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O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e 
 
 
 
 
 
 
 
Oikeusministeriö asetti 19 päivänä marraskuuta 2003 työryhmän, jonka tehtävänä oli 
laatia muistion muodossa toimenpide-ehdotukset valitusten käsittelyn nopeuttamiseksi 
yhteiskunnan tai alueiden kehittämisen kannalta merkittävissä asioissa hallituksen ilta-
koulukäsittelyä varten. 
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Toimeksiannon mukaan työryhmän työn lähtökohtana oli pääministeri Matti Vanhasen 
hallitusohjelma, jonka mukaan oikeussuojajärjestelmän toimivuus maankäyttö- ja ra-
kennusasioissa arvioidaan sekä selvitetään mahdollisuudet lainmuutoksin ja muin kei-
noin vähentää tarvetta valituksiin ja nopeuttaa valitusten käsittelyä (jakso 8) ja valitus-
ten käsittelyä nopeutetaan kiinnittäen erityistä huomiota yhteiskunnan tai alueiden ke-
hittämisen kannalta merkittävien päätösten käsittelyaikoihin (jakso 14). 
 
Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo oikeusmi-
nisteriön lainvalmisteluosastolta ja jäseniksi hallinto-oikeustuomari Heikki Jukarainen 
Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta, ylijohtaja Kari Kiesiläinen oikeusministeriön oike-
ushallinto-osastolta, hallitusneuvos Helena Korhonen ympäristöministeriöstä, lainsää-
däntöneuvos Arja Manner oikeusministeriön lainvalmisteluosastolta, lainsäädäntöneu-
vos Mika Seppälä oikeusministeriön lainvalmisteluosastolta sekä hallitusneuvos Kaisa 
Leena Välipirtti liikenne- ja viestintäministeriöstä. 
 
Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi 31 päivään tammikuuta 2004 mennessä. 
 
Työryhmä on kokoontunut 11 kertaa. Lisäksi työryhmä on esitellyt alustavia ehdotuk-
siaan oikeusministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä ympäristöministeriön 
kansliapäälliköiden kokouksessa tammikuun 23 päivänä 2004. 
 
Työryhmän kokouksessa ovat olleet asiantuntijoina kuultavina seuraavat henk ilöt: kor-
keimmasta hallinto-oikeudesta hallintoneuvos Kari Kuusiniemi ja hallintoneuvos Pek-
ka Vihervuori, Helsingin hallinto-oikeudesta ma. hallinto-oikeustuomari Markku Setä-
lä, Turun hallinto-oikeudesta ylituomari Hannu Renvall, Hämeenlinnan hallinto-
oikeudesta hallinto-oikeustuomari Vesa Partanen, Kouvolan hallinto-oikeudesta ha l-
linto-oikeustuomari Valto Wirkkala, Kuopion hallinto-oikeudesta ylituomari Risto 
Hakkarainen, Vaasan hallinto-oikeudesta ylituomari Pekka Kainlauri, Oulun hallinto-
oikeudesta ylituomari Olli Karikoski, Rovaniemen hallinto-oikeudesta ylituomari 
Mauri Axelsson, Suomen Kuntaliitosta lakimies Ulla Hurmeranta ja yliarkkitehti Ritva 
Laine, Helsingin kaupungista apulaiskaupunginlakimies Harry Åhlgren, Espoon kau-
pungista lakimies Jussi Aaltonen, Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:stä 
osastopäällikkö Heikki Heinimäki, Rakennusteollisuus RT ry:stä johtaja Ensio Hakka-
rainen, Helsingin kauppakamarista johtava lakimies Marko Silen, Espoon kauppaka-
marista lakimies Petteri Huovinen, Suomen Kiinteistöliitto ry:stä johtava lakimies He-
lena Kinnunen sekä Suomen Luonnonsuojeluliitto ry:stä Natura-vastaava Tapani Veis-
tola. Lisäksi työryhmä on saanut kirjallisia kommentteja Maa- ja metsätaloustuottajain 
Keskusliitto MTK ry:ltä, Suomen Asianajajaliitto ry:ltä ja Vantaan kaupungilta. 
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Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä luovuttaa muistionsa kunnioittavasti oikeusmi-
nisteriölle. 
 
 
 
Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 2004 
 
 
 
 
 
 

Matti Niemivuo 
 
 
 
 
Heikki Jukarainen    Kari Kiesiläinen 
 
 
 
 
Helena Korhonen    Arja Manner 
 
 
 
 
Mika Seppälä    Kaisa Leena Välipirtti 
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TIIVISTELMÄ 
 
 
Ehdotusten tavoitteet  
 
Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelman mukaan 

- oikeussuojajärjestelmän toimivuus maankäyttö- ja rakennusasioissa arvioidaan 
sekä selvitetään mahdollisuudet lainmuutoksin ja muin keinoin vähentää tarvetta 
valituksiin ja nopeuttaa valitusten käsittelyä ja  
- valitusten käsittelyä nopeutetaan kiinnittäen erityistä huomiota yhteiskunnan 
tai alueiden kehittämisen kannalta merkittävien päätösten käsittelyaikoihin. 
 

Työryhmän ehdotusten tavoitteena on turvata, että valitukset yhteiskunnan tai alueiden kehit-
tämisen kannalta merkittävissä asioissa käsitellään ha llintotuomioistuimissa ilman aiheetonta 
viivytystä. Työryhmän käsityksen mukaan ei yleensä ole kohtuullista, jos valituksen käsittely 
tällaisessa asiassa kestää hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa ha llinto-oikeudessa pidempään 
kuin vuoden valituksen vireille tulosta. Eräissä tapauksissa kohtuullinen käsittelyaika on vuo t-
ta lyhyempi, sillä asian laatu vaikuttaa käsittelyajan kohtuullisuuteen. 
 
Valitusten käsittelyä ei voida nopeuttaa yksittäisellä toimenpiteellä, vaan tarvitaan useita eri-
laisia kehittämistoimia. Muistiossa esitettyjen näkökohtien pohjalta työryhmä ehdottaa, että 
tällä vaalikaudella toteutetaan seuraavat toimenp iteet. 
 
 
Työryhmän ehdotukset 
 
1) Menettelyn kehittäminen kaavoitusasioissa 
 
Ympäristöministeriö kehittää kaavoitusprosesseja vireillä olevien selvitysten ja tutkimusten 
perusteella niin, että jo valmisteluvaiheessa voidaan vähentää tarvetta valittamiseen. Edelleen 
ympäristöministeriö ohjaa kaavojen selvitysten ja vaikutusten arvioinnin tarpeen määrittelyä 
ja oikeaa ajoittamista kaavoituksen eri osapuolten käyttöön. Molempia kehittämiskohteita 
koskevat tutkimukset valmistuvat vuoden 2004 lopulla. 
 
Kuntia rohkaistaan hallitusohjelman mukaisesti käyttämään maapoliittisia keinoja riittävän 
kaavavarannon aikaansaamiseksi, mikä vähentää kaavavalitusten viivästyttävää vaikutusta 
kunnan asuntotuotannon ja muun toiminnan kehittämiseen. 
 
Ympäristöministeriön ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä ohjeistetaan kuntia niin, että kunnat 
esittäisivät hallinto-oikeuksille, mitä asemakaavoja kunnan kannalta on pidettävä yhteiskun-
nallisesti tai asuntotuotannon kannalta merkittävinä. Lisäksi laaditaan kuntien käyttöön tarkis-
tuslista sen turvaamiseksi, että kaavavalituksen käsittelyssä tarvittava riittävä aineisto toimite-
taan hallinto-oikeuteen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 
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2) Suunnittelun ja menettelyn kehittäminen liikennehankkeissa 
 
Valtioneuvostossa toteutetaan valmisteltavana oleva ehdotus suurten liikennehankkeiden in-
vestointiohjelmaksi. Tarkoituksena on, että valtakunnallisesti merkittävistä liikennehankkeista 
päätetään useamman vuoden mittaisten investointiohjelmien muodossa. Lisäksi annetaan 
eduskunnalle maantielakia koskeva hallituksen esitys helmikuussa 2004 ja ratalakia koskeva 
hallituksen esitys lokakuussa 2005. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toteutetaan vuonna 2003 valmistuneissa mie-
tinnöissä (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisut 36 ja 37/2003) ehdotetut toimenpiteet 
vuorovaikutteisuuden lisäämiseksi, osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi, neuvonnan 
järjestämiseksi sekä selvitysten riittävyyden varmistamiseksi. 
 
3) Hallintotuomioistuinten toimintaedellytysten parantaminen 
 
Hallinto-oikeuksissa jatketaan virkarakenteen kehittämistä tuomaripainotteiseen suuntaan 
niin, että esittelijän virkoja muutetaan tuomarin viroiksi. Tällöin tuomarit voivat huolehtia 
nykyistä useammin asian esittelemisestä istunnossa sen lisäksi, että he toimivat yhtenä tuo-
mioistuimen jäsenistä. Virkarakenteen kehittämistä selvitetään lähemmin työryhmässä, jonka 
oikeusministeriö asetti 30.1.2004. Työryhmän tulee valmistella ehdotus henkilöstörakenteen 
kehittämiseksi siten, että se voidaan ottaa huomioon valmisteltaessa valtion talousarviota 
vuodelle 2005 sekä vuotta 2005 koskevissa tulosneuvo tteluissa. 
 
Hallinto-oikeuksien ratkaisukokoonpanon keventäminen ei ole perusteltua yhteiskunnan tai 
alueiden kehittämisen kannalta merkittävissä asioissa, mutta sitä voidaan harkita sellaisissa 
oikeudellisesti yksinkertaisissa asiaryhmissä, joissa se ei vaarantaisi oikeusturvaa. Kokoonpa-
non keventämistä selvitetään lähemmin työryhmässä, jonka oikeusministeriö asettaa alkuvuo-
desta 2004. Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esitys, joka voidaan antaa edus-
kunnalle vuoden 2004 aikana tai vuoden 2005 alussa. 
 
Erityisasiantuntemuksen parantamiseksi hallinto-oikeuksissa tulisi lisätä tuomareiden erikois-
tumista. Erityisasiantuntemusta voidaan lisätä myös rekrytointiratkaisuilla. Maankäyttö- ja 
rakennusasioiden erityisasiantuntemuksen tarve tulee ottaa huomioon, kun määrärahojen käy-
töstä sovitaan hallinto-oikeuksien ja oikeusministeriön välisissä tulosneuvotteluissa. Hallinto-
oikeuksien henkilöstölle tulee myös järjestää riittävästi maankäyttö- ja rakennusasioita koske-
vaa täydennyskoulutusta. 
 
Hallinto-oikeuksien henkilöresursseja vahvistetaan kahdella tuomarinviralla ainakin vuosina 
2005-2007. 
 
4) Hallinto-oikeuksien työmenetelmien kehittäminen 
 
Oikeusministeriön tulee tukea hallintotuomioistuimissa tapahtuvaa menettelytapojen kehittä-
mistyötä. 
 
5) Valituslupajärjestelmän tarkistaminen  
 
Oikeusministeriössä valmistellaan korkeimman hallinto-oikeuden 10.3.2003 valtioneuvostolle 
tekemän esityksen pohjalta hallituksen esitys, johon sisältyy muun muassa eräitä valituslupa-
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säännöksiä sekä säännökset jatkomuutoksenhaun rajoittamisesta korkeimpaan hallinto-
oikeuteen täytäntöönpanoa ja aloittamisoikeutta koskevissa asioissa. Ympäristönsuojelulain 
osalta vastaavat säännökset sisältyvät ympäristöministeriössä valmisteltavaan hallituksen esi-
tykseen. Esitykset annetaan eduskunnalle keväällä 2004. 
 
Oikeusministeriössä valmistellaan keväällä 2004 hallintolainkäytön kehittämisohjelma, johon 
sisältyy muun muassa selvitystyö muutoksenhaun rajoittamiseksi korkeimpaan hallinto-
oikeuteen valituslupajärjestelmällä eräissä asiaryhmissä. 
 
Ympäristöministeriössä selvitetään valituslupajärjestelmän käyttöönottamista niissä maan-
käyttöä ja rakentamista koskevissa asiaryhmissä, joihin se asioiden laadun ja määrän sekä 
oikeusturvan kannalta soveltuu (esimerkiksi rakennuslupa-asioissa). 
 
6) Järjestelmän toimivuuden seuranta 
 
Työryhmän ehdotusten toimivuutta seurataan maankäyttö- ja rakennuslain osalta erillisissä 
seurantahankkeissa. Lisäksi oikeusministeriö asettaa nykyisen hallituksen toimikauden ajaksi 
poikkihallinnollisen seurantatyöryhmän seuraamaan edellä ehdotettujen toimenpiteiden to-
teuttamista sekä tekemään tarvittaessa lisäehdotuksia käsittelyn nopeuttamiseksi yhteiskunnan 
tai alueiden kehittämisen kannalta merkittävissä hankkeissa pidemmällä aikavälillä. 
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SAMMANDRAG 
 
 
Förslagens syfte 
 
Enligt programmet för statsminister Matti Vanhanens regering skall  

- en bedömning göras av hur rättsskyddssystemet fungerar i markanvänd-
nings- och byggärenden samt möjligheterna utredas att  genom lagändringar 
och med hjälp av andra medel minska behovet av besvär och att förkorta ti-
den för behandlingen av besvär och  

- behandlingstiden för besvär förkortas så att särskild uppmärksamhet ägnas 
behandlingstiderna för beslut som är viktiga med tanke på samhället och ut-
vecklandet av regionerna.    

 
Arbetsgruppens förslag syftar till att säkerställa att besvär i ärenden som är viktiga med tanke 
på samhället och utvecklandet av regionerna behandlas vid förvaltningsdomstolarna utan 
ogrundat dröjsmål. Enligt arbetsgruppens mening är det inte i allmänhet skäligt om förvalt-
ningsdomstolarnas behandling av besvär i  sådana ärenden räcker längre än ett år från det att 
besvären blev anhängiga. I vissa fall är en skälig behandlingstid kortare än ett år eftersom 
sakens natur inverkar på  bedömningen av behandlingstidens skälighet. 
 
Behandlingen av besvären kan inte göras snabbare genom enskilda åtgärder utan det krävs ett 
flertal olika utvecklingsåtgärder. På basis av de synpunkter som framförts i promemorian fö-
reslår arbetsgruppen att följande åtgärder vidtas under denna valperiod.  
 
 
Arbetsgruppens förslag 
 
 
1) Utvecklande av förfarandet i planläggningsärenden 
 
Miljöministeriet utvecklar planläggningsprocesserna på basis av pågående utredningar och 
undersökningar så att behovet av besvär kan minskas redan i beredningsskedet. Vidare sköter  
miljöministeriet styrningen när behovet av att bedöma utredningarna och av effekterna av 
planerna anges och tidsanpassas för att användas av de olika parterna i planeringsverksamhe-
ten. De undersökningar som gäller respektive utvecklingsmål blir klara vid utgången av 2004. 
 
Kommunerna uppmuntras att i enlighet med regeringsprogrammet använda markpolitiska 
medel för att åstadkomma tillräckliga planreserver något som leder till att besvär gällande 
planer inte i en så stor utsträckning fördröjer utvecklandet av kommunens bostadsproduktion 
och övriga verksamhet. 
 
I samarbete mellan miljöministeriet och Finlands Kommunförbund ges kommunerna sådana 
anvisningar som syftar till att de enskilda kommunerna skall uppge för förvaltningsdomsto-
larna vilka de detaljplaner är som ur kommunens synvinkel skall anses viktiga för samhället 
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eller för bostadsproduktionen. Dessutom görs en granskningslista upp för kommunerna i syfte 
att säkerställa att ett tillräckligt material för behandlingen av besvär gä llande planer tillställs 
förvaltningsdomstolen i ett så tidigt skede som möjligt. 
 
2) Utvecklande av planeringen och förfarandet i fråga om trafikprojekt 
 
Vid statsrådet genomförs det förslag till investeringsprogram för stora trafikprojekt som är 
under beredning. Avsikten är att beslut om trafikprojekt som är nationellt viktiga skall fattas i 
form av investeringsprogram som omfattar flera år. Dessutom överlämnas i februari 2004 till 
riksdagen en regeringsproposition med förslag till landsvägslag och i oktober 2005 en propo-
sition med förslag till banlag. 
 
Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde genomförs de åtgärder som föreslås i  
betänkanden som blivit klara 2003 (Kommunikationsministeriets publikationer 36 och 
37/2003) och som syftar till att öka växelverkan, trygga möjligheterna att delta, ordna rådgiv-
ning samt trygga tillgången på tillräckliga utredningar. 
 
 
3) Förbättrande av verksamhetsförutsättningarna för förvaltningsdomstolarna 
 
Vid förvaltningsdomstolarna fortsätter utvecklandet av tjänstestrukturen så att domarna ges 
en större vikt genom att tjänsterna som föredragande ändras till domartjänster. Detta innebär 
att domarna oftare än för närvarande kan sköta föredragningen av ärenden vid sammanträdena 
vid sidan av att de verkar som ledamöter av domstolen. Utvecklandet av tjänstestrukturen 
utreds närmare i en arbetsgrupp som justitieministeriet tillsatt den 30 januari 2004. Arbets-
gruppen skall bereda ett förslag till utvecklande av personalstrukturen så att förslaget kan be-
aktas vid beredningen av statsbudgeten för 2005 samt vid resultatförhandlingarna för 2005. 
 
Det är inte motiverat att skära ned på antalet ledamöter i förvaltningsdomstolarnas samman-
sättning vid avgörande av ärenden som är viktiga med tanke på samhället eller utvecklandet 
av regionerna men det kan övervägas för sådana grupper av juridiskt enkla ärenden i fråga om 
vilka rättsskyddet därigenom inte äventyras. En begränsning av sammansättningen utreds 
närmare i en arbetsgrupp som justitieministeriet tillsätter under början av 2004. Arbetsgrup-
pen har till uppgift att bereda en regeringsproposition som skall kunna överlämnas till riksda-
gen under 2004 eller i början av 2005. 
 
För att förbättra specialsakkunskapen bör domarnas specialisering ökas vid förvaltningsdom-
stolarna. Specia lsakkunskapen kan ökas även genom avgöranden som avser rekryteringen. 
Behovet av specialsakkunskap i markanvändnings- och byggärenden skall beaktas när man 
vid resultatförhandlingarna mellan förvaltningsdomstolarna och justitieministeriet kommer 
överens om användningen av anslagen. För personalen vid förvaltningsdomstolarna borde det 
också ordnas tillräckligt med fortbildning om markanvändnings- och byggärenden. 
 
Personalresurserna vid förvaltningsdomstolarna förstärks med två domartjänster under åt-
minstone 2005-2007. 
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4) Utvecklande av arbetsmetoderna i förvaltningsdomstolarna 
 
Justitieministeriet skall stöda det arbete med att utveckla förfarandet som sker vid förvalt-
ningsdomstolarna. 
 
5) Ändring av besvärstillståndssystemet 
 
Vid justitieministeriet bereds på basis av den framställning till statsrådet som högsta förvalt-
ningsdomstolen gjorde den 10 mars 2003 en regeringsproposition i vilken ingår bl.a. vissa 
bestämmelser om besvärstillstånd samt bestämmelser om begränsning av fullföljden hos 
högsta förvaltningsdomstolen i ärenden som gäller verkställighet och rätt att påbörja arbeten. I 
fråga om miljöskyddslagen ingår motsvarande bestämmelser i den proposition som bereds vid 
miljöministeriet. Propositionerna överlämnas till riksdagen under våren 2004. 
 
Vid justitieministeriet bereds under våren 2004 ett program för utvecklande av förvaltnings-
processen i vilket ingår bl.a. en utredning av möjligheterna att i fråga om vissa grupper av 
ärenden begränsa fullföljden hos högsta förvaltningsdomstolen. 
 
Vid miljöministeriet utreds huruvida man kunde ta i bruk ett besvärstillståndssystem i fråga 
om sådana grupper av markanvändnings- och byggärenden för vilka systemet är lämpligt med 
hänsyn till ärendenas art och mängd samt till rättsskyddet (t.ex. ärenden som gäller bygglov). 
 
6) Uppföljning av hur systemet fungerar 
 
Genom separata uppföljningsprojekt kommer man att följa hur arbetsgruppens förslag funge-
rar i fråga om markanvändnings- och bygglagen. Dessutom tillsätter justitieministeriet en 
tväradministrativ uppföljningsgrupp för den sittande regeringens verksamhetsperiod för att 
följa hur de ovan föreslagna åtgärderna genomförs samt för att vid behov lägga fram ytterliga-
re förslag för hur behandlingen kunde göras snabbare i projekt som på längre sikt är viktiga 
med tanke på samhället och utvecklandet av regionerna. 
 



 

 

13 
 
 

 

 
 
 
 
1 JOHDANTO 
 
 
1.1 Taustaa 
 
Yhteiskunnallisesti merkittäviä yleis- ja asemakaavoja samoin kuin suuria liikenneväylähank-
keita koskevien valitusten liian pitkiksi koetut käsittelyajat hallintotuomioistuimissa ovat 
nousseet esiin julkisessa keskustelussa. Tällaisten hankkeiden toteuttamisen kannalta on kat-
sottu olevan tärkeää, että niitä koskevat valitukset käsitellään kohtuullisessa ajassa. 
 
Kysymys oli esillä myös vuoden 2003 vaalien jälkeistä hallitusta muodostettaessa. Pääminis-
teri Matti Vanhasen hallitusohjelmassa todetaan, että 

- oikeussuojajärjestelmän toimivuus maankäyttö- ja rakennusasioissa arvioidaan 
sekä selvitetään mahdollisuudet lainmuutoksin ja muin keinoin vähentää tarvetta 
valituksiin ja nopeuttaa valitusten käsittelyä (jakso 8) ja että 
- valitusten käsittelyä nopeutetaan kiinnittäen erityistä huomiota yhteiskunnan 
tai alueiden kehittämisen kannalta merkittävien päätösten käsittelyaikoihin (jak-
so 14). 
 

Jo edellisen vaalikauden lopussa 16.1.2003 liikenne- ja viestintäministeriö asetti työryhmän 
selvittämään hallinnollisten menettelyjen ja muutoksenhaun kehittämistä liikennehankkeissa. 
Työryhmä antoi mietintönsä elokuussa 2003 (Liikennehankkeiden hallinnollisten menettely-
jen kehittäminen. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 36/2003). 
 
Suomen Kuntaliitto on kesällä 2003 esittänyt, että oikeusministeriö ryhtyisi selvittämään lain-
säädännön muutostarvetta jatkovalitusoikeuden ja valituslupajärjestelmän osalta hallintoasi-
oissa, erityisesti maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetuissa asioissa. Samalla Kuntaliitto on 
esittänyt, että ympäristöministeriö ryhtyisi pikaisesti selvittämään mahdollisuuksia maankäyt-
tö- ja rakennuslain muutoksenhakua koskevien säännösten tarkistamiseen siten, että päällek-
käisiä valitusoikeuksia ja jatkovalitusoikeutta korkeimpaan hallinto-oikeuteen rajoitettaisiin. 
 
Myös Helsingin ja Espoon kauppakamarit ovat kirjeessään 17.10.2003 esittäneet valtioneu-
vostolle ja Helsingin seudun kunnille asuntopoliittisen kannanoton asuntotuotannon voimis-
tamiseksi ja asuntomarkkinoiden esteiden poistamiseksi. Kannanottoon sisältyy myös muu-
toksenhakua koskevia toimenpide-ehdotuksia. 
 
Valtiontilintarkastajat ovat 11.12.2003 päivätyssä kertomuksessaan eduskunnalle vuodelta 
2002 todenneet, että suuretkin tiehankkeet voivat valitusten vuoksi viivästyä. Valtiontilintar-
kastajien mukaan valitusmahdollisuutta ei pidä rajoittaa, mutta valitusten käsittelyä tulisi no-
peuttaa. 
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1.2 Työryhmän työn lähtökohdat ja tavoitteet 
 
Taloudelliset ja yhteiskunnalliset tarpeet  
 
Kaavoituksella ja liikennehankkeilla on erittäin suuri merkitys talouden ja työllisyyden kan-
nalta. Nämä kysymykset koskettavat myös yksityisiä kansalaisia ja heidän oikeusturvaansa. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla tavoitteena on, että kansalaisten ja elinkei-
noelämän käytössä ovat laadukkaat, turvalliset ja edulliset liikenneyhteydet. Kansalaisilla ja 
elinkeinoelämällä on oikeus tehokkaaseen päätöksentekoon liikenneväyliä suunniteltaessa. 
Hankkeiden viivästyminen aiheuttaa epävarmuutta, lisää rakennuskustannuksia ja myöhentää 
hankkeiden yhteiskuntataloudellisten hyötyjen käyttöönottoa. 
 
Oikeuspolitiikan alalla on yleisenä tavoitteena, että oikeusturva toteutuu koko maassa nykyis-
tä tasapuolisemmin ja varhaisemmassa vaiheessa kunkin asian ratkaisemiseen soveltuvassa 
joustavassa menettelyssä ja vähäisemmin kustannuksin (Oikeuspolitiikan strategia ja kehitys-
näkymiä vuosiksi 2003-2012. Oikeusministeriö). 
 
 
Perustuslaki ja kansainväliset velvoitteet  
 
Ympäristöön liittyvällä päätöksenteolla on liittymiä perustuslaissa säädettyihin perusoikeuk-
siin, erityisesti oikeusturvaan, osallistumisoikeuksiin ja omaisuuden suojaan. 
 
Perustuslain mukaan jokaisella on myös 

- oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä 
lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä 
- oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen 
tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi (21 § 1 mom.). 

Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta 
samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän ha llinnon takeet turvataan 
lailla (21 § 2 mom.). Lisäksi perustuslaissa säädetään tuomioistuinten riippumattomuudesta (3 
§ 3 mom. ja 21 § 1 mom.). 
 
Kansanvaltaan sisältyy perustuslain mukaan yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskun-
nan ja elinympäristönsä kehittämiseen (2 § 2 mom.). Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan 
jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon (20 § 2 
mom.). Perustuslaissa säädetään myös omaisuuden suojasta (15 §). 
 
Ympäristöasioissa päätöksentekomenettelyä ja muutoksenhakua koskevaan kansalliseen sään-
telyyn vaikuttavat nykyisin entistä enemmän myös Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet. 
Kansallinen lainsäädäntö pohjautuu osaltaan yhteisölainsäädäntöön sekä niihin kansainväli-
siin sopimuksiin, joihin Suomi on sitoutunut. Muuttuva yhteisölainsäädäntö ja kansainväliset 
sopimukset edellyttävät usein tapauskohtaista päätöksentekoa, joka on täytäntöönpantavissa 
tarkoituksenmukaisesti vain erillisinä päätöksentekojärjestelminä. Muuttuva lainsäädäntö 
synnyttää usein samaa hanketta koskevia uusia päätöksentekotilanteita, joihin tulee liittyä 
myös muutoksenhakumahdollisuus.  
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Lainsäädäntötilanne 
 
Ympäristöä ja maankäyttöä koskeva keskeinen lainsäädäntö on äskettäin uudistettu. Maan-
käyttö- ja rakennuslaki (132/1999) tuli voimaan vuoden 2000 alussa. Ympäristönsuojelulaki 
(86/2000) tuli voimaan 1.3.2000. Siltä osin kuin näissä laeissa ei ole muutoksenhausta erityis-
säännöksiä, tulevat muutoksenhaussa ympäristöä ja maankäyttöäkin koskevissa asioissa so-
vellettaviksi hallintolainkäyttölain (586/1996) säännökset sekä muutoksenhaussa kunnan vi-
ranomaisen päätökseen myös kuntalain (365/1995) säännökset. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnat huolehtivat kaavoituksesta alueellaan. Kaavaa 
valmisteltaessa on oltava vuorovaikutuksessa niiden henkilöiden ja yhteisöjen kanssa, joiden 
oloihin tai etuihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Viranomaisten on myös tiedotettava 
kaavoituksesta niin, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja va i-
kuttaa siihen. 
 
Valitusoikeus kunnallisten viranomaisten päätöksiin on perinteisesti perustunut kunnan jäse-
nyyteen. Kunnan jäseniä ovat kunnassa asuvat tai kunnassa maata omistavat henkilöt sekä 
kuntaan rekisteröidyt yhteisöt. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei merkittävästi laajentanut vali-
tukseen oikeutettujen piiriä. Ainoa laajentava muutos oli, että paikallisille yhteisöille annettiin 
valitusoikeus toimialueensa kunnissa toimialansa puitteissa, vaikka kyseessä oleva yhteisö 
olisi rekisteröity toiseen kuntaan. Tätä laajennettua valitusmahdollisuutta on käytännössä käy-
tetty vain muutamia kertoja. 
 
Euroopan ihmisoikeussopimus edellyttää, että jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan tai ve l-
vollisuuksiaan koskeva päätös riippumattoman tuomioistuimen käsiteltäväksi. Hallintolain-
käytössä on nykyisin Suomessa lähtökohtana kaksiportainen muutoksenhakujärjestelmä, jossa 
ensimmäisenä valitusasteena toimivat alueelliset hallinto-oikeudet. Lähtökohtana on myös, 
että muutoksenhakua toiseen oikeusasteeseen eli korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei ole rajoi-
tettu. Valituslupasäännöksiä on kuitenkin esimerkiksi veroasioissa, joissa ensimmäisenä muu-
toksenhakuasteena toimivat verotuksen oikaisulautakunnat. Vesilaista poistettiin vesiasioita 
koskeva valituslupajärjestelmä 1.3.2000 voimaan tulleessa vesilain muutoksessa. 
 
 
Työryhmän tavoitteet 
 
Useimmat työryhmässä kuulluista asiantuntijoista pitivät valitusten käsittelyaikoja ongelmal-
lisen pitkinä yhteiskunnallisesti merkittävissä kaavoitusta tai liikennehankkeita koskevissa 
asioissa. Käytännössä kaavoitusta ja liikennehankkeita koskevat valitukset kohdistuvat yleen-
sä nimenomaan yhteiskunnallisesti merkittäviin hankkeisiin. 
 
Työryhmän ehdotusten tavoitteena on turva ta, että valitukset yhteiskunnan tai alueiden kehit-
tämisen kannalta merkittävissä asioissa käsitellään hallintotuomioistuimissa ilman aiheetonta 
viivytystä. Työryhmän käsityksen mukaan ei yleensä ole kohtuullista, jos valituksen käsittely 
tällaisessa asiassa kestää hallinto-oikeudessa pidempään kuin vuoden valituksen vireille tulos-
ta. Sama koskee korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyajan kohtuullisuutta silloin, kun ha l-
linto-oikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan ha llinto-oikeuteen. 
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Käsittelyajan kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon asian laatu. Kohtuullinen kä-
sittelyaika voi olla työryhmän käsityksen mukaan vuotta vähemmän esimerkiksi silloin, kun 
valituksesta on selvästi nähtävissä, että se on perusteeton. 
 
Valitusten käsittelyn nopeuttaminen ei saisi johtaa päätösten laadun heikkenemiseen, sillä 
päätösten laatu on keskeinen oikeusturvatekijä. Kaavoitus- ja liikennehankkeita koskevien 
valitusten käsittelyaikojen tarkastelussa on otettava huomioon myös, että hallinto-oikeuksissa 
on muitakin yhteiskunnan tai yksilöiden kannalta merkittäviä ja kiireellisiä asiaryhmiä.1 
 
 
2 YHTEISKUNNAN TAI ALUEIDEN KEHITTÄMISEN KANNALTA 
MERKITTÄVÄT HANKKEET 
 
Yhteiskunnan tai alueiden kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden määritteleminen 
tarkasti on vaikeaa. Hankkeen merkittävyyden arvioinnissa on otettava huomioon sen välittö-
mien vaikutusten lisäksi myös, millä tavoin hankkeen toteuttaminen välillisesti vaikuttaa laa-
jempaan yhteiskunnan tai alueiden kehittämisen kokonaisuuteen. 
 
Yhteiskunnallisesti tai alueiden kehittämisen kannalta merkittäviä voivat olla myös yksittäiset 
hankkeet tai kyse voi olla laaja-alaisesta alueen kehittämisestä. Yhteiskunnallisesti tai alue i-
den kehittämisen kannalta merkittäviä yksittäisiä hankkeita voivat olla esimerkiksi suuret te-
ollisuuslaitokset ja kaivoshankkeet sekä infrastruktuuria tai ene rgiahuoltoa koskevat hankkeet. 
Laaja-alaisina alueiden kehittämistä koskevina hankkeina voidaan pitää esimerkiksi maankäy-
tön suunnitelmia asuntotuotannon kehittämiseksi tai jonkin keskusalueen kehittäminen. Eri-
laiset hankkeita koskevat viranomaispäätökset ja alueidenkäyttöä koskevat suunnitelmat liit-
tyvät usein toisiinsa siten, että maankäytön suunnittelulla luodaan edellytyksiä hankekohtaisil-
le päätöksille.  
 
Eri asteisella kaavoituksella luodaan edellytyksiä hankkeille ja useimmiten kaava koskee laa-
jempaa aluetta tai muitakin seikkoja kuin yhtä hanketta. Maakuntakaavoissa tulevat esiin 
useimmat yhteiskunnallisesti merkittävät liikenne-, energia- ja yhdyskuntien aluevarauskysy-
mykset. Yleiskaavatasolla käsitellään usein samoja seikkoja, kuitenkin tarkastellen niitä lä-
hemmin sekä sijainniltaan että vaikutuksiltaan ja suhteessa hankkeiden ulkopuolisen alueen 
käyttämiseen. Asemakaavataso ratkaisee yksityiskohtaisesti hankkeiden sijoittumisen ja edel-
lytykset sijoittumiselle. Rakennuslupien myöntämisen ja katusuunnitelman hyväksymisen 
edellytyksenä merkittävissä hankkeissa on asemakaava, joskin esimerkiksi valtion toteutetta-
vina olevien teiden osalta asemakaavataso ei ole välttämätön. 
 
Yhteiskunnallisesti merkittävinä voidaan pitää kaavoja, varsinkin asemakaavoja, jotka luovat 
edellytykset merkittävinä pidettäville hankkeille. Sellaisia ovat esimerkiksi asuntorakentami-
sen kannalta tai muutoin yhteiskunnallisesti merkittäviksi katsottavat  asemakaavat. Asunto-
rakentamisen ohella merkittäviä voivat olla liikennehankkeita, elinkeinoelämän merkittäviä 
hankkeita tai julkisia tärkeitä palveluja sisältävät asemakaavat. 
 

                                                                 
1 Apulaisoikeuskansleri on vuonna 2003 selvittänyt hallinto-oikeuksien juttutilannetta, käsittelyn viipymisen 
syitä, käsittelyn joutuisuuteen vaikuttavia työmenetelmiä ja juttujen seurantakäytäntöjä erityisesti kiireelliseksi 
arvioitavissa asioissa, kuten perhe- ja yksilökeskeistä lastensuojelua ja toimeentulotukea koskevissa asioissa sekä 
ulkomaalaisasioissa. Apulaisoikeuskanslerin selvitys 12.12.2003 Dnro 14/50/03. 
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Yhteiskunnan kannalta merkittäviä liikennehankkeita ovat ainakin hankkeet, jotka liikenne- ja  
viestintäministeriön  kulloisessakin  toiminta- ja taloussuunnitelmassa  ehdotetaan  väylien - 
lähinnä teiden ja ratojen - kehittämisinvestoinneiksi ja joiden toteuttamiseen eduskunta on 
valtion talousarviossa myöntänyt määrärahat hankkeet erikseen mainiten. Myös merkittävän 
asuntorakentamishankkeen kannalta välttämättömien kulkuyhteyksien rakentamista on perus-
teltua pitää yhteiskunnan tai alueiden kehittämisen kannalta merkittävänä hankkeena. Muina 
merkittävinä liikennehankkeina voidaan pitää uusia ratalinjauksia, kauppamerenkulkuun tar-
koitettuja yleisiä satamia sekä lentoasemia. 
 
Usein samaan hankkeeseen liittyy maankäytönsuunnittelua sekä erillisiä hankekohtaisia vi-
ranomaispäätöksiä. Esimerkiksi tiehankkeeseen voi liittyä tiesuunnittelun lisäksi ympäristö-
vaikutusten arviointimenettely, maankäytönsuunnittelun eri asteisia kaavoja sekä siltoja ja 
maa-ainesten ottoa, louhintaa ja kiven murskausta sekä asfalttiasemia koskevia erillisiä pää-
töksiä. Hankkeessa voidaan joutua myös tekemään luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuksia 
sekä hakemaan kajoamislupaa kiinteisiin muinaismuistoihin. Hankkeiden toteuttaminen muo-
dostuu siten monista eri viranomaispäätöksistä, joilla on hyvin erilaisia perusteita ja joita ei 
voida ratkaista yhdellä päätöksellä. 
 
 
3 HANKKEIDEN ETENEMINEN, KESTO JA VALITUSTIET 
 
Kaavoitusasiat  
 
Yleis- ja asemakaavojen valmistelu on kuntien vastuulla. Kaavoituksen kulussa merkittävissä 
kaava-asioissa voidaan erottaa seuraavat vaiheet: 

- osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen ja siitä tiedottaminen osalli-
sille - osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä siitä, osallisilla on mah-
dollisuus myös esittää neuvottelun käymistä kunnan ja alueellisen ympäristö-
keskuksen kesken osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä, 
- viranomaisneuvottelu tarvittaessa  (alueellinen ympäristökeskus ja ne muut vi-
ranomaiset, joiden toimialaa kaava koskee) 
- valmisteluvaiheen osallisten kuuleminen – mahdollisuus mielipiteen lausumi-
seen 
- kaavaehdotuksen pitäminen julkisesti nähtävillä – muistutusten tekeminen 
- lausuntojen pyytäminen kaavaehdotuksesta 
- viranomaisneuvottelu tarvittaessa 
- kunnan sisäinen kaavan, lausuntojen ja muistutusten käsittely 
- kaavan hyväksyminen – mahdollisuus valittamiseen hallinto-oikeudelle 30 
päivän kuluessa päätöksen nähtävänä olosta 
- alueellisella ympäristökeskuksella lisäksi mahdollisuus tehdä kunnalle oi-
kaisukehotus valitusajan kuluessa 
- hallinto-oikeuden päätöksestä mahdollisuus tehdä valitus korkeimmalle hallin-
to-oikeudelle. 

 
Vastaava menettely koskee sekä yleiskaavaa että samalle alueelle myöhemmin laadittavia 
pienialaisempia asemakaavoja, joskin yleiskaavoituksen aikana jo tehdyt selvitykset, vaiku-
tusten arvioinnit sekä osallistumisen kautta tietoisuus alueen periaateratkaisuista nopeuttavat 
asemakaavojen tekemistä. 
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Kaavoituksen valmisteluvaiheen kesto kunnassa vaihtelee kaavan laajuudesta, tehtävien selvi-
tysten ja arviointien tarpeesta ja osallisten määrästä riippuen niin, että yleiskaavoituksen va l-
mistelu useimmiten vie vähintään vuoden, monesti muutamankin vuoden, kun taas asemakaa-
vojen valmistelu voi tapahtua nopeamminkin. Vuonna 2002 voimaan tulleiden asemakaavojen 
suunnittelu ja hallinnollinen menettely kunnassa veivät maan kymmenessä suurimmassa kau-
pungissa keskimäärin vajaasta puolesta vuodesta yli puoleentoista vuoteen. 
 
Liikennehankkeet  
 
Isot liikenneväylähankkeet suunnitellaan vaiheittain tarkentuvassa menettelyssä, joka sovite-
taan yhteen muun maankäytön suunnittelun kanssa. Yleisten teiden suunnittelua ja alue iden 
lunastusta koskevat säännökset ovat yleisistä teistä annetussa laissa (243/1954). Liitteenä on 
kuvaus ison moottoritiehankkeen suunnitteluvaiheista (ks. liite I). 
 
Tiehallinto hyväksyy tiesuunnitelmat. Erityisestä syystä Tiehallinto voi siirtää tiesuunnitel-
man hyväksymispäätöksen liikenne- ja viestintäministeriölle. Tiesuunnitelmat ovat voimassa 
neljä vuotta. Valtioneuvosto voi erityisestä syystä pidentää määräaikaa enintään neljällä vuo-
della. Poikkeussäännöksen nojalla voidaan joidenkin tiesuunnitelmien, joiden voimassaoloai-
kaa on jatkettu vuosina 1997-2000, voimassaoloaikaa jatkaa tästäkin vielä neljällä vuodella. 
Tiehankkeiden tulee silloin olla erityisen merkittäviä ja tiesuunnitelmien sisällöltään ajan-
tasaisia. 
 
Vesiväylien rakentamista koskevat säännökset ovat vesilaissa (264/1961). Vesiväylien toteut-
tamiseen tarvitaan ympäristölupaviraston lupa. Sataman rakentaminen edellyttää asemakaa-
van lisäksi vesilain mukaista lupaa sekä toimintaan ympäristönsuojelulain mukaista lupaa ja 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaa. Lentopaikkoja koskevia säännöksiä on ilmailu-
laissa (281/1995). Ilmailulaitos tai liikenne- ja viestintäministeriö myöntävät lentopaikan ra-
kentamisluvan. Lisäksi lentopaikan toimintaan on haettava ympäristölupa. Rautatiehankkei-
den suunnittelumenettelystä ei ole erillisiä säännöksiä. Alueiden lunastaminen rautateitä, len-
toasemia ja kiitoteitä varten toteutetaan joko vapaaehtoisin sopimuksin tai lunastuslain 
(603/1977) mukaisen lunastusluvan nojalla. Yksityisen yleisen sataman perustamiseen tarvi-
taan valtioneuvoston lupa. 
 
Isojen liikenneväylien yleissuunnitteluvaiheeseen kuuluu osana myös ympäristövaikutusten 
arviointimenettely. Liikennehankkeiden toteuttamis- ja ylläpitovaiheessa tarvitaan myös eri-
laisia ympäristönsuojelullisia lupia, kuten ympäristölupa kivenlouhimoa tai murskaamoa var-
ten ja maa-aineslain (555/1981) mukainen lupa maa-ainesten ottoon. Ratahankkeissa tarvitaan 
erilaisia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia, kuten toimenpidelupia ja asemakaava-
alueilla joskus maisematyölupia. 
 
Valtion viranomaisten päätökseen valitusoikeus on yleensä vain asianosaisilla. Kunnan viran-
omaisten päätöksiin voivat hakea muutosta asianosaisten lisäksi myös kunnan jäsenet. 
 
Valtion budjettitalouteen kuuluvat virastot ja laitokset saavat rahoituksensa valtion talousar-
viossa. Isojen väylähankkeiden toteuttaminen edellyttää siten myös eduskunnan rahoituspää-
töstä. 
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Valituksen käsittely hallintotuomioistuimessa 
 
Hallintotuomioistuimessa saapunut valitus kirjataan, josta alkaa asian esivalmistelu. Seuraa-
vana vaiheena on tavallisesti päätöksen tehneen viranomaisen kuuleminen. Siihen voidaan 
yleensä ryhtyä vasta valitusajan päätyttyä. Päätöksen tehneelle viranomaiselle varataan tava l-
lisesti kuukauden määräaika lausunnon antamiselle. Lausuntonsa mukana päätöksen tehnyt 
viranomainen toimittaa hallinto-oikeudelle päätöksenteon pohjana hallintomenettelyvaiheessa 
olleen asiakirja-aineiston. 
 
Jos asiassa on muita asianosaisia, heitäkin kuullaan kirjallisesti. Kuulemisessa käytetään ta-
vallisesti apuna käräjäoikeuden haastemiestä. Kuulemispyynnön mukana toimitetaan jutun 
asiakirja-aineisto käräjäoikeuteen, jossa kuultava voi tutustua siihen. Jos näitä asianosaisia on 
useita, heitä voidaan kuulla samaan aikaan tai peräkkäin. Tämä riippuu siitä, ovatko he saman 
haastemiehen tavoitettavissa. Asianosaisille annetaan tavallisesti 14 päivän määräaika lausun-
non antamiseen. Asianosaisten määrästä riippuen tämä kuulemisvaihe kestää tavallisesti kuu-
kaudesta useisiin kuukausiin. 
 
Hallinto-oikeudessa voi olla tarpeen hankkia asian selvittämiseksi myös muuta aineistoa sen 
lisäksi, mitä päätöksen tehnyt hallintoviranomainen ja asianosaiset toimittavat tuomiois-
tuimelle. Tällaista aineistoa ovat esimerkiksi lausunnot muilta viranomaisilta. Aineiston 
hankkiminen aiheuttaa usein myös uuden kuulemiskierroksen.  
 
Asian esivalmistelu päättyy tavallisesti siihen, että muutoksenhakijalle annetaan tilaisuus lau-
sua kirjallisesti käsityksensä kertyneestä oikeudenkäyntiaineistosta. 
 
Jos asiassa ei ole muutoksenhakijan lisäksi muita asianosaisia, voidaan esivalmistelun (kir-
jaaminen, kuulemistoimet, aineiston hankinta) arvioida kestävän hallinto-oikeudessa enintään 
noin kolme kuukautta. Yhteiskunnallisesti merkittävissä valitusasioissa on kuitenkin tavalli-
sesti useita asianosaisia. Hallinto-oikeuksien edustajien kuulemisen yhteydessä työryhmälle 
esitettiin arvio ita, joiden mukaan näiden valitusten käsittelyssä ei juuri voida päästä kuutta 
kuukautta lyhyempään esivalmisteluaikaan, ellei kuulemisen määräaikoja olennaisesti lyhen-
netä. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 28.3.2003 valmistuneen selvityksen mukaan esiva l-
misteluun kuluu korkeimmassa hallinto-oikeudessa kaikissa asioissa keskimäärin 93 päivää. 
Tässä on kuitenkin asiaryhmäkohtaisia eroja: kaavoitus- ja rakentamisasioissa esivalmisteluun 
kuluu keskimäärin 97,1 päivää, vesiasioissa 63,3 päivää ja ympäristölupa-asioissa 139,7 päi-
vää. 
 
Esivalmistelun jälkeen alkaa asian valmisteluvaihe, jossa asian esittelijä tutustuu asiakirjoihin 
ja tutkii tarvittavia oikeuslähteitä sekä laatii muistion ja päätösluonnoksen. Käytännössä tähän 
vaiheeseen kuuluu yleensä myös odotusaikaa, koska esittelijä valmistelee aikaisemmin vireil-
le tulleita asioita tai asioita, jotka on säädetty käsiteltäväksi kiireellisenä. Hallinto-oikeuksien 
osalta ei ole selvitystä valmisteluvaiheen ja siihen sisältyvän odotusajan pituudesta. Kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa valmisteluun kuluu keskimäärin 195 päivää. Kaavoitus- ja 
rakentamisasioissa valmisteluun kuluu keskimäärin 158 päivää, vesiasioissa 266 päivää ja 
ympäristölupa-asioissa 171 päivää.  
 
Esittelijän valmisteltua asian hallintotuomioistuimen jäsenet perehtyvät siihen ennen asian 
ratkaisemista. Käytännössä tähän vaiheeseen varataan useissa hallinto-oikeuksissa kahdesta 
kolmeen viikkoa. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa varataan jäsenille yhteensä seitsemän 
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päivää aikaa perehtyä asiaan ennen istuntoa. Esittely tapahtuu istunnossa kirjallisen päätösesi-
tyksen pohjalta. Asian ratkaisemista lykätään harvoin toiseen istuntoon. 
 
Istunnon jälkeen päätöstä muokataan, mikäli se on tarpeen. Lopputoimiin kuuluu myös tal-
tioluonnoksen tarkastaminen, taltion allekirjoittaminen, päätöksen postittaminen ja mahdolli-
nen ratkaisusta tiedottaminen.  
 
 
4 VALITUSTEN MÄÄRÄT JA KÄSITTELYAJAT 
 
Kaikki hallintotuomioistuimissa käsiteltävät asiat  
 
Hallinto-oikeuksiin saapui vuonna 2003 yhteensä 20 836 asiaa, joka on noin 900 asiaa vä-
hemmän kuin edellisenä vuonna. Käsittelyaika oli vuonna 2003 keskimäärin 9,4 kuukautta. 
Saapuneiden ja vireillä olevien asioiden määrän perusteella voidaan arvioida, että vuonna 
2004 keskimääräiseksi käsittelyajaksi muodostuu noin 8,5 kuukautta. 
 
Seuraavassa taulukossa ovat hallinto-oikeuksiin saapuneet asiat, hallinto-oikeuksissa ratkais-
tut ja vuoden vaihteessa siirtyneet asiat sekä keskimääräiset käsittelyajat kaikissa asioissa 
vuosina 1998 - 2003. Taulukosta ilmenee, että vireillä olevien asioiden määrä on tänä aikana 
noussut ja käsittelyajat ovat kasvaneet. Vuonna 2003 käsittelyajat pitenivät kaikissa hallinto-
oikeuksissa, vaikka saapuneiden asioiden määrä laski jonkin verran ja ratkaistujen asioiden 
määrä nousi edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Suurimman asiaryhmän hallinto-oikeuksissa muodostavat sosiaaliasiat (30 prosenttia), joissa 
on erityisiä tarpeita joutuisaan käsittelyyn. Joutuisan käsittelyn tarpeita on myös maankäyttö- 
ja ympäristöasioissa, joiden osuus kaikista asioista on noin 16 prosenttia. Lisäksi erityisiä 
joutuisuustarpeita on ulkomaalaisasioissa, joita on noin 10 prosenttia juttumäärästä. Kiireel-
lisintä käsittelyä vaativat ulkomaalaisasiat käsitellään Helsingin hallinto-oikeudessa, jossa 
ulkomaalaisasioiden osuus on noin 20 prosenttia kaikista asioista. 
 
Käsittelyajat eroavat huomattavasti toisistaan eri hallinto-oikeuksissa. Vuonna 2003 lyhin 
keskimääräinen käsittelyaika kaikissa asioissa oli 7 kuukautta (Vaasa) ja pisin 11,6 kuukautta 
(Kouvola). 
 
 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Saapuneet 19 208 19 102 20 076 20 401 21 714 20 836 
Ratkaistu 19 549 17 533 18 217 18 439 19 842 21 236 
Siirtyneet 8 869 9 726 11 440 13 340 15 202 14 784 
Keskimääräinen 
käsittelyaika 

6 kk 6,1 kk 6,5 kk 8 kk 8 kk 9,4 kk 

 
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui vuonna 2003 yhteensä 3 806 valitusta. Samana vuon-
na ratkaistiin 3 889 valitusta. Keskimääräinen käsittelyaika oli 11 kuukautta. 
 
Seuraavassa taulukossa ovat korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneet asiat, korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa ratkaistut ja vuoden vaihteessa siirtyneet asiat sekä keskimääräiset käsitte-
lyajat kaikissa asioissa vuosina 1998 - 2003. 
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 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Saapuneet 4 904 4 372 3 691 3 752 4 036 3 806 
Ratkaistu 3 565 4 701 4574 3 612 3 778 3 889 
Siirtyneet 4 441 4 094 3 183 3 281 3 486 3 366 
Keskimääräinen 
käsittelyaika 

10 kk 8,5 kk 13,5 kk 10,9 kk 11,2 kk 11,0 kk 

 
 
Kaavoitus- ja rakennusasiat 
 
Kaavoitusta ja sitä edeltäviä lupia koskevat valitukset tulivat hallinto-oikeuksien ratkaistavik-
si vuoden 2000 alusta, joten ne ovat uusi asiaryhmä hallinto-oikeuksissa. Vuoden 2003 lopus-
sa hallinto-oikeuksissa oli vireillä yhteensä 512 kaavavalitusta, joista 108 oli ollut vireillä 
vuotta pidemmän ajan. Kaavavalituksia saapui hallinto-oikeuksiin vuonna 2003 yhteensä 477 
ja niitä ratkaistiin 479. Tilanne oli parempi kuin edellisenä vuonna (2002), jolloin kaavavali-
tuksia oli saapunut hallinto-oikeuksiin yhteensä 516 ja niitä oli ratkaistu 452. 
 
Seuraavassa taulukossa ovat ratkaistujen kaavavalitusten määrät ja ratkaistujen kaavavalitus-
ten keskimääräiset käsittelyajat hallinto-oikeuksittain vuosina 2001-2003. Vuoden 2000 aika-
na ratkaistiin hallinto-oikeuksissa kaavoitusta koskevia valituksia siirtymäkauden vuoksi hy-
vin vähän. Tästä syystä vuosi 2000 ei ole mukana taulukossa. 
 
Taulukosta ilmenee, että vuonna 2003 keskimääräinen käsittelyaika ei enää ole pidentynyt, 
mutta hallinto-oikeuksien välillä on erittäin suuria eroja käsittelyajoissa. Keskimääräiset käsit-
telyajat vaihtelivat vuonna 2003 runsaasta puolesta vuodesta (Vaasa) lähes kahteen vuoteen 
(Kuopio).  
 
 
 2001 2002 2003 
Helsinki  87     - 12,3 kk  70     -  9,7 kk  99    - 12,4 kk 
Hämeenlinna  62     - 11,4 kk  55     - 12,1 kk 116    - 12,5 kk 
Kouvola  18     - 12 kk  53     - 15,2 kk  39     - 13,8 kk 
Kuopio  23     - 11,1 kk  69     - 21 kk  64     - 21,5 kk 
Rovaniemi  14     -  9,1 kk  24     - 13,6 kk  21     -  8,6 kk 
Oulu  14     - 13,9 kk  63     - 12,6 kk  57     - 10,8 kk 
Turku  35     -  8,2 kk  99     - 12,9 kk  66     - 15,9 kk 
Vaasa  53     - 11,6 kk  19     -  9,4 kk  17     -  6,8 kk 
yhteensä 306   - 11,3 kk 452    - 13,7 kk 479    - 13,7 kk 
 
 
Seuraavasta kuviosta 1 ilmenee valitusten keskimääräinen käsittelyaika hallinto-oikeuksissa 
kaavoitus- ja rakentamisasioissa asiaryhmittäin vuosina 2000-2003. Yhteiskunnallisesti mer-
kittävien hankkeiden ja asuntotuotannon kannalta asemakaavataso on tärkein. Asemakaavois-
ta tehtyjä valituksia on käsitelty hallinto-oikeuksissa nopeammin kuin muista kaavoista tehty-
jä valituksia (ranta-asemakaavat, yleiskaavat, rantayleiskaavat). Asemakaavoista tehtyjen va-
litusten keskimääräiset käsittelyajat ovat vuosina 2001 ja 2002 olleet hieman alle vuoden. 
Vuoden 2003 tietoja asemakaavoista tehdyistä valituksista ei vielä ole saatavissa. 
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Kuvio 1: Hallinto-oikeuksien käsittelyaikojen muutos vuosina 2000-2003 kaava-, poikkeamis- 
ja rakennuslupa-asioissa 
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 * Vuoden 2003 tietoja ei ole vielä saatavissa 
 
 
Maankäyttö- ja rakennuslakia säädettäessä tavoitteena oli vuorovaikutuksen kautta vähentää 
tarvetta muutoksenhakuun. Julkisessa keskustelussa on tuotu esiin, ettei tämä tavoite olisi 
toteutunut toivotulla tavalla. Valitusten määrien tarkastelu ei näytä tukevan tällaista näkemys-
tä. 
 
Tarkasteltaessa valituskaavojen suhteellista osuutta kaikista asemakaavoista voidaan nähdä, 
että valituskaavojen osuus on maankäyttö- ja rakennuslain aikana pysynyt suunnilleen samalla 
tasolla kuin vanhan rakennuslain aikana eli noin 7-9 prosenttina kaikista kaavoista. Tarkaste-
lussa ovat olleet mukana vuodet 1995-1998 sekä 2001 ja 2002. Rakennuslain viimeinen vo i-
massaolovuosi sekä maankäyttö- ja rakennuslain ensimmäinen vuosi on jätetty tarkastelun 
ulkopuolelle siirtymävaiheesta johtuvan tavanomaisesta poikkeavan tilanteen vuoksi. Hyväk-
syttyjen asemakaavojen kokonaismäärä on noussut vuodesta 1995 vuoteen 1998 noin 1100 
kaavasta noin 1300 kaavaan ja sen jälkeen pysynyt noin 1300 kaavan vuosittaisella tasolla. 
Kaavojen kokonaismäärän nousun vuoksi valituskaavojen lukumäärä on noussut hieman eli 
noin 90 kaavasta noin 120:een. Tämä ilmenee kuvioista 2 ja 3.  
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Kuvio 2: Asemakaavojen määrät 1995-2002 
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Kuviosta 3 ilmenee, että valituskaavojen osuudessa on tapahtunut maan eri osissa hieman eri 
suuntaan menevää kehitystä: Helsingin, Espoon ja Vantaan osalta valituskaavojen osuus kai-
kista asemakaavoista on laskenut noin 18 prosentista noin 9 prosenttiin, kun taas muiden kun-
tien osalta se on hienoisesti noussut noin vajaasta 8 prosentista 9 prosenttiin. 
 
Kuviosta 4 ilmenee, että tarkasteltaessa pidempää aikajaksoa pääkaupunkiseudun suurissa 
kaupungeissa 1970- luvulta 2000- luvulle on valituskaavojen suhteellinen osuus laskenut mer-
kittävästi. Valituskaavojen osuus on esimerkiksi Espoossa laskenut noin 60 prosentista 10 
prosenttiin ja Vantaalla vastaavasti noin 35 prosentista 14 prosenttiin. Helsingissä muutos on 
ollut lievempi, sillä valituskaavojen osuus on laskenut noin 14 prosentista 6 prosenttiin. 
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Kuvio 3: Valitusherkkyyden muutos 1995 - 2002 
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Kuvio 4: Valitusasemakaavojen osuudet pääkaupunkiseudulla 1976-2003 
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Vaikka valitusherkkyys ei asemakaava-asioissa ole mainittavasti noussut uuden lain myötä, 
valitukset kohdistuvat kuitenkin pääasiassa merkittävimpiin, kuntalaisia yleisesti kiinnostaviin 
kaavoihin. Yhteiskunnallisesti merkittäviä hankkeita ja merkittäviä asuntoalueita käsittävät 
kaavat ovat siten usein valituskaavoja. Kunnat voivat maapoliittisin keinoin ja riittävällä kaa-
vavaraumalla vähentää kaavavalitusten käsittelyn aiheuttamia vaikutuksia kunnan kehittämi-
seen. 
 
Hallinto-oikeuden päätöksestä voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkeimmas-
sa hallinto-oikeudessa ratkaistiin vuonna 2003 yhteensä 122 maankäyttö- ja rakennuslain so-
veltamista koskevaa kaavavalitusasiaa. Lisäksi ratkaistiin 48 kaavavalitusasiaa, joissa oli kyse 
ennen maankäyttö- ja rakennuslain voimaantuloa eli ennen vuotta 2000 voimassa olleen lain-
säädännön soveltamisesta. 
 
Seuraavasta taulukosta ilmenee kaavatyypeittäin, kuinka monta maankäyttö- ja rakennuslain 
soveltamista koskevaa kaavavalitusasiaa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin vuosi-
na 2001-2003 sekä keskimääräiset käsittelyajat näissä asioissa. 
 
 
 2001 2002 2003 
Maakuntakaava 1        -  10,9 kk - 3         - 16,5 kk 
Yleiskaava - 2        -       5 kk 28       - 17,2 kk 
Asemakaava 7        -   6,2 kk 20      -  12,6 kk 81       - 12,4 kk 
Ranta-asemakaava - 2         - 19,2 kk 10      - 16,4 kk 
 
 
Tiesuunnitelmat 
 
Tiesuunnitelmat hyväksytään Tiehallinnossa tai liikenne- ja viestintäministeriössä. Tiesuunni-
telman hyväksymisesityksen käsittelyaika Tiehallinnossa (hyväksymisesityksen saapumisesta 
hyväksymispäätökseen) oli vuonna 2002 keskimäärin noin 2,5 kuukautta. Vastaava luku 
vuonna 2003 oli noin 2,2 kuukaut ta. Tämä aika vaikuttaa osaltaan siihen, kuinka nopeasti 
hankkeen toteuttaminen voidaan aloittaa siitä, kun tiesuunnitelma hallinnollisine aineistoineen 
on valmistunut. 
 
Tiehallinnon päätöksiin haetaan muutosta valittamalla alueelliseen hallinto-oikeuteen ja edel-
leen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksistä valitetaan 
korkeimpaan ha llinto-oikeuteen. 
 
Seuraavasta kuviosta 5 ilmenee, että hyväksymispäätösten osalta valitusherkkyys on vuodesta 
1996 vuoteen 2003 vaihdellut yleensä 15 prosentin ja 20 prosentin välillä. Vuosina 1999 ja 
2001 tehtyjen valitusten määrät nostavat pitkäaikaisen keskiarvon noin 20 prosenttiin, vaikka 
aikajakson valitustrendi on hiljalleen laskeva. 
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TIESUUNNITELMAT, JOISTA ON VALITETTU
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Kuvio5: Valitusten määrä ja valitusherkkyys tiesuunnitelmissa 1995 – 2003  
 
 
Vuonna 2001 hyväksytyistä tiesuunnitelmista on tällä hetkellä vielä kolmen valituksen käsit-
tely kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Tätä vanhempia tiesuunnitelmia ei ole enää 
valituskäsittelyssä. 
 
Vuonna 2002 hyväksyttiin 89 tiesuunnitelmaa, joista 87 hyväksyttiin Tiehallinnossa sekä kak-
si liikenne- ja viestintäministeriössä. Näistä 13 päätökseen (15%) haettiin muutosta. Kahden 
valituksen käsittely on vielä kesken hallinto-oikeudessa ja yhden valituksen korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa. Valitusten keskimääräinen käsittelyaika on ollut sekä hallinto-oikeudessa 
että korkeimmassa hallinto-oikeudessa hieman yli vuoden. 
 
Vuonna 2003 hyväksyttiin yhteensä 102 tiesuunnitelmaa, joista 101 hyväksyttiin Tiehallinnon 
keskushallinnossa 101 ja yksi liikenne- ja viestintäministeriössä, Näistä päätöksistä kuuteen-
toista (noin 16%) haettiin muutosta. 
 
 
5 VIREILLÄ OLEVAT HANKKEET ERI HALLINNONALOILLA 
 
5.1 Oikeusministeriön hallinnonala 
 
Hallintolaki (434/2003) tuli voimaan 1.1.2004. Laki täsmentää eräiltä osin hallintomenettely-
vaiheen sääntelyä. Erityislakien menettelysäännökset on arvioitava hallintolain valossa ja tar-
kistettava kuluvan vaalikauden aikana. 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden 10.3.2003 valtioneuvostolle tekemän esityksen pohjalta on 
tarkoitus antaa hallituksen esitys eduskunnalle keväällä 2004. Es itys sisältää muun ohessa 
eräitä valituslupasäännöksiä. Se sisältää myös säännöksiä, joilla rajoitetaan jatkomuutoksen-
hakua korkeimpaan hallinto-oikeuteen täytäntöönpanoa ja aloittamisoikeutta koskevissa asi-
oissa. Ympäristönsuojelulain osalta vastaavat muutokset on tarkoitus sisällyttää ympäristömi-
nisteriössä valmisteltavaan hallituksen esitykseen. 
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Oikeusministeriön tarkoituksena on laatia hallintolainkäytön kehittämisohjelma vuonna 2004. 
Tarkoituksena on selvittää muun muassa korkeimman hallinto-oikeuden roolia ja mahdolli-
suuksia rajoittaa jatkomuutoksenhakua korkeimpaan hallinto-oikeuteen eräissä asiaryhmissä. 
 
Vesilain kokonaisuudistusta valmistellaan toimikunnassa, jonka määräaika päättyy 1.6.2004. 
 
Hallinto-oikeuksien virkarakennetta on tarkoitus kehittää tuomaripainotteiseen suuntaan. Tä-
män suuntaisesti hallinto-oikeuksissa lisättiin vuonna 2004 vakinaisten tuomareiden määrää 
seitsemällä ja lakkautettiin sama määrä esittelijän virkoja. Oikeusministeriö on 30.1.2004 
asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hallinto-oikeuksien oikeudenkäyntime-
nettelyn ja vireillä olevan tuomareiden koulutusjärjestelmän uudistamisen vaatimat muutokset 
hallinto-oikeuksien henkilöstön määrään ja rakenteeseen. Lisäksi on tarkoitus asettaa keväällä 
2004 työryhmä selvittämään mahdollisuuksia keventää hallinto-oikeuksien kokoonpanoja 
eräissä asiaryhmissä. 
 
Hallinto-oikeuksien sisäisiä menettelytapoja on selvitetty hallinto-oikeuksien ylituomareiden 
käynnistämässä hankkeessa (Hallinto-oikeuksien työmenetelmäselvitys. Anja Sahla - Heikki 
Jukarainen 2003). Tarkoituksena on jatkaa hallinto-oikeuksien sisäisten menettelytapojen ke-
hittämistä. 
 
 
5.2 Ympäristöministeriön hallinnonala 
 
Ympäristöministeriö asetti keväällä 2000 laajapohjaisen yhteistyöryhmän maankäyttö- ja ra-
kennuslain toimivuuden seurantaa ja arviointia varten. Keväällä 2002 julkaistiin raportti en-
simmäisen arvioinnin tuloksista (Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus. Arvio laista saaduis-
ta kokemuksis ta. Suomen ympäristö 565). Raportissa todettiin muutoksenhakujärjestelmän 
toimivuudesta, että hallinto-oikeudet olivat siihen mennessä selviytyneet niille tulleiden uus i-
en valitusasioiden käsittelystä kohtuullisessa ajassa. Tuolloin oli kuitenkin nähtävissä, että 
käsittelyajat hallinto-oikeuksissa olivat pidentymässä. 
 
Ympäristöministeriö käynnistää vuonna 2004 lain toimivuutta koskevan seurannan ja selvi-
tysten tulokset yhteen kokoavan arviointiraportin laatimisen siten, että raportti valmistuu vuo-
den 2005 alkupuolella. Sen jälkeen tullaan arvioimaan mahdollisten uusien laintarkistusten 
tarvetta. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden seurantaa koskevan vuoden 2002 seurantaraportin 
ehdotusten pohjalta on ympäristöministeriössä valmisteltu hallituksen esitys maankäyttö- ja 
rakennuslain tarkistamiseksi. Esitys on annettu eduskunnalle joulukuussa 2003 (HE 164/2003 
vp). Esitys ei kuitenkaan sisällä muutoksenhakua koskevia muutosehdotuksia, vaan ehdotuk-
set koskevat pääasiassa lain eri välineiden käytön toimivuuden parantamista ja joustavoitta-
mista. 
 
Ympäristöministeriössä on konsulttityönä käynnissä muutoksenhakujärjestelmän toimivuutta 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa asioissa koskeva tutkimus, jossa selvitetään muun 
muassa valitusperusteita, valittajaryhmiä ja hallinto-oikeuksien ratkaisujen sisältöä sekä nii-
den pysyvyyttä korkeimmassa ha llinto-oikeudessa. Selvitys valmistuu vuoden 2004 alussa. 
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Ympäristöministeriössä on vireillä myös selvitys maankäytön konflikteista ja niiden ratkaisu-
mahdollisuuksista kaavoituksessa. Tarkoituksena on auttaa tunnistamaan konfliktien synnyn 
mekanismeja kaavoitusprosessissa ja kehittää kaavoituksen sujuvuutta tukevia konfliktinrat-
kaisumenetelmiä. Tämä selvitys samoin kuin seuraavana mainittu tutkimushanke palvelevat 
osaltaan myös hallitusohjelman tavoitetta selvittää mahdollisuuksia vähentää tarvetta valitta-
miseen. Tutkimus valmistuu vuoden 2004 loppuun mennessä. 
 
Osallistumisen seuranta ja arviointi -hankkeessa (OSSE) seurataan ja arvioidaan konkreettis-
ten kaavahankkeiden avulla kaavaprosessien toimivuutta vuorovaikutuksen toteutumisen nä-
kökulmasta ja kehitetään siihen liittyviä menettelyjä. Selvityksen ensimmäinen osa on julkais-
tu vuoden 2003 lopussa ja hanke jatkuu vuonna 2004. 
 
Kaavoitusta palvelevien selvitysten ja vaikutusten arvioinnin sisällön kehittämisen koor-
dinointi -hankkeessa (KASEVA) etsitään työkaluja selvitystarpeen suuntaamiseen kaavoitus-
tehtävän kannalta olennaisiin kysymyksiin, selvitysten ja arviointien mitoittamiseen kaavo i-
tustehtävän kannalta sopivaan vaatimustasoon sekä ajoittamiseen niin, että osapuolet pystyvät 
muodostamaan yhteistä käsitystä em. kysymyksistä prosessin kannalta oikeissa suunnittelu-
vaiheissa. Tapaustutkimuksen ensimmäinen vaihe valmistuu keväällä 2004 ja toinen vaihe 
vuoden 2004 loppuun mennessä. 
 
Hallitus antoi 18.12.2003 eduskunnalle esityksen (HE 165/2003 vp) tiedon saannista, yleisön 
osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioihin 
tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä eli niin sanotun Århusin yleissopimuksen hyväksy-
misestä. Hallituksen esityksessä on katsottu Suomen lainsäädännön täyttävän pääpiirteissään 
yleissopimuksen vaatimukset. Eräistä kaasuputkia, rautatiehankkeita ja sähkönsiirtohankkeita 
sekä ydinvoimaloita koskevista päätöksistä ei kuitenkaan ole ollut mahdollisuuksia hakea 
muutosta valittamalla yleissopimuksen tarkoittamalla tavalla. Valitusoikeutta laajennetaan 
näiltä osin koskemaan myös ympäristöjärjestöjä. Ympäristönsuojelulain ja maankäyttö- ja 
rakennuslain muutoksenhakuoikeutta koskevat säännökset vastaavat Århusin yleissopimusta, 
joten yleissopimuksen ratifiointi ei edellytä esimerkiksi valitusoikeuden laajentamista. 
 
Euroopan yhteisö on myös valmistelemassa Århusin yleissopimuksen ratifiointia. Yhteisö on 
antanut jäsenvaltioita koskien Århusin yleissopimukseen perustuvina ympäristötiedon julk i-
sesta saatavuudesta annetun direktiivin 2003/4/EY sekä yleisön osallistumisesta tiettyjen ym-
päristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston direktiivien 
85/447/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta yleisön osallistumisen sekä muutoksenhaku- ja vi-
reillepano-oikeuden osalta koskevan direktiivin 2003/35/EY. Lisäksi komissio on antanut 
ehdotuksen muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa koskevaksi direktii-
viksi (KOM (2003) 624 final). Viimeksi mainittu direktiiviehdotus poikkeaa Århusin yleisso-
pimuksesta lähinnä siltä osin, että siinä edellytettäisiin pakollista oikaisuvaatimusmenettelyä 
viranomaisen päätöksestä ennen va rsinaista muutoksenhakua. Myös puheoikeuden omaavien 
ympäristöjärjestöjen määrittely eroaa Suomessa omaksutusta. 
 
 
5.3 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 
 
Liikennehankkeiden hallinnollisten menettelyjen kehittämistä on valmisteltu työryhmässä, 
jonka mietintö luovutettiin 25.8.2003 (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisu 36/2003). 
Työryhmä korosti ehdotuksissaan selkeitä vuorovaikutteisia hallintomenettelyjä, laadukasta ja 
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riittävään selvitykseen perustuvaa päätöksentekoa, päätöksen merkitykseen suhteutettua muu-
toksenhakua ja valmisteluprosessin tehostamista hallintolainkäytössä. Mietinnössä ehdotettiin 
muun muassa, että 

- asiakirjat laaditaan selkeiksi ja ymmärrettäviksi, 
- kansalaisten osallistumismahdollisuudet ja neuvonta järjestetään mahdollisimman te-

hokkaasti ja joustavasti, 
- hallintomenettelyjen päällekkäisyydestä luovutaan radanrakentamisen lainsäädäntöä 

kehittämällä, 
- laadukkaan päätöksenteon turvaamiseksi tehdään riittävät selvitykset ja  
- lausunnot annetaan määräajassa. 

 
Liikennehankkeiden ympäristöhaittojen vähentämisen kustannuksia on tarkasteltu työryhmäs-
sä, jonka mietintö luovutettiin 25.8.2003 (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisu 37/2003). 
Työryhmän mukaan ympäristöhaittojen lieventämiskustannukset ovat osa hankkeen kustan-
nuksia, joita ilman hanketta ei voida toteuttaa. 
 
Hallituksen esitys yleisiä teitä koskevan lainsäädännön uudistamiseksi on tarkoitus antaa 
eduskunnalle helmikuussa 2004. Esitykseen on tarkoitus sisällyttää ehdotus säännökseksi va-
lituksen kiireellisestä käsittelystä. 
 
Rautateiden suunnittelua ja rakentamista koskevan lain (ratalain) valmistelu on vireillä lii-
kenne- ja viestintäministeriössä. Ratojen rakentamiseen liittyvä suunnittelu-, osallistumis- ja 
muutoksenhakujärjestelmä on tarkoitus sisällyttää lakiin. Ratasuunnitelman hyväksymisme-
nettely korvaisi osan luvista, jotka nykyisin joudutaan hakemaan erikseen. Esitykseen on tar-
koitus sisällyttää myös ehdotus säännökseksi valituksen kiireellisestä käsittelystä. 
 
Ministerityöryhmä on vuosina 2003-2004 valmistellut liikennepolitiikan linjauksia ja liiken-
neväylien investointiohjelmaa. Ehdotus valmistuu alkuvuodesta 2004. Liikenneväylien kehit-
tämishankkeet ovat yleensä suuria, vähintään kymmenen miljoonan euron arvoisia investoin-
teja. Valtakunnallisesti merkittävistä investoinneista tulisi päättää useamman vuoden mittais-
ten investointiohjelmien puitteissa. Useammaksi vuodeksi kerralla tehtävät päätökset lisäävät 
liikkumavaraa hankkeiden ajoituksessa ja tehostavat hankkeiden toteuttamista. Kun investoin-
tiohjelmaan sisältyvistä hankkeista on sovittu, voidaan keskittyä toteutuksen kannalta kulloin-
kin ajankohtaisten hankkeiden suunnitteluun ja lupa- ja lunastusmenettelyihin sekä toteuttaa 
hankkeet niiden täytäntöönpanokelpoisuuden mukaisessa järjestyksessä. 
 
 
6 KEHITTÄMISEN ARVIOINTIA 
 
Julkisessa keskustelussa ja työryhmän työssä on tullut esille erilaisia toimenpide-ehdotuksia 
valitusten käsittelyn nopeuttamiseksi. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti näihin mahdollisiin 
kehittämistoimiin liittyviä näkökohtia. 
 
 
Voidaanko valitukseen oikeutettujen piiriä rajata? 
 
Kunnan kaavoituspäätökset vaikuttavat useimmiten kaikkiin kunnan jäseniin, vaikka varsi-
nainen kaava-alue ei olisikaan heidän kotinsa tai työpaikkansa välittömässä lähe isyydessä. 
Päätös voi liittyä esimerkiksi palveluihin, liikenneyhteyksiin, kunnan talouteen tai rakennetun 
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ympäristön vaalimiseen. Valitusoikeus kunnan viranomaisen kaavoituspäätökseen on perin-
teisesti perustunut kunnan jäsenyyteen. Tämän oikeuden rajoittamista ei työryhmän käsityk-
sen mukaan voida pitää perusteltuna. 
 
Julkisessa keskustelussa on kiinnitetty huomiota myös viranomaisten ja järjestöjen valitusoi-
keuteen. Kuntakaavoituksessa (yleis- ja asemakaavoitus) siirryttiin valtion valvonnassa vah-
vistusmenettelystä siihen, että ympäristökeskukset tarvittaessa käyttävät joko oikaisukehotus-
ta tai valitusoikeutta kunnan kaavapäätöksiin. Muiden viranomaisten valitusoikeus kirjattiin 
myös erityislakiin hallintolainkäyttölain yleisen säännöksen ohella. Paikallisten yhteisöjen 
valitusoikeutta laajennettiin niiden toimialueen kuntiin toimialaansa kuuluvissa asioissa. Laa-
jennus ei ollut merkittävä, sillä yhteisöillä olisi ollut valitusoikeus rekisteröintikuntansa alu-
eella kunnan jäsenyyden perusteella. 
 
Alueelliset ympäristökeskukset ovat käyttäneet puuttumisoikeuttaan maankäyttö- ja rakennus-
lain soveltamisen  alkuvuosina hyvin maltillisesti. Kunnat  hyväksyvät  vuosittain  noin 1 400 
kaavaa, joista ympäristökeskukset tekevät valituksia vain noin 1,2 prosentissa tapauksista. 
Kun otetaan huomioon myös oikaisukehotukset, ovat ympäristökeskukset puuttuneet noin 
kahteen prosenttiin kaavoista (kaikissa tapauksissa, joissa on tehty oikaisukehotus, ei ole tehty 
valitusta). Valitusten ja oikaisukehotusten määrät ilmenevät seuraavasta taulukosta: 
 
 
 2000 2001 2002 2003 
Oikaisukehotukset 27 19 14 18 
Valitukset 11 12 17 17 
Yhteensä 38 31 31 35 
 
Muutoksenhausta ajalta 1.7.2001 – 31.12.2002 tehty selvitys osoittaa, että alueelliset ympäris-
tökeskukset ovat valittaneet tänä aikana yhteensä 16 kaavasta (valituskaavojen kokonaismäärä 
173). Ympäristökeskukset ovat olleet ainoana  valittajana vain viidessä kaavassa. Muissa tapa-
uksissa se on ollut yhtenä valittajana muiden joukossa. Suhteellisesti eniten ympäristökeskuk-
set ovat valittaneet ranta-asemakaavoista ja yleiskaavoista. Asemakaavoista ympäristökeskus-
ten valitusten osuus on ollut alle kaksi prosenttia. Työryhmän käsityksen mukaan ei ole perus-
teita puuttua ympäristökeskusten valitusoikeuteen.  
 
Järjestöt eivät juuri ole käyttäneet laajennettua valitusoikeutta. Maankäyttö- ja rakennuslain 
ensimmäisten puolentoista vuoden aikana vain parissa kaavassa valitusoikeus perustui yhtei-
sön alueelliseen valitusoikeuteen. Nämä tapaukset liittyivät vähittäiskaupan suuryksiköiden 
kaavoitushankkeisiin. 
 
Liikennehankkeiden hallinnollisten menettelyjen kehittämistä selvittänyt työryhmä katsoi 
yksimielisesti, että viranomaisten valitusoikeus tulee säilyttää. Viranomainen tutkii asian pe-
rusteellisesti ennen kuin päättää valituksen tekemisestä. Viranomaisella tulee olla mahdolli-
suus asiantuntijana vaikuttaa sekä yksityisten että muiden viranomaisten hankkeisiin ja puo-
lustaa omaa hankettaan. Järjestöjen valitusoikeuden osalta liikennehankkeita selvittänyt työ-
ryhmä totesi, että järjestöt tekevät valituksia vähän ja että ne valittavat usein yhdessä yksityis-
ten henkilöiden kanssa. Järjestöt ovat harvoin ainoita tahoja, jotka valittavat päätöksestä. 
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Valituskiellot  
 
Perustuslain säännökset ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen määräykset edellyttävät yksilön 
oikeutta tai velvollisuutta koskevissa asioissa muutoksenhakumahdollisuutta tuomioistuimeen 
tai muuhun riippumattomaan lainkäyttöelimeen. Suomessa on kaikissa hallintoasioissa lähtö-
kohtana kaksiasteinen muutoksenhakujärjestelmä. Koska yhteiskunnan tai alueiden kehittämi-
sen kannalta merkittävät asiat ovat merkittäviä myös oikeussuojan kannalta, eivät valituskie l-
lot voi työryhmän käsityksen mukaan tulla kyseeseen näissä asioissa edes muutoksenhaussa 
korkeimpaan ha llinto-oikeuteen. 
 
Muutoksenhaun rajoittaminen ei liene mahdollista myöskään niin, että muutosta ei saisi enää 
jossain vaiheessa hakea, jos on ollut mahdollisuus tehdä muistutus tai valittaa edeltävässä 
vaiheessa. Kaavoituksen tai liikennehankkeen suunnittelun eri vaiheissa ratkaistaan yleensä 
erilaisia kysymyksiä, joten valituksissakaan ei yleensä voi olla kyse samoista perusteista. 
Myöskään valituksen tekemiseen oikeutetut asianosaiset eivät ole kaikissa vaiheissa samoja. 
Valitusoikeuden liittäminen muistutuksen tekemiseen voisi merkitä käytännössä sitä, että 
muistutuksia tehtäisiin useissa tapauksissa vain valitusoikeuden säilyttämiseksi. 
 
Nykyis tä maankäyttö- ja rakennuslakia edeltäneessä rakennuslaissa oli voimassa noin kym-
menen vuoden ajan säännös, jolla rajoitettiin jatkovalitusta ministeriön tai ympäristökeskuk-
sen valituksen hylkäävästä päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valittaa ei 
saanut enää asemakaava-asioissa (tai rakennuskaava-asioissa) siltä osin kuin alueen maan-
käyttö oli jo ratkaistu oikeusvaikutteisessa, päätösvallan kunnalle siirtävässä yleiskaavassa. 
Tämän rajoituksen merkitys jäi melko vähäiseksi, mikä on saattanut osaltaan johtua laissa 
tarkoitettujen delegoivien yleiskaavojen määrästä (noin joka kolmas vahvistetuista yleiskaa-
voista oli delegoiva). Enemmän rajoituksen käyttöä esti se, että asemakaavassa ratkaistiin 
yleiskaavaa tarkempia maankäyttökysymyksiä, joihin valitus kohdistui ja joita ei vielä oltu 
ratkaistu yleiskaavassa. Uuteen maankäyttö- ja rakennuslakiin ei otettu vastaavaa säännöstä. 
 
Yleisistä teistä annetun lain 105 a §:n perusteella yleis- ja tiesuunnitelmien hyväksymispää-
töksiin ei saa hakea valittamalla muutosta siltä osin kuin tien sijainti ja tekniset ratkaisut on jo 
hyväksytty lainvoimaisessa asema- tai yleiskaavassa. Tiesuunnitelmaan ei myöskään saa ha-
kea muutosta siltä osin kuin tien sijainti ja tekniset ratkaisut on hyväksytty lainvoimaisessa 
yleissuunnitelmassa. Säännöstä sovelletaan yleissuunnitelmiin, joiden valmistelu on aloitettu 
1.1.1999 jälkeen, joten sen todellisesta vaikutuksesta ei ole vielä paljon kokemuksia. Ilmeistä 
on, että muutoksenhakuja tehdään säännöksessä tarkoitetusta valituskiellosta huolimatta, kos-
ka tien sijainti ja tekniset ratkaisut tarkentuvat yleensä yleis- ja tiesuunnittelussa. 
 
 
Valituslupajärjestelmä 
 
Valituslupajärjestelmä muutoksenhaussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen on nykyisin käytös-
sä vain poikkeuksellisesti muutamissa asiaryhmissä (veroasiat, ulkomaalaisasiat, toimeentulo-
tukiasiat). Kunnallisvalitusasioissa ei muutoksenhakua korkeimpaan hallinto-oikeuteen ole 
missään asiaryhmässä rajoitettu valituslupajärjestelmällä tai muullakaan tavoin. 
 
Valituslupajärjestelmä soveltuu parhaiten asiaryhmiin, joissa samankaltaisia asioita on mää-
rällisesti paljon ja joissa samankaltaiset tapaukset usein toistuvat. Tällöin korkein hallinto-
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oikeus voi antaa ratkaisun vain tapauksissa, joissa on ratkaisukäytännön yhtenäisyyden vuoksi 
tai muusta erityisestä syystä tarpeen saada asiasta ylimmän oikeusasteen ratkaisu. 
 
Valituslupajärjestelmä ei työryhmän käsityksen mukaan sovellu yhteiskunnan tai alueiden 
kehittämisen kannalta merkittäviin asioihin. Näillä asioilla on liittymiä perusoikeuksiin ja ne 
ovat muutoinkin merkittäviä asioita sekä yleisesti arvioituna että yksityisten asianosaisten ja 
kunnan jäsenten kannalta. Näissä asioissa annettavat ratkaisut ovat pääosin tapauskohtaisia 
eivätkä ne siten ole yleensä luonteeltaan ennakkopäätöksiä, joista ilmenevää ratkaisukäytän-
töä voitaisiin soveltaa myös muissa samankaltaisissa tapauksissa. 
 
Valituslupajärjestelmää voidaan sen sijaan harkita sellaisissa merkitykseltään vähä isemmissä 
asioissa, joita on määrällisesti paljon ja joissa tapaukset ovat usein samankaltaisia. Työryh-
män käsityksen mukaan olisi tarpeen selvittää, millaisissa asiaryhmissä voitaisiin ottaa käyt-
töön valituslupajärjestelmä muutoksenhaussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tällaisia asio i-
ta voisivat ilmeisesti olla esimerkiksi rakennuslupa-asiat, joille suunnittelu on antanut riittävät 
reunaehdot. Valituslupajärjestelmän käyttöönottaminen näissä asioissa nopeuttaisi osaltaan 
näiden vähemmän merkittävien asioiden käsittelyä. Se parantaisi myös korkeimman ha llinto-
oikeuden mahdollisuuksia käsitellä muita asioita - esimerkiksi yhteiskunnallisesti merkittäviä 
valitusasioita - nykyistä nopeammin. 
 
Hallinto-oikeuksien virkarakenne, ratkaisukokoonpanot ja resurssit 
 
Tällä hetkellä hallinto-oikeuksien kokoonpanoja koskevat säännökset eivät mahdollista sitä, 
että hallinto-oikeuden ratkaisukokoonpanossa otetaan huomioon asian laatu tai sen merkitys 
hakijan oikeusturvan kannalta. Hallinto-oikeudet toimivat kollegiona siten, että päätöksente-
koon osallistuu tavallisesti kolme tuomaria, jotka tekevät ratkaisunsa esittelijän valmisteleman 
päätösehdotuksen pohjalta. Tällaista kollegiaalista päätöksentekojärjestelmää voidaan pitää 
yleisesti ottaen perusteltuna, sillä Suomessa on hallintolainkäytössä kaksiasteinen tuomiois-
tuinjärjestelmä. Mikäli siirryttäisiin laajasti siihen, että alemmalla tuomioistuintasolla päätös 
tehtäisiin yhden tai kahden tuomarin kokoonpanossa, voisi ratkaisukäytännön yhdenmukai-
suus vaarantua. 
 
Oikeusturvaodotukset ja -vaatimukset ovat kuitenkin erityyppisissä asioissa erilaisia. Ko-
koonpanon keventäminen yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden käsittelyssä ei työryhmän 
käsityksen mukaan ole perusteltua, mutta sitä voitaisiin harkita sellaisissa oikeudellisesti yk-
sinkertaisissa asiaryhmissä, joissa se ei vaarantaisi oikeusturvaa. Tällöin voitaisiin hallinto-
oikeuksien voimavaroja kohdentaa nykyistä paremmin merkittävien asioiden käsittelemiseen. 
 
Hallinto-oikeuksissa voidaan myös kehittää virkarakennetta tuomaripainotteiseen suuntaan 
luopumalla esittelijäviroista ja perustamalla niiden tilalle uusia tuomarin virkoja. Tällöin tuo-
marit, jotka toimivat asiasta päättävänä tuomarina kollegiossa, voivat samalla huolehtia mate-
riaalisesta prosessinjohdosta, päätösluonnoksen laatimisesta ja asian esittelemisestä istunnos-
sa. Hallinto-oikeuksien virkarakennetta on jo kehitetty tähän suuntaan, sillä vuoden 2004 
alusta hallinto-oikeuksissa lakkautettiin seitsemän esittelijän virkaa ja muutettiin ne tuomarin 
viroiksi. Henkilöstörakenteen kehittämistä on tarkoitus selvittää edelleen hallinto-oikeuksien 
eri henkilöstöryhmien ja oikeusministeriön edustajista koostuvassa työryhmässä. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain valmistelun yhteydessä arvioitiin, että näiden valitusasioiden 
ohjaaminen hallinto-oikeuksiin vastaa hallinto-oikeuksissa yhdeksän lakimiehen työpanosta. 
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Näitä lisäresursseja ei kuitenkaan saatu hallinto-oikeuksiin. Hallinto-oikeuksien henkilöstö-
määristä ks. liite II. 
 
Vuosien 2004-2007 kehysvalmistelussa oikeusministeriö ehdotti hallitusohjelmaan sisältyvän 
yhteiskunnallisesti merkittävien asioiden jouduttamistavoitteen johdosta 300 000 euron lisäys-
tä (viisi tuomarinvirkaa), mitä kehykseen ei kuitenkaan sisällytetty. Maankäyttö- ja rakennus-
asioiden käsittelyn jouduttamiseksi hallinto-oikeuksiin saatiin kuitenkin vuodeksi 2004 lisää 
kaksi määräaikaista tuomaria. Määräaikaisia tuomareita on vuonna 2004 yhteensä seitsemän. 
 
Nykyisin hallinto-oikeuksissa on 154 tuomaria, 133 esittelijää ja 141 kansliahenkilökuntaan 
kuuluvaa henkilöä. Hallinto-oikeuksien henkilöstömäärä (yhteensä noin 430 henkilötyövuo t-
ta) on pysynyt vuosina 2001-2004 lähes muuttumattomana. Henkilöstön määrää ei määräraho-
jen niukkuuden vuoksi ole voitu lisätä, vaikka asiamäärä on kasvanut. Hallinto-oikeuksiin on 
myös ohjattu useita uusia asiaryhmiä, joten hallinto-oikeuksien jutturakenne on muuttunut 
entistä monipuolisempaa asiantuntemusta vaativaksi. 
 
Useimmat työryhmän kuulemista asiantuntijoista ovat ehdottaneet hallinto-oikeuksien henki-
löresurssien lisäämistä, jotta valitusten käsittelyä voitaisiin nopeuttaa yhteiskunnallisesti mer-
kittävissä asioissa. 
 
Työryhmän käsityksen mukaan valitusten käsittelyä tulisi pyrkiä nopeuttamaan ensisijaisesti 
muiden keinojen kuin resurssien lisäämisen avulla. Hallinto-oikeuksien käsittelyajoissa on 
kuitenkin nykyisin suuria eroja hallinto-oikeuksien välillä. Tämä koskee sekä rakentamis- ja 
kaavoitusasioita että muita asiaryhmiä. Näiden alueellisten erojen tasaamiseksi ja kohtuutto-
mien käsittelyaikojen lyhentämiseksi on välttämätöntä lisätä hallinto-oikeuksien henkilö-
resursseja. Tämä on tarpeen myös sen vuoksi, että työryhmän muut ehdotukset - esimerkiksi 
hallinto-oikeuksien ratkaisukokoonpanon keventäminen eräissä asiaryhmissä - eivät vaikuta 
valitusten käsittelyaikoihin välittömästi vaan vähitellen. 
 
 
Erityisasiantuntemus hallinto-oikeuksissa 
 
Yhteiskunnallisesti merkittävien valitusasioiden käsittelyssä hallintotuomioistuimien henk i-
löstöltä vaaditaan usein ammattitaitoa ratkaista myös varsin vaikeita teknisiä ja ympäristön-
suojelullisia ongelmia. Tällaisten kysymysten ratkaisemisessa tarvittavaa erityisasiantunte-
musta voidaan hankkia hallinto-oikeuksiin monin erilaisin tavoin. 
 
Yhtenä vaihtoehtona on perustaa joko päätoimisia tai sivutoimisia tuomarinvirkoja, joiden 
kelpoisuusvaatimuksena on muu kuin juridinen koulutus. Lähes kaikki hallinto-oikeuksissa 
käsiteltävät asiat vaativat kuitenkin jossain määrin myös muuta kuin oikeudellista asiantunte-
musta. Kaikkia asiaryhmiä varten ei kuitenkaan voida perustaa erityisalojen asiantuntijoille 
tarkoitettuja tuomarinvirkoja. Kaavoitus- ja rakentamisasioissakin tarvitaan monenlaista eri-
tyisasiantuntemusta, joten erityiskokoonpanojen käyttämistä ei voida pitää perusteltuna rat-
kaisuna näissä asioissa. 
 
Erityisasiantuntemuksen lisäämiseksi tulisikin lisätä tuomarien erikoistumista. Tätä ehdote-
taan myös tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnössä (komiteanmietintö 2003:3 s. 
29 ja 334-339). Hallinto-oikeuksista useimmat ovat riittävän suuria virastoja erikoistumisen 
toteuttamiseksi. 
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Virkamiesvaihto hallintoviranomaisten kanssa voisi myös lisätä asiantuntemusta hallinto-
oikeudessa. Useat hallinto-oikeudet ovatkin viime vuosina pyrkineet lisäämään ammatillista 
osaamistaan juuri kaavoitusasioissa rekrytoimalla määräajaksi esittelijöiksi juristeja, joilla on 
ympäristökeskuksessa hankittua kokemusta päätöksenteosta maankäyttöasioissa. Tällaista 
menettelyä tulee tukea. 
 
Yhtenä erityisalojen osaamista edistävänä keinona on hallinto-oikeuksien henkilöstön täyden-
nyskoulutus, jossa voitaisiin nykyistä paremmin ottaa huomioon myös maankäyttö- ja raken-
nusasioiden ratkaisemisessa tarvittavan asiantuntemuksen turvaaminen. Oikeusministeriön 
tehtävänä on hallinnonalansa kehittämisestä vastaavana viranomaisena vastata osaltaan hallin-
totuomioistuinten henkilöstön täydennyskoulutuksesta. Koulutusta suunnitellaan ja toteute-
taan yhteistyössä hallinto-oikeuksien ja korkeimman hallinto-oikeuden kanssa. Tarkoituksena 
on, että tulevaisuudessa tuomarikoulutuslautakunta vastaisi tuomarikoulutuksesta oikeusmi-
nisteriön avustamana. 
 
 
Hallinto-oikeuksien menettelytavat 
 
Hallintolainkäytön menettelysäännökset on lainsäädännön tasolla laadittu joustaviksi, koska 
tuomioistuinkäsittelyyn tulevat hallintoasiat ja oikeussuojan tarve niissä saattavat poiketa suu-
resti toisistaan. Hallinto-oikeuksien tosiasialliset työskentelymenettelyt vo ivat asioiden laadun 
ja joustavien prosessisäännösten vuoksi poiketa paljonkin toisistaan. 
 
Hallintotuomioistuinten sisäisiä menettelytapoja on vuonna 2003 selvitetty korkeimman ha l-
linto-oikeuden osalta korkeimman hallinto-oikeuden omassa selvitystyössä ja hallinto-
oikeuksien osalta hallinto-oikeuksien ylituomareiden käynnistämässä hankkeessa (Hallinto-
oikeuksien työmenetelmäselvitys. Anja Sahla - Heikki Jukarainen 2003). Hallinto-oikeuksista 
tehdyn selvityksen tavoitteena on ollut ensi vaiheessa kartoittaa, millaisia erilaisia toimintata-
poja hallinto-oikeuksissa on ja tehdäänkö eri vaiheissa päällekkäistä työtä. Jatkotyössä tulisi 
pyrkiä vertaillen löytämään mahdollisimman tehokkaat, yhtenäiset ja samalla riittävän oikeus-
turvan takaavat menettelytavat. 
 
Tarkoituksenmukaisten menettelytapojen valitseminen ei pääsääntöisesti edellytä lainsäädän-
tötoimia vaan määrätietoista kehittämistä ja johtamista hallinto-oikeuksissa, jotka ovat riip-
pumattomia tuomioistuimia. Oikeusministeriön roolina on tukea hallintotuomioistuimissa 
tapahtuvaa kehittämistyötä. 
 
 
Oikeudenkäyntikulut ja/tai vahingonkorvaus 
 
Hallintolainkäytössä on nykyisin lähtökohtana, että asianosainen on velvollinen korvaamaan 
toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu 
ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa 
vahinkonaan. Yksityistä asianosaista ei kuitenkaan saa velvoittaa korvaamaan julkisen asian-
osaisen oikeudenkäyntikuluja, ellei yksityinen asianosainen ole esittänyt ilmeisen perustee-
tonta vaatimusta (hallintolainkäyttölain 74 §).  
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Käytännössä yksityinen asianosainen määrätään vain erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa 
korvaamaan viranomaisen oikeudenkäyntikuluja. Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvolli-
suutta arvioitaessa on otettava huomioon, että valituksen hylkääminen ei sinänsä merkitse 
valituksen perusteettomuutta. Yksityisen asianosaisen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvo l-
lisuuden tai vahingonkorvausvelvollisuuden laajentaminen nykyisestä voisi käytännössä estää 
muutoksenhakuoikeuden käyttämistä myös tapauksissa, joissa muutoksenhaku on perusteltua. 
 
 
7 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 
Työryhmän käsityksen mukaan valitusten käsittelyä hallintotuomioistuimissa ei voida nopeut-
taa millään yksittäisellä toimenpiteellä, vaan tilanteen parantamiseksi tarvitaan useita erilaisia 
kehittämistoimia. Työryhmä ehdottaa, että yhteiskunnan tai alueiden kehittämisen kannalta 
merkittävien hankkeiden nopeuttamiseksi toteutetaan tällä vaalikaudella seuraavat toimenp i-
teet. 
 
7.1 Menettelyn kehittäminen kaavoitusasioissa 
 
Ympäristöministeriö kehittää vireillä olevien selvitysten ja tutkimusten perusteella kaavoitus-
prosesseja niin, että jo valmisteluvaiheessa voidaan hallitusohjelman mukaisesti vähentää 
tarvetta valittamiseen. Edelleen ministeriö ohjaa kaavojen selvitysten ja vaikutusten arvioin-
nin tarpeen määrittelyä ja oikeaa ajoittamista kaavoituksen eri osapuolten käyttöön. Molempia 
kehittämiskohteita koskevat tutkimukset valmistuvat vuoden 2004 lopulla. 
 
Kuntia rohkaistaan hallitusohjelman mukaisesti käyttämään maapoliittisia keinoja riittävän 
kaavavarannon aikaansaamiseksi, mikä vähentää kaavavalitusten viivästyttävää vaikutusta 
kunnan asuntotuotannon ja muun toiminnan kehittämiseen. 
 
Ympäristöministeriö ja Suomen Kuntaliitto ohjeistavat kuntia niin, että kunnat esittäisivät 
hallinto-oikeuksille, mitä asemakaavoja kunnan kannalta on pidettävä yhteiskunnallisesti tai 
asuntotuotannon kannalta merkittävinä. Tämä auttaa hallinto-oikeuksia harkitsemaan valitus-
kaavojen kiireellisyyttä. 
 
Kuntia opastetaan lähettämään hallinto-oikeuden käyttöön jo alkuvaiheessa kaavojen valmis-
telussa ja hallinnollisessa käsittelyssä syntynyt riittävä aineisto sekä muu tarpeellinen aineisto 
kaavavalitusten tutkimista ja ratkaisemista varten. Tätä varten on tarpeellista tehdä tarkistus-
lista kuntien käyttöön. Tämä työ sopii parhaiten Suomen Kuntaliitolle. 
 
 
7.2 Suunnittelun ja menettelyn kehittäminen liikennehankkeissa 
 
Valtioneuvostossa toteutetaan valmisteltavana oleva ehdotus suurten liikennehankkeiden in-
vestointiohjelmaksi. Ohjelman tarkoituksena on, että valtakunnallisesti merkittävistä liiken-
nehankkeista päätetään useamman vuoden mittaisten investointiohjelmien muodossa. Tämä 
tehostaa hankkeiden toteuttamista. Ehdotus valmistuu alkuvuodesta 2004. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriössä viimeistellään maantielakia koskeva hallituksen esitys, 
joka annetaan eduskunnalle helmikuussa 2004. Lisäksi jatketaan ratalain valmistelua niin, että 
ratalakia koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle lokakuussa 2005. 
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Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toteutetaan vuonna 2003 valmistuneissa mie-
tinnöissä (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisut 36 ja 37/2003) ehdotetut toimenpiteet. 
Mietinnöissä ehdotettiin muun muassa 

- vuorovaikutteisuuden lisäämistä, 
- osallistumismahdollisuuksien turvaamista, 
- neuvonnan järjestämistä sekä 
- selvitysten riittävyyden varmistamista. 
 
 

7.3 Hallintotuomioistuinten toimintaedellytysten parantaminen 
 
a) Hallinto-oikeuksien virkarakenteen kehittäminen tuomaripainotteiseen suuntaan 
 
Hallinto-oikeuksissa jatketaan virkarakenteen kehittämistä tuomaripainotteiseen suuntaan 
niin, että esittelijän virkoja muutetaan tuomarin viroiksi. Tällöin tuomarit voivat huolehtia 
nykyistä useammin myös asian esittelemisestä istunnossa sen lisäksi, että he toimivat päätök-
senteossa yhtenä tuomioistuimen jäsenistä. Tämä mahdollistaa henkilöresurssien kohdentami-
sen asian laadun ja laajuuden mukaan sekä kasvattaa samalla ratkaisukapasiteettia heikentä-
mättä kuitenkaan oikeusturvaa. 
 
Virkarakenteen kehittämistä selvitetään lähemmin työryhmässä, jonka oikeusministeriö asetti 
30.1.2004. Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus henkilöstörakenteen kehittämiseksi 
siten, että se voidaan ottaa huomioon valmisteltaessa valtion talousarviota vuodelle 2005 sekä 
vuotta 2005 koskevissa tulosneuvotteluissa. 
 
b) Hallinto-oikeuksien ratkaisukokoonpanon keventäminen 
 
Hallinto-oikeuksien ratkaisukokoonpanon keventäminen ei ole perusteltua yhteiskunnan tai 
alueiden kehittämisen kannalta merkittävissä asioissa, mutta sitä voidaan harkita sellaisissa 
oikeudellisesti yksinkertaisissa asiaryhmissä, joissa se ei vaarantaisi oikeusturvaa. Näin vo i-
daan kokonaisuutena arvioiden lisätä hallinto-oikeuksien ratkaisukapasiteettia. Tämä toimen-
pide edellyttää lainsäädännön muutoksia. 
 
Kokoonpanon keventämistä selvitetään lähemmin työryhmässä, jonka oikeusministeriö aset-
taa alkuvuodesta 2004. Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esitys, joka voidaan 
antaa eduskunnalle vuoden 2004 aikana tai vuoden 2005 alussa. 
 
 
c) Erityisasiantuntemuksen parantaminen hallinto-oikeuksissa 
 
Hallintotuomioistuinten asiantuntemuksen vahvistamiseksi tulisi lisätä tuomareiden erikois-
tumista, mitä ehdotetaan myös tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnössä (komi-
teanmietintö 2003:3). 
 
Erityisasiantuntemusta voidaan esimerkiksi kaavoitusasioissa lisätä myös rekrytointiratkai-
suilla. Erityisasiantuntemuksen hankkimiseksi tulee osoittaa määrärahoja, joiden käytöstä 
voidaan sopia hallinto-oikeuksien ja oikeusministeriön välisissä tulosneuvotteluissa. 
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Oikeusministeriön tulee osaltaan yhteistyössä hallintotuomioistuinten kanssa huolehtia siitä, 
että hallinto-oikeuksien henkilöstöllä on mahdollisuus saada riittävästi maankäyttö- ja raken-
nusasioita koskevaa täydennyskoulutusta. 
 
d) Hallinto-oikeuksien henki löresurssien turvaaminen 
 
Hallinto-oikeuksien henkilöresursseja lisätään kahdella tuomarinviralla ainakin vuosina 2005-
2007. Resurssien kohdentaminen selvitetään erikseen oikeusministeriössä. Näiden virkojen 
täyttämisessä tulee ottaa huomioon maankäyttö- ja rakennusasioiden vaatima erityisasiantun-
temus. 
 
 
7.4 Hallinto-oikeuksien työmenetelmien kehittäminen 
 
Oikeusministeriön tulee osaltaan tukea hallintotuomioistuimissa tapahtuvaa sisäistä menette-
lytapojen kehittämistyötä, jossa pyritään löytämään mahdollisimman tehokkaat ja yhtenäiset 
sekä samalla riittävän oikeusturvan takaavat menettelytavat. 
 
Tarkoituksenmukaisten menettelytapojen valitseminen ei pääsääntöisesti edellytä lainsäädän-
tötoimia, vaan määrätietoista kehittämistä ja johtamista hallinto-oikeuksissa. 
 
 
7.5 Valituslupajärjestelmän tarkistaminen  
 
Oikeusministeriössä valmistellaan korkeimman hallinto-oikeuden 10.3.2003 valtioneuvostolle 
tekemän esityksen pohjalta hallituksen esitys, johon sisältyy muun muassa eräitä valituslupa-
säännöksiä sekä säännökset jatkomuutoksenhaun rajoittamisesta korkeimpaan hallinto-
oikeuteen täytäntöönpanoa ja aloittamisoikeutta koskevissa asioissa. Ympäristönsuojelulain 
osalta vastaavat säännökset sisältyvät ympäristöministeriössä valmisteltavaan hallituksen esi-
tykseen. Es itykset annetaan eduskunnalle keväällä 2004. 
 
Oikeusministeriössä valmistellaan keväällä 2004 hallintolainkäytön kehittämisohjelma, johon 
sisältyy muun muassa selvitystyö muutoksenhaun rajoittamiseksi korkeimpaan hallinto-
oikeuteen valituslupajärjestelmällä eräissä asiaryhmissä. 
 
Ympäristöministeriössä selvitetään valituslupajärjestelmän käyttöönottamista niissä maan-
käyttöä ja rakentamista koskevissa asiaryhmissä, joihin se asioiden laadun ja määrän sekä 
oikeusturvan kannalta soveltuu (esimerkiksi rakennuslupa-asioissa). 
 
7.6 Järjestelmän toimivuuden seuranta 
 
Erilliset seurantahankkeet 
 
Ympäristöministeriö toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden seurannan ja arvioin-
nin vuosina 2004-2005. Muutoksenhakua maankäyttö- ja rakennusasioissa seurataan sekä 
järjestelmän toimivuuden kannalta että määrällisesti eri asiaryhmissä. Tarvittaessa tehdään 
lainmuutosehdotukset tai ehdotukset muun toiminnan muuttamiseksi niin, että voidaan vähen-
tää tarvetta muutoksenhakuun. 
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Seurantatyöryhmän asettaminen 
 
Oikeusministeriö asettaa nykyisen hallituksen toimikauden ajaksi poikkihallinnollisen työ-
ryhmän seuraamaan edellä ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamista. Tarvittaessa työryhmän 
tulee tehdä myös lisäehdotuksia käsittelyn nopeuttamiseksi yhteiskunnan tai alueiden kehit-
tämisen kanna lta merkittävissä hankkeissa pidemmällä aikavälillä. Työryhmässä tulee olla 
ainakin oikeusministeriön, ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, kauppa- ja 
teollisuusministeriön, hallintotuomioistuinten ja Suomen Kuntaliiton sekä rakennuttajien, 
kiinteistönomistajien ja luonnonsuojelijoiden järjestöjen edustus. 
 
 
7.7 Ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukset 
 
Ehdotusten toteuttaminen kasvattaa hallinto-oikeuksien ratkaisukapasiteettia sekä parantaa 
mahdollisuuksia kohdentaa hallinto-oikeuksien henkilöresursseja asian laadun ja laajuuden 
mukaan. Ehdotetut toimenpiteet nopeuttavat valitusten käsittelyä yhteiskunnan tai alueiden 
kehittämisen kannalta tärkeissä asioissa heikentämättä oikeusturvaa. Ne tasoittavat myös eri 
hallinto-oikeuksien käsittelyajoissa olevia eroja. 
 
Hallinto-oikeuksiin ehdotettujen kahden uuden tuomarinviran (T11 - T13) perustamiseen tar-
vittava määräraha on 100 000 euroa vuodessa. 
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VALTATIEN 1 (E18) RAKENTAMINEN MOOTTORITIENÄ VÄLILLÄ MUURLA - LOHJA
(MUURLA - LAHNAJÄRVI JA LAHNAJÄRVI - LOHJA)

SUUNNITTELUHISTORIAA
 

VAIHE AIKA VAIHEEN KESTO

VANHOJA SUUNNITELMIA:
TVH:n pääsuuntaselvitys välillä Lohjanharju - Salo 1965-1966
TVH:n yleissuunnitelma välillä Lohjanharju - Turku 1972-1973
TVH:n vaihtoehtoselvitys Hki-Turku mo-tiestä välillä Paimio - Muurla 1983
TVL:n yleisuunnitelma vt1:n par. välillä Turun piirin raja - Lohjanharju 1987

YLEISSUUNNITTELUA EDELTÄVÄ SUUNNITTELU:
Turku-Helsinki tieyhteydet välillä Muurla - Lohjanharju, vaihtoehtoselvitys 1989
LM:n hankepäätös välillä Muurla - Lohjanharju 1990

YLEISSUUNNITTELU:
a) Vt 1 rak. mo-tieksi välillä Muurla - Lahnajärvi 1992-1996
b) Vt 1 rak. mo-tieksi välillä Lahnajärvi - Karnainen 1991-1993
c) Vt 1 rak. mo-tieksi välillä Karnainen - Lieviö 1989-1993
 Ympäristövaikutusten arviointiselostus 1996

YS:n tarkistus välillä Lempola - Karnainen 1998
 LVM:n toimenpidepäätös YS:n ja lausuntojen perusteella 02 / 1998

TIESUUNNITTELU:
a) Vt1 väl. Muurla - Lahnajärvi, tiesuunn. valmistui 10 / 2001
a) Vt1 väl. Muurla - Lahnajärvi, tiesuunn. korjattu 07 / 2002
b) Vt1 väl. Lahnajärvi - Lohja, tiesuunn. valmistui 10 / 2001
b) Vt1 väl. Lahnajärvi - Lohja, tiesuunn. korjattu 04 / 2002

TIESUUNNITELMAN HALLINNOLLINEN KÄSITTELY:
a) Tiepiirin hyväksymisesitys, väli Muurla - Lahnajärvi 06 / 2002
b) Tiepiirin hyväksymisesitys, väli Lahnajärvi - Lohja 07 / 2002
a)+b) Hyväksymispäätös (LVM), molemmat osuudet 11 / 2002
a)+b) Valitus KHO:een molemmista suunn. osuuksista
a)+b) Tiehallinnon lausunnot valituksista 04 / 2003
a)+b) LVM:n lausunto KHO:lle 04 / 2003
a) HaO:n päätös liito-orava asiassa 07 / 2003

 Päätös KHO:sta, suunnitelmat lainvoimaisiksi. 01 / 2004
LAINVOIMAISET TIESUUNNITELMAT
 

 

KAAVOITUS:
* Varsinais-Suomen alueella E18 vaihemaakuntakaava.
* Uudellamaalla Länsi-Uudenmaan seutukaava.
* Uudenmaan maakuntakaava laadittavana.
* Detaljikaavat muutettu suunn. vastaaviksi.

MUUTA:
* Lounais-Suomen ja Uudenmaan ymp.keskuksilta
poikkeusluvat liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
hävittämiseksi ja heikentämiseksi.

YLEISSUUNNITTE-LUA 
EDELTÄVÄ 
SUUNNITTELU
 (n. 25 v.)

n. 9 v

n. 4 v

n. 1,5 v

n. 15 v

YLEISSUUNNITTELUN 
ALUSTA LAINVOI- 
MAISEEN TIESUUNNI-
TELMAAN  (n. 15 v.)

SIS. TIESUUNNITELMIEN     
TEKEMISEN (n. 4 v.) JA 
KÄSITTELYN (n. 1,5 v.)
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