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Käsittelyvaiheet 

16.06.2004 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely 

22.02.2005

 Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K) 

Jatkettu I käsittely 

23.02.2005      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöjohtaja Pertti Laitinen, sisäasiainministeriö (K) 
 

- vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen, maa- ja metsätalousministeriö 
(K) 

- lainsäädäntöneuvos Jukka Nurmio, ympäristöministeriö (K) 

- hallitusneuvos Jaana Koski, sosiaali- ja terveysministeriö (K) 

24.02.2005      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- hallintoneuvos Pirkko Ignatius, korkein hallinto-oikeus 

- ylituomari Liisa Sahi, Helsingin hallinto-oikeus 

- hallinto-oikeustuomari Matti Haapaniemi, Kouvolan hallino-oikeus 

- asianajaja Mikko Kemppainen, Suomen asianajajaliitto 

Merkitty saapuneeksi 

- Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen (Älands förvaltningsdomstol) 
kirjallinen lausunto 

25.02.2005      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- esittelijäneuvos Arja Myllynpää, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
(K) 

- johtava lakimies Alf Henriksson, Suomen Kuntaliitto (K) 

Merkitty saapuneeksi 
- Vakuutusvalvontaviraston, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 
MTK ry:n ja Veronmaksajain keskusliitto ry:n kirjalliset lausunnot 

I käsittely 

01.03.2005     Asiantuntijoiden kuuleminen 

- professori Olli Mäenpää, (K) 

- professori Kaarlo Tuori, (K) 

- hallituksen jäsen Asko Eloranta, Julkiset Oikeusavustajat ry (K) 

Merkitty saapuneeksi 
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Lakivaliokunta 
Saapunut 16.06.2004 

Käsittely päättynyt 13.05.2005 LaVL 7/2005 vp 
 

Käsittelyvaiheet 
 

17.06.2004 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten. 

18.11.2004      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö (K) 

- presidentti Pekka Hallberg, korkein hallinto-oikeus (K) 

- hallintoneuvos Ahti Rihto, korkein hallinto-oikeus 

- ylituomari Liisa Sahi, Helsingin hallinto-oikeus (K) 

- ylituomari Pekka Kainlauri, Vaasan hallinto-oikeus (K) 
- puheenjohtaja, hallinto-oikeustuomari Marjatta Mäenpää, Hallinto-
oikeustuomarit ry (K) 

Jatkettu I käsittely 
23.11.2004      Asiantuntijoiden kuuleminen 

- professori Heikki Kulia, (K) 

- professori Olli Mäenpää, (K) 

- professori Kaarlo Tuori, (K) 

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 

01.12.2004 Merkitty saapuneeksi 

- Helsingin hallinto-oikeuden kirjallinen lisäselvitys. 

12.05.2005 Yleiskeskustelu 13.05.2005      

Jatkettu yleiskeskustelu 

Yksityiskohtainen käsittely 

Valmistunut: 

- LaVL 7/2005 vp 
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Asia: Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi (HE 112/2004 
vp) 

1 Esityksen tausta ja tavoitteet 
 

Esitys perustuu korkeimman hallinto-oikeuden valtioneuvostolle 10.3.2003 tekemään esitykseen 
hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Esitys sisältyy oikeusministeriössä 
keväällä 2004 valmistuneeseen hallintolainkäytön kehittämisohjelmaan. Esitys mainitaan myös 
toimenpiteissä, jotka hallitus on iltakoulussaan 10.3.2004 päättänyt toteuttaa valitusten käsittelyn 
nopeuttamiseksi yhteiskunnan tai alueiden kehittämisen kannalta merkittävissä asioissa. 
 

Alueellisiin hallinto-oikeuksiin saapuu vuosittain yhteensä noin 20 000 asiaa ja korkeimpaan hallinto-
oikeuteen noin 4 000 - 5 000 asiaa. Keskimääräiset käsittelyajat vaihtelivat vuonna 2003 hallinto-
oikeuksissa 7 kuukaudesta (Vaasa) 11,6 kuukauteen (Kouvola). Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
käsittelyaika oli keskimäärin 11 kuukautta. 
 

Esityksen keskeisenä tavoitteena on parantaa hallintotuomioistuinten toimintaedellytyksiä ja 
nopeuttaa asioiden käsittelyä hallintotuomioistuimissa. Siinä ehdotetaan muutoksia hallinto-
lainkäyttölakiin, hallinto-oikeuslakiin ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun lakiin sekä 
useiden hallinnonalojen erityislainsäädäntöön. Esityksessä ehdotetaan muutoksia yhteensä 35 lakiin. 
 

Keskeiset muutosehdotukset voidaan ryhmitellä seuraavasti: 
- valitusten ohjaaminen nykyistä laajemmin alueellisiin hallinto-oikeuksiin, 

- valitusoikeuden rajoittamista koskevat säännökset, sekä 
- hallintotuomioistuinten ratkaisukokoonpanoa koskevat ehdotukset. 

2 Esityksen keskeinen sisältö 
 

Valitusten ohjaaminen alueellisiin hallinto-oikeuksiin 
 

Hallintolainkäyttölain (586/1996) mukaan valtioneuvoston alaisen viranomaisen päätöksestä 
valitetaan alueelliseen hallinto-oikeuteen. Useilla hallinnonaloilla on kuitenkin edelleen voimassa 
säännöksiä, joiden mukaan hallintoviranomaisen päätöksestä valitetaan suoraan korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen. Hyväksyessään hallintolainkäyttölain eduskunta antoi lausuman, jossa se edellytti, 
että kullakin hallinnonalalla tarkistetaan valitusmenettelyä koskevat säännökset ja yhdenmukaistetaan 
ne hallintolainkäyttölain kanssa, poistetaan tarpeettomina tai muutetaan viittauksiksi 
hallintolainkäyttölakiin (EV 75/1996 vp). 

 

Esityksessä ehdotetaan useisiin lakeihin muutosta, jonka mukaan valitukset hallintoviranomaisen päätöksestä 
ohjataan korkeimman hallinto-oikeuden asemesta ensin alueelliseen hallinto-oikeuteen. 
 

Ehdotetut muutokset koskisivat lähinnä muutoksenhakua kasvilajikelautakunnan, torjunta-ainelautakunnan, 
maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen, kasvintuotannon tarkastuskeskuksen, patentti- ja 
rekisterihallituksen, Vakuutusvalvontaviraston, terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen, Lääkelaitoksen ja 
Säteilyturvakeskuksen päätökseen. 
 

Muutoksenhaku edellä mainittujen viranomaisten päätöksistä hajautettaisiin pääosin kaikkiin alueellisiin 
hallinto-oikeuksiin, mutta muutoksenhaku patentti- ja rekisterihallituksen sekä Vakuutusvalvontaviraston 
päätöksistä keskitettäisiin Helsingin hallinto-oikeuteen. 
 

Valitusoikeuden rajoittamista koskevat säännökset 
 



 

Nykyisin lähtökohtana on, että hallinto-oikeuden päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
rajoituksetta. Muutamissa asiaryhmissä muutoksenhaussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen tarvitaan kuitenkin 
valituslupa. Tällaisia asiaryhmiä ovat lähinnä veroasiat, ulkomaalaisasiat ja toimeentulotukiasiat. 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävistä asioista valituslupa-asioiden osuus on noin kolmannes. 
Valitusluvan myöntämisen perusteet on eri asiaryhmissä muotoiltu hiukan eri tavoin. 
 

Hallintolainkäyttölakiin ehdotetaan lisättäväksi yleissäännös valitusluvan myöntämisen perusteista. 
Lupaperusteet olisivat samanlaiset kuin nykyisin veroasioissa. Säännös olisi toissijainen niin, että 
valituslupaperusteista voitaisiin säätää toisin muussa laissa. Ehdotettu sääntely ei sinänsä laajentaisi 
valituslupajärjestelmän käyttöalaa, vaan valitusluparajoituksesta säädettäisiin erikseen asianomaisessa laissa. 
 

Samalla ehdotetaan valituslupajärjestelmän laajentamista muutamiin sellaisiin asiaryhmiin, joissa 
valituslupajärjestelmä ei heikennä oikeusturvaa. Säännös valitusluparajoituksesta sisällytettäisiin esimerkiksi 
ampuma-aselakiin (1/1998), siviilipalveluslakiin (1723/1991), jätelakiin (1072/1993) sekä terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annettuun lakiin (559/1994). 
 

Asioiden kokonaiskäsittelyajan lyhentämiseksi esityksessä ehdotetaan hallintolainkäyttölakiin yleissäännöstä 
siitä, että täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen saisi hakea 
muutosta vain pääasian yhteydessä. Myös eräissä erityislaeissa säädettäisiin siitä, että yksinomaan 
täytäntöönpanoa tai aloittamisoikeutta koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä saisi valittaa vain pääasian 
yhteydessä. Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999), vesilain (264/1961) ja maa-aineslain (555/1981) 
säännöksiä aloittamisoikeudesta tarkistettaisiin muutoinkin asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi. Ympäris-
tönsuojelulain (86/2000) osalta vastaavat muutosehdotukset sisältyvät hallituksen esitykseen laeiksi 
ympäristönsuojelulain, terveydensuojelulain 15 §:n ja ympäristölupavirastoista annetun lain muuttamisesta 
(HE 227/2004 vp). 
Hallintotuomioistuinten ratkaisukokoonpanot 
 

Korkeimman hallinto-oikeuden ja alueellisen hallinto-oikeuden päätösvaltaisiin kokoonpanoihin ehdotetaan 
eräitä muutoksia menettelykysymyksissä sekä asioissa, joiden ratkaisemiseen hallinto-oikeudessa osallistuu 
asiantuntijajäsen. 
 

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asiat ratkaistaan tavallisesti viiden jäsenen kokoonpanossa. Nykyisin 
kolme jäsentä voi ratkaista valitusluvan myöntämistä koskevan asian, täytäntöönpanon kieltämistä tai 
keskeyttämistä koskevan asian sekä asian, jossa valitus tai hakemus on peruutettu taikka jossa on kysymys 
siitä, onko muutoksenhaku tehty määräajassa tai säädettyä muotoa noudattaen. 
 

Esityksen mukaan korkein hallinto-oikeus voisi ratkaista kolmijäsenisenä myös ylimääräistä muutoksenhakua 
koskevan asian, jos hakemus yksimielisesti jätetään tutkimatta, sekä oikeusapua koskevan asian. 
Säännönmukaiseen ratkaisukokoonpanoon kuuluvat asiantuntijajäsenet eivät osallistuisi kolmijäsenisenä 
ratkaistavien asioiden käsittelyyn muissa tapauksissa kuin niissä, joissa on kyse ylimääräisestä 
muutoksenhausta. 
 

Alueellisessa hallinto-oikeudessa asiat ratkaistaan tavallisesti kolmen jäsenen kokoonpanossa. Eräissä 
asiaryhmissä asian ratkaisemiseen osallistuu lakimiesjäsenten lisäksi asiantuntijajäsen. Esityksen mukaan 
viime mainitut asiat ratkaistaisiin tavallisesti kahden lakimiesjäse-nen ja asiantuntijajäsenen kokoonpanossa. 
Tällainen asia olisi kuitenkin mahdollista ratkaista myös nykyisessä kokoonpanossa, johon kuuluu kolme 
lakimiesjäsentä ja asiantuntijajäsen. 
 

Nykyisin yksi jäsen voi alueellisessa hallinto-oikeudessa tehdä ratkaisun, jos kyse on siitä, että valituksessa tai 
muussa hallintolainkäyttöasiassa tehdyt vaatimukset on peruutettu kokonaan. Yksi jäsen voi myös päättää, 
että asiassa järjestetään suullinen käsittely tai katselmus, ja tehdä niiden toimittamiseen liittyvät ratkaisut. 
Esityksen mukaan yksi jäsen voisi ratkaista myös asian, jossa on kysymys siitä, onko valitus tai muu 
haliintolainkäyttöasia pantu vireille määräajassa. 
 

Mahdollisuuksia alueellisten hallinto-oikeuksien ratkaisukokoonpanojen keventämiseen osassa asioita on 
selvitetty laajemmin oikeusministeriön työryhmässä, jonka mietintö valmistui lokakuussa 2004 (Hallinto-
oikeuksien päätösvaltaisten kokoonpanojen uudistaminen. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2004:15). 

3 Esityksen vaikutukset 
 

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia eikä vaikutuksia henkilöstön määrään. Ehdotetut 
muutokset parantaisivat kuitenkin sekä alueellisten hallinto-oikeuksien että korkeimman hallinto-oikeuden 
toimintaedellytyksiä. 



 

4 Esityksen valmistelu 
 

Korkeimman hallinto-oikeuden esityksestä laadittiin oikeusministeriössä arviomuistio. Esityksestä ja 
arviomuistiosta pyydettiin lausunnot ministeriöiltä, alueellisilta hallintotuomioistuimilta sekä keskeisiltä 
järjestöiltä. Ministeriöitä pyydettiin hankkimaan tarvittaessa lausunnot myös oman hallinnonalansa 
viranomaisilta. Lausunto saatiin yhteensä 29 taholta. 

Lausuntopalaute on otettu huomioon esityksen valmistelussa. Hallituksen esitykseen ei sisälly niitä 
korkeimman hallinto-oikeuden ehdottamia muutoksia, joiden toteuttamiseen tässä vaiheessa liittyy 
lausuntopalautteen pohjalta arvioituna tarvetta lisäselvitykseen. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle lausunto hallituksen esityksestä eräiksi hallinto-
lainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi (HE 112/2004 vp) 

 
I. Esityksen lähtökohtia 
 

Hallituksen esitys perustuu korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 10.3.2003 tekemään esitykseen eli KHO:lie 
perustuslain mukaan kuuluvaan mahdollisuuteen tehdä esityksiä valtioneuvostolle tarpeellisiin 
lainsäädäntötoimiin ryhtymisestä. Tällaiset esitykset ovat poikkeuksetta koskeneet oikeusturvajär-
jestelmässämme havaittujen puutteiden korjaamista. Kysymys on tälläkin kerralla (ks. HE s. 12) yleisten 
hallintotuomioistuinten toimintaedellytysten parantamisesta lähinnä tavoitteena asioiden käsittelyn 
nopeuttaminen. Tätä esitystä varten KHOrssa oli neljä työryhmää, jotka selvittivät mietinnöissään 
yleisemminkin hallintolainkäytön kehittämistarpeita ja lainuudistusten mahdollisuuksia. 
 

Hallituksen esityksessä tarkoitetut lainmuutokset (35 lakia, ympäristönsuojelulain muutosesitys on annettu 
erikseen) edistävät neljää yleistä tavoitetta: 
1) valitusten ohjaaminen hallintoviranomaisten päätöksistä hallintolainkäyttölain hyväksymisen yhteydessä 
vahvistettujen periaatteiden mukaisesti alueellisiin hallinto-oikeuksiin (EV 75/1996 vp); 
2) valituslupajärjesteimän sitominen mahdollisimman yhtenäisiin, oikeusturvan kannalta muotoiltuihin yleisiin 
lupaperusteisiin ja aikaisempien säännösten pohjalta sen vahvistaminen yleisenä periaatteena, että luvan 
myöntäminen ei olisi harkinnanvaraista niin kuin oikeudenkäymiskaaressa (HE s. 15); 
3) asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi muutoksenhaun keskittäminen pääasian yhteyteen niin, että erikseen ei 
saa hakea muutosta hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä; 
4) ratkaisutoiminnan tehostamista eräissä menettelykysymyksissä ja asioissa, joissa ratkaisukokoonpanoon 
kuuluu lainoppineiden jäsenten lisäksi asiantuntijajäsen. 
 

Periaatteelliselta kannalta on merkittävää, että uudistuksissa on toimintamahdollisuuksien tehostamista 
harkittaessa otettu erityisesti huomioon oikeusturvavaatimukset. Siten esityksessä ei ehdoteta suuria muutoksia 
valituslupajärjestelmään. Tämän järjestelmän laajentamisen ei ole yleisestikaan katsottu soveltuvan 
hallintolainkäyttöön, jossa hallinnon lainalaisuuden takeista ja kansalaisille kuuluvasta yleisestä 
valitusoikeudesta ja siten mahdollisuudesta saattaa heitä koskevien viranomaispäätösten lainmukaisuus 
riippumattoman tuomioistuimen tutkittavaksi. Valituslupajärjestelmää on laajennettu hyvin varovasti 
oikeusturvan vaatimuksista tinkimättä. Tästä periaatteesta ei ole katsottu olevan syytä, vaikka muutoin 
lainkäytön tehostamista koskevat vaatimukset ovat tulleet oikeuspoliittisessa keskustelussa etualalle, tässäkään 
yhteydessä tinkiä. 
 

Hallintotuomioistuinten kokoonpanon keventämiseen tehtävät muutokset ovat samoista oikeusturva-
lähtökohdista johtuen tarkoin rajattuja. Alueellinen hallinto-oikeus voisi päättää niissä asioissa, joissa mukana on 
asiantuntijajäsen, ilman tällaista asiantuntijajäsentä muusta toimeenpitesstä kuin lopullisesta pääasiaratkaisusta. 
Samoin kokoonpanoa kevennettäisiin näissä asiaryhmissä siten, että kolmen peruskokoonpanossa yksijäsen olisi 
asiantuntijajäsen ja muut kaksi lakimiesjäseniä. KHO:n osalta kolmen jäsenen kokoonpanoa koskevia 
säännöksiä täydennettäisiin siten, että kolmella jäsenellä voitaisiin ratkaista myös oikeusaspua koskevat asiat, 
muutoin kolmijäseniessä kokoonpanossa käsiteltäviin asioihin liittyvät liitännäiset vaatimukset sekä 
yksimielisyyttä koskevin edellytyksin ylimääräistä muutoksenhakua koskevat asiat. 
 

Yksittäisiin lakiehdotuksiin en esitä tässä huomautuksia. 



 

2. Muita näkökohtia 
 

Hallintotuomioistuinten päätöksillä on usein laajoja yhteiskunnallisia jopa kansantaloudellisia vaikutuksia. Myös 
ensi vuoden talousarviossa on kiinnitetty tuomioistuinasioiden käsittelyaikoihin ja lainkäytön laadullisiin 
näkökohtiin. Lakivaliokunta on talousarvioesityksestä antamassaan lausunnossa kiinnitänyt erityistä huomiota 
hallintotuomioistuinten toimintaedellytyksiin. Tässäkin yhteydessä on syytä korostaa hallinnon 
oikeusturvajärjestelmän kokonaisuutta ja sitä, että hallintoviranomaisten päätöksiin haetaan muutosta vain 
murto-osassa asioita ja että oikeusturvan takeista on huolehdittava jo ensi asteessa, hallintoviranomaisissa. 
Asioiden joutuisalla ja oikeusvarmuutta vahvistavalla ratkaisemisella voi olla huomattava vaikutus hallinnon ja 
yhteiskunnan toimivuuteen. Hallintotuomioistuinten vahvistaminen on olennainen osa oikeusvaltiokehitystä. 
 

Uudistusten lähtökohtana on muistettava oikeusturvan kehittäminen, eikä annettava sijaa lyhyemmän tähtäimen 
rakennemuutoksille tai oikeushallinnon taloudelliseen kehykseen liittyville säästötoimille. 
 

Tässä lyhyessä lausunnossani puollan hallituksen esityksen hyväksymistä. Se on johdonmukainen jatke viime 
vuosien uudistustyölle, hallintotuomioistuinlaitoksen aseman vahvistamiselle perustuslaissa, hallinto-oikeuksien 
perustamiselle ja hallintolainkäyttölain säätämiselle. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 

Asia: Hallituksen esitys HE 112/2004 vp eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön 
muutoksiksi. 

 
 

Yleistä 
 

Pääasiassa viime vuosikymmenellä tehdyn työn tuloksena Suomessa on nyt selkeä 
hallintotuomioistuinjärjestelmä ja siihen sopiva prosessilaki, hallintolainkäyttölaki. Alueelliset 
hallintotuomioistuimet, hallinto-oikeudet, toimivat ensimmäisen asteen tuomioistuimina, mutta ovat 
käytännössä muutoksenhakutuomioistuimia. Ylimpänä on korkein hallinto-oikeus. Rakennelmat ovat 
valmiit. Hallituksen esityksen yleisperusteluissa kerrotulla tavalla kehittämistyö on jossain määrin 
kesken. Esityksen tarkoituksena ei ole muuttaa hallintolainkäytön perusteita, vaan kehittää 
hallintolainkäytön organisaatiota ja menettelyä niiden nykyisistä perusteista lähtien. Keskeisenä 
tavoitteena on hallintotuomioistuinten toimintaedellytysten parantaminen ja myös asioiden käsittelyn 
nopeuttaminen hallintotuomioistuimissa. Keskimääräinen käsittelyaika hallinto-oikeuksissa on noussut 
vuoden 2000 6,5 kuukaudesta 9,4 kuukauteen vuonna 2003. Esityksen lähtökohdat ja tavoitteet ovat 
varsin kannatettavia. Seuraavassa ei käsitellä esitystä niiltä osin kuin se koskee ainoastaan korkeinta 
hallinto-oikeutta tai Vaasan hallinto-oikeutta. 
 
 

Valitusten ohjaaminen alueellisiin hallinto-oikeuksiin 
 

Esitys on täysin linjassa hallintolainkäyttölain pääperiaatteen kanssa; viranomaisen päätöksestä 
valitetaan alueelliseen hallinto-oikeuteen ja sen päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tosin esim. 
Vakuutusvalvontaviraston päätöksistä valitettaisiin Helsingin hallinto-oikeudelle alueellisen hallinto-
oikeuden sijaan. Tämä on kuitenkin perusteltavissa valitusten vähäisillä määrillä, vaikka onkin vastoin 
alueperiaatetta. 
 

Määristä ei esityksessä ole mitään selvitystä tai parempaa arviota, jonka perusteella muutoksen 
vaikutusta hallinto-oikeuden resurssitarpeeseen voisi arvioida. Myöskään asioiden laatua työllistävyyden 
kannalta ei ole arvioitu. Yleisesti voidaan todeta, että uusiin asioihin perehtyminen vie aikaa ja ainakin 
aluksi sitoo henkilöresursseja enemmän kuin sellaiset asiat, jotka jo kuuluvat hallinto-oikeuksien 
toimialaan. Kun tavoitteena on kaksiasteisen hallintotuomioistuinjärjestelmän saaminen mahdollisimman 
kattavaksi, hallinto-oikeuksiin on ohjattuja ohjataan yhä uudenlaisia asioita. Muutoksia koskeneissa 
esityksissä on yleensä ylimalkaisesti todettu, ettei esityksellä ole taloudellisia vaikutuksia. Näin on 
tässäkin esityksessä. Hallinto-oikeuksien resurssitarpeet tulisi muutosten yhteydessä selvittää paremmin. 
 

Esityksen mukaan Vakuutusvalvontaviraston päätöksistä tehdyt valitukset olisi käsiteltävä kiireellisenä. 
Hallinto-oikeuksissa on jo nyt monia asiaryhmiä, jotka lain nojalla on käsiteltävä kiireellisenä ja lisäksi 
sellaisia, jotka luonteensa vuoksi on käsiteltävä kiireellisinä. Jokaisen kiireelliseksi säädettävän 
asiaryhmän kiireellisyys on toivottavasti huolellisesti harkittu. 



 

Esitys viranomaisen (Vakuutusvalvontavirastoja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus) valitusoikeudesta 
on kannatettava. 
 
 

Valitusoikeuden rajoittaminen muutoksenhaussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
 

Hallintolainkäyttölakiin lisättäväksi ehdotettu yleissäännös valitusluvan myöntämisen perusteista 
helpottaa käytännön työtä hallinto-oikeuksissa sikäli, että valitusosoitukset eri asioissa 
yhdenmukaistuvat. Viittaus yleissäännökseen on jo esityksessä olevissa erityislaessa ja on toivottavaa, 
että mahdollisimman monet muutkin erityislait muutettaisiin vastaavasti. Valituslupajärjestelraän 
laajentaminen eräisiin sellaisiin asiaryhmiin, joissa nyt saa valittaa suoraan korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, on aiheellista. 
 

Kielto erikseen valittaa hallinto-oikeuden asian käsittelyn aikana tekemästä päätöksestä, joka koskee 
muutoksenhaun alaisen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä, saattaa lisätä hallinto-
oikeuden työtä toistamiseen tehtyjen täytäntöönpanoa koskevien hakemusten muodossa. Kielto kuitenkin 
selkeyttää menettelyä kun asian käsittelyn hajautuminen kahteen tuomioistuimeen estetään ja siten 
osaltaan lyhentänee käsittelyaikoja. 
 
 

Hallinto-oikeuden päätösvaltainen kokoonpano 
 

Esitykseen sisältyy ehdotus siitä, että kokoonpanoissa, joihin sisältyy asiantuntijajäsen, päätösvaltaiseen 
kokoonpanoon kuuluisi vähintään kaksi lainoppinutta jäsentä nykyisen kolmen sijasta. Käytännössä 
nämä asiat ovat laadultaan sellaisia, että niiden ratkaisemiseen riittää kahden lainoppineen jäsenen 
osallistuminen päätöksentekoon. Säännösesitys on joustava ja antaa mahdollisuuden tarvittaessa käsitellä 
asia laajemmassa kokoonpanossa. Oikeusturvan kannalta esitykseen ei sisälly ongelmia. Siltäkin osin, 
että yksijäsen voisi ratkaista kysymyksen siitä, onko valitus tai muu lainkäyttöasia pantu vireille 
määräajassa, esitys on kannatettava. 

Hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Sahi 



 

Pekka Kainlauri 
ylituomari 
Vaasan hallinto-oikeus HE 112/2004 vp 

 
Lakivaliokunnan kuulemistilaisuus 18.11.2004/ HE 112/2004 vp 
 
 
 
 

Lakivaliokunnalle 
 
 

Lausuntonani tahdon kunnioittavasti esittää seuraavaa. 
 

Hallituksen esityksessä esitetyt muutokset ovat hallinto-oikeuden kannalta tervetulleita. Hallinto-oikeuden 
ratkaisukokoonpanoihin tehtävät muutokset antavat joustavuutta ja jossain määrin "vapauttavat" lakimiesjäseniä 
vähemmän juridiikkaa vaativista tehtävistä juridisesti vaativimpiin tehtäviin. 
 

Lainvoimaa vailla olevan päätöksen täytäntöönpano 
 

/ . Kuuleminen ennen päätöksentekoa / erikseen tehtävä hakemus 
 

Maankäyttö-ja rakennuslain 144 §:n muutos (aloittamisoikeus / 144 §:n 3 momentti) ja maa-aineslain 21 §:n 
muutos (lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen / 21 §:n 3 momentti): 
 

Näissä asioissa päätökset pääosin tehdään kuntatasolla ja etenkin pienissä kunnissa tällaisia asioita on verraten 
harvoin. Tästä johtuen kunnissa ei aina synny riittävän selviä ja johdonmukaisia kuulemis-käytäntöjä, olkoonkin, 
että ennen päätöksen tekoa asianosaisia on hallintolain 34 §:n mukaan kuultava. 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n 3 momentissa ja maa-aineslain 21 §:n 3 momentissa saattaisi olla - etenkin 
kuntatason päätöksentekijää ajatellen - syytä mainita, että ennen kuin erikseen tehdystä hakemuksesta tehdään 
päätös, olisi valvontaviranomaista ja sitä, joka on valittanut itse pääasiasta, kuultava. Tällöin menettely olisi 
samanlainen kuin ehdotetun vesilain 2 luvun 26a §:n mukainen menettely, jonka mukaan hakemuksesta on 
kuultava valvontaviranomaisia ja lupapäätökseen muutosta hakeneita ja samanlainen kuin mitä juuri eduskuntaan 
tulleessa hallituksen esityksessä 227/2004 vp tullaan esittämään ympäristönsuojelulain 101 §:n muutoksen 
yhteydessä. 
 

2. Vakuuden asettaminen 
 

Vakuuden asettamisessa ja ennen kaikkea vakuuden riittävyydessä on ollut horjuvaa käytäntöä. Maa-aineslain 12 
§:n mukaisen vakuuden määrääminen ei ole ehdoton määräys, kun sen sijaan 21 §:n mukainen vakuus on 
ehdoton edellytys, jotta lainvoimaa vailla olevaan toimintaan voitaisiin myöntää lupa. Valiokunnan mietinnössä 
saattaisi olla paikallaan korostaa vakuuden merkitystä ja sitä, että 12 §:n mukaista vakuutta lain sanamuodon 
mukaan voidaan käyttää vain 11 §:n mukaisten toimenpiteiden suorittamiseksi ja että 21 §:n mukainen vakuus on 
eri asia ja että sitä voidaan käyttää vain tuossa pykälässä tarkoitetussa tilanteessa. 12 §:n mukainen vakuus ei 
käsittääkseni kata 21 §:n tarvetta. 
3. Muuta 
 

Maa-aineslain 21 §:n 2 momentin viimeinen virke tarkoittanee tapausta, jolloin lupa myönnetään, vaikkei itse 
ottamispäätös ole saanut lainvoimaa. Lukemisen helpottamiseksi saattaisi olla hyvä, jos tuo virke siirrettäisiin 
omaksi momentikseen. 
 

Maa-aineslain 21 §:n 3 momentin lopussa tulisi ilmeisestikin olla viittaus 2 momenttiin viitatun 1 momentin 
asemesta. 
 

Erittäin hyvänä pidän uudistusta, jonka mukaan viranomaisen on ilmoitettava valitusasteelle erikseen tehdystä 
aloittamispäätöksestä. Se selkiyttää huomattavasti nykyistä tilannetta. 
 

Eräs käytännön elämässä muutaman kerran ilmennyt ongelma, jota aloittamisluvan hakija ei ole etukäteen 
ajatellut on, että ryhtyessään lupapäätöksen mukaiseen toimintaan tai rakentamiseen ennen kuin päätös on saanut 
lainvoiman toiminnanharjoittaja/rakentaja ottaa suuren taloudellisen riskin. Jos lupapäätöstä muutetaan tai jos se 
kokonaan kumotaan valitusasteessa, saattavat taloudelliset seuraamukset olla hakijalle kohtalokkaan suuret. 
Tästä riskistä tulisi viranomaisten informoida aloittamisluvan hakijaa jo siinä vaiheessa, kun aioittamislupaa 
haetaan. On sattunut tapauksia, että esim. polttoaineiden jakeluaseman pitäjä oli aloittanut rakennustyöt tietyillä 
lupaehdoilla. Valitusasteessa lupaehtoja kiristettiin, jolloin siihen mennessä tehdyt rakennustyöt jäivät 



 

merkityksettömiksi ja kaikki piti tehdä uudelleen. Samoin on käynyt eläinsuojan rakentamista koskevassa 
asiassa, jota koskeva lupa-asia kumoutui valitusasteessa. 
 
 
 
 

Pekka Kainlauri 
ylituomari 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 

 
 

Hallituksen esitys Eduskunnalle (HE 112/2004) eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan 
lainsäädännön muutoksiksi 

 

Esitys on kaikilta osin kannatettava ja selkeyttää edelleen osaltaan 
hallintolainkäyttöasioissa noudatettavaa menettelyä. Esityksen keskeisenä 
tavoitteena on hallinto-oikeuksien toimintaedellytysten parantaminen ja asioiden 
käsittelyn nopeuttaminen hallintotuomioistuimissa. Oikeansuuntaisia ja 
perusteltuja ovat myös tavoitteiden saavuttamiseksi esitetyt toimenpiteet 
(valitusten ohjaaminen alueellisiin hallinto-oikeuksiin korkeimman hallinto-
oikeuden asemesta, valituslupajärjestelmän laajentaminen ja 
hallintotuomioistuinten päätösvaltaisen kokoonpanon muuttaminen) ovat kaikki 
perusteltuja. Hallinto-oikeustuomarit ry toteaa kuitenkin, etteivät, etteivät esitetyt 
toimenpiteet sellaisenaan ole riittäviä asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi hallinto-
oikeuksissa. 
 

Valitusten ohjaaminen hallinto-oikeuksiin 
 

Tästäkin hallituksen esityksestä ilmenee, että hallinto-oikeuksien kaikkien 
asiaryhmien käsittelyajat ovat vuodesta 1998 vuoteen 2003 selvästi ja 
huolestuttavasti pidentyneet. Käsittelyaikojen pidentyminen selittyy suurelta osin 
sillä, että samana aikavälinä hallinto-oikeuksiin saapuneiden asioiden määrä 
lisääntyi 1. 800:11a. Asiamäärien lisääntyminen johtuu siitä, että muutoksenhakua 
on hallintolainkäytön periaatteiden mukaisesti lukuisissa uusissa laeissa ohjattu 
hallinto-oikeuksiin. Yksittäisen uuden lain tai lainmuutoksen 
henkilöstövaikutukset arvioidaan kuitenkin tavallisimmin niin vähäisiksi, ettei 
hallinto-oikeuksiin ole uusien tehtävien myötä perustettu uusia virkoja. Päinvastoin 
hallinto-oikeuksien henkilöstön määrä on viidessä vuodessa vähentynyt 20:11a. 
 

Myös nyt käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen sisältyy useita 
lainmuutosehdotuksia, joiden tarkoituksena on edelleen ohjata valitusasioiden 
käsittelyä alueellisiin hallinto-oikeuksiin korkeimman hallinto-oikeuden asemesta. 
Esityksellä ei kuitenkaan tälläkään kertaa arvioida olevan taloudellisia vaikutuksia 
hallinto-oikeuksiin siirrettäväksi ehdotettujen asioiden määrän vähäisyyden 
vuoksi. Tuomioistuimien työmäärään ei kuitenkaan vaikuta pelkästään eikä edes 
pääasiallisesti asioiden määrä vaan niiden laatu. Eri asiaryhmien edellyttämä 
työmäärä vaihtelee suuresti. Tämän vuoksi hallituksen esityksissä tulisikin 
yhdistyksen käsityksen mukaan arvioida tarkemmin minkälaatuisista asioista 
kulloinkin on kysymys. Nyt hallinto-oikeuksiin siirrettäviksi esitettyihin 
asiaryhmiin sisältyy sellaisia asioita, joiden vaatima työpanos on keskimääräistä 
hallintolainkäyttöasiaa suurempi. Esimerkkinä tällaisesta mainittakoon valitukset, 
jotka koskevat terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätöksiä 
lääkärinoikeuksien peruuttamisesta. 



 

Tällaisia asioita ei tosin KHO:ssa käsitellä kuin 10-20 vuodessa, mutta niissä on 
suuri oikeusturvaintressi sekä valittajan että yhteiskunnan kannalta. Suullinen 
käsittely on niissä pääsääntöisesti toimitettava jos sellaista pyydetään. Myös 
vakuutusyhtiöitä ja -yhdistyksiä koskevat sekä torjunta-ainelain, kasvintuotannon 
tarkastuskeskuksesta annetun lain ja säteilylain mukaiset valitusasiat lienevät 
vaikkakin ehkä harvinaisia, kuitenkin suuritöisiä ja lisäksi sellaisia, että jokainen 
tapaus sisältää omat ainutlaatuiset erityispiirteensä. 
 

Valitusten ohjaaminen hallinto-oikeuksiin lisää siis joka tapauksessa ainakin 
jossain määrin hallinto-oikeuksien asiamääriä eikä siten edistä tavoitetta 
käsittelyaikojen lyhentämisestä. Olisikin välttämätöntä, että jo toteutuneiden ja 
toteutettavien lainmuutosten yhteisvaikutusta hallinto-oikeuksien työmäärään ja 
asioiden käsittelyaikoihin säännöllisin välein arvioitaisiin. 
 

Hallinto-oikeuksien kokoonpanojen keventäminen 
 

Mielenterveysasioiden ja lastensuojelulain mukaisten asioiden 
ratkaisukokoonpanojen keventäminen esitetyllä tavalla on varsin tervetullut 
uudistus ja voidaan yhdistyksen käsityksen mukaan myös oikeusturvaa 
vaarantamatta toteuttaa. Kokoonpanojen keventäminen säästää luonnollisesti jonkin 
verran resursseja, mutta ei kuitenkaan siinä määrin, että se kompensoisi 
lisääntyneiden asiaryhmien vaatiman työmäärän. Lokakuussa 2004 julkaistussa 
oikeusministeriön työryhmämietinnössä "Hallinto-oikeuksien päätösvaltaisten 
kokoonpanojen uudistaminen" (Työryhmämietintö 2004:15) on 
mielenterveysasioiden osalta laskettu, että kevennetyt kokoonpanot säästävät 
kaikissa hallinto-oikeuksissa yhteeensä 0.6 henkilötyövuoden työpanoksen! 
Huostaanotto-ja muissa lastensuojeluasioissa, joissa usein toimitetaan suullinen 
käsittely, säästynyt työpanos toki on suurempi, mutta käsiteltävien asioiden määrä 
vastaavasti vähäisempi. 
 

Valituslupa)ärjestelmän laajentaminen 
 

Valituslupajärjestelmän laajentaminen ehdotetussa muodossa on perusteltua. 
Valituslupien käyttöönottoa puoltaa myös se, että vaikka Suomessa on 
hallintolainkäytön puolella vain kaksi tuomioistuinastetta, oikeuskäsittelyä edeltää 
useissa asiaryhmissä hyvin kehittynyt ja hyvin toimiva oikaisuvaatimus-ja muu 
hallinnon sisäinen muutoksenhakuj ärj estelmä. 
 

Kiireellisesti käsiteltävät asiat 
 

Esitykseen sisältyy joitakin uusia kiireellisesti käsiteltäväksi ehdotettuja 
asiaryhmiä. Kaikkia kiireellisesti käsiteltäviksi määrättyjä asioita ei nykyisinkään 
kyetä käsittelemään riittävän joutuisasti. Tämäkin on osittain resurssikysymys. 
Ulkomaalaisasioiden osalta on todettava, että 1.5.2004 voimaan tulleessa 
ulkomaalaislaista (301/2004) puuttuu säännös, jonka mukaan valitus olisi 
käsiteltävä kiireellisenä. Kumotussa ulkomaalaislaissa (378/1991) asiasta säädettiin 
lain 61 §:n 2 momentissa. Asiat ovat kuitenkin jo luonteeltaan kiireellisinä 
käsiteltäviä. 
Marjatta Mäenpää 
hallinto-oikeustuomari, Hallinto-oikeustuomarit ry:n puheenjohtaja 
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Lakivaliokunnalle 
 
 
 

Hallituksen esityksessä 112/2004 ehdotetaan muutettavaksi valitusteitä siten, että valitukset 
eräiden hallintoviranomaisten päätöksistä ohjataan korkeimman hallinto-oikeuden asemesta 
ensin alueelliseen hallinto-oikeuteen. Hallintolainkäyttölakiin ehdotetaan lisättäväksi 
yleissäännös valitusluvan myöntämisen perusteita, ja samalla ehdotetaan valituslupajärjestelmän 
laajentamista eräisiin sellaisiin asiaryhmiin, joissa lupajärjestelmä ei heikennä oikeusturvaa. 
 

Täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen saa 
ehdotuksen mukaan hakea muutosta vain pääasian yhteydessä. KHO.n ja hallinto-oikeuksien 
päätösvaltaisiin kokoonpanoihin ehdotetaan eräitä muutoksia menettelykysy-myksissä ja 
asioissa, joiden ratkaisemiseen osallistuu asiantuntijajäsen. 

 

1. Valitusten ohjaaminen alueellisiin hallinto-oikeuksiin 
 

Tältä osin ehdotus on hyvin sopusoinnussa hallintolainkäyttöjärjestelmän yleisen kehittä-
mislinjan kanssa. On myös oikeussuojan kannalta perusteltua, että valitukset käsitellään 
kahdessa portaassa, ensin hallinto-oikeudessa ja sitten KHO:ssa. 
 

Useissa ehdotetuista muutoksista on maininta siitä, että viranomainen voi hakea valittamalla 
muutosta hallinto-oikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Tämän suuntaisia 
säännöksiä on esityksessä niin runsaasti, että on aihetta puhua jonkinlaisesta periaatteellisesta 
muutoksesta kaksiasianosaisuuteen perustuvan prosessin suuntaan. Tällainen muutoslinja voi 
sinänsä olla perusteltu. Silti asiaa pitäisi pohtia yleisemmin, ottamalla huomioon myös valittajana 
olevan yksityisen asianosaisen oikeussuoja. On selvää, että hallinto-oikeudessa asiansa 
voittaneen asianosaisen mahdollisuudet voittaa juttunsa lopullisesti heikkenevät, mikäli 
viranomainen voi riitauttaa asian valittamalla KHOrlle. 



 
Of   

2. Valitusluvan perusteiden sääntely hallintolainkäyttölaissa (HLL:ssa) 
 

Nykyisin muualla lainsäädännössä kuin HLL:ssa säädetään erikseen siitä, milloin hallin-
toviranomaisen päätöksestä valittamiseen KHO:lle tarvitaan valituslupa. HLL:ssa on ainoastaan 
valituslupasääntelyä koskeva viittaussäännös. 
 

Ehdotettu sääntelymalli on perusteltu, koska nykyinen viittaukseen perustuva sääntelytapa on 
liian epäinformatiivinen. Tulevaisuudessa uusilla HLLrssa olevilla perusteilla on selvästi 
yhtenäistävä vaikutus, koska erityislainsäädännössä voidaan yleensä tyytyä tältä osin viittaamaan 
HLL:iin. Näin on jo tehty esityksiin sisältyvissä lupajärjestelmän laajennusehdotuksissa. 
 

Ehdotetut lupaperusteet on kirjoitettu käyttämällä mallina lähinnä verotusmenettelylaissa olevia 
perusteita. Ehdotetut perusteet ovat muotoilultaan asialliset. Valituslupa myönnetään tavallisesti 
yhdellä perusteella, mutta perusteita voidaan soveltaa samassa asiassa rinnakkainkin. Kolmas 
peruste "muu painava syy" jättää laajan harkintavallan KHO:He. Ulkopuolisen luvanhakijan on 
vaikea ennakoida asiansa menestymismahdollisuuksia varsinkin sen vuoksi, että lupapäätöksiä ei 
perustella eikä yleensä julkaista. Toisaalta väljä muotoilu varmistaa sen, että lupaharkinnassa 
voidaan riittävästi ottaa huomioon käytännön elämän erilaisia tilanteita. 
 

Lupaharkinta on ehdotuksen mukaan oikeusharkintaa. Tosiasiassa perusteet kuitenkin jättävät 
KHO:lle melko laajan harkintavallan. Oikeuskäytännössä vakiintuneen linjan mukaisesti 
kielteisiäkään lupapäätöksiä ei yleensä perustella sisällöllisesti. Perustelematto-muus vähentää 
lupaharkinnan oikeudellisen sidonnaisuuden merkitystä. Tosiasiaperustelun puuttuminen on 
poikkeus hallintolainkäytössä muuten melko ehdottomasta perustele-misvelvollisuudesta. Se 
myös poikkeaa, ilman nimenomaista poikkeussäännöstä, HLL:n edellyttämästä 
perustelemisvelvollisuudesta. Vaikka perustelemattomuuden ei sinänsä ole katsottu olevan 
ristiriidassa PL 21 §:n mukaisen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6.1 artikla:i sisältämän 
"oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin" vaatimuksen kanssa, sääntelyn väljyyttä ja sidonnaisuutta 
vakiintuneeseen käytäntöön ei voida pitää hyvin perusteltuna. Olisi parempi, että 
perustelemisvelvollisuuden laajuus valituslupa-asioissa kävisi ilmi lakitekstistä. 
 

Käytännössä vakiintuneen tulkinnan mukaan valituslupaa ei tarvitse hakea erikseen, vaan 
hakemuksen voi esittää valituskirjelmässä. Valittajan kannalta olisi kohtuullista, että tämä seikka 
kävisi ilmi laista. Näin ollen HLL 13 §:ssä tai II osassa (Valituksen tekeminen ja käsittely) voisi 
olla tästä asiasta selventävä menettelysäännös. 

3. Valituslupajärjestelmän laajentaminen eräisiin uusiin asiaryhmiin 
 

Pääosin valituslupajärjestelmän piiriin ehdotetut asiat ovat perusteluissa mainitulla tavalla 
oikeudellisesti yksinkertaisia ja keskenään samanlaisia sekä taloudelliselta merkitykseltään 
vähäisiä. Kuitenkin erityisesti maksuvapautusasioissa (s. 19-20) hakijan intressi on usein erittäin 
merkittävä, ja sen vuoksi valitustien säilyttämistä olisi paikallaan vielä harkita. 



 

4. Erikseen valittamisen kielto täytäntöönpanon kieltämisestä ja keskeyttämisestä 
 

Valituskielto vaikuttaisi ainoastaan väliaikaisesti, koska valittaminen täytäntöönpanon 
kieltämistä tai keskeyttämistä koskevasta päätöksestä olisi mahdollista pääasian yhteydessä. 
Kotimaisen oikeuden näkökulmasta sääntely vaikuttaa perustellulta, koska erillinen 
valitusmahdollisuus hallinto-oikeuden täytäntöönpanoa koskevasta ratkaisusta saattaa lykätä 
merkittävästi pääasian käsittelyä ja siten heikentää oikeussuojan satavuutta. Toisaalta on 
ajateltavissa tilanteita, joissa erikseen valittamisen kielto voi johtaa lopullisiin oikeu-
denmenetyksiin. 
 

Euroopan yhteisön oikeuden kannalta ehdottomaksi muotoiltu sääntely ei ole ongelmaton. Asia 
liittyy osaltaan oikeusturvan tehokkuusvaatimukseen, jota koskeva oikeuskäytäntö on 
monivivahteinen (esimerkiksi tapaus Factortame 1990). Valituskielto voisi ainakin joissakin 
yhteisön oikeuden soveltamistilanteissa merkitä sellaista oikeusturvakeinon rajoitusta, joka on 
ristiriidassa yhteisön oikeuden kanssa. Jäsenvaltion lainsäädännössä tällaiseen, ehkä 
teoreetfisluonteiseen, ristiriitaan on kuitenkin hankala varautua. Ristiriidan huomioon ottaminen 
jäisi näin lähinnä hallinto-oikeuksien tehtäväksi. 

5. Tuomioistuinten ratkaisukokoonpanojen muutokset 
 

Ehdotetut muutokset aikaisempaa suppeampien kokoonpanojen käyttämisestä eräissä me-
nettelykysymyksissä ja asiantuntijoiden osallistuessa päätöksentekoon ovat nähdäkseni 
perusteltuja. 
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Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi (HE 112/2004 
vp) 
 

Valitusten ohjaaminen hallinto-oikeuksiin 
 

Muutosehdotus perustuu tältä osin jo hallintolainkäyttölakia säädettäessä omaksuttuun 
lähtökohtaan, joka on kirjattu lain 7 §:n 2 momenttiin ja jota myös eduskunta edellytti lain 
hyväksyessään (EV 75/1998 vp). Erityissäännösten vuoksi tämä oikeusturvan kannalta 
luonteva ja organisatorisesti selkeä lähtökohta ei ole täysin toteutunut. Mietinnössään 
19/1998 vp lakivaliokunta totesikin, että "[ujsealle hallinnonalalle on kuitenkin edelleen 
jäänyt säännöksiä, joiden mukaan pienten valta-kunnallisten hallintoviranomaisten 
päätöksistä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallintolain-
käyttöjärjestelmän kannalta tällaiset säännökset ovat epätarkoituksenmukaisia. Vali-
tusmenettely-säännösten tarkistamista on edelleen jatkettava." 
 

Hallituksen esitys toteuttaa nyt näitä vaatimuksia. Esitykselle on vankat perustelut ja se 
on erityisen aiheellinen myös joutuisan ja tehokkaan oikeusturvan toteuttamisen kan-
nalta. 
 

Tässä yhteydessä ei ehdoteta ministeriöistä tehtävien valitusten ohjaamista niin ikään 
ensi vaiheessa hallinto-oikeuksiin. Tällainen valitustien järjestely olisi kuitenkin hyvin 
perusteltu ja se myös vahvistaisi kaksiasteisen tuomioistuinmenettelyn vuoksi oikeus-
turvan toteutumisen edellytyksiä. 
 

Tässä yhteydessä ei myöskään oteta kantaa hallinnon sisäiseen oikaisujärjestelmään. 
Olisi kuitenkin oikeusturvan nopean saatavuuden ja oikeusturvajärjestelmän tehokkuuden 



 

kannalta painavia syitä laajentaa valitusmenettelyä edeltävää pakollista oikai-
su(vaatimus)menettelyä siten, että se koskisi kaikkia viranomaispäätöksiä. Tällöin selvät 
virheet ja ilmeiset lainvastaisuudet olisi mahdollista korjata nykyistä nopeammin ja 
joustavammin jo viranomaismenettelyssä. Tällainen esiseulonta myös todennäköisesti 
vähentäisi sellaisten hallintotuomioistuimissa käsiteltävien oikeusriitojen määrää/joissa 
oikeuskysymys ei ole erityisen pulmallinen. 
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Valitusoikeuden rajoittaminen muutoksenhaussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
 

Val i tuksen luvanvaraisuus 
 

Hallintaprosessissa ei tunneta yleistä valituslupajärjestelmää. Valituskiellot ovat niin 
ikään harvinaisia. Korkein hallinto-oikeus on useimmissa tapauksissa säännönmukainen 
ylin tuomioistuinaste. Yleistä muutoksen-hakuoikeutta ja kaksiasteista tuomiois-
tuinjärjestelmää on jatkossakin paikallaan pitää hallintaprosessin kehittämisen perus-
lähtökohtana. Tämän peruslähtökohdan kanssa ei kuitenkaan ole ristiriidassa se, että 
valittaminen voidaan säätää luvanvaraiseksi yksittäisissä asiaryhmissä, mikäli siihen on 
tehokkaan oikeusturvan kannalta riittävät ja hyväksyttävät perusteet. Tällaisia ovat muun 
muassa taloudellisesti vähämerkitykselliset tai teknisluonteiset asiat, joiden rat-
kaisemisessa myöskään oikeudellinen ongelmallisuus ei yleensä ole keskeistä. 
 

Hallituksen esityksessä valittamisen luvanvaraisuutta on laajennettu varovaisesti, huo-
lellisen arvioinnin perusteella ja sellaisiin asiaryhmiin, joissa luvanvaraisuuden ei voida 
katsoa heikentävän yksityisen oikeusturvaa tai muutenkaan oikeusturvan saatavuutta ja 
tehokkuutta. Toisaalta näissä tapauksissa luvanvaraisuus mahdollistaa sen, että 
mahdolliset erityiset tulkintaongelmat ja oikeuskäytännön kehittämistarpeet pystytään 
ottamaan huomioon tilannekohtaisesti. 

 

Val i tusluvan perusteiden määr i t tely 
 

Valitusluvan myöntämisperusteet määriteltäisiin yhtenäisesti hallintolain-käyttölain 13 
§:ään lisättävällä uudella 2 momentilla. Perusteet on määritelty siten, että ne kattavat 
riittävän laajasti, selkeästi ja käytännön oikeusturvatilanteita vastaavasti lupajärjestelmän 
tarpeet. Tarkoituksena on lisäksi perustelujen mukaan (s. 15), että valituslupa on 
myönnettävä, jos lupaperusteen todetaan olevan olemassa. Tämä erittäin kannatettava 
tavoite ei tosin ole selkeästi heijastunut lakitekstiin, jonka perusteella luvan myöntäminen 
voidaan ymmärtää myös harkinnanvaraiseksi. Säännöksen tarkoituksen selkeyttämiseksi 
voitaisiin useiden oikeusharkintaisten lupasäännösten mallia noudattaen myös käyttää 
yksiselitteisempää muotoilua val i tuslupa on myönnettävä jos: . 

 

Val i tuskiel to päätöksestä, joka koskee täytäntöönpanon kiel tämistä tai 
keskeyttämistä 

 

Hallintolainkäyttölain 79 §:ään lisättäisiin uusi 3 momentti, jonka mukaan valittaa ei saa 
erikseen hallinto-oikeuden asian käsittelyn aikana tekemästä päätöksestä, joka koskee 
muutoksenhaun alaisen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä. 
Säännöksen keskeisenä tavoitteena on nopeuttaa pääasian käsittelyä niin, että hallinto-
oikeudessa vireillä olevan asian käsittely ei erillisen täytäntöönpanoa koskevan vali-
tusprosessin vuoksi keskeytyisi (s. 34). Mikään hallintoprosessuaalinen säännös tai 
periaate ei kuitenkaan edellytä, että asian käsittely keskeytetään hallinto-oikeudessa, kun 
täytäntöönpanovalitus on käsiteltävänä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valituskiellon 
säätämisen konkreettisena perusteena onkin yleisperustelujen mukaan se, että 
valituksen ollessa mahdollinen, "[a]siakirjojen toimittaminen korkeimmalle hallinto-
oikeudelle viivästyttää pääasian käsittelyä." (s. 10) Valituskiellon säätämisen sijasta 
käsittelyn viivästymistä voitaneen kuitenkin tehokkaasti estää myös modernin asiakir-
jahallinnan menetelmin. 

 

Olennaisempaa on, että myös säännöksen soveltamisala ja vastaavasti sen vaikutukset 
oikeusturvan tehokkuuteen ja saatavuuteen voivat olia jonkin verran tulkinnanvaraiset. 
Yksityiskohtaisten perustelujen mukaan säännös koskisi vain hallinto-oikeuden tekemää 
"täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevaa päätöstä, mutta ei sen sijaan muuta 
hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 momentin tai erityislainsäädännön nojalla annettua 
täytäntöönpanoa koskevaa määräystä." (s. 16) Niin ikään yleisperustelujen mukaan valituskielto 
koskisi lähinnä "päätöstä, jolla valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpano on kielletty tai 
keskeytetty asiassa, jossa valituksen tekeminen ei suoraan lain nojaila estä päätöksen 
täytäntöönpanoa." (s. 10) Säännöksen voi kuitenkin ymmärtää niinkin, että se koskee kaikkia 



 

täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevia päätöksiä, siis myös sellaisia päätöksiä, 
jossa hallinto-oikeus on hylännyt täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevan 
hakemuksen. Tällainenkin päätös nimittäin "koskee"täytäntöönpanon kieltämistä tai 
keskeyttämistä säännöksessä tarkoitetulla tavalla. 
 

Jos säännöksen soveltamisala on näin laaja, siihen liittyy ongelmallisia piirteitä oikeusturvan 
tehokkuuden kannalta. Esimerkiksi useiden merkittävää sääntelyvaltaa käyttävien viranomaisten 
(mm. Kilpailuvirasto, Viestintävirasto, Energiamarkkinavirasto) toimivalta on säännelty niin, että 
ne voivat määrätä päätöksensä heti täytäntöönpantavaksi siitä huolimatta, että päätöksestä on 
valitettu. Tällainen päätös voi sisältää hyvinkin merkittäviä taloudellisia ja toiminnallisia 
velvoitteita tai rajoituksia. Lisäksi muiden viranomaisten välitöntä täytäntöönpanoa koskeva 
määräys voi sisältää yksilön toimintaan ja oikeuksiin olennaisesti vaikuttavia rajoituksia. 
Oikeusturvan takeiden kannalta peruslähtökohta hallintolainkäyttölain 31 :n 1 momentin mukaan 
onkin tällaisten vaikutusten vuoksi, että valituksen tekeminen siirtää päätöksen täytäntöönpanon, 
kunnes se on lain-voimainen eli yleensä kunnes korkein hallinto-oikeus on ratkaissut asian. Tä-
hän peruslähtökohtaan ei sinänsä nyt ehdoteta muutosta, eikä siihen olisi aihettakaan. Jo 
hallintolainkäyttölakia säädettäessä korostettiin, että valituksen täytäntöönpanoa siirtävällä 
vaikutuksella on keskeinen merkitys oikeusturvan kannalta (HE 217/1995 vp, s. 57). 
 

Kun hallintoviranomainen määrää päätöksensä välittömästi täytäntöönpantavaksi, ehdotettu 
säännös merkitsisi kuitenkin, että valituskielto koskee myös hallinto-oikeuden päätöstä, jolla 
hallinto-oikeus on hylännyt täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevan 
hakemuksen. Perusteluissa ei lainkaan arvioida valituskiellon tarpeellisuutta tältä kannalta, joka 
liittyy nimenomaisesti oikeusturvan toteutumiseen. Muun muassa pääasiaa koskevan valituksen 
käsittelyaika voi olla niin pitkä, että päätöksen täytäntöönpano saa sinä aikana aikaan merkittäviä 
oikeusvaikutuksia. Viranomaisen yksipuolinen täytäntöönpanomääräys voi näissä tapauksissa 
saada suhteettoman merkityksen. Euroopan Neuvoston tuoreessa oikeusturvasuosituksessa 
Rec(2004)6 korostetaan tämän vuoksi, että tehokas oikeusturva edellyttää olevan mahdollista 
estää sellaisten hallinnollisten toimien täytäntöönpano, jotka ovat Euroopan ihmisoikeus-
sopimuksen vastaisia ja joiden vaikutukset ovat mahdollisesti peruuttamattomia. 

Ehdotettua säännöstä ei nähdäkseni voida näin laaja-alaisena pitää ilmeisen tarpeelli-
sena ja se aiheuttaisi myös oikeusturvan toteutumista kaventavia heijastusvaikutuksia, 
joita hallitus ei esityksensä perusteluissa arvioi riittävän laajasti ja monipuolisesti. Ilman 
tällaista arviota ehdotettua säännöstä on vaikea pitää riittävän perusteltuna. Ehdotetun 
valituskiellon ongelmallisuus kuitenkin vähenisi olennaisesti ja säännöksen soveltamisala 
samalla selkeytyisi, mikäli se muotoillaan siten kuin perusteluissa ilmeisesti tarkoitetaan. 
Valituskielto on perustelujen mukaan tarkoitettu kohdistumaan hallinto-oikeuden 
päätökseen, jolla valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpano on kielletty tai keskeytetty. 
Täsmennetty muotoilu voisi tämän tarkoituksen mukaisesti olla esimerkiksi: 

Edellä 1 momentin 4 kohdassa säädetystä poiketen valittaa ei kuitenkaan saa 
erikseen hallinto-oikeuden asian käsittelyn aikana tekemästä päätöksestä, jol la  
(poist.) muutoksenhaun alaisen päätöksen täytäntöönpano on kiel let ty tai 
keskeytetty.  

 

Tällainen säännös merkitsisi, että hallinto-oikeuden täytäntöönpanoa koskevasta mää-
räyksestä saa edelleen valittaa, jos hallinto-oikeus on sallinut hallintopäätöksen täytän-
töönpanon, vaikka se on vailla lainvoimaa. Tällaisella hallinto-oikeuden päätöksellä on 
sellaisia välittömiä oikeusvaikutuksia, joiden jatkuminen tulisi voida saattaa erikseen ja 
siis mahdollisimman nopeasti korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi. 

 

Hallintotuomioistuinten päätösvaltaisten kokoonpanojen muuttaminen 
 

Tältä osin esitys keventäisi hallintotuomioistuinten kokoonpanoja, joihin osallistuu 
asiantuntijajäsen. Kolmen jäsenen (2 lakimiesjäsentä + asiantuntija) pääsääntöistä ko-
koonpanoa voidaan pitää sekä tarvittavan erityisasiantuntemuksen että oikeusturvan 
takeiden kannalta asianmukaisena. Lähinnä ainoastaan teoreettisena voitaneen pitää 
oikeusturvaongelmaa, joka saattaisi syntyä lakimiesjäsenten ollessa keskenään eri 
mieltä, jolloin ratkaiseva merkitys olisi asiantuntijan kannalla. Myös asiantuntijajäsen 
tekee kaikissa tilanteissa päätöksensä tuomarin vastuulla. Lisäksi neljän jäsenen ko-
koonpano olisi tarvittaessa edelleen mahdollinen. Kokoonpanojen muuttamiselle ehdo-
tetulla tavalla on siten vahvat perusteet. 

 

Erilliset lakiesitykset 
 

Laki vi ranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki ) 
 



 

Julkisuuslain 4 §:n mukaan viranomaisilla tarkoitetaan tässä laissa myös tuomioistuimia 
ja muita lainkäyttöelimiä. Ehdotettu julkisuuslain 33 §:n 1 momentin ensimmäisen 
virkkeen säännös merkitsisi, että kaikkien tuomioistuinten - myös korkeimman oikeuden - 
julkisuuslain soveltamista koskevista päätöksistä valitettaisiin ensi vaiheessa hallinto-
oikeuteen. Tätä ei kuitenkaan voitane korkeimman oikeuden osalta pitää 
asianmukaisena, kun otetaan huomioon tämän tuomioistuimen valtakunnallinen toimi-
valta, tuomioistuinjärjestelmä kokonaisuudessaan ja oikeusastejärjestys yleensä. Jos 
tästä aiheutuvat ongelmat halutaan välttää ja ohjata julkisuuslain soveltamista koskeva 
valitus tältä osin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, korkein oikeus tulisi mainita nimen-
omaisesti 33 §:n 1 momentin toisessa virkkeessä. 

 

Tämä selventäisi myös julkisuuslain soveltamista ja kohentaisi tiedon pyytäjän oikeusturvaa. Nykyään 
muutoksenhakumahdollisuus poikkeuksellisesti puuttuu, koska korkein oikeus on julkisuuslain 4 §:n ja 
33 §:n sanamuodosta poikkeavassa ratkaisussaan KKO 2002:27 päätynyt tulkintaan, jonka mukaan 
sen asiakirjapyyntöä koskevaan kielteiseen päätökseen ei voi lainkaan hakea muutosta. 

 
Vakuutusvalvontavi raston ja terveydenhuol lon oikeusturvakeskuksen val i tusoikeus (19. ja 
25. lakiesi tys) 

 

Hallituksen esityksen mukaan Vakuutusvalvontavirastolle perustettaisiin yleinen oikeus hakea 
muutosta Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen, jolla hallinto-oikeus on ratkaissut 
Vakuutusvalvontaviraston päätöstä koskevan valituksen. Samoin terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksella olisi aina oikeus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen hallinto-oikeuden 
päätöksestä, jolla hallinto-oikeus on ratkaissut terveydenhuollon oikeus-turvakeskuksen päätöstä 
koskevan valituksen. Näitä erityissäännöksiä ei voitane pitää tarpeellisina, sillä jo hallintolainkäyttölain 
6 §:n 2 momentin säännös sääntelee riittävän joustavasti näidenkin viranomaisten valitusoikeutta. 
Esityksessä ei myöskään erikseen perustella ehdotusta kyseisten viranomaisten erityisestä valitusoi-
keudesta, vaan perustelujen mukaan tarkoitus on vain selventää hallintolainkäyttölain 6 §:n 2 
momentin säännöstä. 
 

Tällaiset viranomaisen valitusoikeutta nimenomaisesti koskevat erityis-säännökset ovat kuitenkin 
poikkeuksellisia Suomen hallintolainkäyttö-järjestelmässä, mihin myös perustuslakivaliokunta on 
useaan otteeseen kiinnittänyt huomiota (esimerkiksi PeVL 37/2004 vp). Kuten valiokunta on todennut, 
viranomaisen yleinen muutoksenhakuoikeus voi muodostua ongelmalliseksi perustuslain 21 §:n 1 
momentissa vaaditun asianmukaisen menettelyn kannalta, koska tällöin hallintoviranomainen 
saatetaan nähdä asianosaisen muodolliseksi vastapuoleksi (PeVL 4/2004 vp, s. 10/1). Valiokunta 
onkin pitänyt perusteltuna tällaisten erityis-säännösten poistamista lakiehdotuksesta (esimerkiksi PeVL 
36/2004 vp, s. 4/11). Tätä kantaa olisi perusteltua noudattaa myös tässä yhteydessä. 

Professori Kaarlo Tuori 
 
 
 
 
 
 

LAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan 

lainsäädännön muutoksiksi (HE 112/2004 vp). 
 

Hallintolainkäytössä on pääsääntönä, että hallintopäätöksistä voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

asti. Valituskiellot ovat suhteellisen harvinaisia, eikä valituslupajärjestelmääkään ole omaksuttu kuin vain 

joissakin asiaryhmissä, kuten toimentulotukiasioissa, eräissä vammaispalvelulain mukaisissa etuusasioissa, 

ulkomaalaisasioissa ja veroasioissa. Siten korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä olevien asioiden määrä 

HE 112/2004 vp 



 

on ollut huomattavasti suurempi kuin en-nakkopäätöstuomioistuimeksi jo 1980-luvun alussa muutetun 

korkeimman oikeuden. Asioiden määrää on lisännyt vielä se, että korkein hallinto-oikeus on ollut 

ensimmäinen valitusaste, paitsi valtioneuvoston ja sen ministeriöiden, myös välittömästi ministeriöiden 

alaisten virastojen ja laitosten päätöksistä. Korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävien asioiden määrä on 

kuitenkin 1990-luvun puolivälin huippulukemista kääntynyt selvään laskuun. Yksittäisistä laskua selittävistä 

lainsäädännöllisistä muutoksista merkittävin on ollut veroasioiden muutoksenhakumenettelyn uudistaminen. 
 

Korkeimman hallinto-oikeuden asiamäärä on kuitenkin yhä liian korkea. Tästä ei aiheudu pelkästään asioiden 

käsittelyn viivästymistä. Pidän asiamäärää ongelmallisena myös siksi, että se estää korkeimman hallinto-

oikeuden kehittämistä ennakkopäätöstuomioistuimen suuntaan. Tällainen kehityssuunta olisi kuitenkin 

hallintolainkäytön kehittämiseksi toivottava. Sitä edellyttää muun muassa aineelliselle hallintolainsäädännölle 

usein omainen väljyys, joka edellyttää sääntöjen ja periaatteiden täsmentämistä lainkäytössä. Kuten nyt 

käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä (s. 9-10) todetaan, ihmisoikeutena (EIS 6 art.) ja perusoikeutena 

(PL 21 §) turvattu oikeudenmukainen oikeudenkäynti ei välttämättä edellytä kaksiportaista muutoksenhaku] 

ärjestelmää. Pidän kuitenkin tärkeänä, että samalla kun korkeinta hallinto-oikeutta valituslupajärjestel-mää 

laajentamalla kehitetään ennakkopäätöstuomioistuimen suuntaan, tehostetaan varsinaista hallintolainkäyttöä 

edeltäviä, oikaisun luonteisia jälkikäteisiä oikeusturvakeinoja. Tässä suhteessa voidaan viitata niin veroasioissa 

kuin kunnallisasioissakin viime vuosikymmenen puolivälissä omaksuttuihin järjestelyihin. 
 

Hallituksen esittämä valituslupajärjestelmän alan laajentaminen on oikean suuntainen, joskin vielä suhteellisen 

varovainen uudistus. Perusteltua myös on, että suoranaisten valituskieltojen sijasta edellä esittämiini 

tavoitteisiin pyritään valituslupajärjestelmällä ja että valitusluvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä 

säädetään hallintolainkäyttölaissa. Valituslupajärjestelmää ehdotetaan laajennettavaksi vain asioissa, joissa 

asianosaisella on ollut jo oikeus saada asiansa tutkittavaksi alemmassa hallintolainkäyttöelimessä. Puutteena 

hallituksen esityksessä pidän sitä, että siinä ei ole pohdittu valituslupajärjestelmään siirtymisen yhteyttä 

valitusmenettelyä edeltävän oikeusturvajärjestelmän kehittämiseen. On myös mahdollista esittää erilaisia 

käsityksiä siitä, onko juuri hallituksen esityksessä tarkoitetuissa asiaryhmissä vahvimmat perustelut siirtyä 

muita asiaryhmiä aikaisemmin valituslupajärjestelmään. 
 

Toiseksi keinoksi käsittelyn nopeuttamiseen ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävien asioiden 

määrän vähentämiseen esityksessä on valittu joidenkin korkeimman hallinto-oikeuden nyt ensimmäisenä 

asteena käsittelemien valitusten ohjaaminen alueellisiin hallinto-oikeuksiin. Tässä esitys jatkaa kehityslinjaa, 

joka omaksuttiin jo vuonna 1995 säädetyssä hallintolainkäyttölaissa. Pidän tätä linjaa oikeana sekä 

korkeimman hallinto-oikeuden asiamäärän vähentämisen että myös asianosaisten oikeusturvan kannalta. 

Jälleen voi kuitenkin kysyä, onko muutos jäänyt puolitiehen, kun sitä ei ole ulotettu ministeriöiden päätöksiin. 
 

Täytäntöönpanokieltoa ja aloittamislupaa koskevassa sääntelyssä on olennaista, että päätöksen täytäntöönpano 

tai luvanalaisen toiminnan tai työn aloittaminen ei tee muutoksenhakua merkityksettömäksi. Kiellolla valittaa 

erikseen hallinto-oikeuden täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevasta päätöksestä 

(HallintolainkäyttöL 79.3 §) ei ole tällaista vaikutusta. Se ei myöskään heikennä oikeusturvaa siinä suhteessa, 

että kiellosta voidaan valittaa pääasiasta tehtävän valituksen yhteydessä ja että korkein hallinto-oikeus voi 

ratkaista kiellon voimassa pitoa koskevan asian jo ennen pääasian ratkaisemista. Aloittamislupaa koskevien 

säännösten täsmen- 
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täminen siten, että edellytyksenä on perusteltu syy sekä se, että täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua 

hyödyttömäksi, on myönteinen uudistus. 
 

Korkeimman hallinto-oikeuden kolmen jäsenen kokoonpanossa ratkaistavien asioiden piirin laajentaminen 

on perusteltu uudistus. Sen sijaan pidän hallinto-oikeuslain muuttamista siten, että asiantuntijajäsen 

pääsäännön mukaan korvaisi kolmen jäsenen kokoonpanossa yhden lakimiesjä-senen, ongelmallisena 

oikeudellisen asiantuntemuksen heikentymisen vuoksi. Uudistuksella ei todennäköisesti myöskään olisi 

juurikaan merkitystä käsittelyn nopeuttamista koskevan tavoitteen kannalta. 
 

Hallintolainkäytön uudistamista tulee nähdäkseni jatkaa. Tällöin on erityistä huomiota syytä kiinnittää 

lautakuntatyyppisten muutoksenhakuelinten asemaan. Tämä koskee myös sosiaaliva-kuutusasioita, joissa 

valitustie ohjautuu nykyisin lautakuntatyyppisistä elimistä vakuutusoikeuteen. 

Helsingissä 23.11.2004 

Professori Kaarlo Tuori 

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS HE 112/2004 vp 
 

30.11.2004 ) 
 
 
 
 
 
 
 

L a k i v a l i o k u n n a l l e  
 
 
 

Lakivaliokunta on pyytänyt Helsingin hallinto-oikeudelta tietoja kiireellisesti käsiteltävien asioiden 
osuudesta ja käsittelyajoista muihin asioihin verrattuna. 
 
Täsmällistä tietoa pyydetyistä seikoista on hankala saada, koska hallinto-oikeuden atk-järjestelmissä ei 
niitä erikseen seurata. Alla on kuitenkin suuntaa antavat tiedot lain tai luonteensa vuoksi kiireellisinä 
ratkaistujen asioiden osuudesta ja käsittelyajoista vuonna 2003 ja 2004. 

 
 
 

Kiireellisten osuus ja Ei-kiireellisten osuus ja Kokonaiskäsittelyaika 
keskim. käsittelyaika keskim. käsittelyaika 

 
Vuosi 2003   45% 55% 100% 

8 kk 12,2 kk 10.3 kk 
 
Vuosi 2004   52% 48% 100% 

7.7 kk 11 kk 9.3 kk 
 
 
 

Lain mukaan kiireellisten asioiden määrästä ei ole saatavissa täsmällistä tietoa, mutta arviolta niitä on noin 
1/3 hallinto-oikeudessa kiireellisinä käsiteltävistä asioista. Tätä tarkemman tiedon saaminen aiheuttaisi 
järjestelmien puutteellisten mahdollisuuksien vuoksi paljon lisätyötä, käytännössä yksittäisten asioiden 
läpikäymistä. 
 
Tarvittaessa annamme kuitenkin mahdollisuuksien mukaan lisätietoja. 
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sihteeri Helsingin hallinto-
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Luonnos 12.5.2005 

LAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 7/2004 
vp 
 

Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan 
lainsäädännön muutoksiksi 

 

Hallintovaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 15 päivänä kesäkuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen eräiksi hal-

lintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi (HE 112/2004 vp) valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan samalla määrännyt, että lakivaliokunnan on annettava asiasta 

lausunto hallintovaliokunnalle. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Arja Manner, oikeusministeriö 

- presidentti Pekka Hallberg ja hallintoneuvos Ahti Rihto, korkein hallinto-oikeus 

- ylituomari Liisa Sahi, Helsingin hallinto-oikeus 

- ylituomari Pekka Kainlauri, Vaasan hallinto-oikeus 

- puheenjohtaja, hallinto-oikeustuomari Marjatta Mäenpää, Hallinto-oikeustuomarit ry 

- professori Heikki Kulia 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Kaarlo Tuori. 

HE 112/2004 vp Versio 0.1 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan useisiin lakeihin muutosta, jonka mukaan valitukset hallintovi-

ranomaisen päätöksestä ohjataan korkeimman hallinto-oikeuden asemesta ensin alueelliseen 

hallinto-oikeuteen. 
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Hallintolainkäyttölakiin ehdotetaan lisättäväksi yleissäännös valitusluvan myöntämisen 

perusteista. Samalla ehdotetaan valituslupajärjestelmän laajentamista. Täytäntöönpanon 

kieltämistä tai keskeyttämistä koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen saisi esityksen mukaan 

hakea muutosta vain pääasian yhteydessä. 

Korkeimman hallinto-oikeuden ja alueellisen hallinto-oikeuden päätösvaltaisiin 

kokoonpanoihin ehdotetaan eräitä muutoksia menettelykysymyksissä sekä asioissa, joiden 

ratkaisemiseen hallinto-oikeudessa osallistuu asiantuntijajäsen. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne 

on hyväksyttyjä vahvistettu. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 

Hallituksen esityksen sisältämien lakiehdotusten keskeisenä tavoitteena on hallin-

tolainkäytön kehittäminen ja hallintotuomioistuinten toimintaedellytysten parantaminen. 

Tavoitteen saavuttamiseksi valituksia ohjataan aiempaa laajemmin alueellisiin hallinto-

oikeuksiin samalla, kun muutoksenhakua korkeimpaan hallinto-oikeuteen rajoitetaan. Lisäksi 

hallintotuomioistuinten päätösvaltaista kokoonpanoa koskevaa sääntelyä ehdotetaan 

tarkistettavaksi. 

Lakivaliokunta on jo aiemmin todennut, että hallintotuomioistuinten yksittäisilläkin 

päätöksillä voi olla laajoja yhteiskunnallisia ja kansantaloudellisia vaikutuksia. Tämän vuoksi 

niiden toimintaedellytysten kehittämiseen suunnattavalla, suhteellisen vähäiselläkin 

lisäpanostuksella voidaan valiokunnan käsityksen mukaan saavuttaa yhteiskunnan kokonaisedun 

kannalta huomattavia hyötyjä (ks. La VL 18/2004 vp). Riittävien henkilöresurssien turvaamisen 

lisäksi on kuitenkin tärkeää huolehtia myös siitä, että hallintolainkäyttöä ja 

hallintotuomioistuimia koskevalla lainsäädännöllä jatkuvasti pystytään vastaamaan yksilöiden ja 

yritysten oikeusturvatarpeisiin ja että lainsäädäntö mahdollistaa tarkoituksenmukaisten 

työmenetelmien kehittämisen hallintolainkäytössä. 

Lakivaliokunta pitää nyt käsiteltävänä olevaa lainsäädäntöhanketta edellä mainittuihin 

tavoitteisiin nähden perusteltuna. Tämäkään hallituksen esitys ei kuitenkaan vielä sisällä 
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esimerkiksi ehdotusta ministeriöiden päätöksistä tehtävien muutoksenhakujen ohjaamisesta 

alueellisiin hallinto-oikeuksiin. Valiokunta pitää tärkeänä, että tätä mahdollisuutta edelleen 

selvitetään. Tämän vuoksi lakivaliokunta esittää, 

että hallintovaliokunta ottaa mietintönsä perusteluihin 

maininnan tarpeesta selvittää mahdollisuutta ohjata 

ministeriöiden päätöksistä tehtävät valitukset 

alueellisiin hallinto-oikeuksiin. 

Esitys sisältää myös useita ehdotuksia, joilla säädetään valituskieltoja tai otetaan käyttöön 

valituslupamenettely. Perustuslakivaliokunta on useaan otteeseen todennut, että 

valituslupajärjestelmää on aiheellista pitää hallintolainkäytössä poikkeuksellisena järjestelynä. 

Samalla se on tähdentänyt, että lupajärjestelmän laajentamiseen uusiin asiaryhmiin tulee 

suhtautua pidättyvästi (ks. PeVL 4/2004 vp, Pe VL 19/2002 vp, PeVL 23/1998 vp sekä PeVM 

4/1998 vp). 

Perustuslakivaliokunnan kannanottoihin viitaten myös lakivaliokunta korostaa, että 

hallintolainkäytön piiriin kuuluu lukuisia, yksilöiden kannalta hyvin merkityksellisiä asiaryhmiä. 

Tämän vuoksi yksilöiden oikeusturva ja lainkäytön yhtenäisyys edellyttävät, että 

hallintolainkäytössä tulee jatkossakin olla pääsääntönä kaksiasteinen muutoksenhakujärjestelmä. 

Valiokunnan arvion mukaan nyt ehdotetut uudet valituskiellot ja valituslupajärjestelmän 

laajennukset eivät — ottaen huomioon hallintolainkäyttöjärjestelmä kokonaisuutena — 

oikeusturvan kannalta arvioituna olennaisesti supista muutoksenhakumahdollisuuksia. Tämän 

vuoksi valiokunta on päätynyt puoltamaan ehdotettujen muutosten toteuttamista. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 
 

1. Laki hallintolainkäyttölain 13 ja 79 §:n muuttamisesta ja eräät siihen liittyvät la-

kiehdotukset 
 

Hallintolainkäyttölaki 

13 §. Valitusoikeuden rajoittaminen. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi säännökset valitusluvan 

myöntämisen yleisistä edellytyksistä hallintolainkäytössä. Ehdotuksella ei ole sinänsä tarkoitus 

laajentaa valituslupajärjestelmän käyttöalaa, vaan muutoksenhakuoikeuden käyttämisen 

edellytyksenä olevasta valitusluvasta säädettäisiin edelleen asianomaisissa erityislaeissa. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota hallituksen esityksen perustelujen (s. 15/1) 

mainintaan, jonka mukaan valitusluvan myöntäminen ei olisi harkinnanvaraista, vaan lupa 
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myönnettäisiin, jos lupaperusteen todetaan olevan olemassa. Itse pykäläteksti sisältää kuitenkin 

vain toteamuksenomaisen maininnan siitä, että valitusluvan myöntämisen perusteena ovat 

säännöksessä luetellut seikat. Ehdotuksen tarkoituksen toteuttamiseksi lakivaliokunta esittää, 

että 13 §:n 2 momentin johdantokappale muotoillaan esimerkiksi seuraavasti: 

"Kun muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätöksestä 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen tarvitaan muun lain 

mukaan valituslupa, lupa on myönnettävä, jos:" 

79 §. Valitus muusta kuin käsittelyn lopettavasta päätöksestä. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 

uusi 4 momentti, jonka mukaan erikseen ei saisi valittaa hallinto-oikeuden asian käsittelyn 

aikana tekemästä päätöksestä, joka koskee muutoksenhaun alaisen päätöksen täytäntöönpanon 

kieltämistä tai keskeyttämistä. 

Hallituksen esityksen yleisperustelujen (s. 10/11) mukaan erillinen muutoksenhaku 

täytäntöönpanoa koskevasta määräyksestä johtaa yleensä pääasian käsittelyn viivästymiseen 

alueellisessa hallinto-oikeudessa, koska asia hajautuu kahteen tuomioistuimeen. Perustelujen 

mukaan tähän johtaa nimenomaan asiakirjojen toimittaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle. 

Lisäksi perusteluissa huomautetaan, että korkein hallinto-oikeus "ei yleensä käytännössä ole 

poikennut" hallinto-oikeuden kannasta siinä, onko täytäntöönpanon kieltämiseen aihetta. 

Lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota säännöksen sanamuotoon, jonka mukaan 

säännöksessä tarkoitettu kielto kattaa kaikki hallinto-oikeuden asian käsittelyn aikana tekemät 

päätökset, jotka "koskevat" muutoksenhaun alaisen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä tai 

keskeyttämistä. Näin ollen kiellon piiriin kuuluisivat sekä ne tapaukset, joissa täytäntöönpano 

on kielletty tai keskeytetty, että ne tapaukset, joissa tällaista kieltoa tai keskeyttämistä koskeva 

hakemus on hylätty. Valiokunnan arvion mukaan säännöksen soveltaminen myös viimeksi 

mainittuihin tapauksiin voi olla yksilön oikeusturvan kannalta ongelmallista. 

Hallintolainkäyttölain 31 §:n 1 momentin mukaan pääsääntöni on, että valituksen tekeminen 

lykkää päätöksen täytäntöönpanoa siihen asti, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Jo 

hallintolainkäyttölakia säädettäessä korostetuinkin, että valituksen täytäntöönpanoa siirtävällä 

vaikutuksella on keskeinen merkitys oikeusturvan kannalta ja että pääsäännöstä tehtävien 

poikkeusten tarpeellisuus tulee harkita ja perustella kussakin tapauksessa erikseen, (ks, HE 

217/1995 vp, s. 57/1). 

Lakivaliokunnan mielestä 79 §:n 3 momenttiin sisältyvä kielto voi ehdotetussa 

muodossaan johtaa siihen, että täytäntöönpanon jatkuessa ennen pääasiassa tehtävää valitusta 
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ehditään toteuttaa toimia, joilla merkittävästi vaikutetaan yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin 

ja jotka ainakin joiltain osin voivat kuitenkin osoittautua peruuttamattomiksi. Tämän vuoksi 

lakivaliokunta esittää, 

että 79 §:n 3 momentti rajataan esimerkiksi seu-

raavasti: 

"Edellä 1 momentin 4 kohdassa säädetystä poiketen 

erikseen ei kuitenkaan saa valittaa hallinto-oikeuden 

asian käsittelyn aikana tekemästä päätöksestä, jolla 

(poist.) muutoksenhaun alaisen päätöksen 

täytäntöönpano on kielletty tai keskeytetty." 

Laki eläinsuojelulain 52 §:n muuttamisesta, laki terveydensuojelulain 57 §:n muuttamisesta, laki 

kemikaalilain 56 §:n muuttamisesta ja laki jätelain 66 ja 67 §:n muuttamisesta 

Lakivaliokunta huomauttaa, että myös muutamissa esitykseen sisältyvissä erityislaeissa on 

säännöksiä, joilla täytäntöönpanoa koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä valittaminen 

sallitaan vain pääasian yhteydessä. Edellä esittämillään perusteilla lakivaliokunta esittää, että 

hallituksen esitykseen sisältyviä 13., 23., 24. ja 32. lakiehdotusten edellä tarkoitetut säännökset 

muutetaan vastaamaan lakivaliokunnan hallintolainkäyttölain 79 §:n 3 momentille esittämää 

sisältöä. 

Edellä mainittujen lakiehdotusten lisäksi myös hallituksen esitykseen sisältyvät 33.— 35. 

lakiehdotukset sisältävät säännöksiä, joiden mukaan kyseisissä laeissa tarkoitettuihin 

toimenpiteisiin saa ryhtyä ennen kuin asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Myös näihin 

lakeihin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan aloittamisoikeutta, ottamisoikeutta tai 

töidenaloittamislupaa koskevasta hallinto-oikeuden ratkaisusta voidaan valittaa korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen vain pääasian yhteydessä. Lakivaliokunnan mielestä tämäntyyppinen sääntely 

eroaa kuitenkin edellä tarkastelluista säännöksistä sikäli, että lainvoimaa vailla olevan päätöksen 

täytäntöönpanon ehdoksi on —jonkin verran erilaisin muotoiluin — säädetty se, että 

täytäntöönpano ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Lisäksi näissä laeissa edellytetään, että 

lainvoimaa vailla olevan päätöksen täytäntöönpanosta aiheutuvien vahinkojen ja haittojen 

korvaamisesta asetetaan hyväksyttävä vakuus. Tällaiset säännökset luovat valiokunnan mielestä 

riittävät takeet siitä, ettei ehdotettu erikseen valittamista koskeva kielto näissä tapauksissa 

muodostu oikeusturvan kannalta ongelmalliseksi. Nämä takeet eivät kuitenkaan ulotu 34. 

lakiehdotuksen 21 §:n 4 momenttiin eivätkä 35. lakiehdotuksen 21 luvun 3 §:n 3 momenttiin. 
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Jäljempänä ilmenevin tavoin lakivaliokunta esittää 34. lakiehdotuksen hylättäväksi. Tämän 

vuoksi lakivaliokunta esittää tässä yhteydessä, 

että 35. lakiehdotuksen 21 luvun 3 §:n 3 momentti 

muutetaan vastaamaan lakivaliokunnan hallin-

tolainkäyttölain 79 §:n 3 momentille esittämää si-

sältöä. 

19. Laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja 25. Laki 

terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta 

Sekä Vakuutusvalvontavirastosta että terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annettuun lakiin 

ehdotetaan otettavaksi mainittujen virastojen muutoksenhakuoikeutta koskeva erityissäännös. 

Sen perusteella Vakuutusvalvontavirastoja terveydenhuollon oikeusturvakeskus saisivat hakea 

muutosta päätökseen, jolla hallinto-oikeus on ratkaissut kyseisen viraston tekemää päätöstä 

koskevan valituksen. Perustelujen (s. 23/11 ja s. 27/11) mukaan ehdotuksilla pyritään sääntelyn 

selkeyttämiseen. 

Perustuslakivaliokunta on vakiintuneessa käytännössään pitänyt viranomaisen 

muutoksenhakuoikeutta hallintolainkäyttöjärjestelmässä poikkeuksellisena ja katsonut etenkin 

viranomaisen yleisen muutoksenhakuoikeuden voivan muodostua ongelmalliseksi perustuslain 

21 §:n 1 momentissa vaaditun asianmukaisen menettelyn kannalta, koska tällöin viranomainen 

saatetaan nähdä asianosaisen muodolliseksi vastapuoleksi (ks. PeVL 4/2005 vp, PeVL 37/2004 

vp, PeVL 36/2004 vp ja PeVL 4/2004 vp). Perustuslakivaliokunta on toisaalta pitänyt 

viranomaisen muutoksenhakuoikeutta perustuslain näkökulmasta ongelmattomana, jos se on 

lailla rajoitettu esimerkiksi oikeuskäytännön yhtenäisyyden ylläpitoon liittyviin perusteisiin. 

Käytännössä tällöin on ollut kyse järjestelmästä, jossa viranomaisen valitusoikeus on ollut 

sidottu valituslupaan. Nyt esillä olevissa lakiehdotuksissa näin ei ole. Sen vuoksi lakivaliokunta 

perustuslakivaliokunnan käytäntöön viitaten esittää, 

että 19. ja 25. lakiehdotuksesta poistetaan säännökset 

Vakuutusvalvontaviraston ja terveydenhuollon 

oikeusturvakeskuksen yleisestä valitusoikeudesta. 
26. Laki mielenterveyslain 24 §:n muuttamisesta 
 

24 §. Muutoksenhaku. Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että hallinto-

oikeuden päätökseen, joka koskee potilaan omaisuuden haltuunottoa tai yhteydenpidon 

rajoittamista, ei saisi valittamalla hakea muutosta. Ehdotusta perustellaan (s. 28/1) sillä, että 



La VL 7/2004 vp — HE 112/2004 vp 

näissä päätöksissä on kysymys lääketieteellisin perustein tehtävistä psykiatrisen hoidon 

antamiseen liittyvistä ratkaisuista, joissa ei puututa potilaan oikeusasemaan niin merkittävällä 

tavalla, että kaksiasteista muutoksenhakua voitaisiin pitää oikeussuojan kannalta 

välttämättömänä. 

Yhteydenpidon rajoittamisesta säädetään mielenterveyslain 22 j §:n 2 momentissa. Sen 

mukaan potilaan yhteydenpitoa sairaalan ulkopuolelle saadaan rajoittaa, jos yhteydenpidosta on 

vakavaa haittaa potilaan hoidolle, kuntoutukselle tai turvallisuudelle tai jos rajoittaminen on 

välttämätöntä muun henkilön yksityiselämän suojaamiseksi. Näin ollen rajoittamista koskeva 

päätös ei pykälän sanamuodon mukaan ainakaan kaikissa tapauksissa perustu pelkästään 

lääketieteelliseen arvioon potilaan tilasta. Lakivaliokunnan mielestä potilaan oikeus pitää 

yhteyksiä hoitolaitoksen ulkopuolelle on hänen oikeusasemansa kannalta niin keskeinen seikka, 

että sen osalta ei ole syytä luopua kaksiasteisesta muutoksenhakumahdollisuudesta. Tällainen 

mahdollisuus jatkomuutok-senhakuun on myös omiaan turvaamaan näitä asioita koskevan 

oikeuskäytännön yhtenäisyyttä eri hallinto-oikeuksien kesken. 

Edellä olevan perusteella lakivaliokunta esittää, 

että mielenterveyslain 24 §:n 2 momentista poistetaan 

yhteydenpidon rajoittamispäätöksiä koskeva 

valituskielto. 
34. Maa-aineslaki 
 

21 §. Lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen. Pykälän 1 momentin mukaan maa-

ainesten ottaminen voidaan aloittaa siinä tarkoitetun lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. 

Pykälän 2 momentissa säädetään kuitenkin, että lupaviranomainen voi tietyin edellytyksin antaa 

luvan maa-ainesten ottamiseen ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman. 

Hallituksen esityksessä pykälän 2 momenttiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka 

mukaan luvan antamisesta maa-ainesten ottamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta säädetään 

tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Esityksen perusteluista (s. 32/1) ilmenee, että 

asetuksella säädettäisiin esimerkiksi lupaharkinnassa huomioon otettavista seikoista, 

lupamääräyksistä ja luvasta tehtävistä ilmoituksista. 

Lakivaliokunta kiinnittää hallintovaliokunnan huomiota siihen, että perustuslaki-

valiokunta on äskettäin arvioinut samantyyppisiä, maa-aineslakiin otettaviksi ehdotettuja 

asetuksenantovaltuuksia (ks. Pe VL 5/2005 vp). Tuossa yhteydessä perustuslakivaliokunta 

katsoi, että useat ehdotetusta valtuussäännöksistä olivat liian avoimia eivätkä täyttäneet 

lakitasoiselle sääntelylle perustuslain 80 §:n 1 momentista johtuvia tarkkarajai-suuden 
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vaatimuksia. Lakivaliokunnan käsityksen mukaan nyt ehdotettu 21 §:n 2 momentin sisältämä 

valtuussäännös rinnastuu asiallisesti perustuslakivaliokunnan lausunnossaan käsittelemiin 

asetuksenantovaltuuksiin. 

Koska lakiehdotuksen käsittelyyn vaikuttavat seikat ovat hallituksen esityksen antamisen 

jälkeen perustuslakivaliokunnan mainittujen kannanottojen seurauksena olennaisesti muuttuneet, 

lakivaliokunta katsoo, että ehdotettua muutosta ei tule toteuttaa ilman asianmukaista 

perusvalmistelua. Siksi lakivaliokunta esittää, 
 
että 34. lakiehdotus nyt hylätään. 

Lausunto 
 

Lausuntonaan lakivaliokunta esittää hallintovaliokunnalle, 
 

että hallintovaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on 

esitetty. 
 
 
 
Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2005 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax/vihr 
vpj.  Susanna Rahkonen/sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Lasse Hautala /kesk 
Tatja Karvonen /kesk 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Heli Paasio/sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 
Astrid Thors I x  
Marja Tiura /kok 
Jan Vapaavuori /kok. 

 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 


