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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hallinto-oikeuslain muuttamisesta 
 
Esityksessä on kysymys kahdeksan alueellisen hallinto-oikeuden päätösvaltaisten 
kokoonpanojen joustavoittamisesta. Nykyisin hallinto-oikeudet tekevät päätöksensä kol-
men tuomarin kokoonpanossa, ainoastaan jotkut menettelylliset ratkaisut voidaan tehdä 
yhden tuomarin kokoonpanossa. 
 
iMyÖs esityksen mukaan hallinto-oikeudet olisivat edelleen pääsääntöisesti päätösvaltai-
sia kolmijäsenisinä. Laissa erikseen säädetyissä asiaryhmissä hallinto-oikeudet olisivat 
päätösvaltaisia myös muussa kokoonpanossa, joita olisivat kahden hallinto-oikeus-
tuomarin ja hallinto-oikeuden jäseneksi esittelemässään asiassa erikseen määrätyn 
kokeneen esittelijän muodostama kokoonpano, kahden hallinto-oikeustuomarin ko-
koonpano ja yhden hallinto-oikeustuomarin kokoonpano. Yhden tuomarin päätösvaltaa 
laajennettaisiin paitsi erikseen lueteltuihin asiaryhmiin myös erilaisiin prosessuaalisiin 
ratkaisuihin. 
 
Perustuslain 21 §:n 1 momentissa asetetaan vaatimus asioiden käsittelystä ilman aihee-
tonta viivytystä. Hallinto-oikeuksissa vireillä olevien asioiden määrä on kasvanut ja kä-
sittelyajat ovat pidentyneet vuodesta 1998 vuoteen 2004 keskimääräisestä 6 kuukaudesta 
8,8 kuukauteen. Lainsäädännön muutoksilla on uusissa asiaryhmissä ensiasteen muu-
toksenhaku ohjattu alueellisiin hallinto-oikeuksiin. Esimerkkinä voidaan mainita maan-
käyttö- ja rakennuslailla 2000-luvun alussa hallinto-oikeuksiin siirretyt kaavavalitukset, 
jotka merkittävällä tavalla ovat lisänneet hallinto-oikeuksien työmäärää. Käsittelyaikoja 
ovat käytännössä pidentäneet myös yhä lisääntyvät oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 
edellyttämät suulliset käsittelyt. 
 
Hallinto-oikeuksien nykyisessä työtilanteessa vaatimus asioiden joutuisasta ratkaisemi-
sesta ei toteudu riittävän hyvin. Oikeusministeriön yhtenä strategisena tavoitteena on 
panostaa tuomioistuimissa esiintyvien käsittelyviiveiden poistamiseen. Jotta pystytään 
säilyttämään oikeusvarmuus korkealla tasolla, samalla kun pyritään nopeuttamaan 
asioiden käsittelyä, tuomioistuinten käytännön toimintaedellytyksiä tulee parantaa. Yksi 
mahdollisuus parantaa näitä toimintaedellytyksiä on pyrkiä optimoimaan jo olemassa 
olevia tuomioistuinten voimavaroja esimerkiksi säätämällä muutoksia tuomioistuinten 
vähimmäiskokoonpanoihin. Näin on tässä esityksessä tehty. Esityksellä pyritään vaikut-
tamaan sillä tavoin suotuisasti hallinto-oikeuksien työtilanteeseen, että valitusten käsit-
telyn nopeutumisen ohella hallinto-oikeuksien voimavaroja voidaan kohdentaa nykyistä 
paremmin oikeusturvan kannalta merkittävien asioiden käsittelyyn. Tämän voidaan puo-
lestaan arvioida parantavan päätösten laatua laajoissa ja samalla vaikeissa asioissa. 
 
Uudistuksen tavoitteena on toiminnan tehostuminen. Lähtökohtana on, että oikeushal-
linnon kustannukset eivät kokonaisuutena tarkastellen nouse. Toisaalta varsinaisista 
kustannussäästöistäkään ei ole kysymys. Laskennallisesti on enimmillään arvioitu 6,5 
tuomarin henkilötyövuoden ohjautuvan tehokkaammin. Aivan näin suureen tehos- 
Uimiseen toiminnassa tuskin päästään, sillä kevennettyjen kokoonpanojen asiaryhmissä-
kin tullaan edelleen käyttämään normaalia kokoonpanoa asian laadun niin edellyttäessä. 
Aina ei myöskään ole tarkoituksenmukaista järjestää erillistä, kevyempää kokoonpanoa, 
vaikka edellytykset siihen olisivat sinänsä olemassa. 
 
Esityksen mukaan hallinto-oikeuslain 12 §:n 2 ja 3 momenttia muutettaisiin ja lakiin li-
sättäisiin uusi 12a ja 12 b §. Esityksen antamisen jälkeen on tullut voimaan laki hallinto-
oikeuslain 7 ja 12 §:n muuttamisesta (699/2005), missä on myös muutettu lain 12 §:n 2 ja 
3 momentteja. Nämä aiemmat muutokset on otettu huomioon tämän esityksen vastaavien 
momenttien tekstissä. 
 
Hallinto-oikeuslain 12 §:ssä olisi perussäännös hallinto-oikeuden päätösvaltaisuudesta. 
Ensin säädetään kolmijäsenisestä peruskokoonpanosta, sitten kokoonpanoista vesi- ja 
ympäristöasioissa ja ns. asiantuntijajäsenasioissa, kuten esim. mielenterveysasioissa ja 



 

lopuksi yhden jäsenen päätösvaltaisuudesta eräiden menettelyllisten ratkaisujen ja väli-
toimien yhteydessä. 
 
Perustuslain voidaan katsoa edellyttävän, että kokoonpanoista säädetään laissa eikä pää-
tösvaltaista kokoonpanoa koskeva sääntely saa jäädä lain tasolla epätäsmälliseksi. 
Asioiden jakaminen peruskokoonpanoon ja suppeampiin kokoonpanoihin tulee tehdä 
yhtenäisten perusteiden mukaisesti. Tämä edellyttää, että laissa luetellaan ne asiat, joissa 
kevennettyä kokoonpanoa voidaan käyttää, joko yleisin kriteerein tai asiaryhmäkoh-
taisesti taikka näiden yhdistelmänä. Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea (komi-
teamietintö 2003:3) on esittänyt kannanottonaan, että hallinto-oikeuksien osalta tulisi 
määritellä laissa asiaryhmittäin asiat, jotka voitaisiin käsitellä kolmea jäsentä suppeam-
massa kokoonpanossa. Komitea on esittänyt, että arvioitaessa mihin asiaryhmiin sup-
peampi kokoonpano soveltuisi, tulisi ottaa huomioon muun ohessa oikeussuojan tarve, 
asioiden oikeudellinen rutiiniluonteisuus, taloudellisen intressin vähäisyys ja samalla 
asioiden runsaslukuisuus sekä mahdollisuus jatkomuutoksenhakuun. Myös oikeuskäy-
tännön vakiintuneisuus puoltaa yleensä suppeamman kokoonpanon käyttöä. 
 
Lain 12 a ja 12 b §:ssä säänneltäisiin tyhjentävästi muiden kuin 12 §:n mukaisten 
kokoonpanojen käytön edellytyksistä. Kunkin kokoonpanon osalta on laissa erikseen 
lueteltu ne asiaryhmät, joiden mukaisissa valitusasioissa kevennetty kokoonpano on sal-
littu. Esityksen perusteluissa on puolestaan erikseen kunkin asiaryhmän kohdalla kuvattu 
ne perusteet, joiden nojalla on päädytty tietyn asiaryhmän ottamiseen mukaan keven-
nettyihin kokoonpanoihin. Perusteluissa on samoin korostettu, että suppeampaa ko-
koonpanoa ei tule soveltaa päätösvaltasäännöstä laajentavasti tulkiten sellaisiin muutok-
senhakuasioihin, jotka voitaisiin rinnastaa johonkin luettelossa mainittuun asiaryhmään. 
Ainoastaan, jos nyt mainittu laki olisi kumottu ja korvattu uudella vastaavalla säännök-
sellä, voidaan suppeampaa kokoonpanoa käyttää uuden lain mukaisiin muutoksenhaku-
asioihin, mikäli ne ovat asiallisesti samanlaisia kuin aikaisemmin. 
 
Lain 12 aja 12 b §:n säännökset ovat sikäli joustavia, että tarpeen mukaan voidaan edel-
leenkin sellaiset asiat, jotka muutoin voitaisiin käsitellä suppeammassa kokoonpanossa, 
saattaa aina käsiteltäväksi laajemmassa kokoonpanossa. Lisäksi aina, jos suppeamman 
kokoonpanon jäsenet eivät ole ratkaisusta yksimieliset, asia on siirrettävä peruskokoon-
panoon. Kokoonpanon laajuudesta päättäisi kulloinkin asiaa käsittelevä kokoonpano ja 
perusteena valinnalle olisi sen varmistaminen, ettei kenenkään oikeusturva asiassa vaa-
rannu. 
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Hovioikeuksia koskevassa lainsäädännössä on kokoonpanojen keventäminen voitu to-
teuttaa tavallisena lakina. Ehdotettu laki vastaa perustuslain edellyttämää säädöstasoa eikä 
se sisällä perustuslain kannalta ongelmallisia perusoikeusrajoituksia. Lakiesitys ei sisällä 
myöskään asetuksen antovaltuuksia. On siis perusteltua katsoa, että lakiesitys voidaan 
käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 
 
Esitykseen sisältyvän lain on ehdotettu tulevan voimaan syksyllä 2006. Koska kysymys 
on tuomioistuimen prosessiin liittyvästä sääntelystä, lakia voidaan alkaa soveltaa tiettynä 
päivänä eikä näin ollen mitään erityisiä siirtymäsäännöksiä tarvita. 



 

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

Lausunto lakivaliokunnalle 26.10.2005 
 
 
 
 

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi voimassa 
olevan hallinto-oikeuslain vaatiman kolmijäsenisen tuomiovoivan päätöksentekokoonpanon keven-
täminen ehdotuksessa määritetyissä sillä tavoin ratkaistaviksi soveltuvissa asioissa. Tavoitteena on, 
että tuomarivoimavaroja saataisiin tuomarien määrää lisäämättä käyttöön nykyistä useamman asian 
ratkaisemiseksi samassa ajassa. Myönteisenä oikeusturvavaikutuksena olisi asioiden käsittelyaikojen 
lyheneminen, siis oikeudenkäyntien joutuisuuden paraneminen. Keventyvästä kokoonpanosta 
päätösten laatuun mahdollisesti aiheutuvat haitat ehdotuksessa on pyritty estämään valitsemalla 
asioiden vaativuudesta hallinto-oikeuksissa saadun kokemuksen perusteella tällaisessa kokoonpanossa 
ratkaistaviksi vain ne asiatyypit, joissa nykyisestä poikkeava vähäisempi tuomarimiehitys riittää 
pääsääntöisesti turvaamaan asiantuntevan käsittelyn. 
 
Lakiehdotus sisältää kolme pykälää, hallinto-oikeuslain 12 § muutettaisiin ja lakiin lisättäisiin 12 a ja 
12 b §. Ehdotuksen 12 §;n mukaan vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisissa asioissa 
peruskokoonpanoksi vahvistuisi kahden lainoppineen jäsenen ja yhden luonnontieteen tai tekniikan 
alaan perehtyneen jäsenen muodostama kolmen jäsenen kokoonpano, kun voimassa oleva laki edel-
lyttää kolmen lainoppineen jäsenen mukanaoloa ja siis neljän jäsenen kokoonpanoa. Lisäksi pykälässä 
mahdollistettaisiin, että myös yksijäsen voisi tehdä tiettyjä yksinkertaisia prosessiratkaisuja. 
 
Lakiehdotuksen tavoitteen kannalta keskeinen merkitys on 12 a §:n säännöksillä, joiden mukaan 
kahden hallinto-oikeustuomarin ja tietyt kokemuskvalifikaatiot täyttävän esittelijän muodostama 
kolmen henkilön kollegio olisi päätösvaltainen pykälän 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa. Tällä 
tavoin tehtävät päätökset muodostaisivat valtaosan kevennettyjen kokoonpanojen asioista. Lisäksi 
sanotun pykälän säännöksillä tehdään mahdolliseksi ratkaista yhden lainoppineen jäsenen ja yhden 
asiantuntijajäsenen kokoonpanossa, siis kahden jäsenen kollegiossa, mielenterveyslain mukaista 
hoidon jatkamista koskeva alistusasia. Ratkaisun tekeminen edellyttää kuitenkin jäsenten yksimieli-
syyttä. Näin ollen kaikissa kollegisissa päätöksentekotilanteissa säilyy myös lakiehdotuksen perus-
teella vaatimus, jonka mukaan ratkaisu perustuu vähintään kahden jäsenen yksimieliseen kantaan. 
 
Poikkeuksen kollegisesta päätösvaltaisuudesta muodostaa 12 b §, jonka mukaan yksi tuomari saisi 
ratkaista siinä mainitut asiat. Niille on tyypillistä niin asiaratkaisun kuin prosessitarpeiden kannalta, 
että oikeudelliset vaatimukset ovat hyvin yksinkertaisia ja intressi pienehkö. On syytä korostaa, että 
hallinto-oikeus on tarkoitettu monijäseniseksi tuomioistuimeksi, jolle yhden jäsenen päätösvaltaisuus 
on lähtökohtaisesti soveltumatonta. Nyt kysymyksessä oleva rajoitettu poikkeus on kuitenkin 
käytännön syistä riittävästi perusteltu. 
Ehdotetuista säännöksistä käy selvästi ilmi, että uudenlaiset kevennetyt kokoonpanot ovat vaihtoeh-
toisesti käytettävissä normaalin peruskokoonpanon sijasta. Jotta uudistuksen tavoitetta edistettäisiin, 
olisi uusia kokoonpanoja kuitenkin myös käytettävä lain sallimissa asioissa. Toisaalta on asianmu-
kaista ja aiheellistakin, että myös näissä asioissa, silloin kun niihin liittyy tavallisesta poikkeavia 
ongelmia, käytetään kolmen jäsenen peruskokoonpanoa, jos päätöksen laadun varmistaminen sitä 
edellyttää. 
 
On arvioitu, että lakiehdotukseen sisältyviä säännöksiä tehokkaasti soveltaen hallinto-oikeuksissa, 
joita on kahdeksan, vapautuisi uusien asioiden käsittelyyn vuositasolla yhteensä 6-7 hallinto-
oikeustuomaria. Arvio saattaa olla hieman optimistinen. Joka tapauksessa, kun muitakaan resurssei-
hin perustuvia kehittämismahdollisuuksia ei ole käytettävissä, ei tämän lakiehdotuksen merkitystä ole 
aihetta väheksyä hallinto-oikeuksien lainkäyttöön kohdistuvien vaatimusten jatkuvasti kasvaessa. 

Korkein hallinto-oikeus 
Hallintoneuvos Ahti Rihto HE 85/2005 vp 
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HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS 
26.10.2005 ylituomari 
Liisa Sahi 

 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Asia:   Hallituksen esitys HE 85/2005 vp Eduskunnalle laiksi hallinto-oikeuslain muuttamisesta. 

Yleistä 

Oikeusministeriössä on keväällä 2004 valmistunut hallintolainkäytön kehittämisohjelma 2004 -
2007. Hankkeen tarkoituksena ei ole muuttaa hallintolainkäytön perusteita, vaan kehittää 
hallintolainkäytön organisaatiota ja menettelyä niiden nykyisistä perusteista lähtien. Kyseinen 
esitys sisältyy kehittämisohjelmaan. Alueelliset hallintotuomioistuimet, hallinto-oikeudet, 
toimivat ensimmäisen asteen tuomioistuimina, mutta ovat käytännössä 
muutoksenhakutuomioistuimia. Esityksen lähtökohtana on osaltaan turvata asioiden joutuisa 
käsittely hallinto-oikeuksissa parantamalla hallinto-oikeuksien käytännön toimintaedellytyksiä. 
Hallinto-oikeuksien toimiala hallintolainkäytön alalla on yleinen. Siten hallinto-oikeuksiin tulee 
käsiteltäväksi hyvin monentyyppisiä asioita; niiden oikeudelliset kysymykset vaihtelevat 
helpohkoista hyvinkin vaikeisiin ja tulkinnanvaraisiin. Osa asioista on laajoja ja 
yhteiskunnallisestikin merkittäviä ja/tai niissä on kysymyksessä suuri taloudellinen intressi. 
Toteutuessaan esitys mahdollistaa hallinto-oikeuden tuomariresurssin kohdentamisen 
suuremmassa määrin oikeusturvan kannalta merkittävämpi en asioiden käsittelyyn sen sijaan, 
että lähes kaikki asiat laadustaan ja intressistään riippumatta käsiteltäisiin jatkossakin kolmen 
tuomarin kokoonpanossa. Esityksen lähtökohdat ja tavoitteet ovat varsin kannatettavia. 
 
Ehdotetut päätösvaltaiset kokoonpanot 
 
Peruskokoonpano ( 3 tuomaria) säilyisi ennallaan, kuten muutoksenhakutuomioistuimessa 
pitääkin. Lakiehdotus loisi mahdollisuuden käyttää monenlaisia päätösvaltaisia kokoonpanoja. 
Ehdotetun 12 a §:n mukaisia valituksia voitaisi ratkaista myös kahden jäsenen ja 
kelpoisuusvaatimukset täyttävän esittelijän taikka kahden jäsenen kokoonpanossa. 
Mielenterveyslain mukaiset hoidon jatkamista koskevat asian voisi ratkaista lainoppineen 
jäsenen ja asiantuntijajäsenen kokoonpanossa. Ehdotetun 12 b §:n mukaisissa valitusasioissa 
hallinto-oikeus olisi päätösvaltainen myös yksijäsenisenä. 
 
Lähes kaikissa nyt kysymyksessä olevissa asiaryhmissä esiintyy yksittäisiä ongelmallisempia 
tapauksia, mutta pääasiassa on kyse sellaisista asioista, joissa ei voi nähdä oikeusturvan millään 
lailla vaarantuvan, vaikka ne ratkaistaisiin pienemmässä kokoonpanossa. Poikkeustapauksissa on 
mahdollista käyttää peruskokoonpanoa ja kahden jäsenen kokoonpanon ollessa erimielinen asia 
on siirrettävä kolmijäsenisen kokoonpanon ratkaistavaksi. Tämän lokakuun alussa tuli voimaan 
hallinto-oikeuslain muutos (699/2005), jolla asiantuntijajäsen korvasi yhden lainoppineen 
jäsenen hallinto-oikeuslain 7 §:ssä tarkoitettujen asioiden käsittelyssä. Muutos, joka on 
sisällytetty ehdotettuun 12 §:ään, on koettu hyvin myönteisenä. Oikeusturvan kannalta 
esitykseen ei sisälly ongelmia. Siltäkin osin, että yksijäsen voisi ratkaista kysymyksen siitä, onko 
valitus tai muu lainkäyttöasia pantu vireille määräajassa tai onko hallinto-oikeus toimivaltainen 
käsittelemään siellä vireille pannun asian, esitys on kannatettava. Samoin siltä osin kuin yksi 
jäsen voisi päättää täytäntöönpanoa koskevan määräyksen antamisesta sekä myös hylätä 
suullisen käsittelyn tai katselmuksen toimittamista koskevan vaatimuksen. 

Eduskunnan lakivaliokunnalle kannanottona HE 85/2005 vp laiksi hallinto-oikeuslain 
muuttamisesta 
 
 
 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden johtoryhmän jäsenenä ja johtoryhmän kokouksessa 24.10.2005 
toimeksisaaneena ja johtoryhmässä tämän puheenvuoron peruslinjauksista käydyn keskustelun 
perusteella esitän seuraavaa: 
 
 

1. HE.n lähtökohdista 

HE 85/2005 vp 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Hallinto-oikeustuomari Veijo Tarukannel HE 85/2005 vp 

 



 

 
HE:ssä 85/2005 vp laiksi hallinto-oikeuslain muuttamisesta etsitään ratkaisua alueellisten hallinto-
oikeuksien ruuhkien aiheuttamiin pitkiksi venyneisiin käsittelyaikoihin. Keinoksi on valittu hallinto-
oikeuksien ratkaisukokoonpanon supistaminen eräissä asiaryhmissä. Kokoonpanovaihtoehdot ovat eräs 
mahdollisuus tässä pyrkimyksessä. Tämän vaihtoehdon käyttöön ottoon ei tule ryhtyä kuin perustellusti. 
Asiallisesti on kysymys oikeusturvan olemassa olevan tason ja valitulla keinolla saavutettavaksi 
oletetun tuotantotehon lisäyksen välisen, oikeusvaltiossa vakavan ja herkän suhteen ratkaisemisesta. 
Oikeusturva tason ja tuomioistuimen toiminnan tehokkuuden uudelleenarvioiminen ja tähän nojaavat 
ratkaisukeinot edellyttävät kokonaisvaltaista syvälliseen analyysiin perustuvaa valmistelua. Ei ole 
esimerkiksi asianmukaista irrottaa hallinto-oikeuksien kokoonpanojen supistamispyrkimystä HE:ssä 
esitetyllä tavoin tuon vakavan suhteen ratkaisemiseen vaikuttavista muista osatekijöistä. HE:ssä on siis 
tehokuuden tavoittelemisen tarkoituksessa etsitty ratkaisua ainostaan yhdestä osatekijästä. 
 
Alueellisen hallinto-oikeuden ratkaisukokoonpano/t on/ovat keskeinen osa niitä tekijöitä, joilla 
muotoillaan näistä tuomioistuimista saatavan oikeusturvan taso. Tuomioistuimen kokoonpanon rakenne 
on oikeusvaltiossa oikeusturvan laadun takaamisessa yksi ydintekijä. Muita laadullisia oikeusturvan 
tasoon vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi tuomioistuimen prosessien laatu, henkilökunnan 
ammattitaito, kokoonpanojen sisäinen työnjakoja tuomioistuimen lainkäyttötoiminnan johtamisen taso. 
Toiminnan tehokkuuteen vaikuttavat näiden tekijöiden ohella muun muassa kulloisetkin vaihtelevat 
juttumäärät ja juttulaadut, henkilökunnan määrä ja rakenne sekä käytettävissä olevat 
toimintamäärärahat. Kun nyt on kyse vastauksen hakemisesta tällä hetkellä vallitseviin pitkiin 
käsittelyaikoihin, niin on todettava luonnollisena asiana, että oikeusturvan tasoon vaikuttaa ilman muuta 
käsittelyajan pituus, joka ei kuitenkaan ole irrallinen tekijä vaan riippuvainen edellä luetelluista 
tekijöistä. Kun kyse on näin laajasta ja kokonaisvaltaisesta systeemistä ei ole ollut asianmukaista, että 
käsillä olevan HE:n valmistelu nojaa virkamiehistä koostuvan työryhmän työhön. Tällaisen alueellisten 
hallinto-oikeuksien oikeusturvan tason tosiasiallisen madaltamishankkeen valmistelun olisi tullut 
perustua poliittisesti vastuunalaiseen komiteavalmisteluun. Päätökset siitä, millä tasolla oikeusturvaa 
lainkäytössä annetaan, on tehtävä alusta saakka nimenomaan politiikan piirissä pitkäjänteisesti ja tuon 
oikeusturvan tason määräytymiseen vaikuttavien kaikkien merkittävien osatekijöiden 
kokonaisvaltaiseen analyysiin nojautuen. Motiivina eivät voi tässä kysymyksessä olla yksinomaan 
taloudelliset tekijät (esim. rahapula, virkamiesten vähentämistavoite tms.) tai eri aikoina vaihtelevista 
juttumääristä johtuvat ruuhkat, joista viimeksi mainitut saattavat tulevaisuudessa poistua tai kohdentua 
eri tuomioistuimiin tai eri jutturyhmiin. 
HE:stäkin ilmenee, että aika ajoin historian kuluessa ensi asteen hallintotuomioistuimen 
ratkaisukokoonpanon supistamisesta on haettu ratkaisua eri aikoina erilaisista syistä eri jutturyhmissä 
vallinneisiin ruuhkiin ja pitkiin käsittelyaikoihin. Oikeusturvan tason on siis aika ajoin annettu laskea 
lyhytjännitteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Näistä lyhytjänteisistä kokeiluista on aina palattu 
suhteellisen pikaisesti kokoonpanon perusrakenteeseen perustellen paluuta ensi asteen 
hallintotuomioistuimen asemalla tuomioistuinjärjestelmässä (roolilla) ja oikeusturvan tasovaatimuksella. 
Hyvä esimerkki on HE 65/1988 vp. Nyt on siis ajateltu ilmeisesti jälleen ajaudutun tilanteeseen, jonka 
ratkaisua haetaan oikeusturvan tason alentamisesta. HE 85/2005 vp sisältää lukuisia mainintoja 
oikeusturvasta, mutta asiallista analyysiä oikeusturva tasoon vaikuttavasta kokonaisuudesta ei ole tehty. 
Vaikka HE:n nimenomainen tavoite on säästää hallinto-oikeuksien työvoimaa yhtäällä (HE:n 
määrittämät vähämerkitykselliset asiat) ja keskittää sitä toisaalle (ilmeisesti tärkeämmät asiat), HE ei 
sisällä arviota esityksen mukaisten ratkaisujen tosiasiallisista vaikutuksista näiden tavoitteiden 
saavuttamiseen. HE nojaa tältä osin HE:n oman tavoitteenasettelun kannalta keskeisessä asiassa 
puhtaasti mielikuviin. Esimerkiksi käsitys 6,5 laskennallisen tuomarityövuoden tuottavuusvaikutuksesta 
ei nojaa mihinkään reaaliseen tietoon. HE:ssä ei siten ole lainkaan riittävää kokonaisvaltaista käsittelyä 
hankkeen vaikutuksista oikeusturvan tasoon eikä hallinto-oikeuksien toiminnan reaaliseen tehokuuteen. 
Esityksen valmistelu on vakavasti puutteellinen. 
 
Alueellisen hallinto-oikeuden ratkaisukokoonpanon perusrakenne on historiallisesti muotoutunut 
sellaiseksi kuin se on (3 jäsentäjä esittelijä). Tämä kokoonpano ilmentää myös hallinto-oikeuden roolia 
muutoksenhakutuomioistuimena. Hallinto-oikeuden käsittelemät asiat eroavat voimakkaasti esimerkiksi 
käräjäoikeuden käsittelemistä asioista. Hallinto-oikeuden asioissa tuomioistuin joutuu tutkimaan 
poliittisesti ohjatun ja demokraattisen hallinnon toimintaa. Hallinto-oikeus joutuu usein arvioimaan 
hallinnolle kuuluvan harkintavallan ja oman toimivaltansa välistä suhdetta ihmis-ja perusoikeuksien 
värittämissä tilanteissa. Monissa asioissa myös EY-oikeuden merkitys ainakin tulkintavaikutuksen 
kautta on merkittävä. Asioissa ovat tyypillisimmillään vastakkaisina osapuolina hallintoviranomainen ja 
yksityinen taho. Tästä asetelmasta johtuen oikeusturvan tasolle on asetettava erityisen kovat 
vaatimukset. Lisäksi hallinto-oikeuden ratkaisuilla on merkitystä hallinnon ohjaamisen kannalta. 
Hallinto-oikeudessa tuomioistuimen lakimiesten ammattitaidon kannalta on keskeistä aineellisen 
hallinnollisen normiston tunteminen. Prosessi joudutaan muotoilemaan aina kyseessä olevan aineellisen 
lainsäädännön määrittämänä. Aineellinen lainsäädäntö on hallinto-oikeuden alalla lisäksi nopeasti 
muuttuvaa. Hallinto-oikeudessa ei tulla toimeen, sikäli kuin halutaan ylläpitää laatua, kaavamaisella ja 
pikkutarkasti säännellyllä prosessijärjestelmällä. Käräjäoikeuden tai hovioikeuden kokoonpanoa tai 
kokoonpano vaihtoehtoja ei voida mitenkään perustellusti ja hyväksyttävästi pitää vertailupohjana 
haettaessa ratkaisua oikeusturvan tason ja toiminnan tehokkuuden väliseen suhteeseen alueellisten 
hallinto-oikeuksien kohdalla. 
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2. Ehdotetut kokoonpanot 
 
HE:ssä käytetään kokoonpanojen supistamisesta ja täten oikeusturvan tason alentamisesta nimityksiä 
kokoonpanojen keventäminen tai joustavoittaminen. Nuo termit vaikuttavat ensi silmäyksellä 
positiivisilta, mutta oikeusturvan tason kannalta tarkasteltuina ne eivät ole positiivisia lähdettäessä siitä, 
ettei ole osoitettu läheskään luotettavalla tavalla, että ehdotetut järjestelyt johtaisivat todennäköisesti 
käsittelyaikojen lyhentymiseen. Ehdotuksen 12 a §:n 1 momentissa on ehdotettu tiettyjen jutturyhmien 
osalta kaksi erityyppistä kokoonpanoa. Nämä ovat ehdotuksen mukaan lähtökohtaisesti vaihtoehtoisia, 
mutta kuitenkin lopulta riippuvaisia osin määrärahatilanteesta (esittelijä kokoonpanon jäsenenä on 
riippuvainen käytettävistä määrärahoista). Kaksijäsenisen kokoonpanon osalta asia on siirrettävä 
kolmijäseniseen kokoonpanoon, jos jäsenet eivät olisi ratkaisusta yksimielisiä. Ehdotuksen 12 §:n 1 
momentissa tarkoitetuissa asiaryhmissä olisi lopulta monenlaisia kokoonpanoja: peruskokoonpano tai 
kaksi nyt ehdotuksessa esitettyä kokoonpanoa ja vielä tilanteet, joissa vakituinen tuomari toimii 
esittelijänä korvaten esittelijän virassa olevan esittelijän. Osin valinta tulisi asiallisesti tapahtumaan 
sattumanvaraisten tekijöiden perusteella. 
Valinnan taustalla vaikuttaisivat reaalisessa hallinto-oikeuden toiminnassa sellaiset sattumanvaraiset 
tekijät kuin juttutilanne, käytettävissä olevat määrärahat ja käytettävissä olevat henkilöt. Kuitenkin 
tuomioistuimen kokoonpano on oikeusturvan tason kannalta keskeinen asia. Tällainen 
sattumanvaraisuus ei voi olla tässä asiassa oikeusvaltiossa hyväksyttävää. Valittaja ei voisi valittaa 
erikseen kokoonpanoratkaisusta. Käytännössä tuomioistuimen tuomarit valitsisivat asiakkaille hänen 
juttuaan varten kokoonpanon, mutta asiakas ei voisi mitenkään vaikuttaa kokoonpanoon. 
 
Oikeusturvan vaatimukset edellyttävät, että tuomioistuimen kokoonpanoratkaisut tehdään 
pitkäjänteisesti ja kestävästi sekä pysyvästi eikä joidenkin hetkellisten tilanteiden tai ongelmien 
lyhytjänteisten ratkaisupyrkimysten mielessä. Oikeusturvan kannalta ei ole perusteltuja kestävä ratkaisu 
turvautua ruuhkanpurkamisintressissä esittelijöille juttukohtaista korvausta vastaan annettuihin 
jäsenmääräyksiin ruuhkan hoitamiseksi. Selvästi parempi, pitkäjänteisempi ja kestävämpi ratkaisu on 
turvautua määräaikaisiin tuomareihin, jotka voivat toimia tuomareina muissakin kuin omissa 
esittelemissään jutuissa. Tämä parempi ratkaisu sisältäisi myös tarpeellisen joustovaran hetkellisten 
ruuhkien tai muiden sellaisten ongelmien hoitamiseen kuitenkin niin, että tuomioistuimen kokoonpano 
vastaisi tuomioistuimen asemaa ja oikeusturvan tasoille asetettavia vaatimuksia. Tätä parempaa 
ratkaisua tukee se Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa toteutettuja koeteltu järjestely, jossa tuomarit 
esittelevät juttuja säännönmukaisesti ja vielä painottuen niin, että he esittelevät vaikeita juttuja (oikea 
juttu oikealle henkilölle periaate). Tuomarit ja esittelijät on ehdottomasti erotettava toisistaan kyseen 
ollessa tuomioistuimen ratkaisukokoonpanon rakenteesta. 
 
On odotettavissa, että hallinto-oikeuksissa syntyy sisäisiä ristiriitoja esittelijöille rahaa vastaan 
annettavien jäsenmääräysten jakamisesta. Tältä osin ehdotettu järjestelmä näyttäisi johtavan myös 
siihen, että sellaisissa vaikeissa asioissa, joita ei ehdotuksessa ole esitetty supistettuihin 
kokoonpanoihin, toimivat taitavat esittelijät eivät mitä ilmeisimmin voisi saada näitä määräyksiä, kun 
heidän työpanostaan ei ole aihetta käyttää ehdotuksen 12 § §:ssä tarkoitettuihin asioihin (joissa niissäkin 
on kyllä vaikeita ja vaativia asioita). Jäsenmääräyksiä saisivat ilmeisesti ne esittelijät, jotka sattuvat 
olemaan ehdotuksen määrittelyn mukaan helpohkoissa asiaryhmissä. Määräykset eivät varmastikaan 
seuraisi virkaylennysperusteiden mukaista järjestelmää. Juttukohtainen virassapysymisoikeus 
esittelijäjäsenellä on konstruktio, jolla on vähäinen kosketuspinta reaalimaailmaan. 
 
Kahden tuomarin kokoonpano merkitsisi yksinkertaisesti oikeusturvan tason alentamista. 
Yksimielisyysvaatimus kokoonpanon perustana on erikoinen ja osin sattumanvaraisuutta aiheuttava 
tekijä. HE:een ei sisälly mitään pätevää analyysiä peruskokoonpanon jäsenten rooleista ja panoksesta 
oikeusturvan tason kannalta. Viittaaminen (HE s. 10) "Hallinto-oikeuksien työryhmäselvitykseen 2003" 
ei riitä, koska tuo selvitys on monella tavalla ongelmallinen: siitä puuttuu varsinainen ongelmanasettelu, 
siinä ei ole julkilausuttua käsitystä hallinto-oikeuksien tulevaisuuden prosessijärjestelmän perusteista, 
tilastoaineksen käsittely ei täytä tieteellisyyden vaatimuksia, siitä puuttuu tyystin kiinnikkeet selvitettyjä 
asioita koskevaan edeltävään tieteelliseen ja muuhun keskusteluun, sen johtopäätöksiä tai ehdotuksia ei 
voida sitoa varsinaisesti mihinkään. 

HE:ssä yhden tuomarin jutuista lausun jäljempänä. 

3. Vähämerkityksellisiksi HE:ssä määritellyistä jutturyhmistä 

3.1. Juttujen luokittelusta 

Jutturyhmien määrittäminen suppeampiin kokoonpanoihin sopiviksi ja siten oikeusturvavaatimusten 
kannalta vähämerkitykselliseksi ei nojaa HE:ssä riittävään ja monipuoliseen erittelyyn. HE:ssä (sivujen 
13 ja 14 vaihteessa) pyritään erittelemään oikeusturvan käsitettä, mutta tämä erittely jää irralliseksi ja 
tarkasteltaessa varsinkin vähämerkityksellisiksi määritettyjä jutturyhmiä, ei voi tulla 



 

kuin johtopäätökseen, että tätäkään erittelyä ei ole juttujen luokittelussa sovellettu joko lainkaan tai 
ainakaan johdonmukaisesti. HE:ssä tosin toistetaan useassa kohdassa oikeusturvan käsitettä, mutta se ei 
näytä saaneen tässä juttujen luokittelussa mitään johdonmukaista ja kantavaa sisältöä. Käsitteen taaja 
käyttö viitannee siihen, että tosiasiassa juttujen luokittelu vähämerkitykselliseksi ja tärkeiksi onkin ollut 
tosiasiassa käytännössä mahdoton tehtävä. Luultavasti lopullista valintaa ja vähämerkityksellisten 
juttujen joukon muotoutumisen todellista perustetta kuvaa HE (s. 10) oleva luonnehdinta: "Ehdotukset 
koskevat siinä määrin suppeaa osaa hallinto-oikeuksien asioista, ettei niillä ole vaikutusta hallinto-
oikeuksissa käsiteltävien asioiden keskimääräisiin käsittelyaikoihin. Jotta kokoonpanojen 
keventämisellä olisi vaikutusta käsittelyaikoihin, kokoonpanosääntelyä on muutettava siten, että 
pienempi päätösvaltainen kokoonpano kuin kolmen tuomarin kokoonpano on mahdollinen riittävän 
suuressa osassa hallinto-oikeuksien käsittelemistä asioista." Tämä lähtökohta ei soinnu hyvin yhteen 
oikeusturva-ajattelun kanssa. Mitään takeita tuottavuusvaikutuksesta ja sen suhteesta 
käsittelyaikoihinkaan ei tosiasiassa voida HE:n pohjalta päätellä. Tosiasiassa ehdotuksen mukainen 
vähämerkityksellisten asioiden joukko on laajuudeltaan sellainen, että ehdotuksen tultua mahdollisesti 
hyväksytyksi, ei enää voida puhua hallinto-oikeuden peruskokoonpanosta, koska nämä 
poikkeuksellisina ehdotuksessa pidetyt järjestelyt kattavat niin suuren osan hallinto-oikeuksien asioista. 
 
On myös niin, että mikä ammattituomarista saattaa näyttää helpottaja yksinkertaiselta asialta, ei ole sitä 
yksityisen valittajan näkökulmasta. Oikeusturvan tasoa vartioidaan oikeusvaltiossa juuri tuon yksityisen 
asiakkaan suojan tähden. 
 
Juttujen luokittelu tärkeisiin ja vähämerkityksellisempiin ei nojaa HE:ssä systemaattiseen ihmis-ja 
perusoikeustarkasteluun. Tämä ongelma on yleisperusteluissa ja yksityiskohtaisissa perusteluissa. Tätä 
voi pitää sangen vakavana puutteena. Voi kysyä, miksi tätä ihmis- ja perusoikeuspuolta ei ole nostettu 
esiin ehdotuksen merkitessä kuitenkin oikeusturvan tason alentamista useissa ihmis-ja 
perusoikeusherkissä asiaryhmissä. 

Nämä edellä mainitut puutteet ja ongelmat ilmenivät jo HE:n taustalla olevan työryhmän työssä. 3.2. 

Joitakin lyhyitä huomioita eräistä ehdotuksen 12 §:n 1 momentissa määritellyistä asioista: 

1. kohta 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kanta on, ettei tuloverotuksen osalta vähämerkitykselliseksi voida 
luokitella mitään asiaa verotuksen perusteisiin vaikuttavien tekijöiden pohjalta kuten ehdotuksessa on 
tehty. Perintö- ja lahjaverotuksen puolella omaisuuden arvostus on verovelvollisten ja veronsaajapuolen 
kannalta keskeinen kysymys yleensä. Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa viime vuosina tältä osin 
erityisen merkittäviä ovat olleet sukupolvenvaihdoksiin liittyneet verotukselliset tilanteet. Asiat ovat 
jatko muutoksenhakurajoitusten alaisia. 

2. kohta 
 
Maankäyttö-ja rakennuslain 18 luvun lupajärjestelmät ja 23 luvun poikkeamisasiat ovat erityisen 
merkityksellisiä lupien hakijoille. Niissä on usein kyse myös maanomistajien tai -haltijoiden 
tasavertaisuudesta. Näissä jutuissa on monesti kyse eri yksityisten asianosaisten keskinäisten 
julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen sisältyvien oikeuksien ja sietämisvelvollisuuksien 
ratkaisemisesta. Asioissa on kyse myös kunnallisen itsehallinnon ja valtion valvonnan väliseen 
suhteeseen liittyvistä kysymyksistä. Nämä asiat ovat vahvasti perusoikeussidonnaisia (omaisuuden 
turva, ympäristöperusoikeus, tasavertaisuus, kunnallinen itsehallinto, oikeussuoja). On jopa tavattoman 
erikoista, että nämä asiat on luokiteltu vähämerkityksellisiksi. Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa esim. 
poikkeamisasiat kuuluvat nykyisin lähes täydellisesti tuomarien esiteltäviin asioihin, 
mikä viittaa asioiden vaativuuteen. Asiat sisältävätkin poikkeuksellisen vaikeita oikeudellisia 
kysymyksiä ja näyttöongelmia. 
 
5-6. kohdat 
 
Nämä asiat liittyvät perusoikeuksien toteuttamiseen erittäin vahvasti. Ensin mainitut liittyvät 
vapaudenriistoon, omantunnon ja mielipiteen vapauteen sekä yksityisyyteen. Jälkimmäiset mielipiteen 
vapauteen ja kokoontumisoikeuteen. 

7. kohta 
 
Näyttää siltä, että sosiaaliasiat on HE:ssä hyvin laajasti koettu vähämerkityksellisiksi asioiksi. 
Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on sellainen käsitys, etteivät nämä asiat ole koskaan näissä jutuissa 
esiintyvien asiakkaiden kannalta vähämerkityksellisiä. Näiden asioiden määrittely 
vähämerkityksellisiksi merkitsee mitä ilmeisimmin näissä jutuissa esiintyvien asiakasryhmien vähäistä 
arvostusta. Nämä jutut ovat perustuslain 19 §:n kannalta herkkiä. Merkitystä on näissä asioissa myös 
tasavertaisuudella ja oikeussuojalla. Jutut ovat usein juridisestikin mutkikkaita ja näyttökysymysten 
osalta sekavia. Asiakkaat eivät näissä asioissa osaa usein hoitaa asiaansa hallinto-oikeudessa kovin 
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hyvin. Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa ei uskaltauduta toteamaan kovin yksiselitteisesti, että näissä 
asioissa oikeuskäytäntö olisi vakiintunut. Voi kysyä, että mikä oikeuskäytäntöjä miltä osin. Useat 
asioista ovat jatkomuutoksenhakurajoitusten alaisia. 

8. kohta 

Nämä asiat ovat ihmis- ja perusoikeuksien kannalta herkkiä. 

9. kohta 

Nämä asiat ovat selvästi perusoikeusherkkiä. 

10. kohta 

Tässä kohdin on erikoista, että vähämerkitykselliseksi on määritelty nimenomaan perusopetuslain 
mukaiset asiat. Miksi ei lukio- tai muuhun opetukseen liittyvän lainsäädännön soveltaminen? Joka 
tapauksessa perusopetus on perusoikeussuojattua aluetta. Esimerkiksi oppilaaksi ottamista koskevat 
asiat tulevat hallinto-oikeuteen siten, että ensin valitetaan lääninhallitukseen (hallintoviranomainen) ja 
vasta sieltä tuomioistuimeen (alueelliseen hallinto-oikeuteen), josta ei enää ole 
jatkomuutoksenhakuoikeutta KHO:een. Asiat ovat usein tulkinnanvaraisia ja lääninhallituksen päätökset 
suuresta jutturnäärästä johtuen näytön arvioinnin ja johtopäätösten osalta suppeahkosti perusteltuja. 

11. kohta 
 
Ainakaan maksuvapautuslain mukaiset asiat eivät ole yksinkertaisia (hallintoviranomaisen 
harkintavallan laajuudesta huolimatta) eivätkä toisiinsa verraten samanlaisia. Usein on kyse 
tasavertaisuudesta. 
 
Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että asiaryhmien luokittelu ei nojaa riittävän perusteelliseen 
erittelyyn. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsityksen mukaan esim. edellä analysoituja asiaryhmiä ei 
voida pitää sellaisina, että niiden käsittelyssä oikeusturvan tasoa olisi syytä alentaa kokoonpanoa 
pienentämällä. Kun edellä ongelmalliset asiaryhmät poistetaan vähämerkityksellisten joukosta, 
jäljelle jää niin vähän asioita, etteivät HE:n omat laajaan vähämerkityksellisten asioiden joukkoon 
pyrkimisen tavoitteet täyty. 
 
3.3, Mielenterveysalistukset 
 
Näissä asioissa on kyse henkilökohtaisen vapauden riistosta ja samalla ihmisen terveyden Suojasta 
perustuslain kannalta ajatellen. Näiden asioiden esiin ottaminen ehdotuksessa perustunee 
yksinkertaisesti siihen, että näitä asioita on hallinto-oikeuksissa paljon. Ne ovat varmaan juristien 
silmillä katsottuina yksinkertaisia. Vahvan ihmis-ja perusoikeussidonnaisuutensa vuoksi asiat ovat 
kuitenkin potilaiden kannalta merkittäviä Kyse on myös oikeusvaltion rakenteiden ylläpidosta. 
Ehdotuksessa esitellyistä syistä ei ainakaan näiden asioiden käsittelykokoonpanoille hallinto-oikeudessa 
ole aihetta tehdä mitään sen jälkeen, kun laki 698/2005 on tullut voimaan. 
 
3.4. Yhdenmiehenasiat 
 
Ehdotuksen 12 b §:n tarkoittamista asioista ovat hallinto-oikeuden käsityksen mukaan aidosti 
yksinkertaisia asioita pykäläehdotuksen 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut asiat. Ne ovat maksuja, 
joiden perusteet on laissa tarkoin määrätty. Maksut eivät ole erityisen korkeita. Kuitenkin tältäkin osin 
on otettava huomioon mahdolliset ihmisoikeussopimuksesta tulevat vaatimukset sikäli, että on 
mahdollista esittää näiden asioiden edellyttävän rikosprosessin kaltaista menettelyä tuomioistuimessa. 
Hallinto-oikeuden käsitys on kuitenkin se, että nämä ovat tyypillisiä ja perinteellisiä hallinnollisia 
seuraamuksia, joissa ei ihmisoikeussopimuksenkaan perusteella ole perusteltua edellyttää muuta kuin 
normaalia hallintolainkäytön menettelyä. Näissä asioissa on siis mahdollista supistaa kokoonpanoa. 
Yksi vaihtoehto on yhdenmiehenkokoonpano. 
 
Ehdotuksen 12 §:ssä tarkoitetut yhdenmiehenkokoonpanot on myös mahdollista toteuttaa 
oikeusturvan vaarantumatta. 
 
4. Johtopäätökset 
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mielestä hallinto-oikeuden kehittämisen on nojattava kestäviin 
rakenteellisiin ratkaisuihin, joita ei pidä lähteä tekemään hätäisesti joidenkin ajankohtaisten 
ruuhkautumisongelmien vuoksi. Hallinto-oikeudessa on tehty vaativa prosessin laatua ja 
tuomaripainotteista toimintaa koskeva kokeilu 1.7.2004-31.7.2005, josta on laadittu perusteellinen 
raportti "Kontrollista kollektiivisuuteen" (OM, Toiminta ja hallinto 2005:12). Tuossa raportissa on 
esitelty tällaisia pysyviä keinoja hallinto-oikeuden työn kehittämiseksi niin, että oikeusturvan taso säilyy 
samalla, kun toimintaan saadaan lisää tehoa. 



 

 
Sikäli kuin on kyse nyt esillä olevasta HE:stä, hallinto-oikeus katsoo, että ehdotuksen 12 b §:n 1 
momentin 1 ja 2 kohdissa tarkoitetut maksuasiat voidaan organisoida pienempään kokoonpanoon kuin 
nykyinen normaali kokoonpano. Tällainen kokoonpano voi hyvin olla yhden miehen kokoonpano. Sama 
koskee yhdenmiehenkokoonpanoon tarkoitettuja ehdotuksen 12 §:ssä määriteltyjä juttuja. Hallinto-
oikeus ei pidä asianmukaisena, että luodaan kokoonpano, jossa esittelijä toimii rahaa vastaan 
esittelijäjäsenenä. Myöskään ehdotuksen 12 § §.ssä tarkoitettuja 2 jäsenen kokoonpanoja 
pykäläehdotuksessa tarkoitetuissa asioissa ei pidetä hyväksyttävänä. 
 
Sen sijaan hallinto-oikeus katsoo, että hallinto-oikeuden prosessinjohtojärjestelmää ja 
johtamisjärjestelmää on uudistettava esimerkiksi niiden kokemusten mukaan, joita on saatu 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden laatukokeilusta. Hallinto-oikeuksien mahdollisuuksia käyttää 
tarvittaessa määräaikaisia tuomareita ajankohtaisten ruuhkien purkamiseen on selvästi nykyisestä 
parannettava. Tämä on luonnollisesti rahaa koskeva kysymys. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 
kokeilussa saatiin erittäin myönteisiä kokemuksia siitä, että tuomarit toimivat esittelijöinä ja 
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mieluummin vaikeissa asioissa. Tähän liittyen kokeilun raportissa on esitetty malli hallinto-oikeuksien 
operatiivisen yksikön eli jaoston rakenteesta, jolla taattaisiin kaikin puolin toimiva ja tehokas järjestely 
tulevaisuudessa. 
 
Asiassa ei ole osoitettu, että HE:n mukaisella hankkeella saavutetaan mitään rahallisia säästöjä 
puhumattakaan siitä, että arvokasta työpanosta voitaisiin esitetyillä toimilla kohdentaan nykyistä 
paremmin. On myös todettava, että ehdotuksessa ei ole lainkaan pohdittu sitä, mitä hankkeen 
toteuttaminen tosiasiassa merkitsee työrutiinien ja työnkuvien muutosten tasolla (esim. erilaisten 
juttujen seulonta, henkilöiden ohjaileminen erilaisiin kokoonpanoihin eri rooleissa, juttujen siirtely 
edestakaisin erilaisiin kokoonpanoihin, hallinto-oikeuden toimiston ja esittelijöiden sekä tuomareiden 
väliset työnjaot yms. yms.). 
 
Hämeenlinnassa 25.10.2005 
 
Veijo Tarukannel 
hallinto-oikeustuomari, jaoston puheenjohtaja, dosentti 
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Hallinto-oikeustuomarit ry HE 85/2005 vp 
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KANNANOTTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ HE 85/2005 vp laiksi hallinto-oikeuslain 
muuttamisesta 

 
 
 
 

Hallinto-oikeustuomarit ry on suhtautunut lähtökohtaisesti myönteisesti 
kaikkiin tuomioistuinlaitoksen ja hallinto-oikeuksien perustehtävien kehit-
tämistä koskeviin hankkeisiin. Yhdistys osallistuu oikeuspolitiikkaan ja pi-
tää tärkeänä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja oikeusturvan toteutu-
mista ja suhtautuu kriittisesti hankkeisiin, joiden epäillään vaarantavan 
näiden periaatteiden toteutumista. Hallinto-oikeuksien työn tehokkuuden 
lisäämisen kannalta yhdistys pitää tärkeämpänä hallinto-oikeuksien virka-
rakenteen muuttamista tuomaripainotteisempaan suuntaan, kuin ehdotettua 
menettelyä kokoonpanojen muuttamisesta. Tuomarien määrän lisääminen 
suhteessa esittelijöiden määrään ja tuomarien esittelytehtävien lisääminen 
olisi selkeämpi ja linjakkaampi ratkaisu ja antaisi joustavammat mahdol-
lisuudet tehostaa toimintaa. Kokonaiskustannuksissa ei oletettavasti olisi 
suurtakaan eroa. Yhdistys kannattaa tuomioistuinten kehittämisessä pitkän 
aikavälin kestäviä ratkaisuja, eikä muutoksia, jotka johtuvat jostakin ajan-
kohtaan sidoksissa olevista asioista. 
 
Lähtökohdat 
 
Hallinto-oikeudet turvaavat yksittäisissä asioissa antamillaan ratkaisuilla 
omalta osaltaan hallinnon lainalaisuuden toteutumista, minkä lisäksi hal-
linto-oikeuksien ratkaisut ohjaavat usein hallintotoimintaa laajemmaltikin. 
Hallinto-oikeuskäsittelyä edeltää useimmissa asiaryhmissä hallinnon sisäi-
nen oikaisu- ja muutoksenhakuvaihe, joten hallinto-oikeudet ovat selkeästi 
Suomen hovioikeuksin ja Ruotsin kamari oikeuksiin verrattavia muutok-
senhakutuomioistuimia. Hallinto-oikeuksien ratkaisut jäävät asiassa usein 
ainoaksi tuomioistuinratkaisuksi. Hallinto-oikeuksien merkitys hallinto-
asioiden oikeusturvajärjestelmässä on siten merkittävä. 

Hallinto-oikeuksissa käsiteltävien asioiden sisältämän oikeusturvaintressin 
vuoksi on välttämätöntä, että asiat ratkaistaan pääsääntöisesti kollegiaali-
sesta" kolmen tuomarin kokoonpanossa. Hallinto-oikeuksissa käsitellään 
kuitenkin laadultaan hyvin erityyppisiä asioita. Asioiden joutuisan käsittelyn 
turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista, että voimavaroja voidaan kohdentaa 
siten, että selvästi yksinkertaiset asiat voidaan käsitellä pienemmässä kuin 
normaalikokoonpanossa. Kokoonpanojen muuttaminen ei kuitenkaan ole 
yksinkertaista ja se aiheuttaa tukun muita kysymyksiä. Työmenetelmät ja 
rutiinit, joita ei tarvitse erikseen miettiä, tuottavat osaltaan tehokkuutta. 
Tehokkuutta vähentää se, kun poiketaan rutiinimenettelystä ja joudutaan 
esimerkiksi miettimään sitä, mihin kokoonpanoon kukin juttu viedään. 
 
Keskisuurissa hallinto-oikeuksissa esittelijällä on oma asiaryhmä, eli hän 
tekee esimerkiksi tietyistä kunnista tulevia verovalitusasioita. Niitä tehdään 
vanhimmasta päästä yleensä noin viisi juttua viikossa, jotka viedään 
tarkastavalle jäsenelle ja sitten istuntoon. Menetelmä, jossa esittelijä alkaisi 
erottelemaan ehdotuksen mukaisia helpohkoja juttuja erilleen erilaiseen 
kokoonpanoon, vie jo sinänsä työaikaa. 
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Ehdotetuista muutoksista 
 
Hallituksen esitystä yhden tuomarin kokoonpanosta (lakiehdotus 12a § 3 
mom) voidaan kannattaa. Edellä mainittuun hallinto-oikeuksien hallintoa 
ohjaavaan vaikutukseen ja oikeusturvaan viitaten on korostettava, että asian 
siirtäminen normaalikokoonpanoon tulee olla alhainen. 
 
Yhdistys on jo lausunnossaan työryhmämietinnöstä todennut mielenter-
veyslain mukaisten jatkopäätösten (lakiehdotuksen 12a § 2 mom.) osalta, 
että alaikäisten potilaiden kohdalla olisi harkittava pitäytymistä nor-
maalikokoonpanossa, koska alaikäisen tahdosta riippumattomaan hoitoon 
määräämisen edellytyksenä vakava mielenterveyden häiriö, joka on selvästi 
epämääräisempi käsite kuin täysikäisten osalta edellytetty mielisairaus. 
 
Vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset asiat ovat laadultaan ja 
asiapuoleltaan hyvinkin erilaisia ja erityyppisiä. Tämän vuoksi ympäristöjä 
vesiasioiden kokoonpano tulisi olla joustava. Pääsääntönä tulee kuitenkin 
olla jatkossakin nelijäseninen kokoonpano, mutta mahdollisuus myös 
kolmijäseniseen kokoonpanoon, jonka käyttö voi tosin jäädä vähäiseksi. 
Vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden ratkaiseminen 
asianmukaisesti valitusasteessa edellyttää kahta lainoppinutta, tekniikan ja 
luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomaria eli nelijäsenistä kokoonpa-
noa. 
 
Hallinto-oikeuksien esittelijöiden urakierto on nykyisin varsin vähäistä ja 
olisi ensiarvoisen tärkeää, että esittelijät saisivat kokemusta tuomarin teh-
tävistä. Yhdistys suhtautuu kuitenkin jonkin verran varauksella ehdotuk-
seen kahden tuomarin ja esittelijän kokoonpanosta, koska saavutetun 
säästön ohella kokoonpanoratkaisu tuo esille muita ongelmia. Esittelijän 
toimiminen jäsenenä on esittelijöiden virkamiesoikeudellisen aseman vuoksi 
ongelmallinen. Perustellumpi ratkaisu olisi, kuten jo aiemmin on todettu, 
lisätä pitkällä tähtäimellä määräaikaisten tuomareiden määrää, koska tällöin 
tuomari voisi toimia muissakin jutuissa jäsenenä kuin itse 
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esittelemissään. Ratkaisu olisi hallinto-oikeuden työnjaon kannalta jousta-
vampi. 
 
Ehdotuksen mukaiset esittelijöiden jäsenmääräykset on vaikea kohdentaa 
oikeudenmukaisesti hallinto-oikeuksien sisällä, koska ne ovat mahdollisia 
vain tietyissä asiaryhmissä. Lakiehdotuksen 12a §:n 1 momentissa esitetyn 
listan mukaisia asioita esittelevät usein aloittelevat esittelijät ja notaarit. 
Todellinen resurssisäästö ja tuomarikokemus esittelijöille syntyisi, jos ai-
nakin kokeneimmat esittelijät voisivat toimia jäseninä myös omissa asiois-
saan. Jotta jäsenmääräys olisi motivoiva ja kannustava, sen tulisi kohdentua 
niille, jotka virkaylennysperusteiden mukaan ovat ansioituneimpina 
oikeutettuja määräyksen saamaan, eikä niille, jotka sattuvat olemaan esit-
telijänä ehdotuksen mukaan helpohkossa asiaryhmässä. 
 
Jos ehdotettuun esitteiijäjäsenyyteen päädytään, on korostettava, että esit-
telijän virkamiesoikeudelliseen asemaan ei kuulu tuomarina toimiminen. 
Esittelijöille on sen vuoksi maksettava korvausta lisääntyneestä työmäärästä 
ja vastuusta päätöksenteossa. Korvauksen perusteet ja määrät tulisivat olla 
yhdenmukaiset hovioikeuksien viskaaleille maksettavien korvausten kanssa. 
Mainittakoon tässä yhteydessä, että vuonna 1993 valtiopäivien käsiteltävänä 
olivat esitykset sekä hovioikeuksien että silloisten lääninoikeuksien 
kokoonpanojen muuttamisesta ruuhkautuneen työtilanteen johdosta. 
Hovioikeuksien viskaaleille esitettiin tuossa yhteydessä lisäpalkkiota 
lisääntyneestä työmäärästä ja vastuusta, kun taas lääninoikeuksien osalta 
esitys perustui saavutettaviin säästöihin eikä lisäpalkkioita esitetty. Hovi-
oikeuksien esittelijöille on tuosta lähtien maksettu lisäpalkkiota oikeusmi-
nisteriön määräyksillä. Epäyhtenäiselle käytännölle lisäpalkkioiden suhteen 
ei ole missään vaiheessa oikeusministeriön taholta esitetty perusteita. 
 
Ehdotukseen kahden tuomarin kokoonpanosta yhdistys suhtautuu eri-
tyisin varauksin. Oikeusturvan kannalta on arveluttavaa, että jonkin asia-
ryhmän asiat mielletään jo lähtökohtaisesti sellaisiksi helpohkoiksi asioiksi, 
joissa oltaisiin yksimielisiä. Jos kaksi tuomaria on istunnossa asian rat-
kaisemisesta eri mieltä, juttuun otetaan mukaan kolmas jäsen ja käsittelyä 
jatketaan sen jälkeen, kun kolmas jäsen on tutustunut asiaan. Eri mieltä 
olemisesta aiheutuu siten lisää työtä sekä esittelijälle että jäsenille. On myös 
olemassa vaara, että tällainen menettely voi jossakin tulkinnanvaraisessa 
tapauksessa jopa vaikuttaa tuomarin ratkaisuun. Normaalissa kolmen 
jäsenen kokoonpanossa jäsenen erimielisyys ei aiheuta mitään lisätoimen-
piteitä asian siirtämisen ja uuden käsittelyn muodossa. 
 
Eri kokoonpanojen käytön on oltava mahdollisimman yhdenmukaista ja 
ennustettavaa. Oikeudenkäynti ei näytä oikeudenmukaiselta, jos jo se, mihin 
kokoonpanoon juttu menee on sattumanvaraista riippuen ensinnäkin siitä, 
missä hallinto-oikeudessa asia ratkaistaan ja toisaalta hallinto-oikeuden 
sisällä, riippuen työtilanteesta ja käytettävissä olevista määrärahoista. 
Ehdotettu menettely voi johtaa siihen, että loppuvuodesta esittelijä-jäsenen 
ja kahden tuomarin kokoonpanossa normaalisti ratkaistavat asiat, joista 
ollaan yksimielisiä ratkaistaankin kahden tuomarin kokoonpanossa 
määrärahojen loputtua. 
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Hallinto-oikeusprosessiin kuuluu olennaisena osana asian selvittäminen, 
joka vaatii kunkin asiaryhmän erityistä substanssiosaamista. Oikeusvar-
muutta takaa osaltaan se, että hallinto-oikeudet on organisoitu jaostoihin, 
jotka ovat jossain määrin erikoistuneita tiettyihin asiaryhmiin. Kokemuksen 
ja ammattitaidon monipuolistamiseksi käytetään tehtäväkiertoa eri ja-
ostoilla. Perehtyminen uuteen asiaryhmään on tarkoituksenmukaista kolmen 
tuomarin kokoonpanossa. Kolmannen tuomarin poisjäämisen tuottama 
ajansäästö on vähäinen, koska kokeneet tuomarit osaavat suhteuttaa 
kolmantena jäsenenä käyttämänsä ajan kulloisenkin asian vaatimalla tavalla. 
Joissakin asioissa kolmannen tuomarin työpanos voi olla ensiarvoisen tärkeä 
ja täydentää ratkaisukokoonpanon asiantuntemusta ratkaisevasti. 
 
 
 
 

Tuomas Salo 
Hallinto-oikeustuomarit ry:n puheenjohtaja 



 

 
Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 
 
 

Hallituksen esityksen (HE 85/2005 vp) ehdotukset valitusten käsittelyn nopeuttamiseksi 
tinkimättä kuitenkaan oikeusvarmuudesta ovat pääosin hyviä. 
 
Vähimmäiskokoonpano on perusteltu yksinkertaisissa vesi- ja ympäristöasioissa. Monet 
vesi- ja ympäristöasiat ovat kuitenkin teknistä asiantuntemusta vaativia, laajoja sekä ympä-
ristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti merkittäviä. Ympäristölupa-asioissa on 
lisäksi otettava huomioon, että vuoden 2000 lainmuutoksen yhteydessä yhteen lupa-asiaan 
koottiin useita aikaisemmin erikseen luvitettuja asioita (esimerkiksi vesiasiat, jätehuolto, 
meluasiat, ilmansuojelu). Samalla lisättiin uusia elementtejä lupa-asian käsittelyyn 
(esimerkiksi paras käyttökelpoinen tekniikka, BAT ja energiatehokkuus), jotka korostavat 
teknisen asiantuntemuksen merkitystä. Näin ollen vesi- ja ympäristölupa-asiat edellyttävät 
oikeusvarmuuden vuoksi sekä asiassa tarvittavan teknisen asiantuntemuksen vuoksi riittävän 
iaajaa kokoonpanoa. Useimmissa vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisissa asioissa onkin 
tarpeen käyttää esityksen 12 §:n 2 momentin mahdollistamaa nelijäsenistä kokoonpanoa. 
 
Täytäntöönpanoa koskevasta määräyksestä voi ehdotuksen mukaan päättää yksi jäsen. Vesi- 
ja ympäristöasioissa saattaa täytäntöönpanoa koskevan määräyksen merkitys olla 
ympäristöllisesti, yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti varsin merkittävä. Laissa tulisikin 
mahdollistaa se, että ainakin merkittävissä asioissa täytäntöönpanoa koskevan määräyksen 
antaa asian muiltakin osin ratkaiseva kokoonpano. Edellä sanottu soveltuu myös suullisen 
käsittelyn ja katselmuksen pitämisestä päätettäessä. 
 
 
 
 
 

Jukka Leinonen 
ympäristöneuvos 
 
Valtionhallinnon erityisalojen ja tuomioistuinten diplomi-insinöörit ry 

 
SUOMEN ASIANAJAJALIITTO 
Asianajaja Mikko Kemppainen 
Simonkatu 12 B 20 
00100 HELSINKI 

MUISTIO 
 
 

26.10.2005 

HE 85/2005 vp 

 

Eduskunnan lakivaliokunta 
00102 EDUSKUNTA 
 
 
 
 
 
 

Lakivaliokunnan kokous 27.10.2005 
 
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI HALLINTO-OIKEUSLAIN MUUT-
TAMISESTA (HE 85/2005) 

1. 

27.10.2005 

HE 85/2005 vp 

 



 

Yleist ä 

Hallituksen esityksessä HE 85/2005 ehdotetaan hallintolakia muutettavaksi siten, että alueellisten 
hallinto-oikeuksien toiminta tehostuisi ja hallintolainkäyttöasioiden käsittely nopeutuisi. Näihin 
tavoitteisiin pyritään ehdottamalla hallinto-oikeuksien päätösvaltaisten kokoonpanojen muuttamista 
seuraavasti: 

• erikseen laissa mainituissa asiaryhmissä esittelijät olisivat päätösvaltaisen hallinto-
oikeuden kokoonpanon jäseniä esittelemissään asioissa; 

• erikseen laissa mainituissa asiaryhmissä päätöksen voisivat tehdä myös kaksi hallinto-
oikeustuomaria tai tuomari ja asiantuntijajäsen, jotka ovat päätöksestä yksimielisiä; 

• yhden tuomarin päätösvaltaa prosessuaalisissa ratkaisuissa laajennettaisiin, ja erikseen 
säädetyissä asiaryhrnissä yksi tuomari voisi tehdä myös pääasiaratkaisun. 

 
Suomen Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että hallinto-oikeuksien toimintaa tehostetaan hallin-
tolainkäyttömenettelyssä ratkaistavien valitusasioiden käsittelyn nopeuttamiseksi. Perustuslain 21 
§:ssä säädetty oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä on turvattava myös 
hallintolainkäytössä. 
 
Suomen Asianajajaliitto kuitenkin katsoo, että hallinto-oikeuksien toiminnan tehostaminen ei saa 
johtaa niiden ratkaisutoiminnan varmuuden ja luotettavuuden heikkenemiseen ja sitä kautta 
asianosaisten oikeusturvan vaarantumiseen. Lainsäädäntöä uudistettaessa on huolehdittava siitä, että 
hallinto-oikeuksien valitusasioissa tekemät ratkaisut ovat myös lopputulokseltaan aineellisesti 
oikeita. 
 
Hallituksen esitys on yhteydessä Korkeimman hallinto-oikeuden valtioneuvostolle 1032003 
tekemään esitykseen hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja hallituksen 
esitykseen 112/2004 vp eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi. 

Näidenkin tavoitteena on hallintotuomioistuinten toimintaedellytysten parantaminen muun ohella 
hallintotuomioistuinten kokoonpanoa muuttamalla. 
 
Suomen Asianajajaliiton Korkeimman hallinto-oikeuden edellä mainitusta esityksestä antamassa lausunnossa 
(lausunto 26.6.2003, lausuntopyyntö 24.4.2003, Dnro 6/42/2003) on todettu, että Asianajajaliitto suhtautuu 
lähtökohtaisesti kriittisesti pyrkimykseen vähentää ratkaisukokoonpanoon kuuluvien tuomareiden määrää, koska 
yksi oikean ja oikeudenmukaisen ratkaisun takeista on se, että asiaa käsittelee riittävä määrä tuomareita. 
Tuomareiden määrän vähentämiseen tulee tämän vuoksi olla painavia perusteitä. 
 
Hallituksen esityksestä ilmenee, että hallinto-oikeudet ovat ruuhkautuneet, ja valitusten käsittelyajat ovat 
pidentyneet huomattavasti. Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa asiaryhmissä on pidentynyt vuosien 1998-2004 
välillä miltei kolmella kuukaudella. Suomen Asianajajaliitto katsoo, että tässä tilanteessa on perusteltua pohtia 
lainsäädäntömuutoksia, joilla hallinto-oikeuksien voimavarojen käyttöä voitaisiin tehostaa siten, että valitusten 
käsittely nopeutuisi. 
 
Hallinto-oikeudet ovat päätösvaltaisia yleensä kolmijäsenisinä. Hallintolainkäyttöasiat ovat kuitenkin luonteeltaan 
hyvin erilaisia. Oikeusturvavaatimukset ja -odotukset ovat eri asiaryhmissä erilaisia, eikä kaikkia valitusasioita ole 
oikeusturvasyistä välttämättä tarpeen käsitellä kolmen tuomarin peruskokoonpanossa. 
 
Hallituksen esityksen tavoitteet ovat tältä osin sopusoinnussa eräiden muiden uudempien lainsäädäntö- ja 
lainvalmisteluhankkeiden kanssa. Esimerkiksi hovioikeuksissa peruskokoonpanon rinnalla on käytössä kahden 
jäsenen ja esittelijän muodostama kokoonpano, ja yhdelle jäsenelle on annettu itsenäistä päätösvaltaa. Myös 
tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea (oikeusministeriön komiteanmietintö 2003:3) on todennut, että 
hallintotuomioistuimissa käsitellään aineellisoikeudellisesti hyvin monenlaisia asioita, joiden oikeudellinen 
vaikeusaste vaihtelee. Käsiteltävien asioiden erilaisuuden vuoksi olisi komitean mukaan perusteltua ottaa asioiden 
monimuotoisuus huomioon myös tuomionvoivassa kokoonpanossa. Hallinto-oikeuksien osalta voitaisiin komitean 
mielestä harkita mahdollisuutta ottaa käyttöön kolmijäsenistä kokoonpanoa suppeampi kokoonpano eräissä 
tarkkaan valituissa asiaryhmissä. Mikäli asia toisaalta vaatisi laajemman kokoonpanon esimerkiksi silloin, kun 
esillä olisi uusi kysymys, asia tulisi komitean mukaan voida ottaa joustavasti käsiteltäväksi peruskokoonpanossa. 
 
Suomen Asianajajaliitto korostaa, että kollegiaalisella päätöksenteolla on merkitystä erityisesti silloin, kun 
hallintolainkäyttöasia koskee oikeudellisesti vaikeita tulkintaongelmia, yhteiskunnallisesti merkittävää ja laaja-
alaista kysymystä tai asianosaisten kannalta tärkeää ja tosiseikas-toltaan epäselvää tilannetta. Näissä tapauksissa 
valituksen ratkaiseminen peruskokoonpanossa on perusteltua, koska useamman jäsenen osallistuminen asian 
ratkaisemiseen tuo päätösharkintaan erilaisia näkökulmia ja laajemman asiantuntemuksen. Suppeammassa 
kokoonpanossa käsiteltäväksi soveltuvat vastaavasti sellaiset valitusasiat, jotka ovat oikeudellisesti ja 
tosiseikastoltaan yksinkertaisia eivätkä edellytä laaja-alaista selvittelyä. 
 
Suomen Asianajajaliitto pitää hallituksen esityksen mukaista ehdotusta edellä todetun nojalla oikeansuuntaisena. 
Eräitä esitetyistä muutoksista ei kuitenkaan voida pitää kannatettavina jäljempänä selostetuista syistä. 
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2. Kolmen tuomarin kokoonpano pääsääntönä 

Hallituksen esityksen mukaan hallinto-oikeuksien päätösvaltaisten kokoonpanojen keventäminen 
ehdotetulla tavalla ei muuta päätösvaltaisuutta koskevaa pääsääntöä, vaan hallinto-oikeudet ovat 
edelleen päätösvaltaisia pääsääntöisesti monijäsenisinä. 
 
Suomen Asianajajaliitto pitää tätä lähtökohtaa tärkeänä. Kolmen tuomarin kokoonpanon on oltava 
edelleen selkeä pääsääntö, josta poiketaan vain laissa nimenomaisesti säädetyissä asiaryhmissä, 
joissa oikeusturvavaatimukset ja -odotukset tämän sallivat. 
 
Suomen Asianajajaliitto katsoo lisäksi, että hallintolaista tulee ilmetä nimenomaisesti, että asia 
voidaan aina käsitellä peruskokoonpanossa, jos sen laatu sitä edellyttää. Tähän voi olla aihetta 
esimerkiksi silloin, jos asiaan liittyvät oikeudelliset tai näyttöepäselvyydet edellyttävät useamman 
jäsenen harkintaa. Asianajajaliitto korostaa sitä, että erityisesti monimutkaiset sekä yh-
teiskunnallisesti merkittävät tai muuten ennakkopäätösluonteiset ratkaisut tulee tehdä perus-
kokoonpanossa. Hallinto-oikeustuomareiden on huolehdittava siitä, että tällaiset asiat myös 
käytännössä siirretään ratkaistavaksi peruskokoonpanossa, erityisesti ottaen huomioon, että 
ehdotuksen mukaan asianosaisella ei ole oikeutta vaatia valituksen käsittelyä peruskokoonpanossa 
silloin, kun edellytykset sen käsittelylle suppeammassa kokoonpanossa ovat ehdotettujen 
säännösten mukaan olemassa. 

3. Kahden tuomarin ja esittelijän muodostama kokoonpano sekä kahden tuomarin ko-
koonpano 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että hallintolaissa erikseen mainitut muutoksenhakuasiat 
voitaisiin ratkaista hallinto-oikeuksissa kahden tuomarin ja esittelijän muodostamassa ko-
koonpanossa. Kyseiselle kolmi-jäseniselle kokoonpanolle vaihtoehtoinen olisi kahden tuomarin 
kokoonpano, joka voisi tehdä asiassa ratkaisun silloin, kun molemmat jäsenet ovat ratkaisusta 
yksimieliset. 
 
Suomen Asianajajaliitto suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti tuomionvoivan kokoonpanon 
keventämiseen ehdotetuin tavoin tarkoin harkituissa asiaryhmissä, joissa asian laatu ja 
oikeusturvavaatimukset sallivat poikkeamisen peruskokoonpanosta. Asianajajaliiton käsityksen 
mukaan hallituksen esityksessä on esitetty asianmukaiset perustelut siinä mainittujen asioiden 
käsittelylle kyseisessä kevennetyssä ratkaisukokoonpanossa, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. 
 
Ehdotetun 12 a §:n 1 momentin 7 kohta koskee eräitä sosiaaliasioita, joissa asianosaisen oi-
keusturvan tarve on hallituksen esityksessäkin todetuin tavoin hyvin korostunut, ja näyttö usein 
ristiriitaista. Tällä perusteella esityksessä on rajattu lastensuojelulain mukaiset asiat ko-
konaisuudessaan ehdotuksen ulkopuolelle. Kyseiset asiat käsitellään myös jatkossa aina pe-
ruskokoonpanossa. 
 
Suomen Asianajajaliitto katsoo, että samalla perusteella muutkin ehdotetun 12 a §:n 1 momentin 7 
kohdassa tarkoitetut sosiaaliasiat lukuun ottamatta elatusturvalain (671/1998) mukaisia asioita tulisi 
ratkaista kevennetyn kokoonpanon sijasta peruskokoonpanossa. Ongelmaa ei poista hallituksen 
esityksessä mainittu suositus, jonka mukaan sosiaaliasioissa "kevennetyssä kokoonpanossa tulisi 
käytännössä käsitellä lähinnä sellaisia asioita, jotka ovat sekä näytön että oikeuskysymyksen osalta 
selviä ja voidaan ratkaista vakiintuneiden ratkaisulinjo-jen perusteella." 
 
Mitä tulee ehdotukseen esittelijän toimimisesta hallinto-oikeuden päätösvaltaisen kokoonpanon 
jäsenenä, Suomen Asianajajaliitto huomauttaa, että tämä muodostaisi poikkeuksen siitä 
lähtökohdasta, jonka mukaan tuomiovallan tulee yleensä kuulua tuomarin virassa oleville 
henkilöille. Sanotusta lähtökohdasta on kuitenkin lainsäädännössämme poikettu eräissä tapauksissa 
jo aiemmin. Järjestelmä, jossa esittelijä luetaan tuomioistuimen päätösvaltaiseen kokoonpanoon, on 
ollut käytössä jo jonkin aikaa hovioikeuksissa ilman, että sen toimivuudessa olisi havaittu 
ongelmia. Asianajajaliitto ei näin ollen näe periaatteellista estettä järjestelmän käyttöönotolle 
hallintolainkäytössä. 
 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimuksista kuitenkin johtuu, että vakinaisten tuomarien tulee 
muodostaa tuomioistuimen päätösvaltaisen kokoonpanon enemmistö, ja että apujä-senen tulee 
nauttia tässä tehtävässään riittävää suojaa erottamista vastaan. Asianajajaliitto katsoo, että nämä 



 

vaatimukset on asianmukaisesti huomioitu hallituksen esityksessä ehdotetussa hallinto-oikeuslain 
12 a §:n 1 momentissa ja 12 a §:n 4 momentissa. 

 
 

4. Yhden tuomarin ja asiantuntijajäsenen kokoonpano 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan hallmto-oikeuslakiin lisättäväksi sääntelyä, jonka perusteella 
hallinto-oikeus olisi päätösvaltainen kaksijäsenisessä kokoonpanossa, jossa on lainoppinut jäsen ja 
asiantuntijajäsen, jos he ovat asiasta yksimielisiä ja jos asia koskee mielenterveyslain (1116/1990) 
mukaista hoidon jatkamista koskevan päätöksen alistamista hallinto-oikeuden vahvistettavaksi. 
 
Suomen Asianajajaliitto yhtyy tähän ehdotukseen hallituksen esityksessä todetuin perustein. Ns. 
jatkohoitopäätöksiin, joissa ratkaisu perustuu yleensä asiantuntijajäsenen erityisammatti-taitoon, ei 
liity sellaisia oikeudellisia ongelmia, jotka edellyttäisivät useamman lainoppineen jäsenen käyttöä. 
Mielenterveyspotilaan oikeusturvan kannalta voidaan pitää riittävänä, että hoitoon määräämistä 
koskevat alistusasiat käsitellään ehdotuksen mukaisesti jatkossakin peruskokoonpanossa. 

 
 

5. Yhden tuomarin kokoonpano prosessuaalisissa ratkaisuissa 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi myös säännöstä, jonka mukaan yksi 
jäsen voisi ratkaista kysymyksen siitä, onko valitus tai muu hallintolainkäyttöasia pantu vireille 
määräajassa, sekä päättää siitä, onko hallinto-oikeus toimivaltainen käsittelemään siellä vireille 
pannun asian. 
 
Suomen Asianajajaliitto kannattaa kyseistä ehdotusta. Määräajan noudattaminen ja toimivallan 
käsilläolo on yleensä helposti ja riidattomasti todettavissa. Asianajajaliitto kuitenkin korostaa, että 
asia tulee aina saattaa ratkaistavaksi kolmijäsenisessä kokoonpanossa, jos ratkaisun tekeminen 
edellyttää poikkeuksellisesti laajempaa harkintaa. Tällaista laajempaa harkintaa saatetaan tarvita 
silloin, kun kysymys määräajan noudattamisesta tai toimivallasta on oikeudellisesti tai muutoin 
epäselvä. 
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s: 
 
 

Hallituksen esityksen mukaan hallinto-oikeus voisi päättää yksijäsenisenä myös täytäntöönpanoa 
koskevien määräysten antamisesta. Täytäntöönpanoa koskevan määräyksen antamista koskevan 
päätösvallan perusteella yksi tuomari voisi myös hylätä täytäntöönpanoa koskevan määräyksen 
antamista koskevan vaatimuksen tai peruuttaa taikka muuttaa aikaisemmin annettua määräystä. 
Hallituksen esityksessä viitataan myös hallituksen esitykseen 112/2004 vp eräiksi 
hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi, jossa ehdotetaan, että hallin-
tolainkäyttölain 79 §:ää muutettaisiin siten, että siinä kiellettäisiin erikseen valittaminen hallinto-
oikeuden asian käsittelyn aikana tekemästä päätöksestä, joka koskee muutoksenhaun alaisen 
päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä. 
 
Suomen Asianajajaliitto suhtautuu puheena olevaan ehdotukseen kriittisesti. Kysymyksellä 
hallintopäätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä tai keskeyttämisestä on asianosaiselle usein suuri 
merkitys. Tämän vuoksi on tarpeen huolehtia siitä, että hallinto-oikeuden harkitessa 
täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevan määräyksen antamista päätösharkinnassa 
on käytettävissä riittävän laaja asiantuntemus ja myös edustettuna erilaisia näkökulmia. 
Asianajajaliitto katsoo, että tämä voidaan turvata sillä, että täytäntöönpanoasiat ratkaistaan edelleen 
peruskokoonpanossa. Hallituksen esityksessä ei ole esitetty riittäviä perusteita yksijäsenisen 
kokoonpanon käyttöönotolle näissä asioissa. 
 
Asianajajaliitto huomauttaa myös, että peruskokoonpanon käyttö täytäntöönpanoasioissa on 
erityisen tärkeää siinä tapauksessa, että eduskunta hyväksyisi hallituksen esityksessä 112/2004 vp 
ehdotetun valituskiellon täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskevista hallinto-
oikeuksien päätöksistä. Oikeusturvan kannalta ei voida pitää riittävänä, että täytäntöön-panoasiasta 
päättäisi yksi hallinto-oikeustuomari, jonka ratkaisusta asianosaisella ei olisi valitusoikeutta. 

 
 

6. Yhden tuomarin kokoonpano pääasiaratkaisuissa 
 
Hallituksen esityksen mukaan yhden tuomarin päätösvalta koskisi prosessuaalisten ja proses-
sinjohdollisten ratkaisujen lisäksi lopullisten pääasiaratkaisujen tekemistä erikseen määritellyissä 
asiaryhmissä, joissa olisi kyse lähinnä erilaisista sanktionluonteisista maksuista ja ajokorttiasioista. 
 
Suomen Asianajajaliitto suhtautuu yhden tuomarin pääasiaa koskevan ratkaisuvallan käyttöönottoon 
kielteisesti. Ehdotuksessa ei ole esitetty vakuuttavia perusteluja tällaiselle uudistukselle. Hallituksen 
esityksessä viitataan tältä osin käytännön esimerkkinä vain siihen, että "Helsingin hallinto-
oikeudessa tämä kokoonpanovaihtoehto on ilmeisen perusteettomien turvapaikka-asioiden 
käsittelyssä osoittautunut joustavaksi ja joutuisaksi menettelyksi." 
 
Asianajajaliitto katsoo, ettei yhdestä hallinto-oikeudesta yhdestä asiaryhmästä saaduilla koke-
muksilla voida tyydyttävällä tavalla perustella yhden tuomarin päätösvallan käyttöönottoa eh-
dotuksessa mainituissa seitsemässä eri asiaryhmässä. Ongelmaa ei myöskään poista hallituksen 
esityksen suositus, että ratkaisijana olevan tuomarin lisäksi asian käsittelyyn tulisi osallistua 
sellaisen esittelijän, jolla yleensä on siinä asiaryhmässä laaja kokemus. 
 
Suomen Asianajajaliitto katsoo, että ehdotetussa 12 b §:ssä tarkoitetut, lähinnä erilaisiin sank-
tionluonteisiin virhe- ja tarkistusmaksuihin sekä ajokortin peruuttamiseen ja poistamiseen liittyvät 
asiat ovat oikeusturvaintressiltään sen laatuisia, että ne soveltuisivat käsiteltäväksi ehdotuksen 12 a 
§:n 1 momentin mukaisessa kevennetyssä kokoonpanossa, jonka muodostaisivat kaksi tuomaria tai 
vaihtoehtoisesti kaksi tuomaria ja esittelijä. Peruskokoonpanoa tulisi kuitenkin käyttää näissäkin 
asioissa silloin, kun asian laatu ja asianosaisten oikeusturva sitä poikkeuksellisesti edellyttää. 
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Hallituksen esitys laiksi hallinto-oikeuslain muuttamisesta (HE 85/2005 vp) 
 
 
Yleistä 

 
Esityksen keskeisenä tavoitteena on keventää ja joustavoittaa hallinto-oikeuksien 
päätöksentekokokoonpanojen määrittelyä. Ratkaisukokoonpanon laajuudella on 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 laatua. Koska 
oikeusturvan toteuttaminen on hallinto-oikeuksien perustehtävänä, yleisenä lähtökohtana on 
siten edelleen perusteltua pitää kolmen tuomarin peruskokoonpanoa. Tätä perustelevat 
etenkin hallinto-oikeuksien asema muutoksenhakutuomioistuimena ja käsiteltäviin asioihin 
liittyvät oikeusturvanäkökohdat. 
 
Kolmen jäsenen peruskokoonpanoa voidaan kuitenkin keventää riittävin asiallisin perustein ja 
täsmällisen laintasoisen 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. 

 
12 § Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus 

 
Päätösvaltaisuutta koskeva peruslähtökohta on kolmen tuomarijäsenen kokoonpano. Tämä 
tulee selvästi esiin 12 §:n 1 momentissa. Säännöstä ei tässä yhteydessä ehdoteta 
muutettavaksi, mikä on hyvin perusteltua. 
 
Ehdotettu 2 momentti sisältää säännökset myös nelijäsenisestä kokoonpanosta, jota 
käytettäisiin vain, jos asiassa ratkaistavana olevan kysymyksen laatu sitä edellyttää. 
Lähtökohta vastaa voimassaolevaa lakia (699/2005) hallinto-oikeuslain 7 §:ssä tarkoitettujen 
asioiden osalta. Sen sijaan vesi- ja ympäristönsuojeluasioiden osalta voimassaoleva laki 
edellyttää lähtökohdaksi neljän jäsenen kokoonpanoa. Peruskokoonpanon yhtenäistäminen 
myös näissä asioissa kolmijäseniseksi voidaan katsoa perustelluksi. Se sopeutuu myös asian 
laadun asettamiin erityisvaatimuksiin, koska siitä olisi mahdollista siirtyä nelijäseniseen 
kokoonpanoon etenkin erityisten oikeustur-vavaatimusten ja asian vaikeuden tai merkityksen 
vuoksi. 
Nelijäsenisen kokoonpanon tarkempi määrittely ei kuitenkaan ole johdonmukainen, koska se 
voisi perustua joko kahden tai kolmen lainoppineen jäsenen mukanaoloon kokoonpanossa. 
Myös neljän jäsenen kokoonpanossa olisi ilmeisesti perusteltua, että kaikissa asiaryhmissä 
kolme lainoppinutta jäsentä osallistuu asian ratkaisuun. 
 
Pykäläehdotuksen 3 momentti sääntelee yhden jäsenen kokoonpanoa. Kun edellisessä 
momentissa säännellään sekä lainoppineiden jäsenten että asiantuntijajäsenien osallistumista 
erilaisiin kokoonpanoihin, tässä momentissa tarkoitetaan pelkästään lainoppineita jäseniä. 
Selvyyden vuoksi olisi paikallaan, että tämä näkyy myös lakitekstistä. 
 
Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuudesta yksijäsenisenä säädettäisiin 12 b §:ssä, mutta myös 
12 §:n 3 momentti koskee yksijäsenistä kokoonpanoa. Sääntelyn selkeys saattaisi puoltaa 
sitä, että yhden jäsenen kokoonpanon toimivaltaan kuuluvat asiat määritellään yhtenäisesti 
samassa pykälässä eli lähinnä 12 b §:ssä, joka otsikkonsakin mukaan koskee juuri tällaisen 
kokoonpanon käyttöä. 
 
Lakiehdotuksen 3 momentti koskee lähinnä asian valmistelua ja prosessinjohtoon liittyviä 
päätöksiä eikä siis lopullisia asiaratkaisuja. Yhden jäsenen päätöksenteon laajentaminen 
tällaisiin ratkaisuihin on yleensä perusteltua, ja se noudattaisi samaa linjaa kuin 
hovioikeuksissa. Prosessuaalisten ratkaisujen oikeusturvamerkitystä ei tosin ole aihetta 
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vähätellä. Kun perusteluissa esimerkiksi korostetaan, että suullinen käsittely on "vain" 
kirjallisen käsittelyn täydentämistä (s. 22), tämä ei anna aivan oikeasuhtaista kuvaa suullisen 
käsittelyn mahdollisuuden tärkeästä prosessuaalisesta merkityksestä. Myöskään väliaikaista 
oikeusturvaa koskevaa päätöksentekoa ei voida pitää oikeusturvamerkitykseltään mitenkään 
suppeana (ks. myös LaVL 7/2005, s. 3). Näistä syistä ei ole aivan ilmeistä, että olisi painavia 
perusteita nykyisestä poiketen siirtää yhden tuomarin käsiteltäväksi päätökset, joiden 
kohteena on suullisen käsittelyn toimittamatta jättäminen tai täytäntöönpanoa koskevan 
määräyksen antaminen. 

 
12 a § Hallinto-oikeuden kokoonpano eräissä asioissa 
 
Kahden tuomarijäsenen kokoonpano 

 
Säännökseen on koottu keskeiset kahden tuomarijäsenen kokoonpanon päätettäviksi 
kuuluvat asiat. Säännöstä on perusteltu lähinnä sillä, että oikeusturvan vaatimukset sen 
paremmin kuin asian merkittävyyskään eivät välttämättä edellytä normaalia kolmen 
tuomarijäsenen kokoonpanoa. Arvion lähtökohta on sinänsä perusteltu ja asiaryhmät on 
yleensä määritelty lain tasolla täsmällisesti. 
 
Jossain määrin ongelmallisena voidaan kuitenkin näiden arviointikriteerien kannalta pitää 
ensinnäkin 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja maankäyttö- ja rakennuslain sääntelemiä 
lupa- ja poikkeusasioita. Näissä asioissa yksilöllä voi olla erittäin merkittäviä 
oikeusturvatarpeita samalla, kun asioiden yhteiskunnallinen ja ympäristöllinen merkitys voi olla 
korostunut. Maankäyttö-ja rakennuslaista poikkeamista ei myöskään yleensä voitane pitää 
vähämerkityksellisenä asiana. Vaikka nämä asiat olisi mahdollista käsitellä myös kolmen 
jäsenen peruskokoonpanossa, niiden lähtökohtainen päättäminen kahden tuomarijäsenen 
kokoonpanossa vaikuttaa ongelmalliselta lähtökohdalta. Koska nämä asiat usein ovat myös 
oikeudellisesti vaikeita ja mahdollisesti myös laajoja ja monimutkaisia, siirtyminen kahden 
tuomarijäsenen kokoonpanoon ei välttämättä sanottavasti edes lisäisi niiden käsittelyn 
joutuisuutta. Säännöksen tarpeellisuus ja perustelujen painavuus eivät siten ole ilmeisiä. 
 
Myös eräissä muissa 1 momentin luettelossa mainituissa asioissa voi olla kysymys 
korostuneesta yksilöllisen oikeusturvan tarpeesta. Erityisesti 7 kohdassa mainittuihin 
sosiaalisia (perus)oikeuksia koskeviin asioihin voi liittyä tällaisia piirteitä. Sama arvio 
voitaneen esittää 2 momentissa mainituista alistamisasioista, joissa arvioidaan mielen-
terveyshoidon jatkamista. Näissä asioissa oikeusturvan hakija on yleensä olennaisesti 
heikommassa asemassa kuin viranomainen, jonka päätöksen lainmukaisuutta hallinto-oikeus 
arvioi. Myöskään näissä tapauksissa kahden tuomarijäsenen kokoonpanon tarpeellisuus ei 
ole aivan ilmeinen. 
 
Kaikissa 12 a §:n tarkoittamissa tapauksissa oikeusturvan tarpeet olisi joka tapauksessa 
paikallaan ottaa ehdotettua selkeämmin huomioon. Tällaisia oikeusturvan erityistarpeita sekä 
yksittäisen asian laatua ja merkitystä olisi mahdollista korostaa lisäämällä esimerkiksi pykälän 
kolmanteen momenttiin ensimmäiseksi virkkeeksi samantapainen säännös, jota ehdotetaan 
12 §:n 2 momenttiin: Jos asiassa ratkaistavana olevan kysymyksen laatu sitä edellyttää, 
hallinto-oikeuden on käsiteltävä asia kolmen jäsenen kokoonpanossa. 

 
Esittelijä päätöskokoonpanon jäsenenä 

 
Säännösehdotuksen mukaan myös esittelijä voisi näissä asioissa toimia päätösvaltaisessa 
kokoonpanossa tuomarina. Ehdotus merkitsee poikkeusta perustuslain 102 §:n lähtökohdasta, 
jonka mukaan vain tuomarin virkaan nimitetty henkilö voi käyttää tuomiovaltaa. Poikkeus voi 
olla ongelmallinen myös tuomiovallan käytön riippumattomuuden (PL 3.3 §) kanssa. Esittelijän 
asema tuomarin tehtävässä perustuisi tuomarin virka-aseman sijasta vain hallinto-oikeuden 
ylituomarin antamaan, tuomarin tehtäviä koskevaan määräykseen. Tällainen määräys ei 
sisällä tuomarin nimittämistä, vaan se on luonteeltaan lähinnä työnjohdollinen määräys. 
Määräyksen tarkoittamissa tehtävissä esittelijällä olisi ehdotuksen mukaan kylläkin tuomarin 
virassapysymisoikeus ja häneen kohdistuisi erityinen kelpoisuusvaatimus. Tuomarin 
virassapysymisoikeus ei kuitenkaan ilman muuta takaa tuomarin tehtävään määrätyn henkilön 
tosiasiallista riippumattomuutta, koska tuomarin tehtäviä koskeva määräys olisi ilmeisesti 
kestoltaan ja kohteeltaan rajoitettu. Määräyksen antaminen ei myöskään edellytä sen kohteen 
suostumusta, eikä määräyksen muuttamisen tai peruuttamisen edellytyksiä ei ole määritelty 
laissa. 
 



 

Ehdotettua järjestelyä puoltaa toisaalta se, että vakinaiset, tuomarin virkaan nimitetyt jäsenet 
muodostavat tässäkin kokoonpanossa aina enemmistön. Ehdotettu järjestely vastaa myös 
hovioikeuksissa noudatettua menettelyä, joka on osoittautunut käytännössä toimivaksi. Tätä 
kokoonpanoa ei kuitenkaan ole perusteltua muodostaa ensisijaiseksi tai pysyväksi järjestelyksi 
siihen liittyvien valtiosääntöisten ongelmien vuoksi. Näiden näkökohtien merkittävyyttä ei 
myöskään ole arvioitu perustuslakivaliokunnassaperustuslain näkökulmasta sen paremmin 
hovioikeuksien kuin hallinto-oikeuksienkaan kannalta. 
 
Pykälän 3 ja 4 momentin sääntely perustuu lähtökohtaan, jonka mukaan esittelijä toimii 
hallinto-oikeuden jäsenenä. Koska hallinto-oikeuden jäsenet on määritelty hallinto-oikeuslain 4 
§:ssä, eikä säännöksessä mainita esittelijöitä, myös 4 §:ää olisi tässä yhteydessä aiheellista 
vastaavasti täsmentää. 

 
12 b § Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus yksijäsenisenä 

 
Yhden tuomarin kokoonpanossa ratkaistaisiin erilaisia virhe-ja tarkastus-maksuja sekä 
ajolupa-asioita. Lisäksi tässä kokoonpanossa käsiteltäisiin lähinnä prosessinjohtoon kuuluvat 
asiat 12 §:n 3 momentin nojalla ja erityislakien mukaan yhden jäsenen kokoonpanoon 
kuuluvat asiat. Ehdotusta on periaatteellisesta näkökulmasta arvioitava siltä kannalta, että 
hallinto-oikeuden kolmijäsenistä kokoonpanoa on edelleen perusteltua pitää vahvana 
pääsääntönä, josta voidaan perustelluista syistä tehdä vain rajoitettuja poikkeuksia. 
 
Ehdotuksen 12 b §:n mukaan yhden tuomarin kokoonpanossa ratkaistaviksi ehdotetut asiat 
ovat luonteeltaan ja merkitykseltään varsin teknisiä eikä yksilön oikeusturva-intressi niissä ole 
erityisen korostettu. Yksijäseninen päätöksenteko kohdistuisi lisäksi vain melko suppeaan, 
rajattuun asiaryhmään. Näissä rajoissa yksijäsenistä päätöksentekoa voi pitää perusteltuna. 
Lisäksi arviossa on merkitystä sillä, että tällaiset asiat on mahdollista käsitellä myös 12 a §:n 1 
momentissa tarkoitetussa kahden jäsenen kokoonpanossa. Tosin tämän mahdollisuuden 
kriteereitä ei ehdoteta määriteltäväksi laissa, ja asia jää hallinto-oikeuden tai yhden tuomarin 
harkintaan. Tässäkin yhteydessä voisi olla sääntelyn täsmällisyyden ja 
oikeusturvanäkökohtien vuoksi perusteltua edellyttää, että asian laadun niin vaatiessa, se on 
käsiteltävä 12 a §:n 1 momentissa tarkoitetussa kahden jäsenen kokoonpanossa. 
 
Erityisesti 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetut maksut ovat sellaisia, että ennen 
muutoksenhakua hallinto-oikeuteen, niihin olisi voitava hakea oikaisua hallinnon-sisäisessä 
menettelyssä. Tämä voisi nopeuttaa oikeusturvan saatavuutta jopa tehokkaammin kuin 
yksijäsenisen kokoonpanon käyttäminen. Myös toimivan oikeusturvan kannalta on perusteltua 
valmistella lainmuutokset, jotka määrittelevät pakollisen oikaisuvaatimusmenettelyn näissä 
asioissa. 
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Hallituksen esitys HE 85/2005 vp; kuuleminen lakivaliokunnassa 27.10.2005 
 
ALUEELLISTEN HALLINTO-OIKEUKSIEN PÄÄTÖSVALTAISTEN KOKOONPANOJEN 
JOUSTAVOITTAMINEN 

 
 

Alueellisen hallinto-oikeuden päätösvaltaista kokoonpanoa koskevat 
perussäännökset ovat hallinto-oikeuslain (430/1999) 12 §:ssä, jota on 
äskettäin osittain muutettu lailla 699/2005. Tämän perussäännöksen 
mukaan hallinto-oikeus on lainkäyttöasioissa päätösvaltainen 
kolmijäsenisenä, jollei laissa erikseen toisin säädetä.1 Päätösvallan 
käyttöön liittyvänä perussäännöksenä voidaan pitää myös hallinto-
oikeuslain 18 §:ää, josta ilmenee, että lainkäyttöasiat ratkaistaan 
esittelystä ja että asian esittelee hallinto-oikeustuomari, hallinto-
oikeussihteeri tai notaari. Hallinto-oikeuslain mukaisena lähtökohtana on 
siis se, että lainkäyttöasia ratkaistaan kolmen tuomarin voimin. 
Käytännössä valtaosa asioista ratkaistaan hallinto-oikeussihteerin 
esittelystä. 
 
1. Ehdotuksen keskeinen sisältö ja keskeiset ratkaisut 

 
Käsiteltävänä olevan ehdotuksen mukaan hallinto-oikeus olisi edelleen 
pääsäännön mukaan päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Lakiin otettaisiin 
kuitenkin säännökset myös kahden ja yhden hallinto-oikeustuomarin 
päätöskokoonpanoista. Nämä kokoonpanot olisivat ehdotuksen mukaan 
käytettävissä hallinto-oikeuslaissa nimenomaisesti ja kummankin 
kokoonpanon osalta erikseen määritellyissä asiaryhmissä. Ehdotuksen 
mukaan asia, joka näin olisi ratkaistavissa yhden tai kahden tuomarin 
kokoonpanossa, voitaisiin käsitellä myös peruskokoonpanossa tai saattaa 
kolmen tuomarin peruskokoonpanon käsiteltäväksi. Yhden tuomarin 
kokoonpanossa ratkaistavissa oleva asia voitaisiin tuoda ratkaistavaksi 
myös kahden tuomarin kokoonpanoon. Lakiehdotuksen mukaan 
vaihtoehtona kahden tuomarin kokoonpanolle olisi vielä kokoonpano, 
johon kahden tuomarin ohella kuuluisi erikseen annetun määräyksen 
perusteella asian esittelijänä toimiva kokenut hallinto-oikeussihteeri.2 

                                            
1 Kokoonpanoa koskevat erityissäännökset käyvät pääosin kootusti ilmi HE:stä 112/2004 vp s. 11 ja tuon HE:n perusteella 
toteutettujen muutosten osalta s. 16-17. 
2 Tämän ohella muutettavaksi ehdotetaan myös lain 12 §:n nykyisen 3 momentin säännöstä päätösvaltaisuudesta vesilain ja 
ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittelyssä sekä nykyisen 4 momentin säännöstä, jonka nojalla yksi jäsen on jo 
nykyisin voinut päättää välitoimista ja eräistä prosessuaalisista kysymyksistä. Esitykseen sisältyy myös ehdotus, jonka 
mukaan hallinto-oikeus voisi ratkaista yhden jäsenen ja asiantuntijajäsenen 
muodostamassa kokoonpanossa alistusasian, jossa on kysymys mielenterveyslain mukaisen potilaan tahdosta 
riippumattoman hoidon jatkamista koskevan päätöksen vahvistamisesta. En käsittele seuraavassa näitä muutosehdotuksia. 

Ehdotuksen keskeisenä uudistuksena voidaan minusta pitää puitteiden 
luomista järjestelmälle, jossa hallinto-oikeus voi ratkaista kolmea 
tuomaria keveämmässä kokoonpanossa sellaiset jutut, joissa näin laajan 
kokoonpanon käyttämistä ei pidetä oikeusturvasyistä tarpeellisena. 
Esityksen taustalla on nähtävissä hallinnossa ja myös 
tuomioistuinhallinnossa nykyisin kovasti painotettavien säästö- ja 
tehokkuustavoitteiden ohella hallintolainkäyttöjärjestelmän viime 
vuosikymmenten yleisempiä muutoksia. Alueelliset hallinto-oikeudet ovat 
vakiinnuttaneet asemansa yleisinä alueellisina hallmtotuomioistuimina. 
Alueellisten hallintotuomioistuinten rooli ja merkitys on jatkuvasti 
kasvanut ja niihin ohjautuvien asioiden kirjo on monipuolistunut. 
 



 

Ehdotuksessa esitetyn perusteella minusta siitä ei ole epäilystä, että osa 
hallinto-oikeuksissa käsiteltävistä jutuista soveltuu käsiteltäväksi kolmea 
tuomaria keveämmässä kokoonpanossa ilman, että oikeusturva tästä 
vaarantuisi. Tästä syystä keveämmistä kokoonpanovaihtoehdoista on 
lakiin syytä ottaa säännökset.3 Esityksen yleisperusteluissa keskeisiä 
ehdotuksia perusteltaessa esitetään yhdessä kappaleessa minusta kootusti 
niitä seikkoja, joilla erityisesti on merkitystä arvioitaessa eri 
kokoonpanovaihtoehtojen käytettävyyttä eri asiaryhmissä (s. 14/1): 

"...kollegisella päätöksenteolla on merkitystä erityisesti asioissa, jotka koskevat 
oikeudellisesti vaikeita tulkintaongelmia, yhteiskunnallisesti merkittäviä ja 
laaja-alaisia kysymyksiä taikka asianosaisten kannalta tärkeitä ja 
tosiseikastoltaan epäselviä tilanteita. Näissä tilanteissa monijäsenisyys tuo 
päätösharkintaan erilaisia näkökulmia ja laajemman asiantuntemuksen. 
Suppeammassa kokoonpanossa voidaan näin ollen käsitellä sellaisia 
valitusasioita, jotka ovat oikeudellisesti yksinkertaisia ja joissa ei ole laajaa 
oikeudenkäyntiaineistoa. Lisäksi voidaan edellyttää, että asiat ovat yleensä 
tosiseikaston osalta suhteellisen yksinkertaisia eivätkä edellytä laaja-alaista 
selvittelyä. Myös oikeuskäytännön vakiintuneisuus puoltaa yleensä 
suppeamman kokoonpanon käyttöä." 

 
Pidän siten ehdotuksen peruslinjausta, jonka mukaan lain tasolla erikseen 
säädettyihin asiaryhmiin kuuluvat jutut voidaan käsitellä ja ratkaista yhden 
tai kahden tuomarin kokoonpanossa, hyväksyttävänä ja perusteltuna. 
Asiaryhmät, joissa tyypillisesti ei ole vaikeita ja monitahoisia oikeudellisia 
ongelmia tai laajoja ja mahdollisesti erilaista arvottamista edellyttäviä 
aineistoja, voidaan minusta hyvin antaa ehdotuksen mukaisesti 
minimissään kahden henkilön käsiteltäviksi joko siten että yksi tuomari 
ratkaisee asian esittelystä tai siten että kaksi tuomaria ratkaisee asian toisen 
kokoonpanoon kuuluvan tuomarin esittelystä. 

Yhden tuomarin ratkaisukokoonpanoa käytettäessä tuomari ei voi samalla 
toimia asian esittelijänä. Tämä hallinto-oikeuskin 18 §:stä johtuva seikka 
todetaan myös esityksen yleisperusteluissa {s. 14/1 ja 16/1). Yksityiskohtaisissa 
perusteluissa (s. 29/11) todetaan, että yhden tuomarin päätökset tehtäisiin 
"normaalisti" esittelystä. Tämä on siis ymmärrettävä viittaukseksi tavalliseen, 
hallinto-oikeuskin 18 §:n edellyttämään päätöksentekojärjestykseen eikä 
esimerkiksi siihen, että päätökset yleensä tai pääsäännön mukaan tehtäisiin 
esittelystä. Huomion kiinnittäminen tässä tähän perustelumainintaan johtuu 
siitä, että yksityiskohtaisissa perusteluissa mainitun virkkeen jälkeen esitetty 
saattaa johtaa ajatukset harhaan ja "normaalin" erheelliseen tulkintaan. 

 
Pidän kuitenkin tärkeinä myös ehdotuksessa omaksuttuja ratkaisuja, joiden 
mukaan kevennetty kokoonpano on vaihtoehtoinen peruskokoonpanon 
kanssa ja kevennetty kokoonpano voi aina saattaa sen käsiteltäväksi 
ohjautuneen asian kolmen tuomarin kokoonpanon ratkaistavaksi. 
Ilmeisesti laissa mainittuihin asiaryhmiin kuuluvien juttujen ohjautuminen 
(ensi vaiheessa) kevennetyn kokoonpanon käsiteltäväksi perustuisi 
hallinto-oikeuden työjärjestykseen ja istuntovuorojärjestyksiin (tms.). Jos 
kevennetyssä kokoonpanossa tällöin havaitaan, että esillä olevassa 
konkreettisessa asiassa esimerkiksi joudutaan ottamaan kantaa 
periaatteellisesti merkittäviin oikeudellisiin kysymyksiin, kevennetty 
koKOonpano voisi saattaa asian peruskokoonpanossa ratkaistavaksi. 
Lisäksi jos havaittaisiin, että jossakin asiaryhmässä tällainen siirron tarve 
on (esimerkiksi lainsäädäntöuudistuksista johtuen) toistuvaa tai 
säännönmukaista, voitaisiin asiaryhmän jutut ohjata suoraan 
peruskokoonpanoon, vaikka kevennetyn kokoonpanon käyttäminen 
sinänsä olisi lain nojalla mahdollista. Nämä mahdollisuudet ovat minusta 
perusteltuja niin oikeusturvan kuin henkilöresurssien 
tarkoituksenmukaisen käytönkin kannalta. Mahdollisuus saattaa asia 
peruskokoonpanoon on minusta tärkeä myös siitä syystä, että kaikista 
hallinto-oikeudessa käsiteltävistä asioista ei ole jatko valitusoikeutta 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai valitusoikeutta on rajoitettu 
valituslupajärjestelmällä ja hallinto-oikeus siten toimii asiassa ainoana 
tuomioistuinasteena. 
 

                                            
3 Perustuslain voidaan nähdä edellyttävän, että tuomioistuimen eri ratkaisukokoonpanoista 
säädetään lain tasolla, vaikka ilmeisesti vain ylimpien tuomioistuimien osalta asiasta 
säädetään nimenomaisesti perustuslaissa (PL 100.2 §). Perustuslakivaliokunnan tuoreehkossa 
käytännössä (esim. Pe VL 33/2004 vp, s. 5/TT) on otettu kantaa siihen, mistä seikoista 
perustuslain 98 §:n 3 momentissa tarkoitettujen erityistuomioistuinten osalta tulee säätää 
lailla. Tällaisia seikkoja ovat muun muassa muutoksenhakuelimen eri ratkaisukokoonpanot. 



29 

Kahden tuomarin järjestelmän toimivuuden kannalta tärkeä on myös 
ehdotetun 12 a §:n 3 momentin säännös, jonka mukaan kaksijäsenisessä 
kokoonpanossa käsitelty asia on siirrettävä kolmijäsenisen kokoonpanon 
ratkaistavaksi, jos jäsenet eivät ole ratkaisusta yksimielisiä. Jos tällaista 
säännöstä ei lakiin otettaisi, äänestystilanteessa tulisi sovellettavaksi 
hallintolainkäyttölain 52 §:stä ilmenevä oikeusohje, jonka mukaan äänten 
mennessä tasan voittaa mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Ilman 
ehdotettua säännöstä puheenjohtaja voisi ratkaista asian, jollei hän pitäisi 
asian saattamista peruskokoonpanon ratkaistavaksi tarpeellisena. 
(Ehdotetun 12 a §:n 3 momentin yksityiskohtaisten perustelujen maininta, 
jonka mukaan säännös on otettu esitykseen "selvyyden vuoksi", lienee 
siten erheellinen.) 
 
2. Esittelijän kuuluminen ratkaisukokoonpanoon 
 
Esityksen mukaan niissä asiaryhmissä, joissa asia voitaisiin käsitellä 
kahden tuomarin kokoonpanossa, käytettävissä olisi myös 
ratkaisukokoonpano, johon kahden tuomarin lisäksi kuuluisi asian 

esittelijänä toimiva kokenut hallinto-oikeussihteeri, jolle ylituomari olisi 
antanut tätä tarkoittavan määräyksen. En pidä tätä ehdotusta lainkaan 
ongelmattomana. Siihen näyttäisi liittyvän sekä periaatteellisia että ehkä 
myös käytännöllisiä ongelmia. 

a. Ratkaisukokoonpanoon kuuluvalle esittelijälle ehdotettu 
perustuslaissa tuomarille säädetty virassapysymisoikeus 

 
Ratkaisukokoonpanoon kuuluvalla esittelijällä olisi ehdotetun 12 a §:n 4 
momentin viimeisen virkkeen mukaan "perustuslaissa tuomarille säädetty 
virassapysymisoikeus hänen toimiessaan tässä pykälässä tarkoitetulla 
tavalla hallinto-oikeuden jäsenenä." Ehdotetun säännöksen 
yksityiskohtaisista perusteluista ilmenee, että "(k)un hallinto-oikeuden 
esittelijä toimii jäsenenä esittelemissään asioissa, esittelijä ei ole 
tuomioistuimen jäsen määräaikaisesti vaan esittelykohtaisesti" (s. 28/11). 
Esittelijän toimiminen esittelemissään asioissa päätösvaltaisen 
kokoonpanon jäsenenä ei merkitsisi hänen virkamiesoikeudellisen 
asemansa muutosta. "Esittelijän virassapysymisoikeudesta on sen vuoksi 
säädettävä erikseen hallinto-oikeuslaissa. Esittelijöillä olisi kokoonpanon 
jäsenenä toimiessaan tuomarille kuuluva virassapysymisoikeus kuitenkin 
sillä tavoin rajoitettuna, että virassapysymisoikeus voi koskea vain 
esittelijän toimintaa kokoonpanon jäsenenä." (s. 29/1) 
 
Ainakin minun on ehdotetun säännöksen sanamuodon ja sen perustelujen 
nojalla vaikeata hahmottaa, millaiseksi esittelijän ehdotettuun säännökseen 
nojaava "virassapysymisoikeus" muodostuisi. Vaikuttaa siltä, että 
kysymys olisi ainoastaan siitä, että jos esittelijä ylituomarin määräyksen 
perusteella kuuluisi esittelemänsä asian ratkaisukokoonpanoon, 
esittelytehtävää ei enää hallinnollisin toimin voitaisi siirtää toiselle, koska 
tästä johtuisi ensimmäisen esittelijän jääminen ratkaisukokoonpanon 
ulkopuolelle. Minusta esillä olevan tilanteen rinnastaminen perustuslaissa 
tuomarille säädettyyn virassapysymisoikeuteen ei ole perusteltua. 
 
Esitys näyttää tältä osin perustuvan hovioikeuslain 9 §:n 4 momentin 
malliin. Säännösten sanamuodot poikkeavat kuitenkin ratkaisevassa 
kohdassa toisistaan. Hovioikeuslain mukaan esittelijällä on perustuslaissa 
tuomarille säädetty virassa pysymisoikeus sinä aikana, jona hän toimii 
tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla hovioikeuden jäsenenä. Mielestäni 
tämänkin tilanteen yhteydessä puhe tuomareiden riippumattomuutta 
takaavasta virassapysymisoikeudesta on jossakin määrin keinotekoista. 
Käsiteltävässä hallituksen esityksessä tällainen puhe ei ole minusta 
ainoastaan keinotekoista, vaan mahdotonta. Ehdotettua säännöstä ei 
minusta lakiin pitäisi ottaa. 

b. Pitääkö "esittelijäjäsenellä" olla tuomarin virassapysymisoikeus? 
 
Ehdotukseen sisältyvällä esittelijäjäsenen virassapysymisoikeutta 
koskevalla säännöksellä ei siis minusta esittelij äj äsenille luotaisi 
todellista tuomarin virassapysymisoikeutta. Voidaan kysyä, onko 
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edellytyksenä esittelijäjäsenten käyttämiselle ratkaisukokoonpanossa se, 
että heille tällainen virassapysymisoikeus taataan. Ehdotuksessa 
lähdetään ilmeisen yksiselitteisesti siitä, että virassapysymisoikeuden 
järjestäminen on (Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan?) edellytys 
sille, että esitteli) äjäsen voi kuulua ratkaisukokoonpanoon. Asia ei 
välttämättä ole aivan näin yksiselitteinen. 
 
Tukea ehdotuksesta ilmenevälle kannalle voidaan saada jo esillä olleesta 
hovioikeuslain säännöksestä, ja myös - esityksessäkin esillä otfevista -
lakivaliokunnan käräjäoikeuslain säätämisen yhteydessä antamasta , 
mietinnöstä (LaVM 9/1993) ja valiokunnan samoihin aikoihin antamasta 
lääninoikeuslain väliaikaiseen muuttamiseen liittyneestä mietinnöstä 
(LaVM 15/1993). Viimeksi mainitussa mietinnössä lakivaliokunta viittasi 
ensin mainitussa esittämäänsä ja sen perusteella edellytti, että 
lääninoikeuden sihteerille säädettiin tuomarin virassapysymisoikeus sinä 
aikana, jona hän toimii lääninoikeuslaissa tarkoitetulla tavalla 
lääninoikeuden jäsenenä.- 
 
Toisaalta lakivaliokunnan käräjäoikeuslain yhteydessä antamasta 
lausunnosta voidaan saada tukea myös kannalle, jonka mukaan 
ihmisoikeussopimuksen järjestelmästä ei välttämättä johtuisi vaatimusta, 
jonka mukaan kaikilla ratkaisukokoonpanoon kuuluvilla tulisi olla 
tuomarin virassapysymisoikeus. Käräjäoikeuslain säätämiseen johtaneen 
esityksen mukaan hovioikeuden viskaaleja, joilla ei ole tuomarin virka-
asemaa, saatettiin käyttää ns. lainatuomareina. Valiokunta totesi: "Koska 
asiasta on laissa säädetty, voidaan myös lainatuomariin turvautuvaa 
tuomioistuinta pitää ihmisoikeussopimuksen kannalta laillisesti 
perustettuna tuomioistuimena. Kun kokoonpanossa on 1 momentin nojalla 
aina kaksi vakituista tuomaria, ei yhden viskaalin mukanaoloa voida pitää 
ihmisoikeussopimuksen vastaisena." 
 
Vastaavasti esillä olevassa tilanteessa esittelijän toimimisesta 
ratkaisukokoonpanossa säädettäisiin lailla ja kokoonpanon muutoin 
muodostaisi kaksi hallinto-oikeustuomaria. Tilanne ei siten välttämättä 
näyttäisi olevan ristiriidassa ihmisoikeussopimuksen asettamien 
vaatimusten (tai näistä meillä omaksuttujen käsitysten) kanssa. Toisaalta 
jouduttaisiin ehkä pohtimaan, tulisiko erikseen säätää siitä, että 
kokoonpanon muut tuomarit ovat vakinaisia tai että heidän määräyksensä 
tuomariksi ei ole kovin lyhyt. - Kuten HE:stäkin käy ilmi myös vuonna 
2003 voimaan tulleessa uudessa vakuutusoikeuslaissa säädetään siitä 
mahdollisuudesta, että esittelijät toimivat ratkaisukokoonpanossa 
lakimiesjäseninä, vaikka tuomarin virassapysymisoikeus ei koske 
esittelijöitä. Kysymystä ei käsitellä lakivaliokunnan asiassa antamassa 
mietinnössä (LaVM 23/2002 vp). 
 
c. Asian saattaminen peruskokoonpanoon 
 
Esityksessä lähdetään siitä, että kevennetyssä kokoonpanossa käsiteltävänä 
oleva asia voidaan saattaa peruskokoonpanon käsiteltäväksi. Jos asia siis 
ensi vaiheessa ilmeisesti työjärjestyksen ja istuntovuorojärjestyksen (tms.) 
perusteella on ohjautunut kevennettyyn kokoonpanon, tämä kokoonpano 
voi saattaa asian peruskokoonpanon käsiteltäväksi. Minusta näyttäisi 
jäävän jossakin määrin epäselväksi, olisiko tämä mahdollista myös silloin 
kun asia on ensin ohjautunut 
kahden tuomarin ja esitteiijäjäsenen kokoonpanoon. "Tavanomaiseen" 
kolmen jäsenen kokoonpanoonhan asiaa ei voitaisi saattaa samalla 
palauttaen esittelijä]äsen asiassa esittelijän asemaan, koska tällöin 
puututtaisiin juuri esitteiijäjäsenen riippumattomaan asemaan 
ratkaisukokoonpanon jäsenenä. Tätä puolestaan ei minusta voida pitää 
hyväksyttävänä, täysin siitä riippumatta, taataanko hallinto-oikeuslaissa 
esittelijäjäsemlle tuomarin riippumattomuus vai ei. Tämäkin 
ongelmakohta tuo minusta esille erityiskokoonpanon ongelmallisuuden, 
vaikka voi hyvin olla, että tämä kysymys ei käytännössä aktualisoituisi. 

d. Määräaikainen hallintosihteeri "esittelijäjäsenenä"? 
 
Ehdotetun 12 a §:n 4 momentin ensimmäisestä virkkeestä käy ilmi, että 
ratkaisukokoonpanoon kuuluvan esittelijän "tulee olla hallinto-



 

oikeussihteeri, ja hänellä tulee olla riittävä kokemus kyseisten asioiden 
esittelystä hallinto-oikeudessa". Esityksen perusteluissa (s. 28/I-II) 
todetaan yhtäältä, että "on edellytettävä, että esittelijä on nimitetty 
hallinto-oikeussihteerin virkaan". Todetaan myös seuraavaa: 
"Määräaikaisten esittelijöiden palvelussuhdeturva on siinä määrin heikko, 
ettei heidän toimimisensa hallinto-oikeuden jäsenenä ole tuomarin 
riippumattomuuden kannalta hyväksyttävää." Toisaalta todetaan, että 
pelkästään määräaikaisessa virkasuhteessa olevaa esittelijää ei ole syytä 
määrätä toimimaan tuomioistuimen jäsenenä esittelemissään asioissa. 
Lakiehdotuksen sanamuodosta ei ole johdettavissa estettä antaa määräystä 
myös vain määräajaksi nimitetylle hallinto-oikeussihteerille. 

e. Ylituomarin määräyksen merkitys 
 
Ehdotetun 12 a §:n 4 momentin toisen virkkeen mukaan ylituomari antaisi 
esittelijälle määräyksen toimia tämän esittelemissä, 1 momentissa 
tarkoitetuissa asioissa päätösvaltaisen kokoonpanon jäsenenä. Ilmeisesti 
ajatuksena on, että tällä määräyksellä luotaisiin ainoastaan "kelpoisuus" 
esittelijäjäsenenä toimimiselle määrätyissä asiaryhmissä. Ilmeisesti 
tarkoituksena ei ole, että tällaisen määräyksen saanut esittelijä jo tämän 
määräyksen perusteella toimisi aina kolmantena ratkaisijana 12 a §:n 
mukaiseen kevennettyyn kokoonpanoon ohjatuissa, määräyksen 
kattamissa esittelemissään asioissa, vaikka tämä tulkinta näyttäisi ehkä 
parhaiten vastaavan ehdotetun säännöksen sanamuotoa. Tarkoituksena ei 
ehdotetun sanamuodonkaan valossa voine olla se, että määräys annettaisiin 
esittelijälle esittelykohtaisesti. Tätä ei voitane tarkoittaa 
perustelumaininnalla, jonka mukaan esittelijäjäsenenä toimiminen 
"edellyttää ama erikseen annettua määräystä". Näiden esityksen 
(mahdollista) tarkoitusta koskevien pohdintojen taustalla on 
perustelumaininta (s. 23/11), jonka mukaan esittelijöiden käyttäminen 
jäsentehtävistä riippuu kulloinkin tähän tarkoitukseen käytettävissä 
olevista määrärahoista. 
 
Voi olla, että sääntelyn jonkinasteinen tulkinnanvaraisuus ei tässä(kään) 
johtaisi käytännön ongelmiin. Tämäkin epäselvyys kuitenkin tukee 
minusta käsitystä tämän erityiskokoonpanon ongelmallisuudesta. 
f.  Esittelijäjäsenistä luopuminen? 
 
Esityksen perusteluissa todetaan kahden tuomarin ja esittelijän 
muodostamasta ratkaisukokoonpanosta mm. seuraavaa (s. 23/11): 
"Järjestelyn avulla hallinto-oikeudet saavat käyttöönsä mahdollisuuden 
käyttää esittelijöitä rajoitetusti tuomarin tehtävissä ilman, että esittelijät 
varsinaisesti nimitettäisiin määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin 
virkaan." "Esittelijöiden tosiasiallinen käyttäminen jäsentehtävissä riippuu 
kulloinkin tähän tarkoitukseen käytettävissä olevista määrärahoista." 
Minun mielestäni valiokunnan pitäisi vielä vakavasti harkita, onko 
hallinto-oikeuksien käyttöön syytä antaa tällaista mahdollisuutta 
periaatteellisine ja mahdollisine käytännön ongelmineen. Mitään selkeätä 
tarvetta juuri tämän ratkaisukokoonpanon käyttämiselle ei esitykseen 
minun havaintojeni mukaan sisälly. Eikö kuitenkin olisi selkeämpää, että 
resurssit, jotka mahdollisesti olisivat käytettävissä tähän tarkoitukseen, 
ohjattaisiin oikeushallinnon ja tuomioistuinten toimin vaikka 
määräaikaisiin tuomarimääräyksiin? 
 
3. Kevennettyjen kokoonpanojen asiaryhmät 
 
Niistä asiaryhmistä, joissa kevennetyt kokoonpanot olisivat käytettävissä, 
säädettäisiin laissa nimenomaisesti. Mielestäni tämä lähtökohta on 
perusteltu. Ehdotetun 12 a §:n 1 momentin yksityiskohtaisten perustelujen 
(s. 24/1) mukaan tuossa pykälässä "tarkoitettu kokoonpano on 
tarkoituksenmukainen sellaisissa asiaryhmissä, joissa valitusasiat ovat 
yleensä oikeudellisesti selkeitä ja niitä koskeva oikeuskäytäntö 
vakiintunut. Myös oikeudenkäyntiaineiston tulisi yleensä olla sillä tavoin 
suppea, ettei asioiden laajuus edellytä laajempaa kokoonpanoa." 
Samantyyppisiä kriteerejä on ilmeisesti käytetty myös valikoitaessa 
asiaryhmiä yhdea tuomarin kokoonpanoon. 
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Esityksen valmistelussa keskeisessä asemassa ovat olleet kokeneet 
tuomarit. Lisäksi lausunnonantajina ovat olleet kaikki 
hallintotuomioistuimet. Minulla ei ole perusteita lähteä arvioimaan juttujen 
soveltuvuutta yhden ja kahden tuomarin kokoonpanoissa ratkaistaviksi 
toisin kuin mihin tämän valmistelun pohjalta on päädytty edellisessä 
kappaleessa mainittuihin seikkoihin huomiota kiinnittäen. 



 

Oikeusministeriö HE 85/2065 vp 

Esitetyn hallinto-oikeuslain 12 a §:n asioiden jatkomuutoksenhaku / / 

1) Kaikissa tapauksissa valituslupa 
tuloverolain (1535/1992) vähennykset ym. - verotusmenettelylain (1558/1995) 70 §:n 
valituslupa 
kiinteistöverolaki (654/1992) - kiinteistöverolain 27 §:n ja verotusmenettelylain 70 §:n 
valituslupa 
autoverolaki (1482/1994) - autoverolain 71 §:n valituslupa 
ajoneuvo verolaki (1281/2003) - ajoneuvoverokin 51 §:n valituslupa 
laki metsänhoitoyhdistyksistä (534/1998) - metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 13 § 2 
mom:n ja verotusmenettelylain 70 §:n valituslupa 
perintö- ja lahjaverolain (378/1940) omaisuuden arvon arvioiminen - perintöjä 
lahjaverolain 48 §:n ja verotusmenettelylain 70 §:n valituslupa 

2) maankäyttö-ja rakennuslain (132/1999) 18 lupa-asiat ja 23 luvun poikkeuslupa-asiat -
maankäyttö-ja rakennuslain 190 § 3 mom ja hallintolainkäyttölain (586/1996) 9 §, 
valitusoikeus KHO reen 

3) jätelaki (1072/1993) - jätelain 66 § ja hallintolainkäyttölain 9 §, valitusoikeus KHOreen 

4) pääsääntöisesti valitusoikeus KHOreen 
väestötietolaki (507/1993) - väestötietolain 33 § ja hallintolainkäyttölain 9 §, valitusoikeus 
KHO:een 
kotikuntalaki (201/1994) - kotikuntalain 19 § 1 mom ja hallintolainkäyttölaki 9 §, 
valitusoikeus KHO:een, poikkeus: kotikunnassa oleva asuinpaikka ja väestökirjanpitokuntaa 
koskeva asia - kotikuntalain 19 § 2 mom valituskielto 
nimilaki (694/1985) - nimilain 22 § ja hallintolainkäyttölaki 9 § - valitusoikeus KHO:een 

5) valitusoikeus KHOreen 
siviilipalveluslaki (1723/1991) - siviilipalveluslain 58 § ja hallintolainkäyttölaki 9 § -
valitusoikeus KHO:een 

6) valitusoikeus KHOreen 
järjestyslaki (612/2003) - järjestyslain 24 § ja hallintolainkäyttölain 9 § - valitusoikeus 
KHO:een 
kokoontumislaki (530/1999) - kokoontumislain 28 § ja hallintolainkäyttölaki 9 § -
valitusoikeus KHO:een 

7) elatusturvalaki (671/1998) - elatusturvalain 25 § 3, valituskielto paitsi valitusoikeus 
takaisinperintäasiassa 
sosiaalihuoltolaki (710/1982) - sosiaalihuoltolaki 49 §, valituskielto paitsi lupa eräissä 
laitoshoitoa koskevissa asioissa 
toimeentulotukilaki (1412/1997) - toimeentulotukilaki 24 § ja sosiaalihuoltolaki 49 §, 
valituslupa 
lasten päivähoitolaki (36/1973) - lasten päivähoitolaki 31 §, valituskielto 
vammaispalvelulaki (380/1987)- vammaispalvelulaki 19 §, vammaispalvelua j a taloudellista 
tukitoimea koskevasta päätöksestä valitusoikeus KHOreen, muutoin valituslupa 
asiakasmaksulaki (734/1992) -asiakasmaksulaki 15 §, valituskielto 

8) ulkomaalaislaki (301/2004) - ulkomaalaislain 196 §, valituslupa 

9) passilaki (642/1986) - passilaki 20 § ja hallintolainkäyttölaki 9 §, valitusoikeus KHO:een 

10)perusopetuslaki (628/1998) - perusopetuslaki 42 § ja hallintolainkäyttölaki 9 §, opetuksen 
järjestäjän päätökset, valitusoikeus KHOreen/ lääninhallituksen päätökset, valituskielto 

11)suoritemaksulaki (701/1993) - suoritemaksulain 10 §, valituskielto maksuperustelaki 
(150/1992)- maksuperustelaki 11 b §, valituskielto maksuvapautuslaki (529/1980), 
hallintolainkäyttölaki 9 §, valitusoikeus KHOreen 

12)perintökaari (40/1965) - perinnön luovuttaminen, hallintolainkäyttölaki 9 §, valitusoikeus 
KHO:een 
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Lakivaliokunnalle HE 85/2005 vp 
6.11.2005 
 
 
 

Mikael Hiden: 
 
 

Lausunto hallituksen esityksestä 85/05 vp laiksi hallinto-oikeusiain muuttamisesta 
 

Esityksessä ehdotetaan hallinto-oikeuksien toiminnan joustavuuden lisäämiseksi mm. 

säännöstä (12 a §), jonka mukaan hallinto-oikeussihteeri voi tietyissä tapauksissa esittely-

kohtaisesti toimia päätösvaltaisen kokoonpanon jäsenenä. Valiokunnan sihteerin kirjeessä on 

pyydetty lausuntoa siitä, miten tätä ehdotusta olisi arvioitava perustuslaissa ja ihmisoi-

keussopimuksissa tuomiovallan käyttämisestä omaksuttujen lähtökohtien kannalta ja eri-

tyisesti suhteessa tuomarien nimittämistä ja heidän virassapysymisoikeuttaan koskeviin pe-

rustuslain säännöksiin. Rajoitun seuraavassa vain tämän kysymyksen tarkasteluun. Ennen 

sitä esitän kuitenkin joitakin yleisiä huomioita perustuslakivaliokunnan ja muiden valio-

kuntien roolista perustuslain tulkintaa koskevissa kysymyksissä. 
 

Hyvin vakiintuneen käytännön mukaan kuuluu lakiehdotusten käsittelyssä eduskunnassa 

mahdollisesti ilmenevien perustuslainmukaisuuskysymysten ratkaiseminen perustuslakiva-

liokunnalle. Tämä tehtävä on nyt nimenomaisesti todettu myös perustuslaissa, sen 74 §:ssä. 

Valiokuntien tehtäväjaon kannalta tämä merkitsee sitä, että muiden valiokuntien tehtävänä ei 

ole pyrkiä selvittämään mahdollisia perustuslainmukaisuusongelmia (esim. valtiosääntö-

juristeja kuulemalla), vaan ainoastaan arvioida, onko käsiteltävänä olevassa asiassa ongelmia 

valtiosäännön kannalta. Jos ongelmia katsotaan olevan, on niiden selvittäminen jätettävä 

perustuslakivaliokunnalle. Ongelma ja perustuslakivaliokunnan kannanoton tarve ei tällöin 

koske vain säätämisjärjestyksen valintaa, vaan käytännössä enemmänkin sitä, mitä 

muutoksia lakiehdotukseen mahdollisesti on tehtävä, jotta se voidaan käsitellä tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä. Tällaiseen tehtäväjakoon kuuluu myös se, että lakiehdotuksen 

lähettäminen lausunnolle perustuslakivaliokuntaan on voinut olla täysin aiheellista myös 

silloin, kun perustuslakivaliokunta päätyy siihen, että valtiosäännön kannalta ei ole tarvetta 

lakiehdotuksen muuttamiseen. 

Perustuslaki edellyttää tuomioistuinten riippumattomuutta. Kyseessä on sekä valtioelinten 

toimivallanjakoa (PL 3 §) että yksilön perusoikeuksia koskeva (PL 21 §) vaatimus. Yksi 

keskeinen riippumattomuutta luova tekijä on tuomarien virassapysymisoikeus 

/erottamattomuus (PL 103 §). Nyt käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa on kysymys tuomarin 

virassapysymisoikeutta koskevan säännöksen ja yleensä tuomioistuinten riippumatto-

muusvaatimuksen tulkinnasta tilanteissa, joissa tuomioistuimen kokoonpanoon kuuluisi 

joidenkin asioiden ratkaisuissa myös tuomioistuimen sellaisten virkojen haltijoita, joilla ei 

ole "tavanomaista" virkatuomarin riippumattomuutta. Tällaisesta tilanteesta ei havaitakseni 

ole perustuslakivaliokunnan käytäntöä. Hallituksen esityksen perustelujen säätämisjärjes-

tystä koskevassa jaksossa viitataan joihinkin lakivaliokunnan kannanottoihin, joissa on kat-

sottu esittelijän toimiminen tuomioistuimen päätöksentekokokoonpanon jäsenenä tietyissä 

tilanteissa mahdolliseksi. Näiden kannanottojen sisältöjä niiden kohteena olleet järjestelyt 



 

eivät kuitenkaan ole olleet käsiteltävänä perustuslakivaliokunnassa. Asian arviointiin on 

viitatuissa ratkaisuissa ehkä vaikuttanut myös se, että kyseessä näyttää ainakin hovioikeuk-

sien osalta ensi vaiheessa olleen vain väliaikainen ratkaisu (ns. väliaikaiseksi ruuhkanpur-

kulaiksikin kutsuttu laki 1128/1993) ja järjestelyn vakinaistanut hovioikeuslain muutos to-

teutettiin myöhemmin lainmuutoksella, joka lisättiin lakivaliokunnassa hallituksen esittämiin 

lakeihin (LaVM 19/97 vp). 
 

Minusta olisi jo yleisestikin tarpeen, että tuomioistuinlaitoksen toiminnan erilaisissa tehos-

tamis- ja keventämispyrkimyksissä vastaan tulevat tuomitsemistoiminnan riippumattomuutta 

koskevat kysymykset eivät jää vain hieman hajanaisesti muissa valiokunnissa arvioitaviksi, 

vaan tulevat käsitellyiksi yhtenäisesti ja keskeisenä asiana perustuslakivaliokunnassa. Käsillä 

olevasta ehdotuksesta voidaan mainita myös joitakin konkreettisia kysymyksiä, jotka 

mielestäni vaatisivat perustuslakivaliokunnan arviointia ja kannanottoa. 
 

Ehdotetun 12 a §:n loppumomentissa todetaan, että esittelijällä on hänen toimiessaan sään-

nöksessä tarkoitetulla tavalla hallinto-oikeuden jäsenenä perustuslaissa tuomarille säädetty 

virassapysymisoikeus. Minusta tällainen turvasäännös, jonka kaltaista on käytetty edellä 

viitatuissa aikaisemmissa lainmuutoksissa, on reaaliselta merkitykseltään ongelmallinen 

(ellei jopa vain jonkinlaista kikkailua näennäisillä argumenteilla). Voidaanko katsoa, että 



 

tällainen säännös todella luo tuomarin tehtävässä toimivalle esittelijälle sen riippumat-

tomuuden, joka tuomareille katsotaan välttämättömäksi ja perustuslaissa taatuksi, jos tuo-

marina näin toimimisen edellytyksenä on tietty muu virka samassa tuomioistuimessa ja tähän 

muuhun virkaan - henkilön uran sen hetkiseen etappiin - ei kuulu tuomarin virassa-

pysymisoikeutta? 
 

Toinen huomiota vaativa kysymys on se, millä tavoin esittelijä määrättäisiin toimimaan 

tuomioistuimen jäsenen tehtävässä ja mikä merkitys tällä määräämisen tavalla mahdollisesti 

olisi tuomioistuintoiminnan riippumattomuuden kannalta. Ehdotuksen 12 a §:n lop-

pumomentin sanamuoto näyttäisi lähinnä viittaavan siihen, että esittelijälle voitaisiin antaa 

(toistaiseksi voimassaoleva) pysyvä määräys toimia päätösvaltaisen kokoonpanon jäsenenä 

esittelemissään tietynlaisissa asioissa. Tätä on kai tarkoitettu, vaikka perusteluissa käytetty 

ilmaus "esittelykohtaisesti" (s. 28, II) voitaisiin ymmärtää toisellakin tavalla. Tuomioistuimen 

riippumattomuuden ja puolueettomuuden vaatimukseen sopii huonosti se, että tuo-

mioistuimen kokoonpanoon voitaisiin ehkä tiettyä esittelyä varten ja siten tiedossa olevia 

asioita varten määrätä varsinaisten tuomarien lisäksi muu jäsen. 
 

Huomiota voisi vaatia myös kysymys siitä, kuinka paljon merkitystä tässä yhteydessä voidaan 

panna sille aikaisempien lainmuutosten yhteydessä esitetylle argumentille, jonka mukaan 

päätöskokoonpanossa tulisi enemmistö olemaan "varsinaisilla" riippumattomilla tuomareilla. 

Jos jäseninä toimii kaksi tuomaria ja yksi esittelijä ja jos muuta ei päätöksentekomenettelystä 

ole säädetty, voi esittelijän ääni erimielisyystilanteissa muodostua yhtä ratkaisevaksi kuin 

muiden jäsenten ääni. 
 

Edellä viitatut konkreettiset kysymykset voivat vaikuttaa sen harkitsemiseen, minkälaista 

päätöskokoonpanon järjestelyä tässä voitaisiin pitää perustuslainmukaisena. Perustuslain-

mukaisuuskysymyksen selvittäminen ja siihen mahdollisesti liittyvä tarvittavien muutosten 

arviointi edellyttää nähdäkseni ehdotuksen käsittelyä perustuslakivaliokunnassa. 
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Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Asia: Hallituksen esitys 85/2005 vp laiksi hallinto-oikeuslain muutta-

misesta 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunta on pyytänyt minulta kirjallista lausuntoa siitä, miten halli-

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

oikeussihteeri voi tietyissä tapauksissa esittelykohtaisesti toimia päätösvaltaisen ko-

koonpanon jäsenenä, on valtiosääntöoikeudellisesti arvioitava ihmisoikeussopimuksissa ja 

perustuslaissa ilmaistujen tuomiovallan käyttämistä koskevien lähtökohtien kannalta ja 

erityisesti suhteessa tuomarien nimittämistä ja heidän virassapysymisoikeuttaan koskeviin 

perustuslain säännöksiin. Pyydettynä lausuntona esitän kunnioittaen seuraavaa: 
 

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 tuomio-

istuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus. Tuomio-

istuimen riippumattomuudella tarkoitetaan sitä, että tuomioistuimen tulee olla lainkäyt-

tötoiminnassaan riippumaton muiden tahojen vaikutuksesta. Tämä koskee niin lainsää-

täjää, hallitusvallan käyttäjää ja viranomaisia kuin oikeusriidan osapuolia. Tuomiois-

tuimen 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 riippu-

mattomuutta (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 

Professori Veli-Pekka Viljanen HE 85/2005 vp 

 



 

tehtäväksi (vrt. HE 1/1998 vp, s. 159) edellyttäen kuitenkin, että nimitysmenettelyssä 

varmistetaan riittävällä tavalla tuomioistuimen riippumattomuus. 

Perustuslain 103 §:ssä säädetty tuomarien erityisen vahva virassapysymis-

oikeus 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 esteellisyyssääntelyllä, jonka valtiosääntöoikeudellinen kiinnekohta on perus-

tuslain 3 §:n 3 momentin ohella perustuslain 21 §:n oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä 

koskevissa vaatimuksissa. 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan määräys oikeudenmukaisesta 

oikeudenkäynnistä 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 ulkopuolelta tulevaa painostusta vastaan ja siihen, näyttääkö tuomioistuin riip-

pumattomalta (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 päätösval-

tainen kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä ja laissa tarkemmin säädetyt kelpoi-

suusehdot täyttävä asian esittelijä. Saman pykälän 4 momentin mukaan esittelijän edel-

lytetään 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 pe-

rustuslaissa tuomarille säädetty virassapysymisoikeus hänen toimiessaan hallinto-

oikeuden jäsenenä. 

Koska esittelijän määrääminen toimimaan hallinto-oikeuden jäsenenä vai-

kuttaa hallinto-oikeuden päätösvaltaiseen kokoonpanoon, tulee tuomioistuinten riippu-

mattomuuden 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 ih-

misoikeussopimuksen 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 mah-

dollisuuden vaikuttaa tuomioistuimen ulkopuolelta kokoonpanoon. 
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Olennaista on kuitenkin perustuslain 3 §:n 3 momentin ja 21 §:n sekä Eu-

roopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan valossa varmistaa se, että esittelijän asema 

myös tuomioistuimen sisäisiä painostusyrityksiä vastaan on riittävän suojattu. Tältä osin 

on selvää, että ylituomari ei saa määräystä antaessaan pyrkiä tuomioistuimen päätösval-

taisen kokoonpanon kautta pyrkiä vaikuttamaan yksittäisen oikeudellisen ratkaisun lop-

putulokseen. Lisäksi on huomattava, että tuomioistuimen päätösvaltaisen kokoonpanon 

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

vioinnissa on mielestäni merkityksellistä myös 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 vaki-

naisten tuomarien nimittämiseen. Perustuslain asettamana edellytyksenä on siten, että 

nimittämisestä säädetään laissa. Tältä osin katson, että lakiehdotuksen 12 a §:n 4 mo-

mentin säännös riittää täyttämään perustuslain vaatimukset. 

Vastaavalla tavalla katson, että perustuslain 103 §:n tarkoittama tuomarin 

virassapysymisoikeus ulottuu jo suoraan perustuslain perusteella koskemaan myös hal-

linto-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 ristirii-

dassa perustuslain ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen tuomioistuimen riippumatto-

muutta koskevan säännöksen kanssa. Laissa on useita takeita sille, ettei tuomioistuimen 

riippumattomuus liiallisesti vaarannu: tuomioistuimen kokoonpanon enemmistö muo-

dostuu vakinaisista jäsenistä, esittelijälle asetetaan merkittäviä kvalifikaatioita, määrää-

mismenettely on järjestetty tuomioistuimen sisäiseksi ja esittelijälle kuuluu tuomarin 

virassapysymisoikeus. 

Edellä sanotusta riippumatta katson, että esittelijän esittelykohtainen mää-

rääminen ehdotetulla tavalla tuomioistuimen kokoonpanoon ei tuomioistuimen riippu-

mattomuuden näkökulmasta ole mitenkään optimaalinen tapa huolehtia tuomioistuimen 

riittävästä toimintakyvystä ja asioiden ruuhkautumisen estämisestä. Selvästi ongelmat-

tomampi 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. 



 

Turussa 11 päivänä marraskuuta 2005 

Veli-Pekka Viljanen 

 

OTT, Valtiosääntöoikeuden professori 

Turun yliopisto 
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LAUSUNTOPYYNTÖ 
 
 
Viite:        Hallituksen esitys laiksi hallinto-oikeuslain muuttamisesta (HE 85/2005 vp) 

 
 

Lakivaliokunnassa on valmistelevasti käsiteltävänä hallituksen esitys HE 
85/2005 vp laiksi hallinto-oikeuslain muuttamisesta. Esityksen tarkoi-
tuksena on muuttaa hallinto-oikeuksien päätösvaltaista kokoonpanoa 
koskevaa sääntelyä niin, että aiempaa useampi asia voitaisiin ratkaista 
suppeammassa kuin kolmen jäsenen kokoonpanossa. Tämän vuoksi 
hallinto-oikeuslakiin ehdotetaan lisättäväksi muun muassa uusi 12 a §, 
jonka mukaan tietyillä edellytyksillä hallinto-oikeussihteeri voisi esittely-
kohtaisesti toimia päätösvaltaisen kokoonpanon jäsenenä. 
 

Eduskunnan työjärjestyksen 38 §:n 2 momentin mukaisesti lakivaliokunta 
pyytää perustuslakivaliokunnalta lausuntoa siitä, miten edellä mainittua 
säännöstä on arvioitava yhtäältä suhteessa Suomea velvoittavista 
ihmisoikeussopimuksista ja perustuslaista ilmeneviin tuomiovallan käyt-
tämistä koskeviin yleisiin lähtökohtiin sekä toisaalta erityisesti niiden 
perustuslain säännösten kannalta, jotka koskevat tuomareiden nimittä-
mistä ja virassapysymisoikeutta. 
 

Lakivaliokunnan puolesta 
 
 
 
 
 
Tuija Brax 
valiokunnan puheenjohtaja 

 
Risto Eerola valiokunnan 
sihteeri 
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"fr/ 
Luonnos 2.6,2006 LAKIVALIOKUNNAN 

MIETINTÖ X/2006 vp 
 
Hallituksen esitys laiksi hallinto-oikeuslain 
muuttamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 7 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi hallinto-oikeuslain muuttamisesta (HE 85/2005 

vp). 
 

Lausunto 

Lakivaliokunnan pyynnöstä perustuslakivaliokunta on antanut asiasta lausunnon, joka on 

otettu tämän mietinnön liitteeksi (PeVL 2/2006 vp). 
 

Asiantuntijat 

„ Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- erityisasiantuntija Liisa Heikkilä, oikeusministeriö 

- hallintoneuvos Ahti Rihto, korkein hallinto-oikeus 

- ylituomari Liisa Sahi, Helsingin hallinto-oikeus 

- hallinto-oikeustuomari Veijo Tarukannel, Hämeenlinnan hallinto-oikeus 

- asianajaja Mikko Kemppainen, Suomen Asianajajaliitto 

- puheenjohtaja, ma. hallinto-oikeustuomari Tuomas Salo, Hallinto-oikeustuomarit ry 

- varapuheenjohtaja Jukka Leinonen, Valtionhallinnon erityisalojen ja tuomioistuinten 

diplomi-insinöörit ry 

HE 85/2005 vp Versio 0.1 

- professori Olli Mäenpää 

- akatemiatutkija Outi Suviranta. 

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet 

— professori Mikael Hiden 

— professori Veli-Pekka Viljanen. 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi hallinto-oikeuslakia. Esityksen mukaan hallinto-

oikeus olisi edelleen pääsääntöisesti päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Muita kokoonpa-

noja olisivat kahden ja yhden hallinto-oikeustuomarin kokoonpano. Lisäksi asian esittelijä 

voitaisiin määrätä toimimaan hallinto-oikeuden jäsenenä kahden hallinto-oikeustuomarin 

ohella. Laissa lueteltaisiin erikseen ne asiaryhmät, joissa peruskokoonpanoa suppeampi 

kokoonpano tulisi kysymykseen. 

Myös vesi- ja ympäristöasioissa peruskokoonpano olisi ehdotuksen mukaan kolmen 

jäsenen kokoonpano. Jos asian laatu sitä edellyttää, asia voidaan kuitenkin ratkaista 

nelijäsenisessä kokoonpanossa. 

Kahden hallinto-oikeustuomarin ja hallinto-oikeuden jäsenenä toimivan esittelijän 

muodostama kokoonpano sekä kahden hallinto-oikeustuomarin kokoonpano olisivat 

sikäli vaihtoehtoiset, että niitä voitaisiin käyttää samoissa asiaryhmissä. Hallinto-oike-

uden jäsenenä esittelemässään asiassa voisi toimia sellainen hallinto-oikeussihteeri, jolla 

on siihen riittävä kokemus ja joka on erikseen määrätty toimimaan jäsenenä. Mielen-

terveysasioissa, jotka koskevat hoidon jatkamista, alistusasia voitaisiin ratkaista ko-

koonpanossa, jonka muodostaisi yksi lainoppinut jäsen ja yksi asiantuntijajäsen. Jos jä-

senet kahden jäsenen kokoonpanossa eivät ole ratkaisusta yhtä mieltä, asia tulisi siirtää 

tavallisessa kolmijäsenisessä kokoonpanossa ratkaistavaksi. 

Yhden tuomarin päätösvaltaa laajennettaisiin siten, että yksi tuomari voisi päättää 

siitä, onko hallinto-oikeus toimivaltainen käsittelemään siellä vireille pannun asian. Yksi 

tuomari voisi päättää asian käsittelyyn liittyvistä prosessinjohtotoimista sekä välitoimista, 

kuten täytäntöönpanoa koskevan määräyksen antamisesta ja suullisesta käsittelystä. 

Yhden tuomarin päätösvaltaa antaa lopullisia asiaratkaisuja laajennettaisiin nykyisestä 

siten, että yksi tuomari voisi ratkaista valitusasiat, jotka koskevat erilaisia tarkastus- ja 

virhernaksuja sekä ajokorttiasioita. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2006. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Yleisperustelut 
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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 perustavoitteena on hallintotuomioistuinten ratkaisuko-

koonpanoja koskevan sääntelyn joustavoittaminen niin, että hallintotuomioistuinten 

lainkäyttöhenkilöstön voimavaroja voitaisiin entistä tarkoituksenmukaisemmin suunnata 

niihin asioihin, jotka ovat vaikeita joko oikeudellisesti tai niihin liittyvän näytön osalta. 

Lakivaliokunta tukee ehdotettua perusratkaisua. Samalla se yhtyy siihen hallituksen 

esityksen perusteluissa (s. 8/II) ilmi tuotuun lähtökohtaan, jonka mukaan joustavoitta-

minen ratkaisukokoonpanoja muuttamalla on kuitenkin mahdollista vain siinä määrin, 

etteivät oikeusvarmuus tai yleinen luottamus hallintotuomioistuinten ratkaisutoimintaan 

vaarannu. 

Lakivaliokunta on jo aiemmin toisessa yhteydessä (LaVL 18/2004 vp) huomautta-

nut siitä, että hallintotuomioistuinten yksittäisilläkin päätöksillä voi olla laajoja yhteis-

kunnallisia ja kansantaloudellisia vaikutuksia. Toisaalta useat hallintotuomioistuinten 

käsittelemät asiaryhmät ovat erittäin tärkeitä yksilöiden arkipäivän elämän kannalta. Tä-

män vuoksi on tärkeää huolehtia siitä, että hallintotuomioistuimilla on edellytykset täyttää 

tehtävänsä osana oikeusturvakoneistoa. Lakivaliokunnan käsityksen mukaan tätä ta-

voitetta voidaan toteuttaa yhtäältä turvaamalla hallintotuomioistuimille riittävät henki-

löstövoimavarat ja toisaalta kehittämällä hallinto-oikeuksien työtapoja samoin kuin niitä 

koskevaa lainsäädäntöä. Valiokunnan mielestä nyt esillä oieva lakiehdotus toteuttaa 

sopivalla tavalla viimeksi mainittua kehittämisajatusta, koska sen avulla voidaan tehostaa 

henkilöstövoimavarojen käyttöä ilman, että ehdotettujen muutosten voidaan arvioida 

vaarantavan lainkäytön kollegiaaliseen luonteeseen liittyviä oikeusturvatakeita. 
 

Yksityiskohtaiset perustelut 
 

12 §. Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus. Pykälässä säädetään pääsäännöksi, että hal-

linto-oikeus on päätösvaltainen kolmijäsenisenä. Pykälän 3 momentti sisältää säännökset 

niistä asioista, joissa yksijäsen voi tehdä ratkaisun. Koska 2 momentti sisältää säännöksiä 

asiantuntijajäsenten osallistumisesta hallinto-oikeuden toimintaan tietyissä asioissa, 

lakivaliokunta on täsmentänyt 3 momenttia osoittamaan, että ratkaisun näissä tapauksissa 

tekee nimenomaan lainoppinut jäsen. 
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12 a §. Hallinto-oikeuden kokoonpano eräissä asioissa. Pykälässä luetellaan ne asia-

ryhmät, joissa hallinto-oikeus olisi päätösvaltainen kokoonpanossa, johon kuuluvat joko 

kaksi jäsentä tai vaihtoehtoisesti kaksi jäsentä ja erikseen säädettävät kelpoisuusvaati-

mukset täyttävä esittelijä. 

Hallituksen esityksen perustelujen (s. 28/11) mukaan viimeksi mainituissa tapauk-

sissa esittelijää ei nimitettäisi määräaikaiseksi tuomioistuimen jäseneksi vaan hänet 

määrättäisiin toimimaan ratkaisukokoonpanon jäsenenä esittelemissään asioissa esitte-

lykohtaisesti. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan tällainen esittely- tai tapaus-

kohtainen tuomarin asema ei ole hyvin sopusoinnussa tuomarin erottamattomuuteen ja siten 

tuomioistuimen riippumattomuuteen perustuslaista ja Euroopan ihmisoikeussopimuksesta 

kohdistuvien vaatimusten kanssa. Ehdotettua sääntelyä tarkasteltuaan perustuslakivaliokunta on 

lausunnossaan todennut, että vaikka sääntely ei sinänsä muodostukaan perustuslain vastaiseksi, ei 

tuomioistuimen esittelijänä toimivan virkamiehen määrääminen tuomarin tehtävään ole 

perustuslain kannalta aivan ongelmatonta. Tällaisessa menettelyssä voidaan 

perustuslakivaliokunnan mielestä nähdä myös tuomioistuinlaitoksen sisäiseen itsetäydennykseen 

liittyviä piirteitä. 

Edellä yleisperusteluissa esittämistään syistä lakivaliokunta pitää sääntelyn tavoitteita 

sinänsä hyväksyttävinä. Samalla lakivaliokunta kuitenkin pitää perustuslakivaliokunnan 

lausunnossaan esittämiä epäilyksiä periaatteelliselta kannalta niin painavina, ettei sen mielestä ole 

perusteltua toteuttaa ehdotettua mahdollisuutta esittelijän toimimisesta ratkaisukokoonpanossa 

eräänlaisena tilapäisjäsenenä. Valiokunta huomauttaa myös siitä, että tämä ei ole sääntelyn 

päätavoitteiden kannalta edes tarpeen, koska kahden jäsenen ja erikseen jäseneksi määrätyn 

esittelijän muodostama ratkaisukokoonpano on jo ehdotuksenkin mukaan kaikilta osin 

vaihtoehtoinen kahden jäsenen muodostamalle kokoonpanolle. Näistä syistä lakivaliokunta 

ehdottaa, että lakiehdotuksesta poistetaan mahdollisuus määrätä tietyt edellytykset täyttävä 

esittelijä toimimaan esittelykoh-taisesti tuomioistuimen jäsenenä erikseen säädettyjä asioita 

ratkaistaessa. Tämän toteuttamiseksi valiokunta ehdottaa, että pykälän / momenttia muutetaan ja 

4 momentti poistetaan. 

Esityksen perustelujen (s. 24/1) mukaan ehdotetussa pykälässä tarkoitettu kahden jäsenen 

kokoonpano on tarkoituksenmukainen silloin, kun valitusasiat ovat oikeudellisesti selkeitä ja niitä 

koskeva oikeuskäytäntö on vakiintunut. Pykälän 1 momentissa olevat asiaryhmät on valittu 

näiden näkökohtien perusteella. Lakivaliokunta pitää kuitenkin oikeusturvasyistä tärkeänä, ettei 

momentissa lueteltuihin asioihin rutiininomaisesti määrätä kahden jäsenen kokoonpanoa vaan 

että kunkin asian erityispiirteet otetaan asianmukaisesti huomioon ratkaisukokoonpanoa 



La VM X/2006 vp — HE 85/2005 vp 

määrättäessä. Valiokunta ehdottaa tämän vuoksi momenttiin lisättäväksi tätä harkintaa 

ohjaavan säännöksen, jonka mukaan kaksi jäsentä voi käsitellä asian, jollei ratkaistavana 

olevan kysymyksen laatu edellytä sen käsittelemistä kolmen jäsenen muodostamassa 

kokoonpanossa. Kolmen jäsenen kokoonpanon käyttämistä edellyttää yleensä esimerkiksi 

se, että asiassa on esillä uudentyyppinen laintulkintakysymys. 

Lisäksi lakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että voimassa olevan hovi-

oikeuslain (56/1994) 9 §:ään sisältyy säännös, jonka mukaan hovioikeus on päätösval-

tainen myös kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä sekä tietyt kelpoisuusvaatimuk-

set täyttävä esittelijä. Valiokunnan mielestä oikeusministeriön on nyt säädettävän lain 

sekä perustuslakivaliokunnan siitä antaman lausunnon perusteella hovioikeusmenettelyn 

muun kehittämisen yhteydessä syytä arvioida tällaisen järjestelyn asianmukaisuutta. 

12 b §. Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus yksijäsenisenä. Pykälän / momentissa sää-

detään niistä asiaryhmistä, joissa hallinto-oikeus on päätösvaltainen myös yksijäsenisenä. 

Pykälän 2 momentti sisältää viittaussäännöksen, jonka mukaan hallinto-oikeuden 

päätösvaltaisuudesta yhden tuomarin kokoonpanossa säädetään ulkomaalaislain 

(301/2004) 193 §:n 2 momentissa ja oikeusapulain (257/2002) 27 §:n 2 momentissa. 

Hallituksen esityksen antamisen jälkeen on vahvistettu uusi vankeuslaki (767/2005), 

jonka 20 luvun 14 §:n 1 momentissa niin ikään säädetään hallinto-oikeus toimivaltaiseksi 

yksijäsenisenä kyseisen lain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa. Tämän vuoksi laki-

valiokunta on lisännyt momenttiin viittauksen vankeuslain asianomaiseen säännökseen. 

Johtolause. Hallituksen esityksen antamisen jälkeen on 1 päivänä lokakuuta 2005 tullut 

voimaan laki hallinto-oikeuslain 7 ja 12 §:n muuttamisesta. Nämä muutokset on asia-

sisällön osalta otettu huomioon nyt esillä olevaa hallituksen esitystä valmisteltaessa, 

mutta lakiteknisesti niistä aiheutuu tarve tarkistaa lakiehdotuksen johtolausetta. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seu-

raavasti: 
 
 
 
Valiokunnan muutosehdotukset 
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Laki 
hallinto-oikeuslain muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 26 päivänä maaliskuuta 1999 annetun hallinto-oikeuslain (430/1999) 12 §, 

sellaisena kuin se on osaksi laeissa 106/2000 ja 699/2005, ja lisätciän lakiin uusi 12 a ja 

12 b § seuraavasti: 
 
$ 12 § 

 

Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus 

(1 ja 2 mom. kuten HE) 

Jos valitus tai muussa hallintolainkäyttöasiassa esitetyt vaatimukset on peruutettu 

kokonaan, yksi lainoppinut jäsen voi tehdä siitä johtuvan ratkaisun. Yksi lainoppinut jä-

sen voi ratkaista myös asian, jossa on kysymys siitä, onko valitus tai muu hallintolain-

käyttöasia pantu vireille määräajassa, sekä päättää siitä, onko hallinto-oikeus toimival-

tainen käsittelemään siellä vireille pannun asian. Yksi lainoppinut jäsen voi päättää hai- 

Imtolainkäyttölain 32 §:ssä tai muussa laissa tarkoitetun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen 

antamisesta. Yksi lainoppinut jäsen voi päättää, että asiassa toimitetaan suullinen käsittely tai 

katselmus, ja tehdä niiden toimittamiseen liittyvät ratkaisut sekä päättää myös muista asian 

valmisteluun liittyvistä toimenpiteistä. Yksi lainoppinut jäsen voi myös hylätä suullisen 

käsittelyn tai katselmuksen toimittamista koskevan vaatimuksen. 
 
 

12 a § 
 

Hallinto-oikeuden kokoonpano eräissä asioissa 

Hallinto-oikeus on päätösvaltainen myös kokoonpanossa, johon kuuluu (poist.) kaksi 

jäsentä (poist.), jollei asiassa ratkaistavana olevan kysymyksen laatu edellytä kol-

mijäsenisen kokoonpanon käyttämistä ja ratkaistavana on muutoksenhakuasia, jossa on 

kysymys 

(1—12 kohta kuten HE) 

(2 ja 3 mom. kuten HE) 

(4 mom. poist.) 

12 b § 
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Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus yksijäsenisenä 

(1 mom. kuten HE) 

Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuudesta yhden tuomarin kokoonpanossa säädetään 

ulkomaalaislain 193 §:n 2 momentissa, (poist.) oikeusapukin (257/2002) 27 §:n 2 momentissa ja 

vankeuslain (767/2005) 20 luvun 14 §:n 1 momentissa. 

(3 mom. kuten HE) 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 20 . 

 
 
 
 
 
 

Helsingissä 2 päivänä kesäkuuta 2006 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

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

Leena Harkimo /kok 
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 
Juhani Sjöblom /kok 
Timo Soini /ps 
Astrid Thors Ix. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 


