokoonpanossa tuomarin asemassa. Vakinaiset, tuomarin virkaan perustuslain edellyttämällä tavalla
nimitetyt jäsenet muodostaisivat kuitenkin myös ehdotetun 12 a §:n tarkoittamassa kokoonpanossa aina
enemmistön.
Ehdotettu järjestely vastaa lähtökohdiltaan hovioikeuksissa nykyään noudatettavaa ja lääninoikeuksissa
1993-1996 noudatettua menettelyä. Koska näitä esittelijä-tuomaria koskevia lakiesityksiä (HE 140/1993 vp,
HE 144/1993 vp; HE 33/1997 vp) ei aikanaan käsitelty perustuslakivaliokunnassa,1 ehdotettua säännöstä

Perustuslakivaliokunta arvioi kylläkin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimusten kannalta hallituksen esitystä
HE 33/1997 vp, joka koski myös hovioikeusmenettelyn uudistamista. Vasta perustuslakivaliokunnan lausunnon
(PeVL 9/1997 vp) jälkeen lakivaliokunta ehdotti samaa esitystä koskevassa mietinnössään (LaVM 19/1997 vp), että



on nyt paikallaan arvioida perustuslain näkökulmasta. Keskeisiä arviointiperusteita ovat tuomarien
nimittämistä (PL 102 §) ja asemaa (PL 103 §) koskevien perustuslain säännösten lisäksi tuomiovallan
käytön riippumattomuuden vaatimus (PL 3.3 §).

Tuomarien nimittäminen (PL 1 0 2 §)

Lakiehdotuksen 12 a §:n 4 momentin mukaan hallinto-oikeuden ylituomari antaisi saman tuomioistuimen
esittelijälle määräyksen toimia päätösvaltaisen kokoonpanon jäsenenä. Ehdotettu sääntely merkitsee, että
esittelijä toimisi hallinto-oikeuden päätösvaltaisen kokoonpanon jäsenenä eli tosiasiassa tuomarin
tehtävässä ja asemassa. Hallinto-oikeuden ylituomarille ehdotettua määräystoimivaltaa on ensin arvioitava
siltä kannalta, että perustuslain 102 §:n mukaan tasavallan presidentti nimittää vakinaiset tuomarit laissa
säädetyn menettelyn mukaisesti ja muiden tuomarien nimittämisestä säädetään lailla.

Arvioinnin lähtökohtana on, että ylituomarin määräyksen saanut hallinto-oikeuden esittelijävirkamies olisi -
esittelijän virkaan kuuluvien varsinaisten virkatehtävänsä ohella - samassa asiassa myös tuomarina.
Esittelijä-tuomari ei siis olisi vakinainen tuomari eikä myöskään määräaikainen tuomioistuimen jäsen, vaan
jäsenyys kokoonpanossa ja siihen liittyvä tuomarin asema olisivat esittelykohtaisia. Koska tasavallan
presidentin nimitystoimivalta perustuslain 102 §:n mukaan koskee vain vakinaisia tuomareita, se ei
suoranaisesti koske tällaista esittelykohtaista hallinto-oikeuden tuomarin tehtävään määräämistä. Ylituomarin
määräysvalta sivuaa kuitenkin perustuslain kannaita merkittävällä tavalla tasavallan presidentin
nimitystoimivaltaa.

Tasavallan presidentin nimitystoimivalian tarkoitettiin perustuslain valmistelutöiden mukaan koskevan muun
muassa hallinto-oikeuden tuomareita. Perustuslakia koskevan hallituksen esityksen mukaan "presidentti
nimittäisi edelleen ... lääninoikeudentuomarit" (HE 1/1998 vp, s. 159/11). Tätä lausumaa vastaavasti
tuomareiden nimittämisestä annetun lain (25.2.2000/252) 1 §:ssä mainitaan hallinto-oikeustuomarin virat
vakinaisina tuomarin virkoina, joihin tasavallan presidentti nimittää.   Tältä osin on ainakin perustuslain 102
§:n tarkoituksen kannalta jossain määrin ongelmallista, jos samoihin hallinto-oikeustuomarin tehtäviin,
voidaan myös hallinto-oikeuden ylituomarin määräyksellä määrätä henkilö.

Ylituomarin määräysvalta ei kuitenkaan saa aikaan suoranaista muodollista ristiriitaa suhteessa tasavallan
presidentin nimitysvaltaan, jos korostetaan sitä, että ylituomarin määräys ei sisällä vakinaisen tuomarin nimitystä
vaan esittelykohtaisen määräyksen. Toisaalta ylituomarin määräysvalta voi koskea myös kaikkia esittelijän
esittelemiä asioita. Se voi siten muodostaa suhteellisen pysyvänkin  järjestelyn, jonka kohteena ovat hallinto-
oikeuden tuomarin virkaan kuuluvat tehtävät. Lakiehdotus mahdollistaa -tällaisen suhteellisen jatkuvaksi ja
pysyväksi muodostuvan tuomarin tehtävää koskevan ylituomarin määräysvallan. Sen käyttäminen olisi
tosiasiallisesti jo melko lähellä vakinaisen tuomarin nimitysvaltaa, joka kuuluu tasavallan presidentille.

Koska esittelijä-tuomari ei kuitenkaan olisi vakinainen tuomari, määräystoimivaltaa on syytä arvioida myös muiden
tuomarien nimittämistä koskevan perustuslain 102 §:n kannalta. Säännöksen mukaan muiden (kuin vakinaisten)
tuomarien nimittämisestä säädetään lailla. Tällaisia muita tuomareita ovat perustuslakia koskevan hallituksen
esityksen mukaan "esimerkiksi tuomioistuinten ylimääräiset  jäsenet, eräät  määräaikaiset tuomarit ja
erityistuomioistuinten sivutoimiset jäsenet." (HE 1/1998 vp, s. 159/11) Myös esittelijä-tuomaria voitaneen sinänsä
pitää säännöksessä tarkoitettuna muuna tuomarina. Tällaisen tuomarin nimittämisestä voidaan siis sinänsä säätää
lailla ja periaatteessa myös tuomioistuinkohtaiseen lakiin sisällytettävällä sääntelyllä.

Perustuslain 102 § ei määrittele tuomarin nimittämistä koskevan lain sisältöä muuten, kuin että lailla pitää säätää
muiden kuin vakinaisten tuomarien nimittämisestä. Perustuslakivaliokunta on lisäksi tätä perustuslain säännöstä
arvioidessaan korostanut, että "nimityksen valmistelun pitää olla riittävän avointa ja menettelyn kokonaisuudessaan

hovioikeusmenettelyä kevennetään pysyvästi sallimalla vähäisemmissä asioissa kolmijäseninen päätöskokoonpano,
jossa on kaksi hovioikeuden jäsentä ja asian esittelijä. Kevennetyn kokoonpanon mahdollistamiseksi lakivaliokunta
muotoili myös hovioikeuslakiin nykyistä vastaavan 9 §:n. Tätä valiokunnassa tehtyä lainmuutosta, jonka eduskunta
hyväksyi, ei kuitenkaan arvioitu perustuslakivaliokunnassa.
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tulee osaltaan turvata yhteiskunnan moniarvoisuuden heijastuminen korkeat ammatilliset vaatimukset täyttävän
tuomarikunnan kokoonpanossa ja estää tuomioistuinlaitoksen sisäiseen itsetäydennykseen liiallisesti perustuvat
nimitykset." (PeVM 10/1998 vp, s. 30)

Esittelijä-tuomarin toiminta perustuisi hallinto-oikeuden ylituomarin antamaan, tuomarin tehtäviä koskevaan
määräykseen. Ylituomarin hallinto-oikeussihteerille antama määräys toimia hallinto-oikeuden "päätösvaltaisen
kokoonpanon jäsenenä" on luonteeltaan lähinnä hallintolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu tehtävän suorittamista
koskeva hallinnon sisäinen määräys. Se rinnastuu myös sellaiseen työnjohdolliseen määräykseen, josta säädetään
valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentissa.

Tällaista ylituomarin määräystä on vaikea pitää sellaisena tuomarin nimittämisenä, jota tarkoitetaan perustuslain 102
§:ssä. Viranomaisen sisäistä työnjohtomääräystä ei yleensäkään voida pitää nimityspäätöksenä.
Työnjohtomääräyksenä kyseinen määräys ei myöskään muodollisesti edellytä esittelijän suostumusta. Varsinaisesta
virkaan nimittämisestä ei voi olla kysymys senkään vuoksi, että määräyksen saanut hallinto-oikeussihteeri pysyy
edelleen omassa hallinto-oikeussihteerin virassaan. Tuomaria koskevalle nimittämispäätökselle voitaneen sen
sijaan pitää ominaisena, että henkilö  yleensä  nimitetään   ennalta   määriteltyyn  virkaan.  Tällainen  tuomarin
nimityspäätöksen virkakohtaisuus käy nimenomaisesti ilmi perustuslain 103 §:n 1 ja 2 momentista, jotka koskevat
tuomarien virkaa ja virassapysymisoikeutta.

Ehdotus merkitsee näin ollen poikkeusta perustuslain 102 §:n lähtökohdasta, jonka keskeisenä sisältönä on, että
vain tuomariksi nimitetty henkilö voi  käyttää tuomiovaltaa. Pelkästään se, että ylituomarin tehtävämääräyksen
saaneella hallinto-oikeussihteerillä olisi tuomarille säädetty virassapysymisoikeus, ei sellaisenaan voine muuttaa
määräyksen saajaa tuomariksi.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan tarkoituksena näyttäisi tosiasiallisesti olevan kiertää tuomaria ja
tuomarin nimittämistä koskevat perustuslain säännökset: "Järjestelyn avulla hallinto-oikeudet saavat käyttöönsä
mahdollisuuden käyttää esittelijöitä rajoitetusti tuomarin tehtävissä ilman, että esittelijät varsinaisesti
nimitettäisiin määräaikaiseen hallinto-oikeustuomarin virkaan." (s. 23, kursivointi lisätty)

Myös perustelut huomioon ottaen ehdotus sisältää valtiosääntö-oikeudelliselta kannalta pulmallisen
sääntelykokonaisuuden, jota on vaikea sopeuttaa perustuslain määrittelemiin tuomiovallan käytön ja tuomarin
aseman perusteisiin. Vaikka järjestelyllä voitaisiinkin saavuttaa jossain määrin taloudellisia säästöjä, ehdotuksen
toteuttamiseen ei näyttäisi olevan välttämätöntä tarvetta. Perustuslain kannalta ei nimittäin ole ehdotonta estettä
käyttää tuomiovaltaa kahden tuomarin kokoonpanossa niissä tapauksissa, jotka ehdotuksen mukaan tulisivat
ratkaistaviksi kahden tuomarin ja esittelijä-tuomarin muodostamassa kokoonpanossa. Toisaalta, myös perustuslain
kannalta on luontevampaa käyttää esittelijän nimittämistä määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin virkaan, joskaan
tällainen menettely ei tuomiovallan käytön ja tuomarin riippumattomuuden vaatimukset huomioon ottaen voi
muodostua kovin yleiseksi.

Nimitysmenettelyä koskevaan perustuslain 102 §:n  säännökseen liittyy myös
yleisempiä periaatteellisia näkökohtia, jotka koskevat tuomiovallan käyttöä ja
tuomarien nimittämistä. Kuten edellä on todettu, perustuslakivaliokunta on pitänyt
tärkeänä muun muassa, että tuomarin nimityksen valmistelu on riittävän avointa ja että
nimitysmenettely estää sisäiseen itsetäydennykseen liiallisesti perustuvat nimitykset.
Myös  tältä kannalta ylituomarin määräysvallan käyttöä, joka perustuu
kokonaisuudessaan tuomioistuimen sisäiseen menettelyyn, voidaan pitää
valtiosääntöoikeudellisesta     näkökulmasta     ongelmallisena. Se,     että
perustuslakivaliokunnan korostamia näkökohtia ei ole riittävästi toteutettu ylimpien tuomioistuinten tuomarien
nimittämisessä, ei voine puoltaa niiden sivuuttamista nyt hallinto-oikeuksien tuomarinimityksissä.

Arvioitaessa esittelijän asemaa "päätösvaltaisen kokoonpanon jäsenenä" on täydentävästi otettava huomioon, että
esimerkiksi asiantuntijajäsenten osallistumista vakinaisten tuomareiden ohella asian käsittelyyn tuomio-istuimessa
ei sinänsä ole pidetty ongelmallisena valtiosäännön näkökulmasta (ks. markkinaoikeuden osalta PeVL 35/2001 vp).
Tällöin on kuitenkin ollut kysymys määräaikaisista tuomioistuimen jäsenistä, jotka on nimitetty tai määrätty
asiantuntijan tehtäväänsä.  Tällainen määräys tehdään tietyksi, useamman vuoden toimikaudeksi. Esimerkiksi



markkinaoikeuden asiantuntijajäsenet määrää valtioneuvosto neljän vuoden toimikaudeksi. Tällaisella
asiantuntijajäsenellä ei myöskään ole eikä voi olla muuta tehtävää kyseisessä tuomioistuimessa, vaan hän edustaa
tuomioistuimen ulkopuolista asiantuntemusta.

Tuomarien aseman määrittely (PL 1 0 3 §)

Perustuslain 103 määrittelee tuomareiden virassapysymisoikeutta sekä eroamisvelvollisuutta iän tai
työkyvyn menetyksen perusteella. Lisäksi pykälän 3 momentin mukaan "tuomareiden virkasuhteen
perusteista muutoin säädetään erikseen lailla".

Hallituksen esityksen mukaan ylituomarin määräyksen tarkoittamissa tehtävissä hallinto-oikeussihteerillä
olisi 12 a §:n 4 momentin mukaan "perustuslaissa tuomarille säädetty virassapysymisoikeus".
Esittelykohtainen määräys toimia tuomarina voisi kuitenkin käytännössä olla rajoitettu sekä kestoltaan että
asialliselta kohteeltaan. Tämä kaventaa jo sinänsä virassapysymisoikeuden käytännön merkitystä.
Ylituomarin määräyksen sisältöä ja sen muuttamisen edellytyksiä ei  näiltä osin  ole  myöskään  määritelty
laissa. Näitä puutteita voidaan pitää valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellisinä. Koska tuomarien
virkasuhteen perusteista on säädettävä erikseen lailla, niitä ei edes esittelijä-tuomarin osalta voida
määritellä ylituomarin määräyksellä.

Perustuslakivaliokunnan arvion (PeVL 19/2001 vp) mukaan on perustuslain esityötkin huomioon ottaen (HE
1/1998 vp, s. 160) lisäksi selvää, että "virkasuhteen perusteilla" perustuslain 103 §:n 3 momentissa
tarkoitetaan myös esimerkiksi tuomareiden palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtojen keskeisiä seikkoja.
Niistä on siten säädettävä erikseen lailla. Tältä osin on huomionarvoista, että esityksen perustelujen (s. 23)
mukaan esittelijä-tuomarille kylläkin "tulee suorittaa erillinen korvaus". Korvauksen perusteita ei kuitenkaan
miltään osin määritellä laissa. Lakisääteisyyden vaatimuksen vuoksi on selvää, että erillinen korvaus ei voi
määräytyä esimerkiksi sopimuksen tai ministeriön  päätöksen perusteella. Hallinto-oikeussihteerin
palvelussuhteen ehtoja ei toisaalta voitane edes analogisesti soveltaa sellaisinaan tuomarin tehtävissä.

Tuomiovallan käytön riippumattomuus (PL 3.3 §)

Perustuslain 3 §:n 3 momentin mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet.
Tuomioistuinten riippumattomuus liittyy myös kiinteästi perustuslain 21 §:n säännöksiin oikeusturvasta ja
oikeudesta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, sillä päätöksenteon riippumattomuus on välttämätön
edellytys asianmukaisen oikeusturvan takaamiseksi. Riippumattomuusvaatimuksen kannalta
merkityksellisiä ovat myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen määräykset jokaisen
oikeudesta oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin lailla perustetussa riippumattomassa ja
puolueettomassa tuomioistuimessa.

Perustuslain esitöiden (HE 1/1998 vp, s. 76) mukaan tuomioistuinten riippumattomuudella tarkoitetaan sitä,
että tuomioistuinten tulee olla lainkäyttötoiminnassaan   riippumattomia   muiden  tahojen,   kuten
lainsäädäntö-  tai hallitusvallan käyttäjien samoin kuin viranomaisten vaikutuksesta. Näiden seikkojen lisäksi
merkitystä on  myös tuomioistuinlaitoksen sisäisellä riippumattomuudella: myös yksittäisen tuomarin pitää
voida käyttää tuomiovaltaa itsenäisesti lain nojalla.

Voidaan arvioida, että iakiehdotuksen 12 a §:n tarkoittama esittelijä-tuomarin virassapysymisoikeus ei ilman
muuta takaa tuomarin tehtävään määrätyn esittelijän tosiasiallista riippumattomuutta. Virassapysymisoikeus
on ensinnäkin vain esittelykohtainen, joten se muodostuu varsin suppeaksi takeeksi päätöksenteon
itsenäisyydelle. Toiseksi, koska esittelijälle annettava määräys tuomarin tehtävään on asiallisesti rajoitettu,
etenkin määräyksen uudistamistoimivaltaan sisältyy ainakin teoriassa mahdollisuus vaikuttaa tuomiovallan
käytön itsenäisyyteen. Vaikka tällainen vaikuttamispyrkimys on erittäin epätodennäköinen, jo sen
mahdollisuus on ongelmallinen riippumattomuus-vaatimuksen kannalta. Tuomarin tehtävien perustuminen
hallinnolliseen määräykseen on siten tässä mielessä ongelmallinen tuomiovallan käytön riippumattomuuden
kannalta siitäkin huolimatta, että yksittäisen asian käsittelyyn liitetään tuomarin virassapysymisoikeus.
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Esittelijän asema ja vastuu (PL 118 §)

Perustuslain 118 §:n 2 momentin mukaan esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty,
jollei hän ole jättänyt  päätökseen eriävää mielipidettään.  Säännös perustuu lähtökohtaan, jonka mukaan
esittelijä ja  päätöksentekijä ovat eri henkilöitä.  Näin ollen myös esittely ja päätöksen tekeminen ovat
toisistaan poikkeavia päätösvallan käytön vaiheita. Säännöksen taustalla on erittäin vahva, 1800-1900 luvun
vaihteen sortovuosiin saakka ulottuva oikeudellinen perinne. Se kirjattiin hallitusmuodon 93 §:n 1
momenttiin ja siirrettiin samansisältöisenä perustuslakiin. Säännökset perustuvat arvioon, jonka mukaan
esittelijän ja päätöksentekijän erillisyys vahvistaa oikeusvarmuutta ja on myös päätöksen lainmukaisuuden
itsenäinen tae.

Päätöksentekijän vastuuta koskee erikseen perustuslain 118 §:n 1 momentti. Säännöksestä käy ilmi, että
päätöksen tekijä vastaa päätöksestä,  jota  hän on kannattanut. Sen sijaan esittelijä vastaa sekä omasta
esittelystään että sen johdosta tehdystä päätöksestä.  Jälkimmäiseltä osin vastuun poistaa vain esittelijän
eriävä mielipide. Jos esittelijä ja  päätöksen tekijä ovat sama henkilö,  nämä erot voivat hämärtyä. Myös
oikeudellisen vastuun perusteet voivat näin muodostua tulkinnanvaraisiksi.

Perustuslain 118 § ei kuitenkaan suoranaisesti estä esittelyn ja päätöksenteon yhdistämistä hallituksen
esityksessä ehdotetulla tavalla. Ehdotusta voidaan silti pitää ongelmallisena myös perustuslain
virkavastuuta ja esittelijän asemaa koskevan sääntelyn kannalta. Esittelijän  ja  päätöksentekijän erilaiset
tehtävät ja laajuudeltaan erilainen vastuu voivat aiheuttaa tulkintaongelmia, jos esittelijän ja
päätöksentekijän tehtävät yhdistetään. Tällaisia ongelmia tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää erityisesti
tuomiovallan käytössä.

Veli-Pekka Viljanen

HE 85/2005 vp LAIKSI HALLINTO-OIKEUSLAIN MUUTTAMI-

SESTA

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 8.2.2006

Eduskunnan lakivaliokunta on pyytänyt perustuslakivaliokunnan lausuntoa siitä, miten

hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen 12 a §:n ehdotusta, jonka mukaan hallinto-

oikeussihteeri voi tietyissä tapauksissa esittelykohtaisesti toimia päätösvaltaisen kokoonpanon

jäsenenä, on valtiosääntöoikeudellisesti arvioitava ihmisoikeussopimuksissa ja perustuslaissa

ilmaistujen tuomiovallan käyttämistä koskevien lähtökohtien kannalta ja erityisesti niiden

perustuslain säännösten kannalta, jotka koskevat tuomarien nimittämistä ja heidän

virassapysymisoikeuttaan.



1. Asiaa koskevat perustuslain säännökset ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräykset

Tuomioistuimen riippumattomuus kuuluu Suomen valtiosäännön keskeisiin perusteisiin.

Perustuslain 3 §:n 3 momentin mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet,

ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus. Tuomioistuimen

riippumattomuudella tarkoitetaan sitä, että tuomioistuimen tulee olla lainkäyttötoiminnassaan

riippumaton muiden tahojen vaikutuksesta. Tämä koskee niin lainsäätäjää, hallitusvallan

käyttäjää ja viranomaisia kuin oikeusriidan osapuolia. Tuomioistuimen tulee olla riippumaton

myös oikeuslaitoksen sisällä (ks. HE 1/1998 vp, s. 76).

Tuomioistuimen riippumattomuus edellyttää myös sellaisia rakenteellisia järjestelyjä,

jotka itsessään turvaavat riippumattomuutta. Siten esimerkiksi tuomarien nimitysmenettely on

järjestettävä sellaiseksi, ettei se vaaranna tuomioistuimen riippumattomuutta (ks. HE 1/1998 vp,

s. 76). Suomen perustuslain 102 §:n mukaan tasavallan presidentti nimittää vakinaiset tuomarit

laissa säädetyn menettelyn mukaisesti. Muiden tuomarien nimittämisestä säädetään lailla. Muita

kuin vakinaisia tuomareita olisivat perustuslain esitöiden mukaan esimerkiksi tuomioistuinten

ylimääräiset jäsenet, eräät määräaikaiset tuomarit ja erityistuomioistuinten sivutoimiset jäsenet

(ks. HE 1/1998 vp, s. 159). Lisäksi perustuslaissa on erikseen säädetty valtakunnanoikeuden

kokoonpanosta ja osoitettu osa sen jäsenistä eduskunnan valittaviksi neljän vuoden toimikaudeksi

(PL 101 §). Perustuslaki ei suoraan määritä sitä, kenelle voidaan osoittaa muiden kuin vakinaisten

tuomioistuinten jäsenten nimitysoikeus. Perustuslain esityöt osoittavat kuitenkin, että tällaisten

jäsenten nimittäminen voidaan antaa muidenkin tahojen kuin presidentin tehtäväksi (vrt. HE

1/1998 vp, s. 159) edellyttäen kuitenkin, että nimitysmenettelyssä varmistetaan riittävällä tavalla

tuomioistuimen riippumattomuus.

Perustuslain 103 §:ssä säädetty tuomarien erityisen vahva virassapysymisoikeus on

nimenomaan säädetty turvaamaan tuomioistuimen riippumattomuutta (ks. HE 1/1998 vp, s. 76).

Tuomioistuimen riippumattomuus sisältää myös vaatimuksen yksittäisen tuomarin

riippumattomuudesta. Tätä riippumattomuutta varmistetaan muun muassa tuomarien es-

teellisyyssääntelyllä, jonka valtiosääntöoikeudellinen kiinnekohta on perustuslain 3 §:n 3

momentin ohella perustuslain 21 §:n oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevissa vaa-

timuksissa.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan määräys oikeudenmukaisesta oikeu-

denkäynnistä asettaa myös merkittäviä vaatimuksia tuomioistuimen kokoonpanolle.

Tuomioistuimen tulee olla "laillisesti perustettu" (established by law) sekä "riippumaton ja

puolueeton" (an Independent and impartial tribunal). Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on

riippumattomuusvaatimusta tulkitessaan kiinnittänyt huomiota erityisesti tuomioistuinten jäsenten

nimittämismenettelyyn ja heidän toimikautensa pituuteen, takeisiin ui kopuolelta tulevaa
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painostusta vastaan ja siihen, näyttääkö tuomioistuin riippumattomalta (ks. esim. tapaus Campbell

ja Fell 28.6.1984, A 80, tuomion kohta 78).

2. Valtiosääntöoikeudellinen arviointi

Ehdotetun 12 a §:n 1 momentin mukaan hallinto-oikeus olisi eräissä asioissa päätösvaltainen

kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä ja laissa tarkemmin säädetyt kelpoisuusehdot täyttävä

asian esittelijä. Saman pykälän 4 momentin mukaan esittelijän edellytetään olevan hallinto-

oikeussihteeri ja hänellä tulee olla riittävä kokemus kyseisten asioiden esittelystä hallinto-

oikeudessa. Ylituomari antaa esittelijälle määräyksen toimia tämän esittelemissä asioissa

päätösvaltaisen kokoonpanon jäsenenä. Esittelijällä on perustuslaissa tuomarille säädetty

virassapysymisoikeus hänen toimiessaan hallinto-oikeuden jäsenenä.

Esittelijän kuuluminen tuomioistuimen kokoonpanoon ehdotetulla tavalla ei ole

ainutlaatuista prosessioikeudessamme. Vastaavanlainen kokoonpanosäännös sisältyy ho-

vioikeuslain (56/1994) 9 §:ään. Kyseinen säännös on tosin säädetty ilman perustuslakiva-

liokunnan myötävaikutusta.

Koska esittelijän määrääminen toimimaan hallinto-oikeuden jäsenenä vaikuttaa hallinto-

oikeuden päätösvaltaiseen kokoonpanoon, tulee tuomioistuinten riippumattomuuden säilyminen

varmistaa. Tämä edellyttää muun muassa sitä, että esittelijän aseman itsenäisyyttä hallinto-

oikeuden jäsenenä turvataan riittävillä takeilla. Tältä osin ehdotuksessa onkin säädetty

perustuslain 103 §:n tuomarin virassapysymisoikeuden kuulumisesta myös esittelijälle tämän

toimiessa hallinto-oikeuden jäsenenä.

Perustuslaissa säädetty tuomioistuimen riippumattomuus ja Euroopan ihmisoike-

ussopimuksen 6 artiklasta seuraava tuomioistuimen riippumattomuusvaatimus eivät sinänsä aseta

ehdottomia esteitä tilapäisten tuomioistuinten jäsenten määräämiselle. Näidenkin

nimittämismenettely tulee kuitenkin järjestää siten, että tuomioistuimen riippumattomuus ei

vaarannu. Käsillä olevassa tilanteessa esittelijä määrättäisiin hallinto-oikeuden kokoonpanoon

esittelykohtaisesti tuomioistuimen sisäisin menettelyin. Tällainen tuomioistuimen sisäinen

kokoonpanon täydennysmahdollisuus sulkee pois mahdollisuuden vaikuttaa tuomioistuimen

ulkopuolelta kokoonpanoon.

Olennaista on kuitenkin perustuslain 3 §:n 3 momentin ja 21 §:n sekä Euroopan

ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan valossa varmistaa se, että esittelijän asema myös tuo-

mioistuimen sisäisiä painostusyrityksiä vastaan on riittävän suojattu. Tältä osin on selvää, että

ylituomari ei saa määräystä antaessaan pyrkiä tuomioistuimen päätösvaltaisen kokoonpanon

kautta pyrkiä vaikuttamaan yksittäisen oikeudellisen ratkaisun lopputulokseen. Asian

valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin vaikuttaa myös se, että tuomioistuimen päätösvaltaisen



kokoonpanon enemmistönä ovat kaikissa tapauksissa hallinto-oikeuden varsinaiset jäsenet. Asian

arvioinnissa on merkityksellistä niin ikään se, että esittelijälle, joka voidaan määrätä hallinto-

oikeuden jäseneksi, asetetaan merkittäviä kvalifikaatioita, jotka rinnastavat hänet oikeudellisilta

taidoiltaan varsinaisiin jäseniin.

Perustuslain 102 §:n tuomarin nimittämistä koskevan säännöksen kannalta katson, että

hallinto-oikeussihteerin määrääminen hallinto-oikeuden päätösvaltaisen kokoonpanon jäseneksi

tulee rinnastaa pykälän tarkoittamalla tavalla muiden kuin vakinaisten tuomarien nimittämiseen.

Perustuslain asettamana edellytyksenä on siten, että nimittämisestä säädetään laissa. Tältä osin

lakiehdotuksen 12 a §:n 4 momentin säännös riittää mielestäni täyttämään perustuslain

vaatimukset.

Vastaavasti perustuslain 103 §:n tarkoittama tuomarin virassapysymisoikeus ulottuu

nähdäkseni jo suoraan perustuslain perusteella koskemaan myös hallinto-oikeuden esittelijää

hänen toimiessaan hallinto-oikeuden jäsenenä. Tältä kannalta pidän lakiehdotuksen 12 a §:n 4

momentin viimeisen virkkeen säännöstä vain jo suoraan perustuslain nojalla voimassa olevaa

oikeustilaa selventävänä (vrt. HE 85/2005 vp, s. 29, jossa näytetään lähtevän siitä, ettei

perustuslain 103 §:n virassapysymisoikeutta koskeva säännös ulottuisi esittelijään

tuomioistuimen jäsenenä toimiessaan ilman nimenomaista säännöstä hallinto-oikeuslaissa).

Edellä olevaan viitaten katson, että ehdotetulla tavalla toteutettu ja rajattu esittelijän

kuuluminen hallinto-oikeuden päätösvaltaiseen kokoonpanoon ei ole ristiriidassa perustuslain ja

Euroopan ihmisoikeussopimuksen tuomioistuimen riippumattomuutta koskevan säännöksen

kanssa. Laissa on useita takeita sille, ettei tuomioistuimen riippumattomuus liiallisesti vaarannu:

tuomioistuimen kokoonpanon enemmistö muodostuu vakinaisista jäsenistä, esittelijälle asetetaan

merkittäviä kvalifikaatioita, määräämismenettely on järjestetty tuomioistuimen sisäiseksi ja

esittelijälle kuuluu tuomarin virassapysymisoikeus.

Edellä sanotusta riippumatta on syytä kuitenkin todeta, että esittelijän esittelykoh-tainen

määrääminen ehdotetulla tavalla tuomioistuimen kokoonpanoon ei tuomioistuimen

riippumattomuuden näkökulmasta ole mitenkään optimaalinen tapa huolehtia tuomioistuimen

riittävästä toimintakyvystä ja asioiden ruuhkautumisen estämisestä. Selvästi ongelmattomampi

ratkaisu olisi lähteä siitä, että hallinto-oikeuden päätösvaltaisessa kokoonpanossa turvauduttaisiin

vain vakinaisiin jäseniin. Vakinaiset tuomarit voivat yleisesti ottaen sittenkin toimia

tuomioistuimen jäseninä itsenäisemmin kuin määräaikaiset tai tilapäiset jäsenet, jotka joutuvat

enemmän ottamaan huomioon esimerkiksi myöhempään urakehitykseensä liittyviä tekijöitä

toiminnassaan.



PERUSTUSI^KWALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi hallinto-oikeuslain

muuttamisesta (HE 85/2005 vp).

Hallitus ehdottaa muutoksia hallinto-oikeuksien päätösvaltaista kokoonpanoa koskeviin säännöksiin.

Pääsääntönä olisi edelleen, että hallinto-oikeus on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Kuitenkin eräissä

asiaryhmissä voitaisiin käyttää kevennettyä kokoonpanoa. Ehdotettuja kokoonpanoja ovat: kaksi

tuomaria ja esittelijä (12a §:n 1 momentti), kaksi tuomaria (12a §:n 1 momentti), yksi tuomari ja

asiantuntijajäsen (12a §:n 2 momentti) sekä yksi tuomari (12 §:n 3 momentti ja 12b §)

Perustuslaissa on säädetty ainoastaan ylimpien tuomioistuinten tuomionvoipaisuudesta. Perustuslain

100 §:n 2 momentin mukaan korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus ovat tuomionvoipia

viisijäsenisinä, jollei laissa erikseen säädetä muuta jäsenmäärää. Muiden tuomioistuinten

päätösvaltaisuudesta ei perustuslaissa ole säännöksiä. Perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan

oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden turvaamisesta säädetään lailla. Kun tuomioistuinten

kokoonpanolla ja päätösvaltaisuudella on yhtymäkohtia oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, on

selvää, että näistä asioista on perustuslain mukaan säädettävä lailla.

Sen sijaan on kyseenalaista, voidaanko perustuslain 21 §:n oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ja

siihen sisältyvää tuomioistuinten riippumattomuutta koskevasta säännöksestä tehdä välittömiä

päätelmiä tuomioistuinten päätösvaltaisuudesta esimerkiksi niin, että riippumattomuuden voitaisiin

katsoa edellyttävän monijäsenistä kokoonpanoa. Tällaista vaatimusta ei Euroopan
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ihmisoikeussopimuksen soveltamiskäytännössä ole liitetty sopimuksen 6 artiklaan, eikä sitä tukevia

perustuslakivaliokunnankaan kannanottoja ole osoitettavissa. Nyt käsiteltävän lakiesityksen

säätämisjärjestysperusteluissa on tosin viitattu perustuslakivaliokunnan lausuntoon 4/1982 vp, joka

koski lääninoikeuden tuomionvoipaisuutta. Valiokunta muun muassa totesi, että "oikeusturvan

kannalta on yleensä edellytettävä, että muutoksenhakutuomioistuimet toimivat monijäsenisinä".

Voidaankin katsoa, että monijäsenisyys lisää mahdollisuuksia muutoksenhakuasioiden monipuoliseen

harkintaan ja näin tehostaa oikeusturvaa. Toisaalta monijäsenisyydestä luopumista joissakin asioissa

saattavat myös perustella oikeusturvan kannalta merkitykselliset seikat, kuten käsittelyn nopeus.

Yleistä vaatimusta edes muutoksenhakutuomioistuinten monijäsenisyydestä ei voidakaan johtaa

perustuslain 21 §:stä tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklasta.

Asiaryhmät, jotka ehdotuksen mukaan voitaisiin käsitellä yhden tuomarin kokoonpanossa, sopivat

nähdäkseni hyvin tällaiseen käsittelyyn. En näe oikeusturvan kannalta ongelmia myöskään

asiaryhmissä, joita hallitus ehdottaa voitavan käsitellä muissa kevennetyissä kokoonpanoissa.

Erikseen on riippumattomuusvaatimuksen ja siihen sisältyvän tuomareiden erottamattomuuden

kannalta arvioitava ehdotusta, jonka mukaan tuomareiden virassa pysymissuojan ulkopuolelle jäävät

hallinto-oikeuden esittelijät voisivat eräissä asioissa toimia hallinto-oikeuden jäseninä. Lakivaliokunta

tarkasteli vastaavaa ehdotusta lausunnossaan 15/1993 vp, joka koski lääninoikeuslain ja

hovioikeuslain muuttamista väliaikaisesti siten, että esittelijät voisivat toimia esittelemissään asioissa

jäseninä. Valiokunta piti ihmisoikeussopimuksen edellyttämän tuomioistuimen ja tuomarin

riippumattomuuden riittävänä takeena, että vakinaiset tuomarit muodostavat jaoston enemmistön ja

että apujäsen nauttii tässä tehtävässään riittävää suojaa erottamista vastaan. Lakivaliokunnan ennen

perusoikeusuudistusta ilmaisema kanta on perusteltua ottaa lähtökohdaksi myös perustuslain 21 §:n 1

momentin tulkinnassa. Hallinto-oikeuslakiin ehdotettujen muutosten mukaan vakinaiset tuomarit

muodostaisivat hallinto-oikeuden päätösvaltaisessa kokoonpanossa aina enemmistön,

Lisäksi esittelijällä olisi perustuslaissa tuomarille säädetty virassa pysymisoikeus hänen toimiessaan

hallinto-oikeuden jäsenenä. Lakiehdotus ei siten ole näiltäkään osin valtiosääntöoikeudeliisesti

ongelmallinen.

Heimolassa 8.2.2006

Kaarlo Tuori
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO */2006 vp

Hallituksen  esitys  laiksi hallinto-oikeuslain
muuttamisesta

Lakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Lakivaliokunta on 16 päivänä marraskuuta 2005 päivätyllä kirjeellään pyytänyt perus-

tuslakivaliokunnan lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi hallinto-oikeuslain muuttamisesta (HE

85/2005 vp). Lakiehdotus sisältää muun ohella säännöksen, jonka nojalla hallinto-oikeuden

ylituomari voi määrätä hallinto-oikeussihteerin toimimaan hallinto-oikeuden päätösvaltaisen

kokoonpanon jäsenenä. Lausuntoa on pyydetty erityisesti siitä, miten tätä sääntelyä on arvioitava

tuomiovallan käyttöä sekä tuomareiden nimittämistä ja virassapysymisoikeutta koskevien

perustuslain säännösten samoin kuin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten määräysten kannalta.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- erityisasiantuntija Liisa Heikkilä, oikeusministeriö

- professori Olli Mäenpää

- professori Kaarlo Tuori

- professori Veli-Pekka Viljanen.

HE 85/2005 vp Versio 0.1

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hallinto-oikeuslakia. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena

on joustavoittaa säännöksiä hallinto-oikeuden päätösvaltaisesta kokoonpanosta. Lakiehdotus

sisältää muun ohella säännöksen hallinto-oikeuden ylituomarin mahdollisuudesta määrätä
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esittelijänä oleva hallinto-oikeussihteeri toimimaan hallinto-oikeuden päätösvaltaisen

kokoonpanon jäsenenä.

Ehdotettu laki on ollut tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2006.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 21 §:n

2 momentin kannalta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeiden turvaamisesta lailla.

Perusteluissa sivutaan myös perustuslain 100 §:n säännöksiä ylimpien tuomioistuinten

kokoonpanosta ja tuomionvoipaisuudesta. Perustelujen mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallinto-oikeuden päätösvaltaiset kokoonpanot

Hallinto-oikeus on lakiehdotuksen 12 §:n 1 momentissa olevan pääsäännön mukaan pää-

tösvaltainen kolmijäsenisenä, kuten nykyisinkin. Lakiehdotuksesta tarkemmin ilmenevissä

asioissa ja asiaryhmissä hallinto-oikeus voi kuitenkin ratkaista asian kokoonpanossa, johon

kuuluu kaksi tuomana ja esittelijä (12 a §:n 1 mom.), kaksi tuomaria (12 a §:n 1 mom.), yksi

tuomari ja asiantuntijajäsen (12 a §:n 2 mom.) tai yksi tuomari (12 §:n

3 mom. ja 12 b §).

Perustuslaissa ei ole säännöksiä muiden kuin ylimpien tuomioistuinten tuomiovoi-

paisuudesta. Muiden tuomioistuinten kokoonpanon ja päätösvaltaisuuden sääntely on

merkityksellistä ennen muuta perustuslain 21 §:n kannalta. Jokaisella on sen 1 momentin mukaan

oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan

toimivaltaisessa tuomioistuimessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva

päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet turvataan perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan

lailla.

Tuomioistuimen ratkaisukokoonpanolla on vaikutuksia yhtä hyvin asian käsittelyn

asianmukaisuuteen ja joutuisuuteen kuin oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevien

vaatimusten toteutumiseen. Perustuslakivaliokunta on — ennen perusoikeusuudistusta ja uutta
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perustuslakia — antamassaan lausunnossa katsonut oikeusturvan yleensä edellyttävän, että

muutoksenhakutuomioistuimet toimivat monijäsenisinä (PeVL 4/1982 vp, s. 2/II). Tämä onkin

ehdotuksen mukainen pääsääntö. Asioiden käsittely kolmen tuomarin kokoonpanossa on

perusteltua muutoksenhakutuomioistuimena olevissa hallinto-oikeuksissa. Monijäsenisen

kokoonpanon voidaan arvioida lisäävän käsiteltävien asioiden monipuolista harkintaa ja siten

oikeusturvaa.

Oikeusturvan kannalta on toisaalta merkitystä myös asioiden käsittelyn joutuisuudella.

Päätösvaltaisen kokoonpanon keventäminen käsittelyn asianmukaisuutta vaarantamatta

mahdollistaa tuomioistuinten voimavarojen oikean kohdentamisen esimerkiksi vaativien ja

vähemmän vaativien asioiden käsittelyyn. Tämä on omalta osaltaan omiaan tehostamaan

tuomioistuinten ratkaisutoimintaa niin, että asiat tulevat käsittelyiksi perustuslain edellyttämällä

tavalla ilman aiheetonta viivytystä.

Nämä näkökohdat on otettu ehdotuksessa riittävästi huomioon. Muussa kuin kolmen

tuomarin kokoonpanossa käsiteltäviksi ehdotetut asiat soveltuvat valiokunnan mielessä

kevyemmässä kokoonpanossa ratkaistaviksi. Päätösvaltaisten kokoonpanojen sääntely ehdotetulla

tavalla ei vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen.
Esittelijä tuomioistuimen päätösvaltaisessa kokoonpanossa

Ehdotus. Hallinto-oikeus on päätösvaltainen lakiehdotuksen 12 a §:n 1 momentissa lue-telkussa

asioissa myös kahden jäsenen ja asian esittelijän muodostamassa kokoonpanossa. Hallinto-

oikeuden ylituomari voi pykälän 4 momentin perusteella määrätä asioiden esittelyn kannalta

riittävän kokeneen hallinto-oikeussihteerin toimimaan esittelemis-sään asioissa päätösvaltaisen

kokoonpanon jäsenenä. Määräyksen saaneella esittelijällä on perustuslaissa tuomarille säädetty

virassapysymisoikeus hänen toimiessaan hallinto-oikeuden jäsenenä.1 Sääntely  on

merkityksellistä tuomiovallan käytön riippumattomuutta samoin kuin tuomareiden nimittämistä ja

oikeusasemaa koskevien perustuslain säännösten näkökulmasta.

Arvion lähtökohtia. Tuomiovaltaa käyttävät perustuslain 3 §:n 3 momentin perusteella

riippumattomat tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-

oikeus. Tuomioistuinten riippumattomuudella tarkoitetaan perustuslain esitöiden mukaan sitä, että

tuomioistuinten tulee olla lainkäyttötoiminnassaan riippumattomia muiden tahojen, kuten

lainsäädäntö- ja hallitusvallan käyttäjien samoin kuin viranomaisten ja oikeusriidan osapuolten



PeVL */2006 vp — HE 85/2005 vp

vaikutuksesta. Tuomioistuimet ovat riippumattomia myös oikeuslaitoksen sisällä (HE 1/1998 vp,

s. 76/1, PeVL 35/2005 vp, s. 2—3). Nämä valtiosäännön keskeisiin perusteisiin kuuluvat

lähtökohdat liittyvät kiinteästi perustuslain 21 §:ssä turvattuihin oikeudenmukaisen

oikeudenkäynnin vaatimuksiin. Tuomioistuinten riippumattomuutta turvataan myös perustuslain

103 §:n säännöksillä tuomarin virassapysymisoikeudesta, eroamisvelvollisuudesta sekä tuomarin

virkasuhteen perusteista. Lisäksi tuomioistuinten riippumattomuuden asettamat vaatimukset on

otet-

Vastaava sääntely mahdollisuudesta määrätä esittelijä kuulumaan tuomioistuimen päätösvaltaiseen ko-
koonpanoon sisältyy voimassa olevan hovioikeuslain 9 §:ään. Laki on näiltä osin säädetty ilman perus-
tuslakivaliokunnan myötävaikutusta. Menettely on aiemmin ollut hovioikeuksissa ja lääninoikeuksissa
käytössä vuosina 1993-1996 niin ikään ilman perustuslakivaliokunnan myötävaikutusta säädettyjen lakien
nojalla.

tava huomioon tuomareiden nimitysmenettelyä perustuslain 102 §:n nojalla järjestettäessä (HE

1/1998 vp, s. 76/11).

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan määräys oikeudenmukaisesta oikeu-

denkäynnistä edellyttää, että oikeutta käydään laillisesti perustetussa sekä riippumattomassa ja

puolueettomassa tuomioistuimessa. Riippumattomuusvaatimusta arvioidessaan Euroopan

ihmisoikeustuomioistuin on kiinnittänyt huomiota erityisesti tuomioistuimen jäsenten

nimittämismenettelyyn ja heidän toimikautensa pituuteen samoin kuin takeisiin ulkopuolista

painostusta vastaan ja siihen, näyttääkö tuomioistuin riippumattomalta (ks. esim. Langborger,

22.6.1989, tuomion kohta 32)

Arvio ehdotuksesta. Vakinaiset tuomarit nimittää perustuslain 102 §:n nojalla tasavallan

presidentti laissa säädetyn menettelyn mukaisesti. Muiden tuomareiden nimittämisestä säädetään

lailla. Käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen mukaan esittelijän määrää tuomarin tehtävään

asianomaisen hallinto-oikeuden ylituomari. Määräys on valiokunnan mielestä ymmärrettävä

muun kuin vakinaisen tuomarin "nimitykseksi" perustuslaissa tarkoitetussa mielessä, vaikka

kysymys ei varsinaisesti olekaan tuomarin virkaan nimittämisestä. Asiasta ehdotetaan

säädettäväksi lailla, mikä riittää täyttämään perustuslain 102 §:stä johtuvat muodolliset

vaatimukset.

Perustuslaista ei johdu ehdotonta estettä nimittää tuomari määräajaksi tai sivutoimiseksi

(HE 1/1998 vp, s. 159/11, PeVL 35/2001 vp, s. 2/II). Tuomarin nimittämistä määräajaksi ei ole
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myöskään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä katsottu sellaisenaan

ongelmalliseksi tuomioistuimen riippumattomuuden tai puolueettomuuden kannalta, jos tuomari

tänä aikana nauttii erottamattomuutta (ks. Ettl ym., 23.4.1987, tuomion kohta 41).

Oikeuskirjallisuudessa on tosin pidetty mahdollisena, että hyvin lyhytaikainen nimitys voisi

joidenkin tuomioistuinten kohdalla asettaa niiden riippumattomuuden kyseenalaiseksi Euroopan

ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa tarkoitetussa mielessä.2

 Tuomarin erottamattomuuteen liittyvien vaatimusten näkökulmasta on valiokunnan mielestä

selvää, että perustuslain 103 §:n säännökset tuomarin virassapysymisoi-keudesta koskevat

sellaisinaan myös tuomarin tehtävään määrättyä esittelijää. Tässä mielessä lakiehdotuksen 12 a

§:n 4 momentin viittaus perustuslaissa tuomarille säädet-tyyn virassapysymisoikeuteen on

luonteeltaan lähinnä perustuslaista johtuvan oikeustilan toteava.

Esittelijällä on ehdotetun sanamuodon mukaan tuomarin virassapysymisoikeus "hänen

toimiessaan" hallinto-oikeuden jäsenenä. Esityksen perusteluista ilmenevä tarkoitus on, että

esittelijä ei ole tuomioistuimen jäsen määräaikaisesti, vaan esittelykohtaisesti. Tällainen esittely-

tai tapauskohtainen tuomarin asema ei valiokunnan mielestä ole hyvin sopusoinnussa tuomarin

erottamattomuuteen ja siten tuomioistuimen riippumattomuuteen perustuslaista ja Euroopan

ihmisoikeussopimuksesta kohdistuvien vaatimusten kanssa. Lakiehdotuksen 12 a §:n 4 momentin

sanamuotoa on siksi tärkeää tarkistaa niin, että tuomarin virassapysymisoikeutta koskevia

säännöksiä sovelletaan esittelijään koko sen ajan, joksi hänet on määrätty toimimaan —

esittelykohtaisesti — tuomioistuimen jäsenenä (ks. hovioikeuslain 9 §:n 4 raom.).

' Ehdotetun sääntelyn arvioinnissa on tuomioistuimen riippumattomuuden näkökulmasta lisäksi

huomion arvoista, että enemmistönä hallinto-oikeuden päätösvaltaisessa kokoonpanossa ovat

kaikissa tapauksissa hallinto-oikeuden varsinaiset jäsenet. Merkityksettömiä eivät ole myöskään

tuomarin tehtävään määräämisen edellytyksenä 12 a §:n 4 momentissa olevat ammattitaito-ja

kelpoisuusvaatimukset. Sääntely on näiltäkin osin omiaan tukemaan sekä tuomioistuimen että

tuomarin tehtävään määrätyn riippumatonta ja itsenäistä asemaa.

Vaikka sääntely ei edellä esitetyn perusteella sinänsä muodostukaan perustuslain

vastaiseksi, ei tuomioistuimen esittelijänä olevan virkamiehen määrääminen tuomarin tehtävään

ole valiokunnan mielestä perustuslain kannalta aivan ongelmatonta. Määrää-

2 Matti Pellonpää, Euroopan ihmisoikeussopimus, Helsinki 2005, s.352, alaviite 371.
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mistoimivallan kuulumista hallinto-oikeuden ylituomarille ja siten tuomioistuimelle it-

selleen voidaan tällaisessa yhteydessä sinänsä pitää tuomioistuimen riippumattomuu-

den näkökulmasta perusteltuna. Menettelyssä on toisaalta tuomioistuinlaitoksen sisäi-

seen itsetäydennykseen liittyviä piirteitä, joita ei ainakaan liiallisesti saa valiokunnan ai-

empien kannanottojen mukaan sisältyä tuomareiden nimittämismenettelyyn (PeVM

10/1998 vp, s. 30, PeVL 13/1999 vp, s. 2/II). Tuomioistuimen virkamiehen asema tuo-

marina ei ole tuomarin riippumattomuuden kannalta esimerkiksi virkamiehen urasuun-

nitelmiin tuomioistuinlaitoksessa liittyvien tekijöiden vuoksi täysin rinnastettavissa va-

kinaisen tai edes määräajaksi nimitetyn tuomarin asemaan. Tällaiset seikat saattavat

joissakin tapauksissa vaikuttaa arviointiin siitä, näyttääkö tuomioistuin riippumattomal-

ta. Tuomarin tehtävään määrätyn esittelijän virkavastuuseen liittyvät kysymykset voi-

vat lisäksi aiheuttaa tarpeettomia tulkintaongelmia.

*&Qm Lakivaliokunnan on näistä syistä aiheellista vielä vakavasti harkita ehdotetun

sääntelyn tarpeellisuutta ottamalla etenkin huomioon, että 12 a §:n 1 momentissa luetel-

lut asiat voidaan momentin mukaan ratkaista myös kahden tuomarin kokoonpanossa.

Muita seikkoja

f\ Tuomioistuimen jäsenenä toimiminen ei kuulu hallinto-oikeuden esittelijän varsinaisiin

virkatehtäviin. Kysymys on esityksen perustelujen mukaan sellaisesta lisätehtävästä, jo-

hon esittelijä määrätään erikseen suostumuksensa mukaisesti ja josta hänelle tulee suo-

rittaa erillinen korvaus. Näiltä osin sääntely sivuaa yhtäältä virkamiehen oikeusaseman

(PeVL 41/2005 vp, s. 2/1) ja toisaalta tuomarin virkasuhteen (PeVL 19/2001 vp, s. 2/1)

perusteita. Lakiehdotusta on siksi aiheellista täydentää säännöksellä tuomarin tehtävään

määrätyn esittelijän oikeudesta korvaukseen samoin kuin korvauksen määräytymisen

perusteista. Lakiin on syytä lisätä maininta myös siitä, että tehtävään määrääminen edel-

lyttää asianomaisen virkamiehen suostumusta.

g

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,
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että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.
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Simo Rundgren /kesk
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