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Oikeusministeriölle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikeusministeriö asetti 30.1.2004 työryhmän selvittämään hallinto-oikeuksien henkilöstörakenteen 
kehittämistä. Työryhmän tehtävänä oli suunnitella hallinto-oikeuksien oikeudenkäyntimenettelyn ja 
vireillä olevan tuomareiden koulutusjärjestelmän uudistamisen vaatimat muutokset hallinto-
oikeuksien henkilöstön määrään ja rakenteeseen. Lähtökohdaksi oli asetettava eri 
henkilöstöryhmien välinen tehokas ja kustannuksia säästävä työnjako. Työryhmän tuli tehdä myös 
 
 
 
 
 
 
ehdotus toteuttamisaikatauluksi. Työn aikana oli kuultava asianomaisia henkilöstöjärjestöjä. 



 
Työryhmä on kokoontunut neljä kertää. Työryhmän jäsenet ovat laatineet työryhmän työskentelyn 
tueksi seuraavia erilliselvityksiä, jotka otettiin työryhmän muistion liitteiksi: 
Risto Hakkarainen: Johtamisesta hallinto-oikeuksissa (liite 1) 
Anja Sahla: Hallintopäällikön asemasta ( liite 2 ) 
Jan Eklund: Asiantuntijatuomarin roolista ( liite 3 ) 
Irja Ruotonen-Rönkä: Notaarien asema henkilöstörakenteen muutoksessa ( liite 4 ) 
Kaija Hilpinen: Työajan jakautuminen toiminnoittain hallinto-oikeuksissa vuonna 2003 ( liite 5 ) 
Risto Hakkarainen: Arvio kansliahenkilökunnan määrän tarpeesta Kuopion hallinto-oikeudessa  
(liite 6) 
 
Työryhmä on kokouksessaan kuullut hankeesta hallinto.oikeuksien henkilöstöä edustavien 
järjestöjen, Hallinto-oikeustuomarit ry:n vt. puheenjohtaja Hannele Sarellia ja Oikeushallinnon 
henkilökunta OHK ry:n puheenjohtaja Outi Ahosta. Vaasan hallinto-oikeudessa työskentelevät 
tekniikan ja luonnontalouden alan tuomarit ovat toimittaneet työryhmän käyttöön asiassa yhteisen 
kannanoton. 
 
Muistioon liittyy Jan Eklundin eriävä mielipide. 
 
Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä luovuttaa muistionsa kunnioittavasti oikeusministeriölle. 
 
Helsingissä 31.5.2004. 
 
 
 
 
  Kari Kiesiläinen 
 
 
 
Jan Eklund Risto Hakkarainen  Kaija Hilpinen 
 
 
 
Marja-Riitta Isola  Heikki Jukarainen   Irja Ruotonen-Rönkä 
 
 
 
Anja Sahla  Marjaana Vairinen 
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Työryhmän toimeksianto 
 
Oikeusministeriö on 30.1.2004 asettanut työryhmän selvittämään hallinto-oikeuksien 
henkilöstörakenteen kehittämistä.  
 
Toimikausi 
 
Työryhmän toimikausi on 1.2. – 31.5.2004. 
 
Tausta 
 
Hallinto-oikeuksien nykyinen virkarakenne periytyy osittain vielä vuodelta 1989, jolloin 
lääninoikeudet perustettiin. Lähes 15 vuodessa asioiden vaikeusaste ja sisältö ovat oleellisesti 
muuttuneet hallinto- ja oikaisumenettelyjen kehittämisen myötä. Hallintolainkäyttölaki 
vuodelta 1996 muutti toiminnan sisältöä merkittävästi. Lisäksi yleiset odotukset 
tuomioistuintoiminnan laadulle ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kriteerit asettavat 
uusia vaatimuksia myös virkarakenteelle. Hallinto-oikeudet ovat 
muutoksenhakutuomioistuimia, joissa asiat ratkaistaan kollegiaalisessa 
päätöksentekojärjestyksessä. Tämän vuoksi voidaan pitää perusteltuna sitä, että hallinto-
oikeuksien henkilöstörakennetta kehitetään samansuuntaisesti kuin hovioikeuksissakin. 
Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään myös hovioikeuksien 
henkilöstörakenteen kehittämistä. 
 
Hallinto-oikeuslain (430/1999) 18 §:n mukaan lainkäyttöasiat ratkaistaan esittelystä. Asian 
esittelee hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri tai notaari. Hallinto-oikeuksien ja niitä 
edeltäneiden lääninoikeuksien työmenetelmiin on aina kuulunut se, että varsinaisten 
esittelijöiden ohella myös virkaiältään nuoremmat tuomarit valmistelevat ja esittelevät 
lainkäyttöasioita. 
 
Esittelyyn perustuva ratkaisumenettely merkitsee nykyisin sitä, että asian selvittämistä 
tarkoittavat toimenpiteet ja muu asian valmistelu samoin kuin päätöksen perustelujen 
kirjoittaminen kuuluvat useimmiten esittelijälle. Asian ratkaisemisen ohella asian 
selvittämisen ja päätöksen kirjoittamisen tulisi kuitenkin olla tuomarin työn keskeistä sisältöä. 
Tarkoituksenmukaisempaa olisikin, että kyseisiin tehtäviin osallistuisi nykyistä enemmän 
tuomareita. 
 
Oikeusministeriö on erikseen asettanut oman työryhmän selvittämään hallinto-oikeuksien 
kokoonpanoja koskevien säännösten kehittämistä. 
 
Vielä oikeusministeriö on asettanut oman työryhmän selvittämään hovioikeuksien 
henkilöstörakenteen kehittämistä. 
 
Hallinto-oikeuksien henkilöstörakenteen kehittämistä selvittävän työryhmän tehtävät 
 
Työryhmän tehtävänä on suunnitella hallinto-oikeuksien oikeudenkäyntimenettelyn ja vireillä 
olevan tuomareiden koulutusjärjestelmän uudistamisen vaatimat muutokset hallinto-
oikeuksien henkilöstön määrään ja rakenteeseen. Lähtökohdaksi on asetettava eri 
henkilöstöryhmien välinen tehokas ja kustannuksia säästävä työnjako. Työryhmän tulee tehdä 
myös ehdotus toteuttamisaikatauluksi. Työn aikana on kuultava asianomaisia 
henkilöstöjärjestöjä. 
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Organisointi 
 
Puheenjohtaja, ylijohtaja Kari Kiesiläinen, oikeusministeriö 
Jäsenet: 
Ylituomari Risto Hakkarainen, Kuopion hallinto-oikeus 
Hallinto-oikeustuomari Jan Eklund, Vaasan hallinto-oikeus 
Erityisasiantuntija Heikki Jukarainen, oikeusministeriö 
Hallinto-oikeustuomari Anja Sahla, Helsingin hallinto-oikeus 
Hallinto-oikeussihteeri Marja-Riitta Isola, Rovaniemen hallinto-oikeus 
Notaari Irja Rutonen-Rönkä, Kouvolan hallinto-oikeus 
Osastosihteeri Marjaana Vairinen, Turun hallinto-oikeus   
Ylitarkastaja Kaija Hilpinen, oikeusministeriö 
 
Työryhmän sihteereinä toimivat Hilpinen ja Jukarainen. 
 
 
 
Esitettyjä näkemyksiä henkilöstörakenteen kehittämisen tarpeesta 
 
Tuomioistuinlaitoksen kehittäminen 
 
Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea (komiteanmietintö 2003:3) on linjannut 
tuomioistuinlaitoksen yleiseksi suuntaukseksi jopa esittelijäjärjestelmästä kokonaan 
luopumisen. Komitea (s.345–346) esittääkin kannanottonaan, että esittelijäjärjestelmästä tulisi 
luopua muun muassa hallinto-oikeuksissa. Tuomareiden lisäksi hallinto-oikeuksien 
lainkäyttöhenkilökuntaan tulisi kuulua vain avustavia lakimiehiä, joita olisi kuitenkin 
vähemmän kuin nykyisiä esittelijöitä. Tuomari vastaisi asian valmistelusta, 
prosessinjohtotoimista ja päätösluonnoksen laatimisesta sekä kirjallisessa prosessissa asian 
selostamisesta kollegiolle. Avustavat lakimiehet avustaisivat häntä työskentelyn ja 
päätöksenteon eri vaiheissa, mutta he eivät osallistuisi päätöksentekoon samalla tavalla kuin 
nykyiset esittelijät. Osa avustavien lakimiesten viroista olisi vakinaisia ja osa määräaikaisia. 

 
Tuomarien koulutusta on pohdittu ensiksi tuomarikoulutustoimikunnan mietinnössä (KM 
2000:5) ja sen työtä jatkaneessa tuomarikoulutustyöryhmässä (oikeusministeriön 
työryhmämietintö 2002:6). Tuomarikoulutustyöryhmä otti kantaa myös henkilöstörakenteen 
kehittämiseen ja katsoi, että hallinto-oikeuksissakin tulisi pyrkiä tuomaripainotteisempaan 
suuntaan muuttamalla esittelijöiden virkoja tuomarin viroiksi. Tuomarikoulutuksen 
järjestämistä on jatkettu samalta pohjalta oikeusministeriön sisäisessä työryhmässä, jonka 
määräaika päättyi tammikuun 2004 lopussa. 
 
Oikeusministeriön julkaisema oikeuspolitiikan strategia vuosille 2003–2012 sisältää 
vastuualueen tärkeimmät linjaukset. Oikeusministeriö pyrkii siihen, että henkilöstöpolitiikka 
ja henkilöstöjohtaminen tukevat täysipainoisesti oikeuspolitiikan strategisia tavoitteita. 
Strategiassa arvioidaan yhtäältä kilpailun työvoimasta kiristyvän, mutta toisaalta henkilöstön 
vaihtuvuuden luovan mahdollisuuksia rakenteellisille muutoksille ja resurssien joustavalle 
uudelleen kohdentamiselle. Hallinnonalalle laadittavan henkilöstöpolitiikan lähivuosien 
keskeisimmät haasteet ovat henkilöstön osaamisvaatimuksien kasvu ja henkilöstön 
ikääntyminen. Tämä edellyttää koko hallinnonalalle suunnitelmallista ja pitkäjänteistä 
henkilöstö- ja rekrytointipolitiikkaa. 
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Valtion talousarviossa vuodelle 2004 todetaan, että tuomioistuint en henkilöstörakennetta 
kehitetään vastaamaan nykyisten oikeudenkäyntimenettelyjen vaatimuksia. Myös hallinto-
oikeuksissa suullisten käsittelyjen määrä tullee lisääntymään. Hallituksen iltakoulussaan 
10.3.2004 hyväksymässä oikeusministeriön työryhmän muistiossa (työryhmämietintöjä 
2004:1) ”Valitusten käsittelyn nopeuttaminen yhteiskunnan tai alueiden kehittämisen kannalta 
merkittävissä asioissa” esitetään, että hallinto-oikeuksien virkarakennetta on kehitettävä 
tuomaripainotteisempaan suuntaan. 

 
Henkilöstörakenteen kehittämisen peruslinjaksi on siten ainakin näissä edellä mainituissa eri 
kehittämishankkeissa valittu pyrkimys tuomareiden määrän lisäämiseen suhteessa 
esittelijöiden määrään. 
 
Tuomioistuinten näkemys 
 
Monet hallinto-oikeudet ovat eri yhteyksissä kuten esimerkiksi oikeusministeriön kanssa 
käymissään tulosneuvotteluissa esittäneet, että hallinto-oikeuksiin perustettaisiin lisää 
tuomarinvirkoja. Hallinto-oikeuksiin onkin neuvottelujen tuloksena perustettu muutamia 
määräaikaisia hallinto-oikeustuomarien virkoja. 
 
Hallinto-oikeuksien henkilöstön näkemys 
 
Hallinto-oikeustuomarit ry on esittänyt, että hallinto-oikeuksien virkarakennetta ja 
päätöksentekojärjestelmää kehitetään niin, että osa esittelijöiden viroista muutetaan tuomarien 
viroiksi. Nykyistä tuomaripainotteisempi virkarakenne olisi tuomarien ja esittelijöiden aseman 
ja tehtävien kannalta mielekkäämpi. Myös resurssisäästöä syntyy, kun kollegiaalinen 
kokoonpano pienenee yhdellä henkilöllä, kun yksi kollegion jäsenistä suorittaa asian 
valmistelun ja esittelyn eikä näihin tehtäviin tarvita erikseen esittelijää. 
    
Hallinto-oikeuksien henkilökuntaan kuuluvat tuomarit ja esittelijät ovat laajalti esittäneet 
näkemyksenään, että henkilöstörakenteen kehittämisessä tulisi pyrkiä siihen suuntaan, että 
tuomareita olisi enemmän suhteessa esittelijöihin. (Hallinto-oikeuksien työmenetelmäselvitys, 
Heikki Jukarainen ja Anja Sahla)  
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Tapahtunut henkilöstörakenteen kehitys 
 
Hallinto-oikeusuudistuksen vaikutukset 
 
Hallinto-oikeuslain säätämisen yhteydessä ei hallituksen esityksessä (HE 114/1998) arvioitu, 
onko tulevaisuudessa hallinto-oikeuksien henkilöstömääriä kokonaisuutena aihetta vahvistaa 
vai keventää.  
 
Henkilöstömäärät ja henkilöstörakenne ovat muuttuneet vuodesta 1998 vuoteen 2003 
seuraavalla tavalla: 
 
 
 

 1998 1998 1998 1998 2003 2003 2003 2003 Muutos 

 tuomarit  esittelijät  kansliah. Yhteensä tuomarit  esittelijät  kansliah. Yhteensä 2003-
1998 

Helsinki  37  49  50 136  43  44  46 133 - 3 
Turku  16  19  20   55  16  18  18,5   52,5 - 2,5 
Hämeenlinna  19  20  23   62  18  17  16   51 -11 
Kouvola   6   6   7   19    9,8  10,8    9,5   30 +11 
Kuopio   17  13  20   50  17  15  14   46 - 4 
Vaasa  29  26  23   78  28  21  23   72 - 6 
Oulu   9   11   11   31   9,5   9,5    9   28 - 3 
Rovaniemi   6    6   5   17   6   5   4,5   15,5 - 1,5 
Yhteensä 139  150 159 448 147,3 140,3 141  428 - 20 
Muutos 
v:sta 
1998 

      8 - 10 -18 - 20  

 
 
 
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lukuihin on laskettu koko Hämeen ja Keski-Suomen 
lääninoikeuksien henkilökunta, vaikka yhteisestä tuomiopiiristä Päijät-Hämeen maakunnan 
kunnat siirtyivätkin Kouvolan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin, kun ne vertailuvuonna 1998 
vielä kuuluivat Hämeen lääninoikeuden tuomiopiiriin. Kouvolan hallinto-oikeuden 
henkilökuntaa on verrattu suoraan Kymen lääninoikeuden henkilökuntaan. Mikäli näitä kahta 
hallinto-oikeutta verrataan kokonaisuutena eli yhteisesti samalla alueella toimineisiin 
lääninoikeuksiin, ei näissä hallinto-oikeuksissa henkilöstön yhteismäärässä ole tapahtunut 
lainkaan muutosta. Tarkkaan ottaen maakuntajakopohjaan siirryttäessä kuitenkin muutama 
kunta vielä siirtyi Mikkelin lääninoikeuden tuomiopiiristä Kouvolan hallinto-oikeuden 
tuomiopiiriin. Tätä tuomiopiirin muutosta ei kuitenkaan ole kompensoitu Kouvolan hallinto-
oikeuden henkilöstöä lisäämällä. Tämä merkitsee sitä, että tosiasiassa myös tällä alueella on 
tapahtunut henkilöstömäärän vähenemistä, kun samalla henkilöstömäärällä joudutaan 
huolehtimaan suuremmasta tuomiopiiristä.  
 
Kuopion hallinto-oikeuden vertailulukuihin on laskettu Kuopion, Mikkelin ja Pohjois-
Karjalan lääninoikeuksien henkilömäärät yhteensä vuonna 1998. Kuopion hallinto-oikeuden 
tuomiopiirihän muutamia edellä tarkoitettuja Kouvolan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin 
siirrettyjä kuntia lukuun ottamatta vastasi tässä mainittujen lääninoikeuksien tuomiopiirejä.  
 
Vaasan hallinto-oikeutta on verrattu Vaasan lääninoikeuden ja vesiylioikeuden 
yhteenlaskettuihin lukuihin. Vaasan hallinto-oikeuden tehtäväkenttä kasvoi kuitenkin jo 
neljän kuukauden kuluttua, kun ympäris tönsuojelulainsäädännön voimaantultua 
tuomiopiiriksi tuli koko maa myös sellaisissa asioissa, jotka aikaisemmin olivat ennen 
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uudistusta jakautuneet kaikkien lakkautettujen lääninoikeuksien kesken. Vaasan hallinto-
oikeus ei uudistuksen yhteydessä saanut tällä perusteella lisää henkilöstöä. 
 
Hallituksen esityksen antamisajankohdasta eli vuodesta 1998 aina vuoteen 2003 mennessä 
eivät voimavarat ole lisääntyneet vaan vähentyneet, kuten edellä olevasta taulukosta voidaan 
havaita. 
 
Tämä tarkastelu pohjautuu kullekin tuomioistuimelle toimintavuoden alkaessa osoitettuihin 
henkilöstömääriin. Kunkin vuoden aikana ei tuomioistuimissa useinkaan voida 
henkilötyövuosia käyttää täysimääräisesti. Sijaisten nimittäminen viran tultua avoimeksi 
kestää aina aikansa ja ketjuuntumisen myötä virat jäävät useinkin tilapäisesti hoitamatta. 
Esimerkiksi vuonna 1998, kun virkoja sinänsä oli 448, toteutunut henkilötyövuosimäärä 
olikin vain 427. Tämä johtui siitä, että osa esittelijöistä ja kansliahenkilökunnasta oli säästö- 
ja sopeuttamissyistä siirretty työskentelemään käräjäoikeuksissa. Osa viroista oli myös 
pidettävä täyttämättä. Vuonna 2003 päästiin toteutuneissa henkilötyövuosissa eli 426,4 hyvin 
lähelle suunniteltua eli 428 henkilötyövuotta. Tässä muistiossa on valittu käytettäväksi 
suunniteltuja henkilöstömääriä, ei toteutuneita. 
 
Hallinto-oikeuksien voimavarojen arvioiminen uutta lainsäädäntöä säädettäessä 
 
Se jälkeen kun hallinto-oikeuslaki astui voimaan 1.12.1999, lukuisissa uusissa laeissa on 
muutoksenhaku ohjattu hallinto-oikeuksiin. Vaikka hallinto-oikeudet ovat näin saaneet uusia 
tehtäviä, uusia virkoja hallinto-oikeuksiin ei juurikaan ole samassa yhteydessä perustettu tai 
siirretty. Ainoastaan tulliasioiden ja ulkomaalaisasioiden muutoksenhaun muuttuessa 
Helsingin hallinto-oikeuteen sinne tuli lisää virkoja. Tavallisimmin uuden lainsäädännön 
vaikutukset hallinto-oikeuksiin arvioidaan niin vähäisiksi, etteivät ne edellytä henkilöstön 
lisäämistä. Yhteisvaikutusta ei kuitenkaan ole arvioitu. 
 
Vuoden 2000 alussa voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain valmistelun yhteydessä 
kuitenkin todetaan hallituksen esityksessä (HE 101/1998): "Uudistus edellyttää luonnollisesti 
myös vahvaa lääninoikeuksiin suuntautuvaa koulutuspanosta sekä ennen lain voimaantuloa 
että uuden lain soveltamisen alkuvuosina. Valitusasioiden käsittelyn voidaan arvioida 
edellyttävän lääninoikeuksissa yhteensä yhdeksää esittelijän virkaa vastaavat voimavarat. 
Lisäksi tarvitaan toimistohenkilökuntaa kunkin lääninoikeuden nykyisestä tilanteesta 
riippuen." Eduskunnan ympäristövaliokunta edellytti mietinnössään (YmVM 6/1998 vp), että 
ympäristöministeriö seuraa eri viranomaisten voimavarojen riittävyyttä. Tämä seuranta ei ole 
johtanut henkilöstön lisäämiseen oikeusministeriön sektorilla eli hallinto-oikeuksissa. Nuo 
yhdeksää esittelijän virkaa vastaavat voimavarat näihin asioihin on siten tullut löytää hallinto-
oikeuksien muihin asioihin suunnatuista voimavaroista, koska voimavaroja ei ole tähän 
mennessä mistään muualtakaan hallinto-oikeuksiin suunnattu.  
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Tapahtunut asiamääräkehitys 
 
Hallinto-oikeusuudistuksen suunnitteluvaiheessa lääninoikeuksiin saapuneiden asioiden 
lukumäärät olivat olleet onnistuneen verotuksen oikaisujärjestelmän ansiosta useiden vuosien  
ajan laskusuunnassa ja seuraavalle vuodelle siirtyne iden asioiden määrä vastasi vain noin 
puolen vuoden työmäärää: 
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Ruotsin lääninoikeuksien ja kamarioikeuksien henkilöstörakenne  
 
Lääninoikeudet 
 
Ruotsissa lääninoikeuksissa (23 kpl) ratkaistaan kaikkiaan yli nelinkertainen määrä asioita 
(vuonna 2001 yhteensä 84.833) Suomen hallinto-oikeuksiin verrattuna (vuonna 2001 yhteensä 
18.439). Henkilöstöä on lähes samassa suhteessa eli Ruotsissa 1626 ja Suomessa 428. 
Henkilöstörakenne on kuitenkin aivan erilainen. Suomessa on karkeasti ottaen tuomareita, 
lainoppineita esittelijöitä ja kansliahenkilökuntaa kutakin kolmannes henkilöstön 
kokonaismäärästä. Ruotsissa tuomareita (sekä vakinaisia että määräaikaisia yhteensä) on vain 
280 eli noin 17 %. Noin puolet henkilökunnasta on muita kuin lainkäyttöhenkilökuntaa. 
Notaareja on suunnilleen saman verran kuin tuomareita. He ovat niitä, jotka pyrkivät 
tuomarikoulutukseen suoritettuaan ensin kahden vuoden auskultoinnin sekä käräjäoikeudessa 
että lääninoikeudessa. Lisäksi lääninoikeuksissa on esittelijöitä, joiden toimenkuva vastaa 
hallinto-oikeuden esittelijöiden toimenkuvaa. He eivät kuulu oikeuden kokoonpanoon eikä 
heillä ole mahdollista tulla valituksi tuomariksi, koska he eivät kuulu tuomarikoulutuksen 
piiriin. 

 
Peruskokoonpanona lääninoikeudessa on yksi ammattituomari ja kolme lautamiestä. Jos asian 
laajuuden tai vaikeuden vuoksi on erityisiä syitä, voidaan kokoonpanoon lisätä yksi 
lainoppinut tuomari tai lautamies. Tietyillä edellytyksillä yksinkertaisissa asioissa voi myös 
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yhden tuomarin kokoonpano olla toimivaltainen. Käsittely lääninoikeudessa on 
pääsääntöisesti kirjallista ja ratkaisut tehdään esittelystä. 
 
Kamarioikeudet 
 
Kamarioikeudet (4 kpl) ovat yleisiä hallintotuomioistuimia. Ne ovat ylioikeuksia, jotka 
käsittelevät pääasiallisesti valituksia lääninoikeuksien päätöksistä tai lääninoikeuksien 
alueella olevien hallintoviranomaisten päätöksistä. Henkilöstöä kamarioikeuksissa oli vuonna 
2001 yhteensä 730. Varsinaisia tuomareita heistä oli 111. Lisäsi kamarioikeuksissa oli 105 
määräaikaista tuomaria. Vakinaisia asessoreja, viskaaleja ja esittelijöitä oli 154 ja 
määräaikaisia 105. Kansliahenkilökuntaa oli yhteensä 255.  Esimerkiksi Göteborgin 
kamarioikeudessa ratkaistiin vuonna 2003 yhteensä 7586 asiaa.  
 
Valittamiseen kamarioikeuteen tarvitaan yleensä valituslupa, jonka myöntämisestä 
kamarioikeus itse päättää. Peruskokoonpanoon kuuluu kolme ammattituomaria. Joissakin 
asiaryhmissä, kuten mielenterveysasioissa, kokoonpanoon kuuluu myös kaksi lautamiestä. 
 
Kamarioikeudessa asioiden esittelijöinä toimivat lähinnä viskaalit, jotka on valittu 
tuomarikoulutukseen lääninoikeudessa tai käräjäoikeudessa kahden vuoden notaaripalvelun 
suorittaneista hakijoista. Lisäksi valmistelijoina ja esittelijöinä toimivat myös asessorit, jotka 
ovat tuomarikoulutuksen läpäisseet, mutta eivät vielä ole onnistuneet saamaan tuomarin 
virkaa. Koska asessorilla on oikeus toimia tuomarina, asessoriesittelyssä tarvitaan 
tuomiovoipaan kokoonpanoon asessorin lisäksi vain kaksi vakinaista tuomaria. 
Kamarioikeudessa esittelijöinä on vielä tilapäisiä asessoreja. He ovat tuomarikoulutuksen 
viime vaiheessa olevia tuomariksi aikovia. Ruotsissa kamarioikeuksiin on viime aikoina 
pyritty saamaan valmistelulakimiehen tehtäviin myös esittelijöitä, jotka eivät ole varsinaisessa 
tuomarikoulutuksessa.  
 
 
 
Tuomarien kouluttautuminen 
 
Laki tuomarikoulutuksesta on valmisteilla oikeusministeriössä. Tuomarikoulutus muodostuisi 
harjoittelusta ja täydennyskoulutuksesta. Harjoittelun sisältö ja pituus määräytyisivät 
yksilöllisesti. Keskimäärin harjoittelun on arvioitu kestävän puolitoista vuotta. Se tapahtuisi 
tuomioistuimissa ja muussa oikeudenhoidossa. Harjoittelijoiden määrää vahvistettaessa tulisi 
ottaa huomioon, että suurin osa tuomarin viroista täytettäisiin tulevaisuudessa 
tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelta tuomarin virkaa hakevista.  
 
Tuomarikoulutukseen valitulle suunnitellaan maksettavaksi harjoitteluajalta sellaista palkkaa, 
joka mahdollistaisi koulutukseen hakeutumisen sellaisillekin henkilöille, joilla on jo 
työkokemusta. Hanke on kaavailtu toteutettavaksi ilman menolisäyksiä niin, että nykyisiä 
tuomioistuinlaitoksen henkilöstövoimavaroja otettaisiin tuomarikoulutuksen käyttöön. 
Esimerkiksi hovioikeuksissa harjoittelijat työskentelisivät esittelijän tehtävissä viskaalin 
nimikkeellä. Kaikkiaan sopeutumistarve olisi T8-palkkausluokan mukaan laskettuna 50 
virkaa. Tuomarikoulutus käynnistetään mitä ilmeisimmin vaiheittain. Näin ollen kaikkia sen 
edellyttämiä virkoja ei perusteta heti aloitusvuonna. Oikeusministeriö ei kaavaile koulutuksen 
alkamista ainakaan jo vuonna 2005. Sitten kun koulutus toimisi suunnitellussa 
vahvuudessaan, harjoittelijoita olisi vuosittain noin 25 (20–30). Koko tuomioistuinlaitoksen 
henkilöstön määrä vähenisi harjoittelun myötä 25 henkilöllä. 
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Tuomarikoulutusta työryhmissä valmisteltaessa on lähdetty siitä, että koulutus tulisi pystyä 
toteuttamaan siten, että koulutukseen osallistuvien palkkakustannukset eivät aiheuttaisi 
lisäkustannuksia. Nykyisen tuomioistuinlaitoksen henkilöstövoimavaroja otettaisiin 
tuomarikoulutuksen käyttöön. Harjoittelupaikkojen luominen on sidoksissa 
tuomioistuinlaitoksessa vapautuvien virkojen määrään. Vuonna 2003 hovioikeuksissa, 
hallinto-oikeuksissa ja käräjäoikeuksissa oli yhteensä 365 vakinaista ja määräaikaista 
esittelijää ja käräjäviskaalia. On vaikeaa määrittää, kuinka tuomarikoulutuspaikkojen 
edellyttämä henkilöstön määrän vähentäminen tulisi jakaa hovioikeuksien, hallinto-
oikeuksien ja käräjäoikeuksien kesken. Hallinto-oikeuksien esittelijöiden määrä eli 139,5 
virkaa verrattuna mainittujen virkojen yhteismäärään eli 365 virkaan merkitsisi, että hallinto-
oikeuksien osuus laskennallisesti olisi 9,5 viran vähentäminen yhteensä 25 virasta. 
 
Tuomarikoulutuksen edellyttämät koulutusvirat on suunniteltu hallinto-oikeuksien osalta 
perustettavan avoimeksi tulevien esittelijöiden virkojen tilalle. Nämä virat tulevat avoimeksi, 
kun niiden haltijat tulevat ketjuuntumisen kautta saamaan palkallisesti paremmat virat 
tuomarien jäädessä eläkkeelle ja hallinto-oikeussihteerien tultua nimitetyksi tuomarin virkaan.   
 
 
Eläköityminen henkilöstörakennemuutoksen mahdollistajana  
 
Noin kymmenen vuoden pituisen siirtymäkauden aikana tuomariksi voidaan arvioida 
nimitettävän kuitenkin pääasiassa nykyisiä esittelijöitä. Tuomareita näissä tuomioistuimissa 
on runsas 800. Alla olevassa taulukossa on otettu huomioon kaikki nekin tuomarit, jotka 
olivat vuonna 2003 virkavapaalla ja heidän virkaansa hoitaneet sijaiset. Näin ollen taulukossa 
on hieman enemmän tuomareita kuin tosiasiassa on tuomarin virkoja. Tuomareita (ja heidän 
virkaansa sijaisina hoitaneita) arvioidaan jäävän eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden 
aikana seuraavasti: 
 
 
  HO:t HAO:t KO:t Yht.            Osuus 
 
Tuomareiden määrä  v.2003  175 155 487 817  
Poistuma            v.2004     3                     1                     8                     12 1% 
           v.2005     4                     4                     5                     13  2% 
           v.2006     8                     3                   11                     22  3% 
           v.2007     8                     8                   21                     37 5% 
           v.2008   10    9  14   33 4% 
           v.2009   11    5  21   37 5% 
           v.2010   16    9  18   43 5% 
           v.2011   14    9  27   47 6% 
           v.2012   13  17  39   69 8% 
           v.2013   13    9  24   46 6% 
 
 
Tämä eläköitymisen taulukko on laskettu 65- ikävuoden eläkkeelle siirtymisarvion mukaan. 
Kun näin vapautuvat virat todennäköisesti vielä täytetään tuomioistuinlaitoksen sisältä, 
voidaan arvioida, että virantäyttöketjun päässä voi ehkä vuoden viiveellä vapautua jossakin 
tuomioistuimessa esittelijän tai käräjäviskaalin virka. Ongelmaksi voi muodostua, ettei 
etukäteen voida tietää, missä virka vapautuu. Virastoissa, joihin harjoittelupaikkoja 
sijoitettaisiin, tulisi tehdä työjärjestelyjä harjoittelijoiden ohjauksen ja arvioinnin 
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toteuttamiseksi. Ohjauksen ja arvioinnin on kaavailtu olevan siihen tehtävään suostuneille 
virkatyötä, joka otettaisiin huomioon heidän kokonaistyömäärässään.  
 
Henkilöstörakenteen laajempaakin muuttamista kuin tuomarikoulutuksen edellyttämää voisi 
helpottaa merkittävästi tilanne, jossa henkilöstöä siirtyy pois tuomioistuimen palveluksesta. 
Hallinto-oikeuksissa tuomarit harvoin hakeutuvat enää työelämässä muualle, vaan tuomarit 
jäävät viroistaan tavallisimmin eläkkeelle kuin siirtyvät muihin tehtäviin. Koska tuomarit 
muodostavat tuomioistuimen ratkaisutoiminnan ytimen, ei ole perusteltua, että eläkkeelle 
siirtyvän tuomarin virka jätettäisiin täyttämättä ja säästyneillä kustannuksilla perustettaisiin 
joitakin muita virkoja, vaikkapa esimerkiksi useita kansliahenkilökunnan virkoja. Jotta 
tuomarin siirtymisellä eläkkeellä olisi vaikutusta rakennemuutokseen, tulisi viran täyttö 
tapahtua tuomioistuinlaitoksen sisältä ja mieluiten vielä saman tuomioistuimen sisältä. 
Hallinto-oikeussihteerin tulisi siis saada tuomarin viran, mikä puolestaan johtaisi esittelijän 
viran avoimeksi tulemiseen. Tämä viimeksi mainittu virka voitaisiin sitten jättää täyttämättä. 
Aina tällainen ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä tuomari tulee nimittää laissa määriteltyjen 
perusteiden mukaisesti. Tällaisiin ei kuulu esimerkiksi henkilöstörakenteen edistäminen. 
 
Vaikka hallinto-oikeussihteerien keski- ikä ja työkokemus onkin huomattavan korkea 
tehtävään ja asemaan nähden, ei seuraavan kymmenen vuoden aikana ole odotettavissa, että 
hallinto-oikeussihteerin virasta kovinkaan moni siirtyy eläkkeelle. Useimmat sentään jossakin 
vaiheessa tulevat saamaan tuomarin viran seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. Mikäli 
tuomarin virkoihin nimitetään tuon seuraavan kymmenen vuoden siirtymäkauden jälkeen 
pääasiassa tuomarikoulutuksen käyneitä, ne nykyisistä hallinto-oikeussihteereistä, jotka vielä 
tuolloin ovat esittelijöinä, voivat joutua jopa jäämään eläkkeelle hallinto-oikeussihteerin 
virasta. Tuomarin virkojen lisääminen seuraavan kymmenen vuoden aikana antaisi nykyisille 
esittelijöille paremmat lähtökohdat päästä tuomariksi tuossa tilanteessa, jolloin 
tuomarikoulutuksen käyneet tulevat todella kilpailemaan heidän kanssaan tuomarin viroista. 
 
Hallinto-oikeustuomareiden ikäjakautuma vuoden 2004 lopussa olisi seuraava, jos kukaan ei 
siirtyisi ennen vuoden loppua eläkkeelle tai muutoin pois tuomarin virasta: 
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Eläkkeelle siirtymisiä ei tapahdu aivan yllä esitetyn taulukon mukaisesti. Tänä vuonna 
esimerkiksi on jo nyt usealle tuomarille myönnetty ero eläkkeelle siirtymisen perusteella, 
vaikka yllä olevan taulukon mukaan vain yksi tuomari siirtyisi tänä vuonna eläkkeelle. 
Henkilöstörakenteen kehittämissuunnitelman pohjaksi voi kuitenkin valita vain yleiset 
perusteet. Suunnitelmaa voidaan sitten vuosittain tarkistaa ja nopeuttaa mikäli virkoja tulisikin 
nopeammin avoimeksi tuon sisäisen virkatäytön myötä. 
 
 
Henkilöstöjärjestöjen kuuleminen 
 
Hallinto-oikeustuomarit ry 
 
Hallinto-oikeustuomarit ry kannattaa työryhmän peruslinjausta eli esittelijöiden virkojen 
muuttamista tuomarin viroiksi ja kansliahenkilökunnan virkojen lisäämistä sekä 
kansliahenkilöstön työtehtävien painottamista nykyistä enemmän toimintaan tuomareiden 
avustamiseksi lainkäyttötyössä. 
 
Työryhmän itsensä määrittelemä tarkasteluväli vuodesta 2004 vuoteen 2014 on yhdistyksen 
mielestä riittävän pitkä, koska yhteiskunnan rakenteet muuttuvat jatkuvasti. Esittelijöiden 
virkojen maltillinen mutta selkeä vähentäminen ja virkarakenteen kehittäminen 
tuomaripainotteisemmaksi osoittavat toteutuessaan kymmenen vuoden aikana riittävästi sen, 
mihin suuntaan virkarakennetta on jatkossa kehitettävä ja onko joskus myöhemmin 
esittelijöiden viroista mahdollisesti kokonaan luovuttava. 
 
Yhdistys pitää perusteltuna sellaistakin siirtymäkauden väliaikaisratkaisua, jossa hallinto-
oikeussihteerit voisivat esittelemissään asioissa toimia tuomareina. Tällöin hallinto-
oikeussihteereille kuitenkin tulee maksaa sama korvaus kuin hovioikeuden viskaaleille 
toimimisesta tuomioistuimen jäsenen tehtävässä. 
 
Hallinto-oikeustuomarit ry on lisäksi viitannut hovioikeuksien ja vakuutusoikeuden 
henkilöstörakenteen sisältävän T 10 palkkausluokkaan kuuluvat asessorien virat. Yhdistys 
esittää, että sen siirtymäkauden aikana, joka kuluu hallinto-oikeussihteerien virkojen 
muuttamisessa hallinto-oikeustuomareiden viroiksi, tulisi myös hallinto-oikeuksiin perustaa 
uusia T 10 palkkausluokkaan kuuluvia esittelijän virkoja.  
 
Henkilöstörakenteen kehittäminen ei saa johtaa hallinto-oikeuksissa asioivien oikeusturvan 
heikentymiseen edes lyhyellä aikavälillä. Yhdistyksen mukaan oikeusturvatarpeita on 
tarkasteltava koko oikeusministeriön budjettikehyksen sisällä eikä vain hallinto-oikeuksien 
sisäisenä kustannuskysymyksenä. 
 
Hallinto-oikeustuomarit ry katsoo, että suunnitteilla olevan ratkaisukokoonpanojen 
keventämisen ja tulevan tuomarikoulutuksen vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikeaa arvioida 
pyrittäessä määrittelemään henkilöstörakenteeltaan ideaalista hallinto-oikeutta. Pohdittaessa 
ideaalista kokoonpanoa Suomen hallinto-oikeuksia ei pidä verrata Ruotsin lääninoikeuksiin 
vaan lähinnä kamarioikeuksiin. 
 
Jos tässä yhteydessä arvioidaan hallinto-oikeussihteerien työtehtäviä 
tuomaripainotteisemmassa hallinto-oikeudessa, yhdistys katsoo, että heille tulisi antaa  
mieluummin vaativia kuin helppoja esittelytehtäviä. 
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Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry 
 
Oikeushallinnon henkilökunta OHK ry toteaa, että käräjäoikeuksissa päätöksen teon 
siirtäminen lainkäyttöhenkilökunnalta kansliahenkilökunnalle määrätyissä asiaryhmissä on 
osoittautunut onnistuneeksi. Hallinto-oikeuksissa kansliahenkilökunta suhtautuu 
vastaavanlaisiin muutoksiin myönteisesti. Palkkausjärjestelmän kuitenkin tulisi perustua 
työtehtävien hoitamiseen eikä historialliseen hierarkkiseen asemaan. Tulevaisuudessa 
hallinto-oikeuksiin rekrytoituvan kansliahenkilökunnan koulutustaso voi vielä nousta, kun 
oikeustradenomikoulutus käynnistyy.  
 
Yhdistys korostaa, ettei henkilöstörakenteen uudistamista pitäisi rakentaa tuomareiden 
eläköitymisen varaan varsinkin, kun yhteiskunnassa muualla jopa houkutellaan eläkeiän 
saavuttaneita jatkamaan työelämässä.   
  
Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan ja luonnontalouden alan hallinto-oikeustuomarit 
 
Vaasan hallinto-oikeudessa työskentelevät tekniikan ja luonnontalouden alan tuomarit ovat 
yhteisessä kannanotossaan katsoneet, että vesi- ja ympäristöasioissa tarvitaan 
säännönmukaisesti kokenutta esittelijää valmistelemaan asiaa. Valmistelun edellyttämä 
työmäärä on niin suuri, ettei ole tarkoituksenmukaista, että kokoonpanoon kuuluva tuomari 
vastaisi asian valmistelusta. Vaasan hallinto-oikeudessa tulisi siten jatkossakin olla riittävästi 
esittelijöitä. Kannanoton antaneet tuomarit korostavat, että esittelijän ja tuomarin yhteistyö on 
välttämätöntä.  
 
Edelleen tuomarit katsovat, että esittelijä kylläkin voisi tarvittaessa osallistua valmistelemansa 
asian käsittelyyn tuomarina. Tällä tavoin ainakin pienempiä asioita voitaisiin ratkaista yhtä 
pienemmällä kokoonpanolla. 
 
Suomen Lakimiesliitto ry, Tuomariunioni ry ja Valtion erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry 
eivät esitetystä kutsusta huolimatta tulleet kuulemistilaisuuteen. 
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TYÖRYHMÄN KANNANOTTO 
 
Henkilöstörakenteen kehittämisen tarve 
 
Tuomioistuinmenettelyä ohjaavia oikeusperiaatteita 
 
Kuten edellä on todettu, tuomioistuintoiminnan kehittämistä viime aikoina selvittäneet tahot 
ovat selkeästi katsoneet olevan tarvetta tuomarien määrän lisäämiseen. Tätä näkemystä on 
erityisesti perusteltu Euroopan ihmisoikeussopimuksen keskeisiin, tuomioistuintoimintaa 
koskeviin periaatteisiin kuuluvan välittömyysperiaatteen vahvistamisella. Periaatteen 
soveltamisen lähtökohta on, että tuomioistuimen antaman palautteen asianosaisen 
oikeusturvavaateeseen tulee tulla suoraan tuomarilta. Tämä tapahtuu mm. siten, että tuomari 
itse kirjoittaa perustelut tekemälleen ratkaisulle. 
 
Myös keskittämisperiaate ja suullisuusperiaate edellyttävät, että tuomioistuintoiminta pyritään 
järjestämään siten, että nimenomaan tuomarit osallistuisivat entistä aktiivisemmin sekä 
perusteluiden kirjoittamiseen että asian valmisteluun.   
  
Oikeusturva 
 
Esittelyyn perustuvan päätöksentekomenettelyn kehittämiseen vaikuttavat 
tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnön mukaan myös nykyiset käsitykset 
tuomarin työn luonteesta. Tuomarin työn ydintä komitean mukaan on prosessinjohto, 
ratkaisuharkinta ja ratkaisun perusteleminen. Ratkaisun sisältö muotoutuu nämä työvaiheet 
sisältävässä tuomarin harkinnassa. Tähän nähden on ristiriitaista, että nykyisin varsinkin 
kirjallisessa menettelyssä esittelijän rooli on suhteellisen suuri. Hallinto-oikeuksien esittelijät 
ovat usein varsin kokeneita. Työmenetelmäselvityksen (Jukarainen-Sahla) mukaan keväällä 
2003 keskimääräinen työkokemus esittelijän tehtävässä oli peräti yhdeksän vuotta. 
Esittelijöiden pitkä kokemus osaltaan on taannut, että oikeusturva on toteutunut hallinto-
oikeuksissa. 
 
Tuomarin harkinta puolestaan saattaa ainakin periaatteelliselta näkökulmalta tarkastellen 
kuitenkin jäädä jossakin määrin epätäydelliseksi, jos hän ei juurikaan osallistu prosessijohtoon 
ja ratkaisuperustelujen keskeiseen muotoiluun vaan ikään kuin ”päältäpäin” katsoen ottaa 
kantaa asiaan. Kokeneemman eli tuomarin tietojen ja taitojen käyttöön otto asian vireille 
tulosta lähtien edistää oikeusturvan antamista. Tähän nähden olisi parempi, että tuomareiden 
määrää lisättäisiin, mikä mahdollistaisi tuomarin työn ydintehtävien osoittamisen entistä 
enemmän tuomareille.  
 
Hallinto-oikeuksien ja henkilöstön näkemys 
 
Tuomioistuimet itse sekä tuomioistuinten henkilökuntaa edustavat järjestöt ovat katsoneet 
olevan tarvetta henkilöstörakenteen kehittämiseen. Työmenetelmäselvityksen yhteydessä 
myös useat hallinto-oikeudessa työskentelevät henkilöt ovat esittäneet, että tuomarien 
lisäämiseen on tarvetta.  
 
Hallinto-oikeudet vastaava t pitkälti itse siitä, että oikeusturva mahdollisimman hyvin toteutuu 
niiden toiminnassa. Tästä syystä hallinto-oikeuksien omalle käsitykselle siitä, millainen  
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henkilöstörakenne parhaiten toimii tämän päämäärän hyväksi, on annettava erityisen suuri 
merkitys. 
 
Työmenetelmäselityksessä (Jukarainen-Sahla) kysyttiin haastatteluissa tuomareilta ja hallinto-
oikeussihteereiltä melko laajalti heidän käsitystään siitä, onko henkilöstörakennetta tarpeen 
muuttaa ja lisätä tuomarien sekä kansliahenkilökunnan määrää, vaikka se johtaisikin 
esittelijöiden määrän vähentämiseen. Haastatellut hyvin laajalti pitivät tällaista muutosta 
tarpeellisena. Työryhmän mielestä henkilöstön myönteinen asenne henkilöstörakenteen 
kehittämiseen on merkittävä tekijä. Yhteisesti ajetun uudistuksen toteuttaminen on innostava 
tekijä ja parantaa monella tavalla työn tuloksellisuutta ja työssä viihtymistä. 
 
Työmenetelmien muuttuminen 
 
Hallinto-oikeuksien oikeudenkäyntimenettely on viimeisen kymmenen vuoden aikana 
muuttunut paljon. Verotuksen oikaisujärjestelmän muutos siirsi 1990- luvun puolessa välissä 
hallinto-oikeuksien asiamäärän painopisteen olennaisesti muualle kuin veroasioihin. 
Hallintolainkäyttölain menettelysäännökset toivat 1990-luvun loppupuolella monenlaisia 
muutoksia, jotka korostavat hallinto-oikeuksien tuomioistuinluonnetta. Suulliset käsittelyt 
toivat prosessiin monia uusia käsittelyvaiheita ja muuttivat perustelujen sisältöä ja rakennetta. 
Lisäksi lainkäyttö kansainvälistyi, mikä antoi aihetta tarkastella tuomioistuintoimintaa hieman 
erilaisesta näkökulmasta. 
 
Työmenetelmät on muokattu palvelemaan yhä enemmän yksilöllisen oikeusturvavaateen 
ratkaisemista, kun aikaisemmin toimittiin ikään kuin massamenettelyn keinoin. 
Hallintolainkäyttölain 33 §:n 1 momentin hallinto-oikeudelle asettama velvollisuus huolehtia 
asian tulemisesta selvitetyksi on saanut yhä enemmän sisältöä viimeaikoina käytännön 
prosesseissa. Se ymmärretään yhä laajemmin aktiivisena prosessinjohtotehtävänä, minkä 
onnistumisella saattaa olla hyvinkin ratkaiseva merkitys asian lopputuloksen kannalta. 
 
Hallinto-oikeuksien henkilöstörakennetta on syytä tarkastella kokonaisvaltaisesti ottaen 
huomioon uusien työmenetelmien vaikutus.  
 
Työvälineiden kehittyminen 
 
Tietotekniikan käyttöönotto on muuttanut suuresti tuomioistuintyöskentelyä. Suurin muutos 
on tapahtunut esittelijöiden kohdalla. Esittelijät kirjoittavat nykyisin päätösesitykset alusta 
loppuun itse. Aikaisemmin heillä yleisesti oli käytettävissään kansliahenkilökunnan apua aina 
päätösluonnoksen kirjoittamisvaiheesta lähtien. Esittelijöiden teknillisluonteinen työ onkin 
lisääntynyt huomattavasti. Puhdas kirjoitustyö onkin entistä merkittävämpi työvaihe esittelijän 
työssä, kun vielä otetaan huomioon, että päätösten perustelut ovat pidentyneet merkittävästi. 
 
Tietotekniikalla on yhä kasvava merkitys myös itse lainsoveltamistyössä, koska yksittäisten 
asioiden ratkaisemiseen tarvitaan aina vain enemmän oikeuslähdeaineistoa. Tässä tarvittava 
tieto on helpommin saatavissa juuri tietotekniikan avulla, jos sitä riittävästi hallitsee.  
 
Lainkäyttötyötä välittömästi tukeva kansliahenkilökunta on samalla vähentynyt ja heille on 
tullut yhä enemmän itsenäistä työtä.  
 
Uudet työvälineet ovat toistaiseksi vaikuttaneet vähiten tuomarin asemassa olevien 
työskentelyyn. Toisaalta tuomareilla pitäisi kuitenkin olla samat valmiudet uuden tekniikan  
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hyväksikäyttämiseen kuin esittelijöillä. 
 
Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea on arvioinut, että tekniikan kehittyminen johtaa 
vähitellen siihen, että yhä suurempi osa asiakirjoista saadaan tuomioistuimiin sähköisessä 
muodossa. Näin päätösluonnoksen tai muistion laatiminen tulee teknisesti aikaisempaa 
nopeammaksi ja helpommaksi. Tämä voisi mahdollistaa sen, että näitä tehtäviä voitaisiin 
siirtää nykyistä enemmän kansliahenkilökunnalle. Mikäli työnjakoa voidaan uudistaa tähän 
suuntaan, niin se merkitsee, että kansliahenkilökunnan tehtävät lisääntyvät ja kehittyvät 
entistä vaativammiksi. 
 
Lainkäyttöhenkilökunnan työpanosta pitäisi voida suunnata mahdollisimman paljon muuhun 
kuin päätösesitysten tekniseen kirjoittamiseen. Henkilöstörakenteen kehittäminen on 
tarpeellista siitäkin syystä, että koko henkilökunnan työpanosta käytettäisiin jatkossa tavalla, 
jossa jokainen voisi antaa panoksensa juuri siihen osa-alueeseen, missä on myös teknisesti 
parhain. 
 
Tapahtunutta tekniikan kehitystä ei tähän mennessä ole otettu henkilöstörakenteessa riittävästi 
huomioon.  
 
Tapahtuneen henkilöstörakenteen kehityksen vaikutus 
 
Edellä mainituista viime aikojen kehitysajatuksista ja pyrkimyksistä riippumatta hallinto-
oikeuksien henkilöstörakenne on jo muuttunut siten, että vuoden 1998 tilanteesta, jolloin oli 
139 tuomaria ja 150 esittelijää (luvuissa on mukana myös vesiylioikeus), ollaan vuonna 2004 
henkilöstörakenteessa, jossa hallinto-oikeuksissa on 154 tuomaria ja 133 esittelijää. 
Esittelytyötä on ollut pakko jo nyt siirtää esittelijöiltä tuomareille. Tämä on tapahtunut ilman 
kokonaissuunnitelmaa.  Nykyinen virkarakenne ei ole välttämättä sellainen, mihin olisi ollut 
syytä pyrkiä, vaan se on syntynyt enemmänkin sattumanvaraisesti hallinto-oikeuskohtaisten 
yksittäisvirkajärjestelyjen tuloksena.  
 
Muutos on ollut joka tapauksessa niin suuri, että tehtävien jakoa on pitänyt suunnitella 
hallinto-oikeuksissa uudelleen laajemminkin kuin vain esittelyrootelien uusjaon suhteen.  
 
Jo toteutunut kehitys antaa aiheen arvioida nyt tässä vaiheessa, onko muutossuunta oikea. 
 
Käsittelyajat hallinto-oikeuksissa 
 
Käsittelyajat hallinto-oikeuksissa ovat pidentyneet vuodesta 1998 vuoteen 2003 selvästi.  
 
  1998   1999   2000    2001    2002     2003 
 
Veroasiat                           8,2        8,9     10,2      10,6     14,3 
Kunnallisasiat              7,7        7,8     10,1      10,1     10,7 
Rak.- ja ympäristöasiat                 7,1        8,2       9,7      10,3     10,8 
Vesiasiat               5,4        3,7       7,6        7,8       9,3 
Sosiaaliasiat                          4,1        4,8       5,5        5,4       6,6 
Ulkomaalaisasiat                                       5,7        7,3       9,3 
Muut asiat                           5,0        5,6       8,0        7,3       7,3 
Kaikki asiat    6,1      6,0        6,5       8,0        8,0       9,4 
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Perustuslain 21 § 1 momentti asettaa valtiovallalle velvollisuuden huolehtia siitä, että asiat 
tuomioistuimessa käsitellään ilman aiheetonta viivytystä.  
 
Eräissä asioissa käsittelyn viivästyminen aiheuttaa itsessään oikeudenmenetyksiä, kuten 
määräaikaisissa toimintaoikeuksien rajoittamisasioissa, avustusasioissa jne. Tämä on antanut 
aiheen oikeusministeriölle asettaa tämä työryhmä selvittämään tarvetta kehittää hallinto-
oikeuksien henkilöstörakennetta. 
 
 
Henkilöstörakenteen kehittämisen reunaehdot 
 
Henkilöstörakenteen kehittämiselle on asetettava tiettyjä reunaehtoja, koska kysymyksessä on 
toimiva, olemassa oleva organisaatio. Tässä yhteydessä ei ole kysymys sinänsä uusista 
tehtävistä eikä uusista tuomioistuimelle asetettavista toimintatavoitteista. Työryhmä on siksi 
määritellyt itselleen henkilöstörakenteen toteuttamista rajaavat näkökulmat. Niitä ovat 
seuraavat: 
 
Tuomioistuimessa asioivien oikeusturva ei saa heiketä 
 
Henkilöstörakenteen kehittäminen ei saa johtaa hallinto-oikeuksissa asioivien oikeusturvan 
heikentymiseen edes lyhyellä aikavälillä. Henkilöstörakenne on suunniteltava sellaiseksi, että 
hallinto-oikeudet voivat vastata tuleva isuuden oikeudenkäynnin haasteisiin. 
 
Henkilöstörakenteen kehittäminen on pyrittävä toteuttamaan kustannusvaikutuksiltaan 
neutraalisti 
 
Valtion taloudenpidossa on nähtävissä selvästi, että ainakin lähivuosina pyritään tiukkoihin 
menokehyksiin. Uudistuksia on erittäin vaikea saada toteutetuksi, jos ne lähtökohtaisestikin 
tulevat aiheuttamaan kustannusten lisäämistä. Tuomarin virkojen lisääminen on mitä 
ilmeisimmin hyvin vaikeaa ilman, että samalla tehostetaan toimintaa ja pyritään keskittymään 
ydintoimintoihin. 

 
Henkilöstörakenteen kehittämisen lähtökohtana on siksi pidettävä, ettei tämän 
kehittämissuunnitelman toteuttaminen sinänsä saa aiheuttaa palkkaukseen lisäkustannuksia.  
 
Palkkauskysymykset ratkaistaan tästä hankkeesta erillään omassa järjestelmässään. 
 
Mikäli tulevaisuudessa työtehtävien määrä tai vaativuus kasvaa hallinto-oikeuksissa yleensä 
tai jossakin hallinto-oikeudessa erityisesti, se voi aiheuttaa erillistä painetta 
henkilöstörakenteeseen, mutta sitä ei tässä yhteydessä voida ennakoida. Henkilöstörakennetta 
luonnollisesti tulee seurata jatkuvasti. Työryhmä ei tässä myöskään tee arviota siitä, tulisiko 
henkilöstöä ylipäätänsä lisätä kaikissa tai joissakin hallinto-oikeuksissa jo tapahtuneen 
asiamäärien kasvun ja asioiden viipymisen vuoksi. Tällaisen arvion tekeminen ei kuulu tämän 
työryhmän toimeksiantoon. 
 
Neutraali henkilöstörakenteen kehittäminen siten, että tuomarien määrää hallinto-oikeuksissa 
lisätään ilman kustannusvaikutuksia, merkitsee sitä, että kolmen lakkautettavan hallinto-
oikeussihteerin säästyneillä palkkakustannuksilla voitaisiin perustaa kaksi hallinto-
oikeustuomarin virkaa. 
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Työtehtävien uudelleen jakaminen merkitsee myös sitä, että lakkautettavien hallinto-
oikeussihteerien työtehtävien hoitamista varten tarvittaisiin paitsi tuomareita myös lisää 
kansliahenkilökuntaa. Hallinto-oikeussihteerin ja toimistosihteerin palkkakustannussuhde on 
nykyisellään sellainen, että yhden lakkautettavan hallinto-oikeussihteerin säästyneillä 
palkkakustannuksilla voidaan palkata kaksi toimistosihteeriä. 
 
Nykyisen henkilöstön virkamiesoikeudellinen asema ei saa heiketä 
 
Yhteiskunnalle on nykyisin varsin tavanomaista nopeat ja rajut organisaatiouudistukset, jotka 
vaikuttavat nimenomaan henkilöstöön. Niitä on läpikäyty niin yksityisellä kuin julkisellakin 
sektorilla. Hallinto-oikeuksissa ei ole nähtävissä tarvetta tällaiseen. Hallinto-oikeuksien asema 
on vakaa ja niiden merkitys on yhteiskunnassa kasvanut ja yhä kasvamassa. Hallinto-
oikeuksien toiminnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että henkilökunta ei edes koe mitään 
uhkaa nykyisen virkansa suhteen vaikka henkilöstörakennetta pyrittäisiinkin maltillisesti 
kehittämään. 
 
Tämä henkilöstörakenteen kehittämisen peruslähtökohtana on, ettei ketään hallinto-
oikeuksien nykyisestä henkilökunnasta irtisanota organisaation muutoksen vuoksi eli 
kollektiiviperusteella.  
 
Vakinaisessa virassa olevien nykyinen virkamiesoikeudellinen asema ei siten saa eikä voi 
heiketä.  
 
Hallinto-oikeussihteerien virkoja lakkautettaessa saattaa kuitenkin määräaikaisena 
viransijaisena toimiva joutua tilanteeseen, jossa hänelle ei löydy uutta sijaisuutta samassa 
hallinto-oikeudessa. 
 
Nykyisen henkilöstön virkaurakiertoa tulisi parantaa 
 
Kuten edellä eläköitymistä koskevista taulukoista käy ilmi, seuraavan kymmenen vuoden 
aikana hallinto-oikeuksissa tuomarien eläkkeelle siirtymisen kautta avautuisi haettavaksi 
seuraavan 74 tuomarin virkaa. Näistäkin viroista ennen vuotta 2010 tulisi haettavaksi vain 30 
ja vasta vuosina 2011–2013 loput 44. Tuomarin virkoja ovat todennäköisesti silloin 
hakemassa virkaikänsä perusteella varteenotettavina hakijoina nykyiset hallinto-
oikeussihteerit. Vuoden 2013 päättyessä heistä peräti 75 on iältään 50-vuotiaita tai 
vanhempia. Hallinto-oikeustuomareiden keski- ikä on nyt 54,9 vuotta. Kaikista 148 tuomarista 
21 on nyt alle 50-vuotiaita. Hallinto-oikeussihteerien keski- ikä on nyt 43 vuotta.  
 
Mikäli henkilöstörakennetta ei kehitetä, tuomareiksi tuomioistuimen sisältä tullaan yhä 
vanhempana ja tuomareiden keski- ikä nousee. Saattaa myös käydä niin, että merkittäväkin osa 
hallinto-oikeussihteereistä ei tule pääsemään tuomariksi.   
 
Tuomarin virkojen lisääminen antaisi samalla nyt virassa oleville 133 hallinto-
oikeussihteerille paremmat mahdollisuudet saada tuomarin virka. Jos seuraavan kymmenen 
vuoden aikana avautuisi haettavaksi noin sata tuomarin virkaa, tämä saattaisi merkitä sitä, että 
käytännöllisesti katsoen kaikille nykyisin virassa oleville hallinto-oikeussihteereille tarjoutuisi 
tilaisuus tuona aikana saada tuomarin virka. Tässä on otettava huomioon, että 12 nykyisistä 
hallinto-oikeussihteereistäkin on jo tuolloin saavuttanut 65 vuoden iän.  
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Tuomarin virkojen määrän lisääminen avaa myös mahdollisuuden tuomarin kelpoisuuden 
omaaville saada nykyistä nopeammin ja nuorempana tavoittelemansa tuomarin virka.  
 
Tällä henkilöstörakenteen kehittämishankkeella ei kuitenkaan voida ehdottaa luotavaksi 
järjestelmää, jossa hallinto-oikeuden esittelijänä toiminut voitaisiin siirtää suoraan hallinto-
oikeuden tuomarin virkaan. Vakinaisen tuomarin nimittämisjärjestelmä edellyttää lain 
mukaan avointa viran hakua. 
 
Ilman lainsäädännön muuttamista ei myöskään ole mahdollista, että hallinto-oikeussihteeri 
voisi toimia esittelemässään asiassa tuomarina. Tuomarin aseman kannalta tällainen 
esittelijä/tuomari – yhdistelmä ei ole kovin selkeä. Jos hän jatkuvasti toimii esittelijäjäsenenä, 
niin hän on enemmän tuomarin kuin esittelijän asemassa. Tuomarina toimiessaan hallinto-
oikeussihteerin voidaan kuitenkin arvella saavan lisämeriittiä hakiessaan tuomarin virkaa. 
Siirtymäkauden ratkaisuna vo isi olla perusteltua harkita myös mahdollisuutta tällaisen 
väliaikaisen lainsäädäntömuutoksen tekemiseen. 
 
Kansliahenkilökunnan palkkauksen uudistaminen on käynnistetty. Uusi palkkausjärjestelmä 
pyrkii sitomaan palkan tehtävien vaativuuteen. Tästä syytä on perusteltua arvioida, että 
kansliahenkilökunnan palkkakehityksen parantamiselle olisi etua, jos heille voitaisiin osoittaa 
välitöntä lainkäyttöön liittyvää tuomarin ydintehtäviin kuuluvaa avustavaa työtä.  
 
Henkilöstörakenteen kehittämisen vaikutukset työtehtäviin 
 
Mikäli hallinto-oikeussihteerien lukumäärä vähenee ja tuomarien lukumäärä lisääntyy, tätä 
kehitystä voidaan kutsua siirtymiseksi tuomaripainotteisempaan suuntaan. Muutokset 
merkitsevät luonnollisesti muutoksia henkilöstöryhmien työtehtäviin.  
 
Tuomarien työtehtävien muuttuminen 

 
Tuomaripainotteisuus merkitsee ennen kaikkea sitä, että tuomarit ottavat nykyistä 
enemmän vastuuta asioiden valmistelusta ja materiaalisesta prosessijohdosta joko 
yksin tai kansliahenkilökunnan, notaarien tai juristiesittelijän avustamana. 

 
Tuomarin virkojen lisääminen ei merkitse sitä, että tuomarit tekisivät aivan 
samanlaista työtä kuin esittelijät nykyisin.  
 
Tuomarit kirjoittavat entistä enemmän itse päätöksien kertoelmaosioita ja perusteluja. 
Tuomarit voivat joissakin asioissa käyttää varsinkin kertoelmaosioiden kirjoitustyöhön 
kansliahenkilökunnan apua, mutta niiden sisällöstä kuitenkin tuomarit vastaavat. 

 
Vaikka prosessi olisikin kirjallista, tuomarit osallistuvat entistä enemmän 
tuomioistuimen aktiiviseen asiointiin asianosaisten kanssa ainakin sillä tavoin, kun 
tuomarit itse päättävät, osoitetaanko asianosaisille selvittämisvelvoitteita tai muita 
tavanomaisesta poikkeavia kysymyksiä. Tuomari seuraa kerrallaan ehkä muutaman 
kymmenen valmisteluvastuullaan olevan asian valmistelun etenemistä ja punnitsee, 
milloin asia on ratkaisukypsä.   

 
Tuomarit ovat entistä enemmän asianosaisten tavoitettavissa silloin, kun nämä näin 
haluavat. Nykyisin tämä ei oikein toimisikaan, kun  tuomarit eivät välttämättä tiedä 
vireillä olevista asioista mitään, ennen kuin saavat esittelijän päätösesityksen. 
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      Tuomarien työparina valmisteluvaiheessa ja päätösluonnoksen laatimisvaiheessa olisi        

nykyistä enemmän kansliahenkilökunta ja toiset tuomarit.  
 

Vaativammissa, laajaa valmistelua edellyttävissä asioissa kuitenkin valmistelu voisi 
tapahtua tuomarin ja juristiesittelijän yhteistyössä. Tällöin ei olisi myöskään estettä 
sille, että asia ratkaistaisiin esittelijän suorittamasta esittelystä.  

 
On oletettavaa, että perinteisen tarkastamistyön merkitys työvaiheena vähenee silloin, 
kun asian valmistelu ja esitteleminen sekä päätöksen kirjoittamistyö kuuluukin 
tuomarikollegalle, jolta voidaan edellyttää yhtäläistä pätevyyttä kuin muilta 
päätöksentekoon osallistuvilta. 

 
Hallinto-oikeussihteerien työtehtävien muuttuminen 
 

- Hallinto-oikeussihteerit huolehtivat edelleenkin niiden asioiden valmistelusta ja 
esittelemisestä, jotka heille on määrätty.  

 
- Tuomarien valmisteltavien ja esiteltävien asioiden esivalmistelutehtäviin ilman 

esittelytehtävää hallinto-oikeussihteerit voisivat osallistua silloin, kun se on 
perusteltua esimerkiksi laajojen asioiden erilliskysymyksen selvittämisen vuoksi. 

 
- Hallinto-oikeussihteerien työmäärä ei lisäänny vaikka hallinto-oikeussihteerejä 

olisikin vähemmän, koska työtehtävät jaetaan uudella tavalla tuomareille ja 
kansliahenkilökunnalle. 

 
- Erikseen on tapauskohtaisesti ja tuomioistuinkohtaisesti arvioitava, onko hallinto-

oikeussihteerien esiteltävät asiat ja asiaryhmät haettava sellaisista asiaryhmistä, joissa 
oikeuskäytäntö on vakiintunutta ja asiat ovat keskimäärin oikeudellisesti selkeämpiä. 
Voidaan arvioida, että niissä valmistelun osuus ei nouse niinkään keskeiseksi.  

 
o Päätöksenteon tehokkuuden kannalta voisi olla paras vaihtoehto osoittaa 

hallinto-oikeussihteereille esiteltäväksi nimenomaan näitä keskimääräistä 
selkeämpiä asioita. Hallinto-oikeussihteereillä kuitenkin on tuomioistuintyöstä 
yleensä vähemmän kokemusta kuin tuomareilla. 

 
o Toisaalta kovin laajoissa jutuissa voisi olla hyvä, että sellaisen valmisteluun 

voitaisiin kiinnittää yksi henkilö, joka voisi yhtäjaksoisesti suorittaa 
esivalmistelun. Hallinto-oikeussihteeri voisi olla parempi vaihtoehto suorittaa 
esivalmistelu kuin tuomari, joka saattaisi kuitenkin joutua kesken 
esivalmisteluvaiheiden osallistumaan ratkaisemaan myös muita, muiden 
tuomareiden tai esittelijöiden valmistelemia asioita. Tämä ei olisi 
keskittämisperiaatteen mukaista. 

 
- Vielä on arvioitava, toimisivatko hallinto-oikeussihteerit esittelijöinä vain 

normaaleissa kokoonpanoissa vai voisivatko he olla esittelijöinä myös silloin, kun 
ratkaisu tehdään mahdollisesti käyttöönotettavassa kevennetyssä kokoonpanossa. 
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o Normaalia kokoonpanoa puoltaa se, että normaalissa kokoonpanossa 
käsiteltävissä asioissa ei ainakaan etukäteen ole arvioitu niiden sisältävän 
oikeudellisesti yksikertaisia asioita. 

 
o Hallinto-oikeussihteerin esitellessä kevennetyssä kokoonpanossa, vaikkapa 

vain yhdelle tuomarille, saattaa se kuitenkin varmistaa oikeusturvaa, kun 
valmisteluun ja päätösesityksen laatimiseen osallistuu juristi. 

 
Notaarien työtehtävien muuttuminen 
 

- Hallinto-oikeuksien henkilöstörakenteessa notaarit luokitellaan kansliahenkilökuntaan 
kuuluviksi. Notaareilla on eri hallinto-oikeuksissa toisistaan poikkeavia toimenkuvia. 

 
- Hallinto-oikeuslain 10 §:n mukaan notaarit ovat hallinto-oikeussihteerien ohella 

hallinto-oikeudessa esittelijöinä. Notaarien työpanos esittelijöinä onkin määrällisesti 
merkittävä, sillä notaarit esittelevät noin 20 % hallinto-oikeuksissa ratkaistavista 
asioista.   

 
- Suoranaisessa lainkäytössä notaarit toimivat joissakin tuomioistuimissa ainakin 

osittain myös asioiden esivalmistelutehtävissä ilman esittelijän tehtävää. Tällaisen 
toimenkuvan voidaan kuvitella laajenevan tuomaripainotteisempaan 
henkilöstörakenteeseen siirryttäessä varsinkin silloin, kun tuomari toimii asiassa 
varsinaisena esittelijänä. Notaarit voisivat esimerkiksi harjaantua suorittamaan 
informaatikon tehtäviä eli suorittamaan tuomarin avuksi vaativammat tiedonhaut. 

 
- Kunkin tuomioistuimen omista tarpeista lähtien notaareille saattaisi löytyä muutakin 

kuin lainkäyttötyötä kuten henkilöstöhallinto aina hallintopäällikön tehtävästä alkaen. 
Hallintopäällikön työn hoitaminen tuomioistuimessa ei välttämättä edellytä ylempää 
oikeustieteellistä korkeakoulututkintoa. Toimenkuvaan liittyy lähinnä 
yleisjohtamiseen kuuluvia tehtäviä. Tehtävän hoidon jatkuvuuden kannalta saattaisi 
olla parempi, jos korkeakoulututkinnon suorittaneelle notaarille annettaisiin tämä 
tehtävä. Tuomioistuimen koko ja se mitä asioita hallintopäällikölle on 
tarkoituksenmukaista delegoida kuitenkin ratkaisevat, pitäisikö hallintopäällikkönä 
kuitenkin olla juristikoulutuksen saanut.  

 
Kansliahenkilökunnan työn muuttuminen 
 

- Tuomaripainotteisuus merkitsisi myös sitä, että tuomarin avustaminen ja tukeminen 
tulisi yhä useamman kansliahenkilökunnan päätoimenkuvaksi. Osa työvaiheista olisi 
tällöin tarkoituksenmukaista siirtää kansliahenkilökunnan tehtäväksi. Niitä voisivat 
olla materiaaliseen prosessijohtamiseen liittyvät käytännön tehtävät, kunhan 
tuomarilla olisi niissä päävastuu. Päätösesityksen luonnoksen kirjoittamistyökin 
tuomarin ohjauksessa saattaisi olla entistä enemmän kansliahenkilökunnan tehtävää. 
Päätöksien kirjoittamisessa voidaan hyödyntää sitä, että tekstiä on yhä enemmän 
saatavissa sähköisessä muodossa. Tällöin on tarkoituksenmukaista, että 
kansliahenkilökuntaa käytetään apuna kirjoitustyössä. 

 
- Kansliahenkilökunnan ammattikoulutus eli oikeustradenomin tutkinto on alkamassa jo 

syksyllä 2004. Se soveltunee erinomaisesti tähän tilanteeseen, jossa 
kansliahenkilökunnalta edellytettäisiin yhä vaativammista tehtävistä suoriutumista. 
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- Tuomareita suoranaisessa lainkäyttötyössä avustaville kansliahenkilökuntaan 
kuuluville ei tule osoittaa muita tehtäviä. Kun tällaiseen työhön valitaan henkilöitä, 
tulee ensisijassa valintaperusteena käyt tää henkilön kykyjä ja haluja toimia työparina 
tuomarin tai useampien tuomareiden kanssa. 

 
 

Henkilöstörakenne tulevaisuudessa 
 
Tarkastelukulman ajallinen ja rakenteellinen rajaaminen 
 
Henkilöstörakenteen muutosta ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista tarkastella 
pidemmälle kuin kymmenen vuoden ajanjaksolla eli vuosiksi 2004 – 2013. Yhteiskunnan 
rakenteiden jatkuva muutos heijastuu erityisesti hallinto-oikeuksien tehtäväkenttään niin 
paljon, ettei ole realistista pyrkiä näkemään pidempään tulevaisuuteen. 
 
Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea on mietinnössään asettanut ainakin kymmenen, 
mahdollisesti 15 – 20 vuoden päähän vision, jonka mukaan esittelijäjärjestelmästä 
luovuttaisiin.  
 
Tässä hallinto-oikeuksien henkilöstörakenteen kehittämistä koskevassa työryhmätyössä ei ole 
asetettava komitean visiota tavoitteeksi. Tavoitteena voi olla tuomarin ja 
kansliahenkilökunnan virkojen lisääminen ja siihen liittyen esittelijöiden virkojen 
väheneminen edellä mainitun reunaehdoin.  
 
Esittelijöiden virkojen maltillinen mutta selkeä vähentäminen ja tuomaripainotteisen 
työskentelyn lisääntyminen antaa kymmenen vuoden aikana riittävästi kokemuksia siitä, onko 
todella kaikista esittelijöiden viroista ajan myötä syytä luopua. Tässä vaiheessa, ilman 
kokemuksia pelkkien tuomarien varassa olevan hallinto-oikeuden toimivuudesta, on 
viisaampaa asettaa tavoitteeksi esittelijöiden virkojen jonkinasteinen vähentäminen, ei niiden 
poistaminen kokonaan.  
 
Tällä kymmenen vuoden aikajaksolla tuomarien eläköityminen varsinkin jakson 
loppupuolella antaa tilaisuuden esittelijöiden virkojen lakkauttamiseen siten, että esittelijöille 
tarjoutuisi samalla paremmat mahdollisuudet päästä tuomareiksi. Henkilöstörakenteen 
kehittämisen tavoitteena ei sinänsä voida pitää nykyisten esittelijöiden aseman parantamista 
vaan alussa mainittuja tuomioistuinlaitoksen kehittämisen päälinjauksia. 
Tuomaripainotteisuuteen siirtyminen antaa kuitenkin samalla mahdollisuuden toteuttaa 
sellaista henkilöstöpolitiikkaa, mikä tarjoaa henkilöstölle parempaa urakehitystä.  
 
Tavoiteltava kehitys voisi olla sellainen, että tässä vaiheessa pyrittäisiin määrittelemään 
jonkinlainen ideaalinen kokoonpano hallinto-oikeudelle tuomarien, esittelijöiden ja 
kansliahenkilökunnan määrien suhteen. Nyt linjattua henkilöstörakenteen kehitystä voitaisiin 
tarkastella uudelleen siinä vaiheessa, kun tavoitteeksi asetettu henkilöstörakenne on 
saavutettu. 

 
Esimerkki mahdollisesta kehityksestä yhdessä keskisuuressa hallinto-oikeudessa 
 
Jotta henkilöstörakenteen kehittämisestä yllä mainittuine reunaehtoineen voisi saada   
konkreettisen kuvan, seuraavassa on laskennallinen esimerkki siitä, mitä se merkitsisi eräässä  
hallinto-oikeudessa. 
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Tässä hallinto-oikeudessa vuoden 2008 loppuun mennessä siirtyy eläkkeelle kolme tuomaria 
täytettyään 65 vuotta. Mikäli heidän tilalleen valittaisiin kolme hallinto-oikeussihteeriä, 
avautuisi tästä mahdollisuus hallinto-oikeussihteerien virkojen lakkauttamiseen ja kahden 
hallinto-oikeustuomarin viran perustamiseen, jos lakkautettujen virkojen säästetyt 
palkkakustannukset käytetään uusien tuomarin virkojen palkkaukseen. 
 
Mikäli eläkkeelle siirtyjien virat kuitenkin täytetään muuten kuin siten, että juuri tämän 
hallinto-oikeuden hallinto-oikeussihteerit saavat tuomarin virat, ei virkarakennemuutosta 
voida toteuttaa, ellei jossakin muussa tuomioistuimessa jätetä virkoja täyttämättä.  
 
Jos nimitykset tapahtuisivat tuomioistuimen sisältä, niin se käytännössä merkitsisi yhden 
lakimiesviran lakkaamista. Henkilömäärä pienenisi tuossa hallinto-oikeudessa niin, että 21 
tuomarin (oikeastaan 20,5) ja 14 hallinto-oikeussihteerin lukumäärä muuttuisi 23 tuomariksi 
ja 11 hallinto-oikeussihteeriksi. Suhdeluku (esittelijä/tuomari) muuttuisi 0,66:sta 0,47:ään. 
 
Seuraava mahdollinen muutos voisi tapahtua vuoden 2012 loppuun mennessä, jolloin 
tuomarien määrä kasvaisi 25:ksi ja esittelijöiden vähenisi 8:ksi. Lakimiesvirkojen määrä 
vähenisi jälleen yhdellä. Suhdeluku (esittelijä/tuomari) muuttuisi 0,32:een. Vuonna 2012 tässä 
hallinto-oikeudessa olisi tilanne, jossa kaikilla neljällä jaostolla olisi kuusi tuomaria ja kaksi 
lakimieskoulutuksen saanutta esittelijää. Näistä esittelijöistä joku voisi olla 
tuomarikoulutuksessa oleva. Lisäksi kolmella neljästä jaostosta olisi yksi notaariesittelijä. 
 
Aikavälillä 2008 – 2012 saattaisi olla mahdollista lisätä kansliahenkilökuntaa aina kahdella 
henkilöllä.  

 
Lakimiesvirat kokonaisuudessaan vähenisivät kahdella. Tuomarin virkoja olisi nykyiseen 
verrattuna neljä enemmän ja esittelijöiden virkoja kuusi vähemmän. Kansliahenkilökuntaa 
tulisi ainakin yksi lisää. Näin ollen kymmenen vuoden aikavälillä voisi tämän esimerkkinä 
olevan hallinto-oikeuden henkilöstömäärä pysyä samana tai vähentyä enintään yhdellä. 
 
Tämän hallinto-oikeuden tällä hetkellä 14:sta vakinaisessa hallinto-oikeussihteerin virassa 
olevista ha llinto-oikeussihteeristä 11 voisi saada tuomarin viran. Yksi hallinto-oikeussihteeri 
ehtisi paitsi saada tuomarin viran, niin jäädä siitä jo eläkkeellekin.  
 
Tässä on lähdetty siitä, että palkkakehitys pysyy neutraalina ja tuomarit siirtyvät eläkkeelle 
täytettyään 65 vuotta.  
 
Joitakin muutoksia syntyisi, jos tuomariksi nimitys tapahtuisikin siten, että tuomari tulisi 
toisesta hallinto-oikeudesta. Tällöin ei hallinto-oikeussihteerin virkaa voitaisikaan lakkauttaa 
siinä hallinto-oikeudessa. Voi olla, että tilapäisesti jouduttaisiin joissakin tuomioistuimissa 
kasvattamaan henkilökuntaa ja toisissa jopa supistamaan sitä. Kysymys ei kuitenkaan olisi 
kuin 1-2 virasta kerrallaan. 
 
Lakimiesvirkojen vähenemisen vaikutus tuomarityöhön 
 
Henkilöstörakenteen kehittäminen työryhmän asettamien reunaehtojen toteutuessa ja edellä 
kuvatunlaiseen, tuomaripainotteiseen henkilöstörakenteeseen tähtäävän kehittämisesimerkin 
valossa antaisi tälle esimerkiksi otetulle tuomioistuimelle hyvin pitkän aikavälin sopeuttaa 
nykyistä, sinänsä varmastikin hyvin toimivaa työnjakoaan uuteen, tuomaripainotteisuuden 
edellyttämään toisenlaiseen työnjakoon. Virkarakenteen muutostahti on niin verkkainen, ettei 
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tällä ensimmäisinä vuosina välttämättä ole vaikutusta ainakaan kaikkien hallinto-
oikeustuomareiden nykyisiin työtehtäviin.  

 
Henkilöstön rakenteen uudistaminen on suunniteltava siten, että työmäärä ei sinänsä saisi 
kasvaa. Tuomarien ryhtyessä yhä enemmän vastaamaan materiaalisesta prosessinjohdosta ja 
päätösluonnosten kirjoittamisesta, tämän työvaiheen kasvu täytyy kompensoida vähentämällä 
työtä jossakin toisessa kohdassa vaikkapa siten, että tuomari osallistuu harvempien asioiden 
ratkaisemiseen. 

  
Jos esittelytyötä onnistutaan jakamaan useammille lakimiehille kuin nykyisin, tuomarien 
esittelymäärä ei voi nousta läheskään niin suureksi kuin nykyisellään esittelijöiden 
esittelymäärä.  
 
Tuomarit eivät tule toimimaan kolmantena jäsenenä niin usein kuin nykyisin, kun tuomareita 
on enemmän. 
 
Tämän henkilöstörakenteen muutosesityksen rinnalla etenee hanke, jossa pyritään löytämään  
hallinto-oikeuksien päätöksentekokokoonpanojen keventämistä ainakin tietyissä asioissa tai 
asiaryhmissä. Mikäli tässä onnistutaan ja päästään ratkaisemaan asioita esimerkiksi yhden 
tuomarin kokoonpanossa, tämä luonnollisesti vähentää tuomarityötä ja antaa mahdollisuuden 
keskittyä henkilöstörakenteen muutoksen välttämättä mukanaan tuomiin uusiin 
tehtäväpainotuksiin. 
 
Tarkastavan jäsenen tehtävän voidaan olettaa helpottuvan, kun esittelytyön suorittaakin 
tuomari eikä esittelijä. Esittelevällä tuomarilla on päätösharkinnassa kuitenkin erilainen 
vastuu kuin pelkän esittelytyön tekevällä esittelijällä. Tuomarit joutuvat arvioimaan tällaista 
esitystä tässä suhteessa eritavoin. 
 
Päätösesityksiä valmistellessaan tuomarilla tulee olla mahdollista käyttää lainkäyttötyössään 
enemmän apunaan kansliahenkilökuntaa kuin esittelijöillä nykyisellään, koska tuomarit 
joutuvat osallistumaan paljon myös muiden valmistelemien ja esittelemien asioiden 
ratkaisemiseen.   
 
Kansliahenkilökunnan työpanos lainkäyttötyössä 
 
Jos lakimiesesittelijöiden määrä vähenee, on jossakin vaiheessa tutkittava, voitaisiinko 
esittelyoikeutta laajentaa myös kansliahenkilökunnalle. Nykyisin esittelyoikeus on ainoastaan 
henkilöstörakenteessa kansliahenkilökuntaan laskettavilla notaareilla.   

 
Kansliahenkilökuntaa tarvitaan paitsi lainkäytössä myös sitä palvelevissa tukitoiminnossa. 
Tällaisia ovat henkilöstöhallinto, kirjaaminen, taloushallinto, tilastointi, johdon apu, 
tietohallintotehtävät, arkistointi ja erilaiset asiakaspalvelutehtävät. Työryhmä on pyytänyt 
Kuopion hallinto-oikeutta selvittämään, kuinka paljon näihin tukitoimiin kuluu hallinto-
oikeudessa henkilötyövuosia ja mitä tehtäviä ne sisältävät. Vastauksena Kuopion hallinto-
oikeus arvioi niihin käytettävän yhteensä 8 henkilötyövuotta. 
 
Lainkäyttöön kuuluvia tehtäviä Kuopion hallinto-oikeuden kansliahenkilökunta suorittaa 
nykyisellään seuraavasti:  
 

- itsenäistä tai ohjattua päätösten valmistelua esittelijöiden tai tuomarien avuksi, 
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      -    itsenäistä päätösten valmistelua ja esittelyä (notaarit),  
- lähetteiden lähettämistä, 
- suullisten käsittelyjen ja katselmusten järjestämistä, 
- asiakirjojen hankkimista,  
- istuntosihteerin toimia suullisessa käsittelyssä ja katselmuksessa,  
- asiakkaiden neuvontaa.  

 
Tähän käytetään Kuopion hallinto-oikeudessa 6 henkilötyövuotta. 
 
Turun ja Rovaniemen hallinto-oikeuksissa puolestaan työajan seurantaan perustuvan 
tutkimuksen mukaan kansliahenkilökunnan henkilötyövuosista puolet käytettiin 
lainkäyttötyöhön. Tuomarit (noin 15 % työajasta) ja esittelijät (4-13 % työajasta) osallistuivat 
suhteellisen vähän lainkäyttötyön tukitoimiin. Oikeusministeriö on teetättänyt tämän 
seurannan mainituilla hallinto-oikeuksilla. 
 
Hallinto-oikeuksissa on nykyisellään tukitoimet varsin pitkälle keskitetty 
kansliahenkilökunnalle. Kansliahenkilökuntaa hallinto-oikeuksiin lisättäessä heidät voidaan 
nimenomaan sijoittaa avustajiksi lainkäyttötehtäviin. Tällä hetkellä hallinto-oikeuksissa 
olevalla henkilökunnalla on luonnollisesti mahdollisuus tulla valituksi näihin uusiin tehtäviin.  
 
Hallintolainkäytössä kansliahenkilökunnalle voitaisiin vielä siirtää tuomarin asian haltuunoton 
jälkeen lausuntojen, selitysten ja selvitysten hankkiminen ja sitten päätöksen alustava 
valmistelu eli resiitin laatiminen joko itsenäisesti tai ohjauksen perusteella. Jopa 
päätösosionkin valmistelu saattaisi tulla kysymykseen ainakin ohjattuna. Pöytäkirjan 
pitäminen suullisessa käsittelyssä tai katselmuksessa voisi tulla kysymykseen. 
Päätösjäljennösten allekirjoittaminen olisi myös tarpeen delego ida kansliahenkilökuntaan 
kuuluvalle.  
 
Kansliahenkilökunnan osallistumisessa lainkäyttötehtäviin on nykyisin suuria eroja. 
Tulevaisuudessa heidän osallistumisensa jää tuomioistuimien itsensä päätettäväksi, kun 
henkilöstörakenteen muutoksen edellyttämää uutta työnjakoa suunnitellaan. Uusi entistä 
enemmän kansliahenkilökuntaan tukeutuva työskentelykulttuuri tulisi välttämättömäksi 
erityisesti silloin, jos ratkaisukokoonpanojen keventämisessä päädytään yhden tuomarin 
ratkaisujen laajempaan käyttöönottoon. Tällöin ei voi olla mitenkään tarkoituksenmukaista, 
että tuomari käyttää aikaansa laajalti valmistelutyöhön. Se saattaisi johtaa siihen, että 
jokaisella tuomarilla tulisi olla oma ”käräjäsihteeri”.  
 
Hallinto-oikeuksien asema muutoksenhakutuomioistuimena 
 
Hallinto-oikeudet ovat muutoksenhakutuomioistuimina varsin keskeisiä oikeusturvan antajia, 
koska tuomioistuinportaikko hallintolainkäytössä on vain kaksiportainen. Valtaosa asioista jää 
hallinto-oikeuden ratkaisun varaan. Jatkovalitusoikeutta ei joko haluta käyttää tai se on 
suorastaan evätty. Tämän henkilöstörakenteen kehittämisarvion on syytä lähteä siitä, että 
hallinto-oikeudet tekevät vastaisuudessakin pääosin päätöksensä kollegiaalisessa 
päätöksentekojärjestyksessä. Se on perinteisesti tapahtunut esittelystä. 
  
Luopuminen kokonaan esittelyyn perustuvasta ratkaisujärjestyksestä on niin suuri muutos 
nykyiseen järjestelmään, että sen toteuttaminen vaatisi laajaa tutkimusta ja tarkempaa 
suunnittelua. Siihen ei tämän työryhmän puitteissa ole ajallisestikaan mahdollisuuksia. 
Siinäkin tapauksessa, että ratkaisukokoonpanojen keventäminen johtaisi ainakin joissakin 
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asiaryhmissä yhden tuomarin kokoonpanoon, voisi kuitenkin olla parempi, jos tuomari 
tällöinkin tekisi ratkaisunsa esittelystä. Ensinnäkin oikeusvarmuuden kannalta olisi parempi, 
että päätöksentekoon osallistuisi toinen, esittelijän vastuulla oleva henkilö. Toisaalta nämä 
asiat epäilemättä olisivat oikeudellisesti niin selkeitä, ettei työnjaon kannalta olisi järkevää 
kuormittaa tuomaria näiden asioiden valmistelussa. Hallintolainkäytössä on varsin matala 
kynnys hakea muutosta viranomaisten päätöksiin, koska prosessi on kirjallista ja eikä se juuri 
aiheuta kustannuksia. Tästä syystä tällaisia asioita sinänsä on kyllä hallinto-oikeuksissa 
lukumääräisesti paljon. 
 
Valtaosa hallinto-oikeuksiin jatkossakin tulevista asioista on kuitenkin sellaisia, että ratkaisu 
on jatkossakin syytä tehdä kolmen tuomarin kollegiaalisessa ratkaisukokoonpanossa. Onhan 
kysymys viranomaistoiminnan laillisuuden arvioimisesta. Jo tuomioistuintoiminnan 
auktoriteetin kannalta on usein parempi, että tällaiseen punnintaan osallistuisi useampi kuin 
yksi tuomari. Toisaalta hallinto-oikeuksissa ratkaisuilla voi olla laajoja vaikutuksia vaikkapa 
yksilön perusoikeuksien toteutumiseen. Silloin mitataan myös luottamusta 
tuomioistuininstituution toimivuuteen. 
 
Tuomarinvirkojen ”ihannemäärä” suhteessa muiden virkojen määrään  
 
Työryhmällä ei ole käytettävissä tutkittua tietoa arvioidessaan tulevaisuuden ihanteellista 
henkilöstörakennetta hallinto-oikeuksissa. Toistaiseksi ei ole kokeiltu, miten hallinto-oikeudet 
toimisivat vähemmällä esittelijämäärällä tai peräti ilman esittelijöitä. 
 
Mikäli systemaattisesti tästä lukien aina, kun hallinto-oikeussihteerin virka vapautuu 
viranhaltijan tultua valituksi hallinto-oikeustuomarin virkaan, tämä hallinto-oikeussihteerin 
virka jätettäisiin täyttämättä, vuoden 2014 lopussa olisi voitu päästä enimmillään jopa 92 
viran lakkauttamiseen, kun tuona aikana 80 nykyisistä tuomareista ja 12 nykyisistä hallinto-
oikeussihteereistä on jäänyt eläkkeelle. Jos lakkautettujen virkojen säästyneet 
palkkakustannukset käytettäisiin uusien tuomarin virkojen perustamiseen, olisi samalla saatu 
perustetuksi niin paljon uusia tuomarin virkoja, että jäljelle jääville noin 40 esittelijälle olisi 
tarjoutunut tilaisuus saada tuomarin virka. Silloin hallinto-oikeuksissa ei olisi muita 
lakimiesvirkoja kuin tuomarin vikoja. Niitä olisi noin 200. Kansliahenkilökuntaakin voitaisiin 
lisätä ehkäpä noin 30 henkilöllä. 
 
Yllä kuvattu kehitys ilman, että sitä voitaisiin edes kokeilla, tuntuu kuitenkin liian suurelta ja  
yhtäkkiseltä muutokselta totuttuun työskentelykulttuurin nähden. 
 
Pyrkimällä puolittamaan nykyinen esittelijöiden määrä hallinto-oikeuksiin jäisi kuitenkin 
kymmenen vuoden kuluttuakin toimiva esittelijöiden työpanokseen perustuva 
päätöksentekojärjestelmä ja sen rinnalle luotaisiin tuomaripainotteinen 
päätöksentekojärjestelmä. Tämä voisi antaa mahdollisuuden järjestää kaikin tavoin 
joustavuutta työnjakoon. Joustavuus puolestaan on tarpeen, koska hallinto-oikeuksissa asiat ja 
niihin liittyvät oikeusturvaodotukset ovat toisiinsa verrattuna hyvin erilaisia. 
Henkilöstörakenteella voidaan paljon vaikuttaa työpanoksen oikeaan painottumiseen. 
 
Seuraavan kymmenen vuoden tavoitteena voisi olla pyrkiä muuttamaan 60 hallinto-
oikeussihteerin virkaa muiksi viroiksi.  
 
Toisaalta tällainen 60 viran muutos pitkälle aikavälille ajoitettuna voi tapahtua asteittain. 
Sopeutumiseen uusiin työnjakoihin ja muihin organisaatiouudistuksiin jää runsaasti aikaa. 
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Hallinto-oikeussihteerien viroista osa joudutaan joka tapauksessa muuttamaan 
tuomarikoulutusviroiksi, mikäli tuomarikoulutus toteutuu. Näistä 60 virasta tämä merkitsisi 
10 viran muuttamista. Heidän työpanostaan hallinto-oikeuksissa on luonnollisesti pyrittävä 
käyttämään mahdollisimman tehokkaasti esittelytehtävissä. Henkilöstörakenteen kehittämisen 
edellyttämät kustannussäästöt syntyisivät siten 50 lakkautettavan hallinto-oikeussihteerin 
palkkakustannuksista. 
 
Tällaisella tavoitteen asettelulla on kieltämättä vaikutusta myös siihen, minkälaiseen asemaan 
esittelijät joutuvat jatkossa kilpaillessaan tuomarin viroista varsinaisen tuomarin koulutuksen 
saaneiden kanssa. Laskennallisesti tuona kymmenen vuoden aikana noin sadalla hallinto-
oikeussihteerillä olisi mahdollista saada tuomarin virka, kun tuona aikana 
kahdeksankymmentä tuomaria jää eläkkeelle ja kaksikymmentä uutta tuomarin virkaa 
perustetaan. Jos näin kävisi, niin tuona aikana jouduttaisiin jopa täyttämään neljäkymmentä 
hallinto-oikeussihteerin virkaa. Näiden mahdollisuuksista saada tuomarin virka 
tulevaisuudessa on kyse, mikäli he sitten joutuvat nimitysvaiheessa huonompaan asemaan 
kuin tuomarikoulutuksen käyneet. 
 
Lakimiesesittelijöiden virkoja voidaan luonnollisesti täyttää määräajaksi niiden tultua 
avoimeksi. Tämä määräaikaisuus kuitenkin heikentää mahdollisuuksia saada hyvin 
motivoitunutta henkilökuntaa. Yleensä pyritään hakemaan pysyvää virkaa. Määräaikaiset 
virkasuhteet voivat tästä syystä jäädä liian lyhyiksi tuloksellisen työskentelyn kannalta. 
Tuomarien palkkauksessa on epävirallisesti tavoiteltu suhdetta, jossa ylemmän 
palkkausluokan tuomareita olisi noin 60 %. Palkkaluokilla saattaisi olla merkitystä tehtävien 
jakamisessa. Voisi olla niin, että ylemmissä palkkaluokissa olevat enemmän osallistuisivat 
kokoonpanoihin, jossa esittelijänä toimisi muu kuin tuomari. Tällaisesta viime kädessä 
kuitenkin päätetään tuomioistuinten sisäisessä työnjaossa. 
 
Virkojen uudelleen järjestämiseen on luonnollisesti monta erilaista vaihtoehtoa. Jäljempänä 
tarkastellaan kolmea mallia, jotka kaikki perustuvat tuohon 60 hallinto-oikeussihteerin viran 
lakkauttamiseen: 
 
Vaihtoehto a) Perustetaan 20 tuomarin virkaa ja 30 kansliahenkilökunnan virkaa. 
 
Tässä vaihtoehdossa seuraavan kymmenen vuoden tavoitteena on, että esittelijöiden 
suhdeluku tuomareihin pyrittäisiin vähentämään nykyisestä 0,86:sta noin puoleen eli 0,42:een. 
Tämä merkitsisi sitä, että nykyisestä 154 tuomarista määrä kasvaisi 174:ään.  
 
Esittelijöiden määrä vähenisi 133:sta 73:een. Lisäksi hallinto-oikeuksissa olisi yhteensä nuo 
10 tuomarikoulutuksessa olevaa lakimiestä, joita heidän taitojensa mukaan voitaisiin käyttää 
ainakin asioiden valmistelijoina. 
 
Samalla olisi mahdollista lisätä kansliahenkilökunnan määrää 140,5 henkilötyövuodesta 170,5 
henkilötyövuoteen. Kansliahenkilökunnan suhdeluku lainkäyttöhenkilökuntaan nähden 
kasvaisi 0,49:stä 0,69:ään. 
 
Käytännössä tämä voisi toteutua esimerkiksi siten, että vuosien 2005–2014 aikana vuosittain 
kaikista hallinto-oikeuksista yhteensä jätettäisiin täyttämättä 6 avoimeksi tulevaa hallinto-
oikeussihteerin virkaa. Tilalle perustettaisiin vuosittain 2 hallinto-oikeustuomarin virkaa ja 3 
kansliahenkilökuntaan kuuluvan virkaa.  
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Vaihtoehto voisi merkitä, että 80 hallinto-oikeussihteeriä siis saisi eläkkeelle jäävän tuomarin 
viran ja vielä 20 hallinto-oikeussihteeriä saisi ne uudet virat, jotka perustettaisiin täyttämättä 
jätettävien 60 hallinto-oikeussihteerin viran palkoista säästyneillä rahoilla. Näin laskien tänä 
aikana pitäisi paitsi lakkauttaa nuo 60 virkaa niin vielä täyttää 40 hallinto-oikeussihteerin 
virkaa, joita ei olisi tarkoituskaan lakkauttaa.  
 
Perustamalla kansliahenkilökunnan virkoja näin runsaasti, varmistettaisiin se, että 
valmistelusta vastaavista tuomareista mahdollisimman moni saisi oman ”käräjäsihteerin”. 
 
Vaihtoehto merkitsisi, että hallinto-oikeuksien kokonaishenkilöstömäärä pysyisi nykyisellään, 
jos siihen lasketaan nuo 10 tuomarikoulutusvirkaa. 
 
Vaihtoehto b) Perustetaan 24 tuomarin virkaa ja 20 kansliahenkilökunnan virkaa. 
 
Tässä vaihtoehdossa seuraavan kymmenen vuoden tavoitteena on, että esittelijöiden 
suhdeluku tuomareihin pyrittäisiin vähentämään nykyisestä 0,86:sta noin puoleen eli 0,41:een. 
Tämä merkitsisi sitä, että nykyisestä 154 tuomarista määrä kasvaisi 178:ään.  
 
Esittelijöiden määrä vähenisi saman verran kuin edellisessä vaihtoehdossa eli 133:sta 73:een. 
Lisäksi hallinto-oikeuksissa olisi yhteensä nuo 10 tuomarikoulutuksessa olevaa lakimiestä, 
joita heidän taitojensa mukaan voitaisiin käyttää ainakin asioiden valmistelijoina. Samalla 
olisi mahdollista lisätä kansliahenkilökunnan määrää 140,5 henkilötyövuodesta 160,5 
henkilötyövuoteen. Kansliahenkilökunnan suhdeluku lainkäyttöhenkilökuntaan nähden 
kasvaisi 0,49:stä 0,64:ään. 
 
Käytännössä tämä voisi toteutua esimerkiksi siten, että vuosien 2005–2014 aikana vuosittain 
kaikista hallinto-oikeuksista yhteensä jätettäisiin täyttämättä 6 avoimeksi tulevaa hallinto-
oikeussihteerin virkaa. Tilalle perustettaisiin vuosittain 2 kansliahenkilökuntaan kuuluvan 
virkaa ja vuosina 2005–2010 vuosittain 2 hallinto-oikeustuomarin virkaa sekä eläköitymisen 
kiihtyessä vuosina 2011–2014 yksi virka enemmän eli 3 hallinto-oikeustuomarin virkaa. 
 
Koska kansliahenkilökuntaa tuli tässä vaihtoehdossa 10 vähemmän kuin edellisessä 
vaihtoehdossa, tuomarit saisivat vähemmän valmisteluapua. 
 
Hallinto-oikeuksien kokonaishenkilömäärä vähenisi 6 henkilötyövuodella. 
 
Vaihtoehto c) Perustetaan 30 tuomarin virkaa. 
 
Tässä vaihtoehdossa seuraavan kymmenen vuoden tavoitteena on, että esittelijöiden 
suhdeluku tuomareihin pyrittäisiin vähentämään nykyisestä 0,86:sta noin puoleen eli 0,40:een. 
Tämä merkitsisi sitä, että nykyisestä 154 tuomarista määrä kasvaisi 184:ään.  
 
Esittelijöiden määrä vähenisi saman verran kuin edellisessä vaihtoehdossa eli 133:sta 73:een. 
Lisäksi hallinto-oikeuksissa olisi yhteensä nuo 10 tuomarikoulutuksessa olevaa lakimiestä, 
joita heidän taitojensa mukaan voitaisiin käyttää ainakin asioiden valmistelijoina. 
 
Samalla ei kuitenkaan olisi mahdollista lisätä kansliahenkilökunnan määrää 140,5 
henkilötyövuodesta. Kansliahenkilökunnan suhdeluku lainkäyttöhenkilökuntaan nähden 
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kasvaisi 0,49:stä 0,65:een. Tämä kasvu kuitenkin johtuu vain siitä, että 
lainkäyttöhenkilökuntaa olisi aiempaa vähemmän. 
 
Käytännössä tämä voisi toteutua esimerkiksi siten, että vuosien 2005–2014 aikana vuosittain 
kaikista hallinto-oikeuksista yhteensä jätettäisiin täyttämättä 6 avoimeksi tulevaa hallinto-
oikeussihteerin virkaa. Tilalle perustettaisiin vuosittain 3 hallinto-oikeustuomarin virkaa. 
 
Tässä vaihtoehdossa eivät tuomarit saisi lainkaan valmisteluapua ”käräjäsihteereiltä”, koska 
kansliahenkilökuntaa ei lisättäisi.  
 
Hallinto-oikeuksien kokonaishenkilöstömäärä vähenisi 30 henkilötyövuodella. 
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Työryhmän ehdotus  
 
Työryhmä ehdottaa, että oikeusministeriö tekisi periaatepäätöksen hallinto-oikeuksien 
henkilöstörakenteen kehittämisestä vuosien 2005–2014 aikavälillä siten, että hallinto-
oikeustuomarien ja hallinto-oikeuden kansliahenkilökunnan virkoja lisätään vuosittain 
samalla, kun hallinto-oikeussihteerien virkoja lakkautetaan kuitenkin niin, että hallinto-
oikeussihteerien virkoja tulisi olla vuonna 2014 vähintään 73. Edellä esitetyistä vaihtoehdoista 
työryhmän käsityksen mukaan paras on vaihtoehdon a) mukainen henkilöstörakenteen 
kehittäminen. Hallinto-oikeuksien henkilöstön kokonaismäärä ei pienenisi. 
Kansliahenkilökunnan lisäys takaisi, että tuomarit saisivat tukea asioiden valmistelutyöhön. 
Työryhmän käsityksen mukaan tuomarien koulutusjärjestelmän kaavaillut 
tuomarikoulutuspaikat voisivat kohdentua hallinto-oikeuksiin enintään kymmenen viran 
osalta. Alla olevassa taulukossa henkilöstömäärä päätyy esittämään lukua -10. Tämä vastaa 
näitä koulutusvirkoja. 
 
Työryhmä korostaa vielä, että henkilöstörakenteen kehittäminen on tärkeä tekijä oikeusturvan 
saatavuuden kannalta, mutta hallinto-oikeuksien tehtävien monipuolistuessa ja lisääntyessä 
tulisi henkilöstörakennetta kehitettäessä samalla seurata tarkoin asioiden käsittelyaikoja 
hallinto-oikeuksissa. Niiden piteneminen voi olla merkkinä siitä, että hallinto-oikeudet tulevat 
tarvitsemaan myös henkilöstön lukumäärän lisäämistä yllä mainitulla aikavälillä. 
 
Vaihtoehto a):n mukainen laskennallinen henkilöstörakenteen 
kehitys 

     

            
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Muutos Osuus  

            

tuomarit 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 20 42 % 
muutos ed.vuodesta  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

tuomareita 
eläkkeelle 

 4 3 8 8 5 9 9 17 9 8 80  

            

esittelijät 133 127 121 115 109 103 97 91 85 79 73 -60 17 % 
muutos ed.vuodesta  -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6   

            

Yhteensä  287 283 279 275 271 267 263 259 255 251 247 -40  

muutos ed.vuodesta  -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4   

Esjä/jäsen 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4   

            

kansliahenk. 140,5 143
,5 

146,5 149,5 152,5 155,5 158,5 161,5 164,5 167,5 170,5 30 41 % 

muutos ed.vuodesta  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   
            

YHTEENSÄ 427,5 426
,5 

425,5 424,5 423,5 422,5 421,5 420,5 419,5 418,5 417,5 -10  

muutos ed.vuodesta  -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1   

kansliah/laink.henk.  0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7   

 
 
 
Toteuttamisesta 
 
Tuomioistuinkohtaista yksityiskohtaisempaa toteuttamissuunnitelmaa ei voida tehdä, koska 
virkarakenteen kehittäminen perustuu virkojen avoimeksi tulemiseen. Ne tapahtuvat 
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tosiasiassa eri tahdissa kuin suunnittelun yhteydessä voidaan päätellä. Eläkkeelle siirtyminen 
voi tapahtua aikaisemmin kuin laskelmassa voidaan ottaa huomioon taikka jopa myöhemmin.  
 
Esimerkiksi eräässä hallinto-oikeudessa on jo nyt tänä vuonna jäänyt kaksi tuomaria 
eläkkeelle, vaikka laskelman mukaan tänä vuonna ei eläkkeelle siirtymistä pitänyt tapahtua 
lainkaan. Toisaalta avoimeksi tulleita virkoja usein hakee tämän hallinto-oikeuden 
henkilöstön ulkopuolelta erittäin päteviä henkilöitä. Voi olla, ettei esittelijän virkaa jääkään 
avoimeksi siinä hallinto-oikeudessa, missä tuomari jäi eläkkeelle. 
 
Henkilöstörakenteen kehittäminen tässä muistiossa esitetyn vaihtoehdon pohjalta tulee tehdä 
tässä vaiheessa vain periaatetasolla. Periaateratkaisuksi riittänee, että tästä lähtien avoimeksi 
tulevaa hallinto-oikeussihteerin virkaa ei täytetä ennen kuin tapauskohtaisesti ensin 
selvitetään, voidaanko virka lakkauttaa ja perustaa tuomarin tai kansliahenkilökuntaan 
kuuluvan virka.  
 
Mikäli mahdollisuus uuden viran perus tamiseen on, hallinto-oikeussihteerin virka 
lakkautetaan ja uusi virka perustetaan. Jokainen viran lakkauttaminen ja toisen viran 
perustaminen tulee tapahtua yhteistyönä oikeusministeriön ja hallinto-oikeuksien kesken. 
Tapauskohtaisesti kuitenkin voitaisiin päätyä hallinto-oikeussihteerin viran täyttämiseen 
vakinaisestikin, vaikka se olisi vastoin tätä työryhmän nyt suosittelemaa periaatepäätöstä.  
 
Tuomioistuimet eivät juurikaan voi itse vaikuttaa, kuinka paljon valituksia tulee niiden 
ratkaistaviksi ja minkälaisia ne ovat laadultaan. Tästäkin syystä hallinto-oikeuksien 
mahdollisuuksiin selvitä tehtävistään vaikuttaa niin monta sellaista tekijää, joita ei voida 
varmuudella ennakoida. Vaikka suunnasta päätettäisiinkin työryhmän esittämällä tavalla, 
toteuttamisessa tarvitaan kuitenkin joustavuutta. 
 
Viran lakkauttamisessa ja uuden viran perustamisessa ratkaisut olisi pyrittävä tekemään aina 
vuosittain. Viransijaisen saaminen määräajaksi virkaan, jonka tiedetään tulevan 
lakkautettavaksi, voi olla vaikeaa. Toisaalta pitkät viransijaisuudet voivat olla valtion 
virkamieslain vastaisia.   
 
Henkilöstörakenteen kehittäminen tässä muistiossa esitetyllä tavalla tapahtuisi kuitenkin 
sellaisena kokonaisuutena, jossa mieluiten otetaan huomioon joko koko tuomioistuinlaitoksen 
henkilöstöresurssit tai ainakin kaikkien hallinto-oikeuksien yhteenlaskettu henkilöstöresurssi. 
Kehittämistä varten on siten tehtävä yhtä tuomioistuinyksikköä laajempi suunnitelma, joka 
perustuu vuosittain tehtäviin tarkentaviin selvityksiin. Suunnittelun tulee elää koko ajan ja sitä 
varten pitää ehkä muodostaa yhteinen seurantajärjestelmä, joka tulisi muodostaa 
oikeusministeriön ja hallinto-oikeuksien edustajista. 
 
Henkilöstörakenteen kehittäminen lisää koulutustarvetta, koska nykyiseen tehtäväjakoon tulee 
muutoksia. Samoin hallinto-oikeuksien työmenetelmiä joudutaan kehittämään edelleen. 
Näissä molemmissa tarvitaan oikeusministeriön taloudellista panostusta. Käytännön koulutus 
ja työmenetelmien kehittämistyö tulisi järjestää hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-
oikeuden yhteistyönä.  
 
Hallinto-oikeustuomarit ry:n ehdotus uusien T 10 palkkausluokkaan perustettavista esittelijän 
virkoista voi tulla esille, mikäli toisissa yhteyksissä kuten ratkaisukokoonpanojen 
keventämisessä päädyttäisiin siihen, että esittelijöille tulisi mahdollisuuksia toimia 
esittelemissään asioissa myös tuomarin tehtävissä.  
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Eriävä mielipide 
Jan Eklund, Vaasan hallinto-oikeus 
 
 
 

Työryhmän asettamiskirjeessä ministeriö edellyttää, että työryhmä selvittää 
oikeudenkäyntimenettelyn muutosten ja tuomarinkoulutusjärjestelmän vaatimat muutokset 
hallinto-oikeuksien henkilöstörakenteeseen. Asettamiskirjeen tausta-osassa ministeriö 
perustelee, että tuomareiden tulisi nykyistä enemmän osallistua juttujen valmisteluun. 

 
Muun muassa Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea ( komiteamietintö 2003:3), 
Tuomarikoulutustoimikunta ja tuomarikoulutustyöryhmä (komiteamietintö 2000:5, OM:n 
työryhmämietintö 2002:6) ovat esittäneet, että hallinto-oikeuksien esittelijöiden määrää 
suhteessa tuomareihin on vähennettävä. Myös monet hallinto-oikeudet ja 
henkilöstöjärjestöistä Hallinto-oikeustuomarit ry ovat kannattaneet tuomarinvirkojen 
lisäämistä ja esittelijänvirkojen vähentämistä. 

 
Vuosina 1998 – 2003 on hallinto-oikeuksien henkilökunnan määrä vähentynyt 
kahdellakymmenellä niin, että tuomareiden määrä on kasvanut ja esittelijöiden vähentynyt. 
Yhteenlaskettu määrä  vuonna 2003 oli tuomareita 147, esittelijöitä 140 ja kansliaa 141. 

 
Samaan aikaan ovat ratkaistujen asioiden käsittelyajat pidentyneet niin, että keskimääräinen 
käsittelyaika on noussut kuudesta yli yhdeksään kuukauteen. 

 
Hallinto-oikeuksien työn muutokset 
Vaatimukset tuomioistuinten päätösten selkeyden ja perustelujen avoimuuden suhteen ovat 
kasvaneet. Myös oikeudenkäynnin avoimuus on kasvanut, ja osapuolia kuullaan käsittelyn eri 
vaiheessa entistä useammin. 

 
Erilaisilla viranomaispäätöksillä säädeltyjen asioiden määrä on kasvanut, kun taas 
hallintoviranomaisten resurssit ja hallinto-oikeudellinen taito eivät ole kasvaneet samassa 
suhteessa.  

 
Ratkaistavat  asiat ovat sekä aineellisesti että juridisesti entistä mutkikkaammat. Nopeasti 
uudistuvan lainsäädännön myötä ennakkoratkaisujen ja lakien esivalmistelutöiden merkitys 
kasvaa. Hyvin monella oikeudenalalla on sovellettava sekä kansallista että EU:n  oikeutta. 

 
Edellä kerrotut muutokset lisäävät työmäärää ja pidentyneet käsittelyajat johtuvat juuri tästä. 
Hallinto-oikeuksien kiristynyt työtilanne näkyy jo nyt henkilökunnan hyvinvoinnissa.  

 
 

Tuomarikoulutusjärjestelmä 
Perustettavan tuomarikoulutusjärjestelmän tarpeisiin varataan osa hallinto-oikeuksien 
esittelijöiden viroista koulutettavien harjoitteluviroiksi. Koulutettavien tehtävä hallinto-
oikeuksissa tulee olemaan sama kuin nykyisin esittelijöillä, eli he valmistelevat juttuja 
ratkaistavaksi. Koulutettavien ohjaaminen sitoo virkojen lisäksi vakinaisen henkilökunnan 
aikaa. Koska koulutettavat ovat vähemmän kokeneita kuin nykyiset esittelijät, on myös 
odotettavissa että heidän työnsä on vähemmän tehokasta. 
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Muutoksen tarve 
Koska toisaalta työmäärä ja juttujen vaativuus kasvavat, toisaalta työhön käytettävien 
resurssien määrä tuomarikoulutuksen järjestelyjen takia pienenee, on tarpeen järjestää 
hallinto-oikeuksien työ mahdollisimman tehokkaasti. Tämä tapahtuu tehokkaimmin ja 
nopeimmin muuttamalla työtapoja ja kokoonpanoja. Tästä voi seurata tarve muuttaa myös 
virkarakennetta, mutta tämä asia voidaan arvioida parhaiten kun työtavat ovat muuttuneet ja 
vireillä oleva ratkaisukokoonpanojen muutos on toteutettu. 

 
Hallinto-oikeuksien esittelijät ovat keskimäärin hyvin kokeneita ja myös tuomarinvirkaan 
päteviä. Tuomarinvirkojen lisääminen parantaa esittelijöiden mahdollisuuksia edetä urallaan.  

 
Katson että hallinto-oikeustuomarin tehtävä on ratkaista ja perustella hänelle annettu asia. 
Kokoonpanon puheenjohtajan tehtävänä on lisäksi johtaa prosessia ja jakaa työt jutun 
ratkaisuun osallistuvien kesken. Monia työvaiheita on tarkoituksenmukaista delegoida 
kansliahenkilökunnalle tai esittelijälle. Asian valmistelu on tärkeä työvaihe, joka sitoo 
tekijäänsä pitkäksi aikaa eikä ole tarkoituksenmukaista että tuomari sitä tekee. Työryhmän 
ehdottama työtapa, jossa tuomari vastaa myös asian valmistelusta, on tehoton ja johtaa 
erityisesti isoissa asioissa siihen, että käsittelyajat pitenevät.  

 
On tarpeen muuttaa hallinto-oikeuksien työtapoja niin, että tuomarit entistä enemmän 
vastaavat juttujen ratkaisusta ja perusteluista. Kun lisätään tuomareiden osuutta työstä, on 
mahdollista lisätä myös tuomarinvirkojen määrää suhteessa esittelijän virkoihin.  Tavoitteena 
on, että ratkaisuun osallistuvat tuomarit, esittelijät ja sihteerit työskentelevät yhdessä ja että 
heidän kaikkien työpanoksensa juttujen ratkaisussa nähdään tärkeänä. 
  
Työtapojen ja henkilöstörakenteen uudistamisen lähtökohtana tulee olla henkilökunnan 
jaksaminen, töiden sujuminen ja työn oikeudenmukainen jakaminen. 

  
Ehdotus  
Katson, että hallinto-oikeuksien työtapoja ja henkilöstörakennetta on tarpeen kehittää 
seuraavasti  

 
1. Tuomarit osallistuvat nykyistä enemmän asioiden valmisteluun, erityisesti kysymysten 

ratkaisuun ja ratkaisun perusteluun. Nykyistä suurempi osa ratkaisuihin kuuluvasta 
rutiinityöstä delegoidaan kanslialle. Tavoitteena on, että ratkaisukokoonpano 
(puheenjohtaja, tuomarit, esittelijä ja toimistosihteeri) työskentelee yhdessä ja jokaisen 
työpanos nähdään tarpeellisena.  

 
Tätä varten on tarpeen kouluttaa kansliahenkilökuntaa vaativampiin tehtäviin. Tämä 
edellyttää myös tuomareiden ja erityisesti työnjohdon  - jaostojen  ja kokoonpanojen 
puheenjohtajien - kouluttamista  johtamaan ja jakamaan töitä.  

 
2. Hallinto-oikeudet laativat suunnitelman tuomarikoulutusjärjestelmän vaatimista 

järjestelyistä. Tavoitteena on, että hallinto-oikeuksissa varataan tähän tarkoitukseen 
yhteensä enintään kymmenen esittelijänvirkaa.  

 
 

3. Hallinto-oikeudet laativat suunnitelman henkilöstörakenteen tavoitteesta, joka on 
tulosneuvottelujen pohjana ja joka päivitetään tulosneuvottelujen yhteydessä.  Tässä 
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otetaan huomioon työtilanteen ja mahdollisesti tehtävien kokoonpanomuutosten 
aiheuttama todellinen tarve muuttaa henkilöstörakennetta.  

 
Jos  tarkastelu osoittaa, että esittelijänviroista voidaan luopua, on ne muutettava ensisijaisesti 
tuomarinviroiksi, koska tämä helpottaa nykyisten esittelijöiden mahdollisuuksia saada 
tuomarinvirka. Samalla on pidettävä huolta siitä, että myös uusia esittelijöitä voidaan 
rekrytoida, koska työhön kouluttautuminen kestää aikansa ja vanhat esittelijät siirtyvät muihin 
virkoihin tai eläkkeelle.  
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KUOPION HALLINTO-OIKEUS                          LIITE 1  
    
Maaherrankatu 21 
PL 1744 
70101  KUOPIO    30.3.2004 
Puh . (017) 233 3700 
Faksi (017) 233 3701 
Sähköposti kuopio.hao@om.fi 
 
 
 

Tehtävä 
 
Sain tehtäväkseni muistaakseni miettiä johtamista, ja erityisesti 
hallintopäällikön “roolia” tuomioistuimen johtamistyössä. Heikki 
Jukaraisen muistiossa toisin, joten otin laajemmankin näkökulman. 
 
 
Kokonaisuus  
 
Tuomioistuin toimii kansalaisyhteiskunnassa. Kansainvälistyminen 
on tosiasia. Ratkaisujen oikeudenmukaisuus on noussut 
keskeiseksi asiaksi. Menettelyjen merkitys on kasvanut. Eri 
prosessilajit ovat kehittyneet erillään, ja hallintolainkäyttölain 
säätäminen on ollut historiallista. 
 
Tämä merkitsee johtamisen merkityksen korostumista. 
Lähtökohtaisesti johtaminen on samanlaista eri tuomioistuimissa. 
Kokonaisratkaisut ovat siten paikallaan. 
 
Johtamisjärjestelmää hallinto-oikeudessa ei myöskään voi 
tarkastella aivan erikseen kunkin “johtajan” osalta. 
 
Johtamistehtäviä hallinto-oikeudessa, laajassa mielestä on: 
 
- ylituomarilla 
- hallintopäälliköllä 
- johtoryhmällä 
- täysistunnolla 
- jaoston puheenjohtajalla. 
 
Johtamiseen kuuluu myös yhteistyö (esim. yhteistyökomitea). 
 
Toiminnot on määritelty lakisääteiseksi ja mm. työjärjestyksessä.  
 
Kokonaisote puuttuu. 
 
Johtoryhmä antaa mm. lausunnon tuomarinnimityksistä. 
 
 



 34

Seuraavassa varsinkin jaoston puheenjohtajasta ja 
hallintopäälliköstä: 
 
Jaoston puheenjohtaja 
 
Hallinto-oikeudessa voi olla useita jaostoja. Ne ovat 
oikeusturvatyön perusyksikköjä. Niiden koko on vahvistettava 
riittävän suuriksi tarvittavan ammattitaidon ja häiriöttömän 
toiminnan turvaamiseksi. Tämän nyt kyseessä olevan työn 
lopputuloksesta riippuu, eli tuomaripainotteisuus ja tuomarin 
avustaminen ja muut mahdolliset rakennemuutokset, miten jaosto 
rakennetaan ja mitä vaatimuksia jaoston johtamiselle asetetaan. 
Nähtävillä on että yhä enemmän muutakin henkilökuntaa 
osoitetaan jaostoille välittömästi lainkäyttöä tukevien tehtävin 
hoitamiseksi. 
 
Jaoston johtamisessa edellytetään eittämättä tulosohjausta ja -
johtamista. Kehityskeskustelut tulevat olemaan arkipäivää. 
Työssään riippumattoman lainkäyttöhenkilökunnan johtaminen on 
haasteellista ja vaatii erityistaitoja. 
 
Jaoston puheenjohtajat kuuluvat johtoryhmään. Johtoryhmä ja 
yhteistyökomitea ovat ylituomarin apuna johtamisessa. 
Johtoryhmätyöskentelyä tavoitteiden saattamisessa (määrä ja laatu) 
sekä yhtenäisten kehityskeskustelujen tuottamisessa ja niistä 
johtopäätösten tekemisessä on kehitettävä. 
 
Hallintopäällikön ja jaostojen puheenjohtajien välisen työnjaon 
kartoittaminen on tehtävä uudessa tilanteessa. 

 
Hallintopäällikkö 
 
Tämän työryhmän tehtävänä on katsoa tulevaisuuteen ja 
luonnostella henkilöstörakennetta.  
 
Tuomioistuimen on myös varsinaisen tehtävänsä ohessa seurattava 
yhteiskunnan kehitystä ja vaikutettava siihen. Tähän kuuluu mm. 
kehittämisaloitteiden ja tehtyihin ehdotuksiin vaikuttaminen. 
Tätäkään roolia ei jokapäiväisen oikeusturvatyön ohessa ole syytä 
unohtaa. 
 
Kokonaisvaltaisen johtamisen kannalta ja ylituomarin 
näkökulmasta on syytä kuitenkin pohtia sitä, onko muunkin 
koulutuksen kuin juristikoulutuksen saanut henkilö omiaan 
tuomaan uusia näkökulmia ja ammattitaitoa johtamiseen. 
 
Muuta 
 
Johtoryhmää lausunnonantajana tuomarinvalinnassa olisi kuitenkin  
syytä pohtia siitä näkökulmasta, kun sen kokoonpano vaihtelee sen  
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mukaan, kuka nimitetään hallintopäälliköksi. 
 
Oma lukunsa hallinto-oikeuden johtamisessa on täysistunnolla. 
Sen pohtiminenon jo asia erikseen, kun rakennemuutokset 
toteutetaan (hallinto-oikeussihteerit “vähenevät”). 
 

 
Risto Hakkarainen 
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LIITE 2 
 
 
Hallintopäällikön asemasta 
Hallinto-oikeusasetuksen 2 §:n mukaan ylituomari voi määrätä jonkun hallinto-
oikeustuomareista tai muista hallinto-oikeuden virkamiehistä toimimaan hallintopäällikkönä. 
Asetuksen 9 §:n mukaan ylituomari voi delegoida hallintoasioita eräitä laissa säädettyjä 
poikkeuksia lukuunottamatta hallintopäällikön ratkaistavaksi. Pääsääntöisesti (poikk. 
Hämeenlinnan ja Vaasan hao:t) hallintopäälliköt toimivat tehtävässään väliaikaisesti 
useimmiten muutaman vuoden ja palaavat sen jälkeen takaisin lainkäyttötehtäviin. 
Lääninoikeusasetuksen voimassaollessa voitiin hallintopäällikkönä toimimaan määrätä vain 
lääninoikeudentuomari tai -sihteeri. Vielä 1990- luvun puolivälissä suurin osa 
hallintopäälliköistä oli tuomarin virassa olevia. 
 
Tällä hetkellä hallintopäällikön tehtäviin on määrättynä yksi hallinto-oikeustuomari (Turku), 
kolme hallinto-oikeussihteeriä (Helsinki, Oulu ja Rovaniemi) kaksi hallinnollista sihteeriä 
(Hämeenlinna ja Vaasa) sekä kaksi notaaria Kouvola ja Kuopio. Helsingin, Hämeenlinnan ja 
Vaasan hallintopäälliköt hoitavat kokopäiväisesti hallintopäällikön tehtäviä. Hämeenlinnan ja 
Vaasan hallintopäällikköjen asema eroaa muista siinä suhteessa, että heidät on siirretty 
virkoineen hallinto-oikeuden ulkopuolelta nimenomaan hallintopäälliköksi. Ainakin Helsingin 
hallinto-oikeuden hallintopäällikölle maksetaan kahden palkkaluokan lisä hallintopäällikön 
tehtävien hoitamisesta. 
 
Lähtökohtaisesti hallintopäälliköiden tehtävät lienevät suht´ saman tyyppiset eri hallinto-
oikeuksissa, mutta tosiasiallinen toimenkuva riippuu paljolti hallinto-oikeuden koosta, 
kulloisenkin hallintopäällikön henkilökohtaisista ominaisuuksista ja siitä, minkälaiseksi 
ylituomari haluaa toimenkuvan muodostuvan. Hallintopäällikkö toimii suodattimena toisaalta 
henkilökunnan ja johdon välillä ja toisaalta hallinto-oikeuden ja sen ulkopuolisen 
toimintaympäristön välillä. Hallintopäällikkö voi olla käynnistävä voima  hallinto-oikeuden 
sisäisessä kehittämistyössä tai sitten hän toimii enemmänkin ylituomarin ohjeistamana 
toteuttajana tai jonain tältä väliltä.  
 
Pääasialliset tehtävät liittyvät luonnollisesti moninaisten  henkilöstö- ja taloushallinnollisten 
asioiden valmisteluun ja ratkaisuun (HaoA 10 §). Hallintopäällikkö muun muassa johtaa ja 
valvoo kirjaamon, lähettämön ja arkiston töiden suorittamista. Hallintopäällikkö huolehtii 
myös esittelijä- ja tuomarikunnan henkilöstöhallinnollisista asioista, vaikka esimiehenä 
luonnollisesti on ylituomari. Osassa  hallinto-oikeuksia hallintopäällikkö toimii esittelijänä 
täysistunnossa hallinto-oikeussihteeriä nimitettäessä. Hallintopäällikkö kuuluu hallinto-
oikeuden johtoryhmään ja useimmissa hallinto-oikeuksissa lienee käytäntönä, että 
hallintopäällikkö myös esittelee johtoryhmässä käsiteltävät asiat. Hallintopäällikön tehtäviin 
kuuluu myös talousarvioehdotuksen laatiminen ja tulosneuvotteluihin valmistautumiseen 
liittyvät tehtävät. Joissakin hallinto-oikeuksissa laskujen hyväksyminen on delegoitu 
hallintopäällikölle, kun taas toisissa laskut hyväksyy ylituomari.    
 
Isommissa hallinto-oikeuksissa hallintopäällikön tehtävä on kokopäivätoiminen (Helsinki, 
Hämeenlinna,Vaasa)  tai lähes sellainen (Turku).  Pienemmissä hallinto-oikeuksissa 
hallintopäälliköksi määrätty virkamies osallistuu hallintopäällikön tehtävien hoitamisen ohella 
myös lainkäyttöön. 
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Hallintopäällikön tehtäviä ajatellen isossa hallinto-oikeudessa on eduksi, että tehtäviä hoitaa 
juristi. Henkilöstö- ja taloushallintoasioiden suuri määrä jo tekee sen, että juridisiinkin 
kysymyksiin törmää useammin kuin pienessä hallinto-oikeudessa. Jo nyt osassa hallinto-
oikeuksia tehtäviä hoitaa muu kuin juristi. Ihan ehdotonta ei siis ole, että isossakaan hallinto-
oikeudessa henkilöstö- ja taloushallinnon asioita hoitaa juristi.  
 
Se onko tarpeen määrätä tehtävään juristi riippuu tuomioistuimen tarpeista ja siitä, onko 
resursseja irrottaa tehtävään lainkäyttöhenkilökuntaan kuuluva virkamies. Lähes kaikki 
hallintoasiat, joita hallintopäälliköille nykyään delegoidaan ovat delegoitavissa myös ei-
juristihallintopäällikölle. Se, minkälaiseksi hallintopäällikön tehtävä halutaan järjestää on 
järjestely- ja johtamiskysymys. Monet henkilöstö- hallinnon hoitamiseen liittyvät seikat 
puoltavat sitä, että myös muissa isoissa hallinto-oikeuksissa kuin Hämeenlinnassa ja Vaasassa 
hallintopäällikkyys voisi olla pysyvä, jopa erillinen virka.  
 
Anja Sahla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38

LIITE 3 
 
 
Jan Eklund 6.4.2004 
 
 
Asiantuntijatuomareiden rooli 
 
Vesiylioikeus perustettiin 1962 Vaasan hovioikeuden jaostona. Ensimmäiset kaksi 
insinöörineuvoksen virkaa perustettiin heti aloittamisen yhteydessä ja niitä lisättiin niin, että 
1987 insinöörejä oli yhteensä kuusi, nyt nimikkeellä tekniikan alan vesiylioikeudenneuvos. 
Vuonna 1988 perustettiin ensimmäinen luonnontalouden alan vesiylioikeudenneuvoksen 
virka, 1992 toinen. Nämä yhteensä kahdeksan asiantuntijatuomarin virkaa siirtyivät 1.11.1999 
liitoksessa Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa tällä hetkellä on viisi tekniikan alan ja kolme 
luonnontietieden alan hallinto-oikeustuomaria. Syy näiden tuomarinvirkojen perustamiseen 
oli, että vesioikeudellisten suunnitelmien, toteutettujen hankkeiden, vahinkojen ja ekologisten 
vaikutusten arviointi edellytti sellaista asiantuntemusta jota lainoppineilla tuomareilla ei 
voinut olla. 
 
Nämä asiantuntijatuomarit osallistuvat vesi- ja ympäristöasioiden käsittelyyn. Useimmat 
vesi- ja ympäristöasiat ratkaistaan kokoonpanossa, johon kuuluu kahden juristituomarin 
lisäksi insinööri ja biologi, joskus kaksi insinööriä tai kaksi biologia asian laadusta riippuen. 
Asiantuntijatuomarit ovat vakinaisia, tuomarin virkaan nimitettyjä tuomareita, jotka 
osallistuvat asioiden valmisteluun ja ratkaisemiseen siinä missä muutkin tuomarit. 
 
Hallinto-oikeuden asiantuntijajäsenet, jotka osallistuvat lastensuojelulain ym. erityislakien 
nojalla ratkaistaviin juttuihin, ovat eri asemassa. Heillä on yleensä virka muualla ja he 
osallistuvat määrättyjen asioiden ratkaisemiseen erillistä korvausta vastaan, mutta he eivät ole 
virkasuhteessa hallinto-oikeuteen.   
 
Vesi- ja ympäristöasioiden valmistelu ja ratkaiseminen 
Vesi- ja ympäristöasioita esittelee lähes aina hallinto-oikeussihteeri, harvoin 
ratkaisukokoonpanon jäsen. Esittelijä selvittää asiassa esitetyt vaatimukset ja laatii päätöksen 
resiittiosan. Vaatimukset ja niiden perusteet ovat usein luonteeltaan teknisiä tai 
luonnontieteellisiä, ja silloin esittelijä neuvottelee asiantuntijatuomarin kanssa . Usein 
insinööri- tai biologituomari myös selvittää osakysymyksiä  ja kirjoittaa niistä muistion ja 
ratkaisuehdotuksen. Tämä voi tapahtua esittelijän työn eri vaiheissa, joko sen jälkeen kuin 
esittelijä on ensin tutustunut asiaan tai sitä ennen, riippuen esittelijän ja tuomarin muista 
työkiireistä.  
 
Valmistelun pohjalta esittelijä kokoaa päätöskonseptin, jossa on ratkaisuehdotus. Laajoissa tai 
hankalissa jutuissa esittelijä voi jättää ratkaisuehdotuksen auki ja esittää ensimmäisessä 
istunnossa vaan ratkaistavat kysymykset. Jos istunnossa päätetään hankkia lisäselvitystä 
teknisistä tai luonnontieteellisistä kysymyksistä, erikoisalan tuomari muotoilee yhdessä 
esittelijän kanssa selvityspyynnön. Tarkastuksella, katselmuksella ja suullisessa käsittelyssä 
asiantuntijatuomari selvittää kysymyksillä ja havainnoillaan erityisesti oman alansa 
kysymyksiä. 
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Ratkaisuistunnossa asiantuntijatuomari lausuu kaikista ratkaistavista kysymyksistä. Oman 
alansa kysymysten ratkaisussa hänen mielipiteensä on tasa-arvoinen muiden tuomareiden 
kanssa, mutta asiantuntijatuomari kirjoittaa usein näiden ratkaisujen perustelut.  
 
Vesi- ja ympäristöasioiden laajuudesta johtuen jää ratkaisuistunnon jälkeen vielä paljon työtä, 
mm. perustelujen ja mahdollisten lupaehtojen muutosten täsmällinen sanallinen muotoilu, 
asiatietojen ja johtopäätösten tarkistaminen jne. Jos asiantuntijajäsen on tarkastava jäsen, hän 
tarkastaa koko päätöksen. 
  
 
Asiantuntijatuomareiden merkitys 
Ympäristöön liittyvät lupa- ja korvausratkaisut sisältävät erikoistunutta tietoa mm päästöjen 
puhdistusmenetelmistä, tarkkailu- ja mittausjärjestelmistä, erilaisten päästöjen vaikutuksista 
luonnossa ja  ekosysteemin eri osien toiminnasta.  Tähän liittyvää asiantuntemusta on 
olemassa yliopistoissa, ympäristöhallinnossa, teollisuudessa ja teollisuutta palvelivissa 
konsulttitoimistoissa. Yleensä vesi- ja ympäristöasioiden asiakirjoissa on sekä hakija- että 
vastapuolen toimittamia selvityksia ja asiantuntija-arvioita.  Jo asiantuntijoiden laatimien 
selvitysten ymmärtäminen ja arviointi edellyttää alan asiantuntemusta. Asian osapuolilla voi 
olla halu selvityksissään jättää heille epäedulliset seikat vähemmälle huomiolle, ja lukijan 
asiantuntemusta tarvitaan sekä arvioimaan esitettyjä tietoja että oivaltamaan mistä asioista 
selvitykset vaikenevat. Asiantuntijatuomarit yleensä voivat juristituomareita paremmin 
arvioida jutun eri vaiheissa esiintyvän asiantuntijatiedon merkitystä ja paikkansapitävyyt tä. 
 
Jos hallinto-oikeudessa on tarvetta muuttaa annetun vesi- tai ympäristöluvan lupaehtoja tai 
muita teknisiä määräyksiä, asiantuntijatuomarit voivat kirjoittaa tarvittavat määräykset 
perusteluinen. Asioiden  joutuisan ja tehokkaan käsittelyn kannalta on tärkeää, että 
muutoksenhakutuomioistuimessa voidaan suoraan muuttaa määräyksiä palauttamatta asiaa 
alemmalle asteelle. 
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 LIITE 4  
 
 NOTAARIEN ASEMA HENKILÖSTÖRAKENNEMUUTOKSESSA 
 
 
   
Notaareiden toimenkuvat poikkeavat hyvin paljon eri hallinto-oikeuksien kesken. Joissakin 
hallinto-oikeuksissa notaarit toimivat pelkästään esittelytehtävissä. Ainakin pienemmissä 
hallinto-oikeuksissa heillä on myös muita tehtäviä kuten henkilöstöhallinto-, taloushallinto- ja 
avustavia lainkäyttötehtäviä. Notaarit toimivat myös kirjaamovastuuhenkilöinä ja kirjaajina 
sekä hoitavat välitoimia hyvinkin itsenäisesti. Kirjaajana toimii notaari ainakin Kuopiossa, 
Kouvolassa ja Vaasassa. 
 
Notaarit toimivat hallinto-oikeusasetuksen 10 §:n nojalla esittelijöinä. Notaarit esittelevät 
vuosittain noin 20 prosenttia hallinto-oikeuksissa ratkaistuista asioista (tehden vuonna 2003 
noin 4 000 asiaa). Notaareiden työpanos ratkaistujen asioiden määrässä on näin ollen 
huomattava. 
 
Notaareiden esittelytehtävät tulisi säilyttää. Hallinto-oikeuksissa on edelleen sellaisia asioita, 
joiden voidaan katsoa soveltuvan notaariesittelyyn. Esittelytehtävien lisäksi he voisivat tehdä 
lainkäyttöä avustavia ja lainkäytön esivalmisteluun liittyviä tehtäviä, kuten tiedon hankintaa ja 
päätösten esitietojen kirjoittamista. Jos esittelijäjärjestelmästä luovutaan ja siirrytään 
tuomaripainotteiseen suuntaan, on luontevaa siirtää lainkäyttöä avustavia tehtäviä notaareille.  
 
Notaarien toimiminen kirjaamistehtävissä voisi kuvitella jatkuvan varsinkin, jos hallinto-
oikeuksien yhteinen diaarikaava toteutuu. Asiat uudessa diaarikaavassa kirjataan 
hienojakoisemmin kuin nykyisessä diaarikaavassa. Tämä tulee vaatimaan kirjaajalta entistä 
enemmän asiantuntemusta.  
 
Notaarit hoitavat välitoimia eräissä hallinto-oikeuksissa hyvinkin itsenäisesti. Tietyissä 
asiaryhmissä ns. asian haltuunotto on perusteltua, mutta on paljon asioita,joissa välitoimet 
ovat hyvin rutiininomaisia. Välitoimet voidaan hoitaa itsenäisesti ilman asian kierrättämistä 
hallinto-oikeudessa jo vireilletulovaiheessa. Kokenut kirjaajaa havaitsee mahdolliset 
ongelmatilanteet. Lisäksi oma esittelijätausta auttaa välitoimien tekemisessä. 
 
Notaareiden vähimmäiskoulutuksena tulisi olla korkeakoulututkinto. 
Oikeustradenomikoulutuksen käynnistyminen ammattikorkeakouluissa on erinomainen asia. 
Toivottavasti tulevaisuudessa saadaan tätä kautta oikeushallinnon alalle osaavaa 
kansliahenkilökuntaa. Pois ei kannata sulkea myöskään yliopistoista valmistuvia.  
 
 
Irja Ruotonen-Rönkä    
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HALLINTO-OIKEUKSIEN TYÖAJAN JAKAUTUMINEN TOIMINNOITTAIN V. 2003  LIITE  5 

13.3.2003          
          

Tiedot perustuvat toimintolaskennan (TARMO) raportteihin.      
          

TURUN HALLINTO-OIKEUS         
  tuomarihtv Osuus esittelijähtv Osuus kansliahtv Osuus Yhteensä Osuus 

Lainkäyttö Vireilletulo 0,09 1 % 0,76 4 % 2,24 12 % 3,09 6 % 
 Päätösesityksen 
valmistelu 

0,49 3 % 12,54 67 % 3,18 17 % 16,21 30 % 

 Suullinen käsittely 0,51 3 % 0,19 1 % 0,31 2 % 1,01 2 % 
 Tarkastus 6,92 43 % 0,02 0 %  0 % 6,94 13 % 

 Päätösistunto 1,81 11 % 0,63 3 % 0,10 1 % 2,54 5 % 
 Jälkityöt 1,25 8 % 1,22 7 % 3,52 19 % 6,00 11 % 
 Toimintoketju 
yhteensä 

11,09 69 % 15,35 82 % 9,34 50 % 35,78 67 % 

          
Tukitoiminta Johto ja hallinto 1,04 6 % 0,23 1 % 0,13 1 % 1,40 3 % 

 Taloushallinto 0,07 0 % 0,00 0 % 1,57 8 % 1,64 3 % 
 Henkilöstöhallinto 0,26 2 %  0 % 0,40 2 % 0,66 1 % 

 Sisäiset palvelut 0,07 0 % 0,02 0 % 2,52 14 % 2,61 5 % 
 Henkilöstön 
kehittäminen 

0,72 4 % 0,42 2 % 0,70 4 % 1,84 3 % 

 Tietotekniikka 0,05 0 % 0,03 0 % 0,85 5 % 0,93 2 % 
 Tiedotus 0,17 1 % 0,04 0 % 0,16 1 % 0,37 1 % 

 Toimintoketju 
yhteensä 

2,38 15 % 0,74 4 % 6,33 34 % 9,45 18 % 

          

 Yhteensä 13,46 84 % 16,10 86 % 15,67 84 % 45,23 85 % 
 Poissaolo 2,58 16 % 2,56 14 % 2,93 16 % 8,07 15 % 

 Yhteensä ml. 
poissaolot 

16,04 100 % 18,66 100 % 18,60 100 % 53,30 100 % 

          

ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS        
  tuomarihtv Osuus esittelijähtv Osuus kansliahtv Osuus Yhteensä Osuus 

Lainkäyttö Vireilletulo 0,07 1 % 0,25 5 % 0,90 20 % 1,22 8 % 
 Päätösesityksen 
valmistelu 

0,88 15 % 2,86 57 %   3,73 24 % 

 Suullinen käsittely 0,10 2 % 0,05 1 % 0,03 1 % 0,18 1 % 
 Tarkastus 2,11 35 % 0,00 0 %   2,11 14 % 

 Päätösistunto 0,46 8 % 0,16 3 %   0,61 4 % 
 Jälkityöt 0,46 8 % 0,35 7 % 1,28 28 % 2,09 14 % 

 Toimintoketju 
yhteensä 

4,07 68 % 3,67 73 % 2,21 49 % 9,95 64 % 

          

Tukitoiminta Johto ja hallinto 0,34 6 % 0,28 6 % 0,01 0 % 0,63 4 % 
 Taloushallinto 0,06 1 % 0,05 1 % 0,41 9 % 0,52 3 % 
 Henkilöstöhallinto 0,04 1 % 0,11 2 % 0,08 2 % 0,23 1 % 

 Sisäiset palvelut  0 % 0,04 1 % 0,89 20 % 0,93 6 % 
 Henkilöstön 
kehittäminen 

0,41 7 % 0,15 3 % 0,11 2 % 0,67 4 % 

 Tietotekniikka 0,09 2 %  0 % 0,16 3 % 0,25 2 % 
 Tiedotus 0,02 0 % 0,04 1 % 0,04 1 % 0,10 1 % 

 Toimintoketju 
yhteensä 

0,95 16 % 0,67 13 % 1,69 37 % 3,31 21 % 

          
 Yhteensä 5,02 84 % 4,34 87 % 3,89 87 % 13,26 86 % 
 Poissaolo 0,94 16 % 0,67 13 % 0,61 14 % 2,21 14 % 

 Yhteensä ml. 
poissaolot 

5,96 100 % 5,01 100 % 4,50 100 % 15,47 100 % 
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TURKU JA ROVANIEMI YHTEENSÄ        
          

  tuomarihtv Osuus esittelijähtv Osuus kansliahtv Osuus Yhteensä Osuus 

Lainkäyttö Vireilletulo 0,16 1 % 1,01 4 % 3,14 14 % 4,31 6 % 

 Päätösesityksen 
valmistelu 

1,37 6 % 15,40 65 % 3,18 14 % 19,95 29 % 

 Suullinen käsittely 0,62 3 % 0,24 1 % 0,34 1 % 1,19 2 % 

 Tarkastus 9,03 41 % 0,02 0 % 0,00 0 % 9,05 13 % 
 Päätösistunto 2,27 10 % 0,78 3 % 0,10 0 % 3,15 5 % 

 Jälkityöt 1,72 8 % 1,57 7 % 4,80 21 % 8,09 12 % 
 Toimintoketju 
yhteensä 

15,16 69 % 19,02 80 % 11,55 50 % 45,73 66 % 

          
Tukitoiminta Johto ja hallinto 1,38 6 % 0,51 2 % 0,14 1 % 2,02 3 % 

 Taloushallinto 0,13 1 % 0,05 0 % 1,98 9 % 2,15 3 % 
 Henkilöstöhallinto 0,30 1 % 0,11 0 % 0,48 2 % 0,89 1 % 

 Sisäiset palvelut 0,07 0 % 0,06 0 % 3,41 15 % 3,54 5 % 
 Henkilöstön 
kehittäminen 

1,13 5 % 0,57 2 % 0,81 4 % 2,50 4 % 

 Tietotekniikka 0,14 1 % 0,03 0 % 1,01 4 % 1,18 2 % 
 Tiedotus 0,19 1 % 0,08 0 % 0,20 1 % 0,47 1 % 
 Toimintoketju 
yhteensä 

3,33 15 % 1,42 6 % 8,02 35 % 12,76 19 % 

          
 Yhteensä 18,49 84 % 20,44 86 % 19,56 85 % 58,49 85 % 
 Poissaolo 3,52 16 % 3,23 14 % 3,54 15 % 10,28 15 % 
 Yhteensä ml. 
poissaolot 

22,00 100 % 23,67 100 % 23,10 100 % 68,77 100 % 

 
Kaija Hilpinen 
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       LIITE 6 
 
Arvio kansliahenkilökunnan tarpeesta Kuopion hallinto-oikeudessa  
 
 
Hallinto-oikeudelle esitettiin seuraavat kysymykset: 
 
      1.    Mikä on kansliahenkilöstön määrä lainkäyttöhenkilöstöön verrattuna? 
Paljonko kansliahenkilökuntaa on lainkäyttöä väillisesti tukevissa tehtävissä? 
Paljonko kansliahenkilökuntaa on lainkäyttöä suoraan tukevissä tehtävissä? 
Mitkä ovat kansliahenkilökunnan nykyiset toimenkuvat? 
5.   Arvio siitä, voidaanko siirtää ja jos voidaan niin mitä tehtäviä voitaisiin siirtää 
esittelijiltä      kansliahenkilökunnalle 
6.   Arvio siitä miten paljon kansliahenkilöstöä tarvittaisiin suhteessa. tuomareihin nähden , 
jos esittelijöitä ei olisi lainkaan  
 
 
 
Risto Hakkarainen 
Kuopion hallinto-oikeus       16.3.2004 
 
 
Tässä vastaukset; 
 
1. Taustaa 
 
Kuopion hallinto-oikeudessa on  
- tuomareita (ylituomari mukaan lukien)17 vakinaista vakanssia 
- hallinto-oikeussihteereitä 13 vakinaista vakanssia 
- 1 määräaikainen tuomari 
- 1 määräaikainen hallinto-oikeussihteeri 
yhteensä 32 
 
hallintotoimistossa 
- notaareita 4 
- osastosihteereitä 6 
- toimistosihteereitä 4 
yhteensä 14 
 
Kaikki notaarit, osastosihteerit ja toimistosihteerit kuuluvat hallintotoimistoon. Hallinto-oikeudessa on 
kolme jaostoa. Kullekin on osoitettu käytännössä yksi osastosihteeri. Yhdelle jaostolle on sijoitettu 
myös yksi toimistosihteeri. Ratkaisuun on osaltaan vaikuttanut se seikka, että hallinto-oikeus toimii 
kahdessa eri toimipisteessä. Tämä vaikuttaa myös muutoin välillisesti tukevia toimintoja lisäävästi. 
 
Kaikki notaarit esittelevät itsenäisesti. 
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2. Lainkäyttöä välillisesti tukevat tehtävät 
 
- kaikkiaan 8 htv 
- eriteltynä; henkilöstöhallinto 0,80 htv (notaari hallintopäällikkönä), kirjaaminen 0,60 htv 
(notaari),taloushallinto 1 htv osastosihteeri),tilastointi eri yhteistyötahoille ja johdon apu 0,30 
htv(osastosihteeri jaostolla), ATK- ja tietohallintotehtävät 0,80 htv (osastosihteeri),kirjaamis- ja 
yleisöpalvelutehtävät 0,20(osastosihteeri jaostolla), lainvoimaisuustodistukset joita vuosittain yli 1000 
kpl ja yleisöpalvelutehtävät 1 htv osastosihteeri),puhelinvaihde ja asiakaspalvelutehtävät 1 htv 
(toimistosihteeri), arkistointi ja yleisöpalvelutehtävät 1 htv (toimistosihteeri), virastomestarin tehtävät 1 
htv (toimistosihteeri), ATK- tehtävät 0,30 htv (jaostolle osoitettu toimistosihteeri) 
 
3. Lainkäyttöä suoraan tukevat tehtävät 
 
- kaikkiaan 6 htv 
- eriteltynä: notaarit itsenäinen esittely 2,6 htv,osastosihteeri (jaostolle osoitettu) esittelijöiden ja 
tuomareiden avustaminen lainkäyttötehtävissä 0,7 htv, osastosihteeri lainkäyttöaineiston hankinta 0,2 
htv, osastosihteeri (jaostolle osoitettu)esittelijöiden ja tuomareiden avustaminen lainkäyttötehtävissä 
0,8 htv, osastosihteeri (jaostolle osoitettu) esittelijöiden ja tuomareiden 
avustaminen lainkäyttötehtävissä ja päätösten valmistelu 1 htv, toimistosihteeri (jaostolle osoitettu) 
esittelijöiden ja tuomareiden avustaminen lainkäyttötehtävissä 0,7 htv 
 
4. Nykyiset tehtävät eriteltyinä 
 
Lainkäyttötoimintaa suoraan tukevat tehtävät; 
- itsenäinen päätösten valmistelu ja esittely 
- itsenäinen tai ohjattu päätösten valmistelu juristeille 
- lähetteet 
- suullisten käsittelyjen ja katselmusten järjestäminen 
- viranomaisyhteydet (asiakirjojen yms. materiaalin hankkiminen) 
- päätösten valmistaminen 
- istuntosihteerinä toimiminen suullisissa ja katselmuksissa 
- asiakkaiden neuvonta 
 
Lainkäyttötoimintaa välillisesti tukevat tehtävät; 
- hallintopäällikkö ( mm. henkilöstöhallinto) 
- kirjaaminen 
- arkistotoimi 
- ATK- ja tietohallinto 
- asiakaspalvelu (mm. lainvoimaisuustodistukset ja puhelinvaihde) 
- taloushallinto 
- virastomestaripalvelut ( 2 taloa) 
 
5. Voidaan siirtää (lähtökohtaedellytyksin) 
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- tuomarin antaman ohjauksen perusteella prosessin toteuttaminen (haltuunoton jälkeen) 
- päätöksen alustava valmistelu eli resiitin laatiminen joko itsenäisesti tai ohjauksen perusteella heti 
haltuunoton jälkeen ja tämän toimittaminen lähetteen mukana lausunnon antaville 
viranomaisille ja edelleen valittajalle 
- päätöksen jatkovalmistelu eli resiitin täydentäminen kuulemiskierroksen jälkeen ohjauksen nojalla 
tai itsenäisesti 
- päätöksen ohjattu tai itsenäinen valmistelu 
- päätösjäljennösten itsenäinen allekirjoittaminen(asetusta muutettava) 
- suullisten käsittelyjen ja katselmusten järjestelyistä huolehtiminen ja istuntosihteerin tehtävien 
täsmentäminen eli pöytäkirjan laatiminen mm. tuomarin ohjauksen perusteella 
- eräiden asiakaskyselyjen hoitaminen 
 
6. Määrä 
- Edellä kuvattu työn järjestäminen perustuu kiinteään työpari ajatteluun ja suhteen tulisi siten olla 
lähtökohtaisesti 1/1. 
 
Muut kysymykset: Jätetään keskustelujen ja myöhempien kannanottojen varaan. 
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