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1.1. Lausunnonantajat 

 
Luonnos hallituksen esitykseksi hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muut-
tamisesta lähetettiin lausuntokierrokselle 17.9.2001. Oikeusministeriö pyysi esi-
tysluonnoksesta lausuntoa ministeriöiltä, eduskunnan virastoilta ja tasavallan pre-
sidentin kanslialta, ylimmiltä laillisuusvalvojilta, hallintotuomioistuimilta, kes-
kusvirastoilta, alue- ja paikallishallintoviranomaisilta, valtion liikelaitoksilta ja la i-
toksilta, kunnallisilta viranomaisilta, itsenäisiltä julkisoikeudellisilta laitoksilta, 
julkista hallintotehtävää hoitavilta yksityisiltä sekä eräiltä asiantuntijatahoilta. 
Kaikkiaan lausuntoja pyydettiin 148 viranomaiselta ja yksityiseltä. Lisäksi yksi-
toista tahoa pyysi erikseen mahdollisuutta antaa asiasta lausuntonsa. 
 
Lausuntojen antamiselle varattu määräaika päättyi 20.11.2001. Oikeusministeriö l-
le on 30.1.2002 mennessä toimitettu 126 lausuntoa. Esitysluonnoksen ruotsinkie-
linen käännös on tarkoitus erikseen lähettää Ahvenanmaan maakuntahallitukselle 
ja lääninhallitukselle lausunnon antamista varten.  

 
Lausuntopyynnön yhteydessä ministeriöitä pyydettiin omilla hallinnonaloillaan 
arvioimaan lakiehdotuksesta aiheutuvat lainsäädännön välttämättömät muutostar-
peet. Määräaika lainsäädännön muutostarpeita koskevan selvityksen antamiselle 
päättyi 15.1.2002.  

 
 

1.2. Hallintomenettelyä koskevan lainsäädännön uudistaminen 

 
Hallintomenettelyä koskevan lainsäädännön uudistamista tukeva selvitystyö alo i-
tettiin oikeusministeriössä jo 1990- luvun alkupuolella, mutta varsinainen lainsää-
däntöhanke käynnistettiin vuonna 1997. Ehdotus hallituksen esitykseksi hallinto-
laiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta on valmisteltu oikeusministe-
riössä virkatyönä. Uudistushankkeen tukena on ollut asiantuntijaryhmä, joka 
koostuu julkisoikeuden tieteellisistä asiantuntijoista sekä kunnallishallinnon ja 
hallintotuomioistuinten edustajista. 
 
Uudistuksen keskeiset tavoitteet ovat: 
 

- perustuslaissa tarkoitettujen hyvän hallinnon takeiden turvaaminen; 
- yksilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen itse-

ään ja elinympäristöään koskevassa päätöksenteossa; 
- hallintoasiassa noudatettavaa menettelyä koskevan lainsäädännön saatta-

minen vastaamaan nykyisen yhteiskunnan vaatimuksia ja kansainvälistä 
oikeuskehitystä; sekä 

- lainsäädännön selkeyttäminen ja täsmentäminen.  
 

 
Ehdotettu hallintolaki olisi hallinnon toimintaa sääntelevä yleislaki, joka korvaisi 
vuoden 1982 hallintomenettelylain sekä vuonna 1954 asiakirjain lähettämisestä 
annetun lain ja vuonna 1966 tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain. Halli-
tuksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi toukokuussa 2002. 
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1.3. Yleisarvio lausunnoista 

Lähes kaikki lausunnonantajat pitävät ehdotettua lakia lähtökohdiltaan tarpeelli-
sena ja erityisesti perustuslaissa edelletyn hyvän hallinnon vaatimusten turvaami-
sen kannalta perusteltuna. Lakiehdotusta luonnehditaan asiakaslähtöisyyttä koros-
tavaksi ja oikeusturvaa edistäväksi säädökseksi. Hallintolain katsotaan myös vas-
taavan useisiin nykyisen lainsäädännön avoimeksi jättämiin kysymyksiin. Korkein 
hallinto-oikeus korostaa kuitenkin voimassa olevan hallintomenettelylain selkeyt-
tä ja toimivuutta sekä suhtautuu epäilevästi uudistuksen tarpeellisuuteen. Suoma-
lainen Lakimiesyhdistys lausuu asiasta jokseenkin samansisältöisesti.  

Uudistuksen toteuttamista koskeva keskeisin kritiikki kohdistuu lakiehdotuksesta 
aiheutuvaan viranomaisten työn ja sitä kautta taloudellisten kustannusten lisään-
tymiseen. Ministeriöistä valtiovarainministeriö vastustaakin lakiesityksen anta-
mista ehdotetussa muodossaan erityisesti siihen liittyvien merkittävien valtionta-
loudellisten vaikutusten vuoksi. Kustannuksia lisäävinä ehdotuksina pidetään lä-
hinnä erilaisia ilmoitus- ja tiedottamisvelvollisuuden sisältäviä säännöksiä. Myös 
neuvontavelvollisuuden laajentamisen katsotaan tuottavan viranomaisille merkit-
tävää lisätyötä ja edellyttävän laajaa taloudellisten voimavarojen kohdentamista. 

Lain rakenteesta esitetyt kommentit ovat pääosin myönteisiä. Ehdotetun lain kat-
sotaan muodostavan helposti ymmärrettävän ja sisällöltään kattavan kokonaisuu-
den. Myös lainsäädännön kodifiointia kannatetaan yleisesti. Useat lausunnonanta-
jat pitävät ehdotettua lukujaottelua ja asioiden käsittelyvaiheiden mukaan etene-
vää rakenteellista systematiikkaa nykyiseen hallintomenettelylakiin nähden sel-
keyttävänä uudistuksena.  

Ehdotettujen säännösten sisältöä arvostellaan monissa lausunnoissa tarpeettomasta 
yksityiskohtaisuudesta. Täsmällisen sääntelyn katsotaan vaikeuttavan lain sove l-
tamista erityisesti massaluonteisissa hallintoasioissa, kuten verotuksessa. Eräät 
lausunnonantajat arvelevat tämän johtavan varsin merkittävään erityissäännösten 
tarpeen lisääntymiseen. Tosin erityislainsäädännön tarpeesta esitetään myös vas-
takkaisia kommentteja. 

Lain soveltamisalan jakamista hyvän hallinnon perusteisiin ja hallintoasiassa nou-
datettavaan menettelyyn pidetään pääosin hyvänä ratkaisuna. Myös lain sovelta-
misalan ulottamiseen tosiasialliseen hallintotoimintaan suhtaudutaan pääosin 
myönteisesti. Useat lausunnonantajat toivovat kuitenkin soveltamisalasäännösten 
täsmentämistä ja lain soveltamisen kannalta keskeisten käsitteiden määrittelemis-
tä. Varsinkin hallintoasiana valmisteltavan sopimuksen käsitteen todetaan jäävän 
ehdotuksen perusteella tulkinnanvaraiseksi. Viranomaisten sopimustoiminnan ot-
tamista lain soveltamisalan piiriin pidetään kuitenkin sinänsä kannatettavana uu-
distuksena. Ylimmät laillisuusvalvojat  ja lääninhallitukset kehottavat arvio imaan 
hallintolain soveltamisalaa jatkovalmistelussa tarkemmin laillisuusvalvonnan ja 
kanteluasioiden käsittelyn näkökulmasta. 

Hallintolain viranomaiskohtaista soveltamisalaa koskevat huomautukset jakaantu-
vat niihin, jotka kannattavat lain soveltamista julkista hallintotehtävää hoitaviin 
yksityisiin ja niihin, joiden mukaan liiketoimintaa harjoittaville yksityisille ei tuli-
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si asettaa vastaavia menettelyvelvoitteita kuin viranomaisille. Etenkin valtion lii-
kelaitokset  kritisoivat ehdotettua ratkaisua ja esittävät harkittavaksi, että lakia so-
vellettaisiin liikelaitoksiin ainoastaan niiden hoitaessa viranomaistehtäviä. Lain 
soveltamisalaan ehdotetaan myös eräitä viranomaiskohtaisia rajoituksia. 

Suurin osa lausunnonantajista suhtautuu myönteisesti hyvän hallinnon perusteiden 
sisällyttämiseen lakiin. Näiden perussäännösten sisällöstä esitetään kuitenkin 
vaihtelevia näkemyksiä. Erityisesti viranomaisen harkintavaltaa koskevien peri-
aatteiden katsotaan vaativan täsmentämistä. Yksittäisistä säännösehdotuksista pe-
rusteltuina uudistuksina mainitaan muun ohella asianosaiskäsitteen määrittely, es-
teellisyyssäännösten tarkentaminen, esteellisyyskysymyksen ratkaisemisesta sää-
täminen sekä päätöksen kirjallista muotoa koskevan pääsäännön vahvistaminen. 
Myös suullisten tietojen esittämismahdollisuuden lisäämistä pidetään myönteisenä 
uudistuksena. 

Lausunnoissa kohdistetaan eniten kritiikkiä neuvontavelvo llisuuden laajentami-
seen, käsittelyaika-arvion antamiseen, tarkastusmenettelyn yksityiskohtaiseen 
sääntelyyn ja todisteellisen tiedoksiannon laajuuteen. Itseoikaisumahdollisuuden 
laajentamista koskevat mielipiteet jakautuvat kahteen ryhmään. Osa lausunnonan-
tajista pitää itseoikaisumahdollisuuden laajentamista hyvänä uudistuksena kun 
taas osa lähtee luottamuksensuojaperiaatteen kannalta siitä, ettei viranomaisen 
missään tilanteessa tulisi voida oikaista päätöstä asianosaisen vahingoksi ilman 
tämän suostumusta.  

Valitusosoitusta koskevien säännösten siirtämisestä hallintolainkäyttölaista hallin-
tolakiin esitettiin verraten vähän huomautuksia. Korkein hallinto-oikeus ja Turun 
hallinto-oikeus vastustavat kyseisten säännösten sisällyttämistä hallintolakiin ja 
katsovat, että valitusosoituksesta olisi vastaisuudessakin johdonmukaista säätää 
hallintolainkäyttölaissa. Hallintolakiin voitaisiin ottaa asianomainen viittaussään-
nös hallintolainkäyttölakiin. Toinen vaihtoehto olisi säätää valitusosoituksesta 
molemmissa laeissa erikseen. 

Suurin osa lausunnonantajista pitää ehdotettua lain voimaantuloajankohtaa tarkoi-
tuksenmukaisena ja toteaa, että lain voimaantulolle tulee varata riittävästi aikaa. 
Lain voimaantulon katsotaan edellyttävän varsin laajamittaista henkilöstön kou-
luttamista eri hallinnonaloilla. 

 

 

 

 

2. INLEDNING 

 

2.1. Remissinstanser 
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Utkastet till regeringens proposition med förslag till förvaltningslag och till lag 
om ändring av förvaltningsprocesslagen sändes på remiss 17.9.2001. Justitiemini-
steriet bad följande instanser avge utlåtande om propositionsutkastet: ministerier-
na, riksdagens ämbetsverk och republikens presidents kansli, de högsta laglig-
hetsövervakarna, förvaltningsdomstolarna, de centrala ämbetsverken, de regionala 
och lokala förvaltningsmyndigheterna, statens affärsverk och inrättningar, de 
kommunala myndigheterna, självständiga offentligrättsliga institutioner, enskilda 
som sköter en offentlig förvaltningsuppgift samt vissa sakkunniginstanser. Utkas-
tet sändes på remiss till sammanlagt 148 myndigheter och enskilda. Dessutom bad 
elva instanser särskilt om möjlighet att få yttra sig. 
 
Remissvaren skulle ges in senast 20.11.2001. Fram till 30.1.2002 hade 126 utlå-
tanden inlämnats till justitieministeriet. Den svenska översättningen av proposi-
tionsutkastet kommer separat att sändas till Ålands landskapsstyrelse och länssty-
relse för utlåtande. 
 
I samband med begäran om utlåtande ombads ministerierna ge en bedömning av 
vilka nödvändiga lagstiftningsändringar lagförslaget ger anledning till inom re-
spektive förvaltningsområde. Tiden för inlämnande av utredningarna om behovet 
av lagstiftningsändringar gick ut den 15.1.2002. 

 
 
1.2. Revidering av lagstiftningen om förvaltningsförfarandet   
 

Utredningsarbetet som skulle vara till stöd vid revidering av lagstiftningen om 
förvaltningsförfarandet inleddes vid justitieministeriet redan i början av 1990-
talet, men det egentliga lagstiftningsprojektet inleddes 1997. Regeringspropositio-
nen med förslag till förvaltningslag och till lag om ändring av förvaltningspro-
cesslagen har beretts vid justitieministeriet somt tjänsteuppdrag. Reformprojektet 
har stötts av en arbetsgrupp bestående av vetenskapliga experter på offentlig rätt 
samt av företrädare för kommunalförvaltningen och förvaltningsdomstolarna. 
 
Reformens huvudsakliga syfte är att 
 

- trygga de garantier för god förvaltning som avses i grundlagen; 
- främja individens möjligheter att delta i och påverka beslut som gäller ho-

nom eller henne själv och i frågor som gäller den egna livsmiljön; 
- göra lagstiftningen om behandlingen av förvaltningsärenden sådan att den 

uppfyller de krav som det nutida samhället och den internationella rättsut-
vecklingen ställer; samt 

- göra lagstiftningen klarare och exaktare. 
 
Den föreslagna förvaltningslagen skall vara en allmän lag som reglerar förvalt-
ningen. Lagen skall ersätta 1982 års lag om förvaltningsförfarande, 1954 års lag 
om översändande av handlingar och 1966 års lag om delgivning i förvaltnings-
ärenden. Avsikten är att regeringspropositionen skall avlåtas till riksdagen i maj 
2002. 

 
 
1.3. Allmänt omdöme om utlåtandena  



 14

  
Nästan alla remissinstanser anser den föreslagna lagen behövlig vad utgångspunk-
terna beträffar och motiverad i synnerhet med tanke på tryggandet av kravet på 
god förvaltning i grundlagen. Lagförslaget karaktäriseras som en författning med 
betoning på kundcentrering och bättre rättssäkerhet. Förvaltningslagen anses ock-
så svara på många av de frågor som gällande lag lämnar öppna. Högsta förvalt-
ningsdomstolen för dock fram att gällande lag om förvaltningsförfarande är både 
klar och välfungerande samt förhåller sig kritiskt till behovet av reformen. Ett ut-
låtande med i stort sett samma innehåll har givits av Suomalainen Lakimiesyhdis-
tys. 
 
Den viktigaste kritiken till genomförandet av reformen riktar sig mot det ökade 
arbete som lagförslaget ger upphov till hos myndigheterna och de kostnadsök-
ningar detta medför. Bland ministerierna motsätter sig finansministeriet att lagför-
slaget avlåts i föreslagen form i synnerhet på grund av de betydande verkningar 
det har på statsekonomin. De förslag som anses öka kostnaderna är nä rmast de 
olika bestämmelserna om informationsskyldighet. Även den utvidgade rådgiv-
ningsskyldigheten anses medföra mycket extra arbete för myndigheterna och för-
utsätta en genomgripande allokering av de ekonomiska resurserna.  
 
Kommentarerna om lagens struktur är i huvudsak positiva. Den föreslagna lagen 
anses bilda en lättförståelig och innehållsmässigt heltäckande helhet. Också kodi-
fieringen av lagstiftningen får ett brett understöd. I flera remissvar anses den före-
slagna kapitelindelningen och den strukturella systematik som följer de olika ske-
dena i behandlingen av ett ärende som ett förtydligande jämfört med den gä llande 
lagen om förvaltningsförfarande.   
 
Innehållet i de föreslagna bestämmelserna kritiseras i många utlåtanden för att 
vara onödigt detaljerat. En sådan exakt reglering anses försvåra tillämpningen av 
lagen i synnerhet vid förvaltningsärenden av masskaraktär, såsom vid beskattning. 
I vissa svar befaras detta leda till ett kraftigt ökat behov specialbestämmelser. Vis-
serligen framförs också motsatta kommentarer om behovet av speciallagstiftning.  
 
Att lagens tillämpningsområde delats upp i grunderna för god förvaltning och det 
förfarande som skall iakttas i förvaltningsärenden ses huvudsakligen som en god 
lösning. Kommentarerna är också i huvudsak positiva till att lagens tillämpnings-
område utvidgas till den faktiska förvaltningsverksamheten. I många svar önskas 
dock en precisering av bestämmelserna om tillämpningsområdet och definitioner 
av begrepp som är centrala med tanke på tillämpningen av lagen. I synnerhet be-
greppet avtal som bereds som förvaltningsärenden konstateras lämna rum för 
tolkningar på basis av förslaget. I och för sig ses det dock som positivt att myn-
digheternas avtalsverksamhet omfattas av lagens tillämpningsområde. De högsta 
laglighetsövervakarna och länsstyrelserna anser att förvaltningslagens tillämp-
ningsområde under den fortsatta beredningen borde granskas närmare med ut-
gångspunkt i laglighetsövervakningen och behandlingen av ärenden som gäller 
klagan. 
 
Anmärkningarna om förvaltningslagens tillämpningsområde i fråga om de olika 
myndigheterna är av två slag: dels de som understöder att lagen tillämpas på en-
skilda som sköter en offentlig förvaltningsuppgift och dels de som anser att en-
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skilda som bedriver affärsverksamhet inte borde påföras samma skyldigheter i 
fråga om förfarandet som myndigheterna. I synnerhet de statliga affärsverken kri-
tiserar den föreslagna lösningen och föreslår att lagen kunde tillämpas på affärs-
verk endast när de sköter myndighetsuppgifter. I fråga om tillämpningsområdet 
föreslås också vissa myndighetsspecifika begränsningar. 
 
Största delen av remissinstanserna förhåller sig positivt till att grunderna för god 
förvaltning tas in i lagen. Innehållet i dessa grundläggande bestämmelser råder det 
dock delade åsikter om. Särskilt de principer som styr myndighetens prövningsrätt 
anses fordra preciseringar. Av de enskilda förslagen till bestämmelser anses bl.a. 
följande motiverade: definitionen av begreppet part, preciseringen av bestämmel-
serna om jäv, bestämmelserna om hur en fråga om jäv skall avgöras samt befäs-
tandet av huvudregeln om att beslut skall ges skriftligen. Också den ökade möj-
ligheten att framföra uppgifter muntligt ses som positivt.  
 
I utlåtandena riktas mest kritik mot den utvidgade rådgivningsskyldigheten, skyl-
digheten att ge en uppskattning av behandlingstiden, den detaljerade regle ringen i 
fråga om inspektion och omfattningen av bevislig delgivning. I fråga om den ut-
vidgade möjligheten till självrättelse går åsikterna i sär. En del anser detta vara en 
god reform, medan andra enligt principen om tillitsskydd utgår ifrån att myndig-
heterna inte i något fall skall kunna rätta ett beslut till partens nackdel utan dennes 
samtycke.   
 
Att bestämmelserna om besvärsanvisning har flyttats över från förvaltningspro-
cesslagen till förvaltningslagen gav upphov till rätt få anmärkningar. Högsta för-
valtningsdomstolen och Åbo förvaltningsdomstol motsätter sig att dessa bestäm-
melser tas in i förvaltningslagen och anser det logiskt att även i framtiden före-
skriva om besvärsanvisning i förvaltningsprocesslagen. En hänvisningsbestäm-
melse till fö rvaltningsprocesslagen kunde ingå i förvaltningslagen. Ett annat alter-
nativ vore att föreskriva om besvärsanvisning separat i bägge lagarna.  
 
Största delen av remissinstanserna finner ikraftträdelsetidpunkten för den före-
slagna lagen ändamålsenlig och konstaterar att tillräckligt med tid bör reserveras 
för ikraftträdandet. Lagens ikraftträdande antas kräva en synnerligen omfattande 
utbildning av personalen inom de olika förvaltningsområdena.   
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3. HALLINTOLAKIEHDOTUSTA KOSKEVAT KOMMENTIT JA HUOMAUTUK-
SET 

 

3.1. Lakiehdotuksesta esitetyt yleisarviot 

3.1.1. Uudistuksen tarpeellisuus sekä tavoitteet ja niiden toteutuminen 

Ministeriöt 

Valtioneuvoston kanslialla ei ole erityistä huomautettavaa esitysluonnok-
sesta ilmenevistä tavoitteista tai niiden perusteluista. 

Ulkoasiainministeriö pitää uudistusta yleisesti ottaen tarpeellisena. Vaikka 
esitykseen sisältyvät ehdotukset perustuvat keskeisiltä osin voimassa ole-
van lainsäädännön mukaisille periaatteille eikä sen voida katsoa aiheutta-
van perustavaa laatua olevia muutoksia viranomaisten käytännöille, laki si-
sältää ministeriön näkemyksen mukaan merkittäviä muutoksia hallintoasi-
oiden käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön. Tämän vuoksi on tärkeää, että 
lain voimaantulovaiheelle varataan riittävän pitkä aika kouluttamista ja tie-
dottamista varten. Ministeriö korostaa myös, että viranomaisille on varat-
tava riittävät resurssit huolehtia hallintolakiin ehdotetuista velvoitteista 
laissa edellytetyllä tavalla.  

Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto pitää ehdotusta perusteelli-
sesti valmisteltuna ja välttämättömänä toteuttaa perustuslakiuudistuksen 
hallinnolle asettamien vaatimusten vuoksi. Kriminaalipoliittinen osasto pi-
tää myös samaan asiakokonaisuuteen liittyvien säännösten kokoamista yh-
teen lakiin tervetulleena uudistuksena. Kriminaalipoliittisen osaston näke-
myksen mukaan laadun kehittäminen ja laatuhankkeiden merkitys tulevat 
uudistuksen myötä korostumaan hallinnossa. Lisäpontta saaneva t myös eri 
viranomaisten sisäiset ja väliset hankkeet kansalaisten asioinnin joustavoit-
tamiseksi ja helpottamiseksi. 

Sisäasiainministeriö pitää hallintoasian käsittelyä koskevien yleisten sään-
nösten kokoamista yhtenäiseen säädökseen hyvänä ratkaisuna. Myös hal-
linnon yleisten periaatteiden ja hallintomenettelyä koskevien entistä täs-
mällisempien säännösten lisääminen lakiin on ministeriön näkemyksen 
mukaan tarpeellista. Sisäasiainministeriö puoltaa erityisesti säännöksiä 
päätöksen yksityiskohtaisista sisältövaatimuksista ja perusteluvelvollisuu-
den täsmentämisestä. Asiakkaan eduksi on myös viranomaiselle toimitetta-
van asiakirjan sisällön tarkempi määrittäminen. Lisäksi hallintotoiminnan 
ennalta arva ttavuutta ja yhdenmukaisuutta parantaa lain soveltamisalan 
ulottaminen koskemaan myös välillistä julkista hallintoa ja julkista hallin-
totehtävää hoitavia yksityisiä. 

Puolustusministeriön mukaan ehdotettu laki selkiinnyttää ja nykyaikaistaa 
sääntelyä. Hallintolaki luo hyvän perustan pyrkimyksille parantaa viran-
omaisten toiminnan laatua ja tehokkuutta sekä yksityisten oikeussuojaa 
hallinnossa. 
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Valtiovarainministeriö pitää uudistuksen perustavoitteita sinänsä kannatet-
tavina, mutta kritisoi esitysluonnosta voimakkaasti erityisesti lain toteutta-
misesta aiheutuvien merkittävien valtiontaloudellisten vaikutusten kannal-
ta. Myös kunnallistaloudelliset vaikutukset tulisi tunnistaa ja arvioida. Val-
tiovarainministeriö katsoo, että lakiehdotuksen vaikutuksia on arvioitu 
suppeasti siten, että monet tärkeät taloudelliset ja käytännön seikat ovat 
jääneet havaitsematta. Ministeriön arvion mukaan hallintolain periaatteiden 
toteuttaminen aiheuttaisi yli 100 miljoonan euron vuosittaiset lisäkustan-
nukset valtionhallinnon toimintamenoihin. 

Valtiovarainministeriö pitää luonnoksen valmistelua pitkälti teoreettisena 
ja suppeana sekä toteaa, ettei lakiehdotuksessa ole otettu riittävästi huomi-
oon esimerkiksi massaluonteisten hallintopäätösten tekemistä. Laki johtaisi 
ehdotetussa muodossaan todennäköisesti laajaan turvautumiseen yleislaista 
poikkeavaan erityislainsäädäntöön ja siten ehdotuksen tavoitteiden kanna l-
ta päinvastaiseen tulokseen. 

Valtiovarainministeriö vastustaa lakiesityksen antamista ehdotetussa muo-
dossa ja edellyttää, että hanke saatetaan eri ministeriöiden edustajista koos-
tuvaan, riittävän laajapohjaiseen ja laaja-alaiseen jatkovalmisteluun. 

Opetusministeriö pitää hallinnon menettelytapoja koskevien säännösten 
kokoamista yhteen lakiin perusteltuna. Ministeriön mukaan esitysluonnok-
sessa on varsin hyvin huomioitu perustuslaista johtuvat hyvän hallinnon 
periaatteet ja oikeusturvan takeet. Ministeriö katsoo, että esityksen talou-
dellisia vaikutuksia ja vaikutuksia hallintoon olisi syytä vielä selvittää tar-
kemmin. 

Maa- ja metsätalousministeriö pitää ehdotettua uudistusta hyvänä ja tar-
peellisena. Ministeriö pitää myös voimassa olevaan lainsäädäntöön tehtä-
viä uusituksia ja täsmennyksiä pääosin oikeasuuntaisina sekä nykyisiä ha l-
lintomenettelyjä selkiyttävinä ehdotuksina.  

Maa- ja metsätalousministeriö kiinnittää erityistä huomiota siihen, että ha l-
lintolain alaan vaikuttaa myös Euroopan yhteisön oikeus, joka yksittäista-
pauksissa asettaa rajoituksia kansallisen lainsäädännön soveltamiselle. Ta-
voiteltavaa olisi, että yleisperustelujen lisäksi myös yksityiskohtaisissa pe-
rusteluissa analysoitaisiin yhteisön oikeuden vaikutukset ja todettaisiin 
mahdolliset poikkeavat vaikutukset. 

Toisena keskeisenä asiana maa- ja metsätalousministeriö korostaa sitä, että 
etenkin maataloushallinnon päätöksenteossa on kyse pääosin massapäätök-
sistä, joita koskeva menettely asettaa hallintomenettelylle ja sitä koskevalle 
lainsäädännölle omat erityisvaatimuksensa. Tällöin oikeusturvanäkökoht i-
en ohella tulee kiinnittää huomiota myös päätöksenteon tehokkuusnäkö-
kohtiin. 

Liikenne- ja viestintäministeriö pitää ehdotettua lakia kannatettavana ja 
katsoo, että lain säätämisen taustalla olevat tavoitteet lainsäädännön sel-
keyttämisestä ja täsmentämisestä ovat sinänsä perusteltuja. Ministeriö  ko-
rostaa kuitenkin, että ehdotuksen taloudelliset vaikutukset tulisi arvio ida 
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jatkovalmistelussa kattavammin. Myös asian vireillepanon, vireilletulon ja 
asian selvittämisen välistä suhdetta olisi syytä tarkentaa erityisesti suulli-
sesti vireillepantavien asioiden osalta samoin kuin ehdotetun lain suhdetta 
ylimääräisiin muutoksenhakukeinoihin. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan esityksen taloudellisia vaikutuk-
sia tulisi arvioida perusteellisemmin ottaen huomioon sektorikohtaiset erot. 
Myös maksuttomien palveluiden rahoitus yksityisille toiminnanharjoittajil-
le olisi otettava huomioon. Ministeriö pitää niin ikään tarpeellisena arvio i-
da ehdotetun lain yhteensovittamista muun lainsäädännön kanssa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö pitää hallituksen esitystä perusteltuna ja tar-
koituksenmukaisena. Esitysluonnoksen tavoitteet selventävät ja edistävät 
hyvän hallinnon laadullisia takeita. Hallintoasian vireillepanoon ja käsitte-
lyyn liittyvät menettelysäännökset ovat tarkoituksenmukaisia ja kannatet-
tavia. Ministeriö toteaa lisäksi, että esityksessä on otettu asianmukaisesti 
huomioon perustuslain asettamat vaatimukset oikeudesta hyvään hallin-
toon. Sosiaali- ja terveysministeriö toivoo kuitenkin, että esityksessä käsi-
teltäisiin myös sosiaali- ja terveydenhuollon esimerkkejä. Lisäksi ministe-
riö katsoo, että esityksen taloudellisia vaikutuksia tulisi arvioida laajem-
min. 

Työministeriön mielestä esitys on tarpeellinen ja laadukas. Sellaiset lain-
säädännön lähtökohdat kuten hyvä hallinto, toiminnan laadukkuus ja asia-
kaslähtöisyys on asianmukaista saattaa perustuslain lisäksi viranomaistoi-
mintaa tarkemmin sääntelevään normistoon. Ministeriö korostaa, että kan-
sallisessa lainsäädännössä on tarpeellista osoittaa, että Suomen hallinto-
koneiston toimintaa kehitetään eurooppalaisessa hengessä. 

Ympäristöministeriö kannattaa hallintomenettelyä koskevien säännösten 
uudistamista ja pitää tarkoituksenmukaisena hallinto-oikeudellisten yleis-
säädösten kokoamista yhteen lakiin. Ministeriö pitää lisäksi hyvänä ratkai-
suna sitä, että ehdotuksessa on käytetty yhdenmukaisia käsitteitä perustus-
lain kanssa. Ministeriö korostaa kuitenkin, että erityisesti esityksen talou-
dellisia vaikutuksia tulisi kuvata tarkemmin. 

 

Eduskunnan virastot ja tasavallan presidentin kanslia 

Eduskunnan kanslia rajoittuu lausumaan asiasta vain siltä osin kuin se kos-
kee eduskunnan toimintaa ja sen yhteydessä olevia toimintoja.  

Valtiontilintarkastajain kanslia mainitsee, että hallintomenettelylain sove l-
taminen on valtiontilintarkastajien johtosäännössä (745/2000) laajennettu 
koskemaan soveltuvin osin valtiontalouden valvontaa ja kanslian hallinto-
asioita. Kanslia kuitenkin korostaa, ettei valtiontalouden parlamentaarinen 
valvonta ole perusluonteeltaan hallintoasian käsittelyä, edes siltä osin kuin 
kyse on valtiontilintarkastajille saapuneen kansalaispalautteen käsittelystä. 
Hallintomenettelylain soveltaminen valtiontilintarkastajien harjoittamaan 
valvontaan on siten poikkeuksellista ja tarkoittaa käytännössä ainoastaan 
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hallintomenettelylain mukaisten esteellisyyssäännösten soveltamista va l-
vonnassa. 

Tasavallan presidentin kanslia lausuu esityksestä ainoastaan viranomais-
käsitteen osalta. 

 

Ylimmät laillisuusvalvojat 

Eduskunnan oikeusasiamies ei ajanpuutteen ja toimikauden päättymiskii-
reiden vuoksi ole voinut valmistella yksityiskohtaista lausuntoa, mutta  
mainitsee saaneensa käyttöön valtioneuvoston oikeuskanslerin samasta asi-
asta antaman perusteellisen lausunnon. Oikeusasiamies ilmoittaa yhtyvänsä 
lähes kaikkeen siihen, mitä mainitussa oikeuskanslerin lausunnossa on tuo-
tu esiin. Omassa lausunnossaan oikeusasiamies keskittyy eräisiin periaat-
teellisiin näkökohtiin sekä hallintolain sovellettavuuteen laillisuusvalvon-
nassa. 

Oikeusasiamies pitää hallintomenettelyä koskevien säännösten uudistamis-
ta tervetulleena ja välttämättömänäkin hankkeena, mutta huomauttaa, ettei 
hyvän hallinnon normiohjausta voitane kuitenkaan koskaan lopullisesti 
saada valmiiksi. Oikeusasiamies korostaa, että hallintolaki pitäisi kirjoittaa 
siinä hengessä, että sallii jatkuvan kehityksen ja että se yleislakina ottaa 
huomioon myös hallinnon monimuotoisuuden. 

Valtioneuvoston oikeuskansleri pitää perustuslain 21 §:ää toteuttamaan 
pyrkivää lainsäädäntöhanketta omasta näkökulmastaan erittäin merkittävä-
nä ja viranomaistoimintaa hallintomenettelylakia kattavammin normittavaa 
hallintolakia tervetulleena uudistuksena. Esitysluonnoksen perusteluissa 
esiintuodut seikat puoltavat ja tukevat kiistatonta käsitystä ehdotetun ha l-
lintolain säätämisen tarpeellisuudesta. Laillisuusvalvonnan kannalta on 
suotavaa, että lakitekstiin tulevat selkeästi kirjatuiksi hyvän hallinnon pe-
rusteet ja hallintoasioissa noudatettava menettely koko alaltaan. Oikeus-
kansleri pitää myös esityksen tavoite-keino -asettelua pääsääntöisesti on-
nistuneena. Oikeuskansleri pitää kuitenkin todennäköisenä, että esityksen 
taloudelliset vaikutukset ovat arvioitua suuremmat. 

 

Korkein hallinto-oikeus ja erityistuomioistuimet 

Korkein hallinto-oikeus ei pidä lainsäädäntöhanketta ehdotetussa muodos-
saan toteuttamiskelpoisena ja katsoo sen edellyttävän perusteellista jatko-
valmistelua. Korkein hallinto-oikeus suhtautuu varauksellisesti erityisesti 
hallintolain säännösten yksityiskohtaisuuteen ja täsmällisyyteen sekä kat-
soo yksittäisten säännösehdotusten sisältävän lukuisia ongelmakohtia. 
Korkeimman hallinto-oikeuden mielestä ehdotettu laki ei myöskään sove l-
lu massahallintoasioiden käsittelyyn. 
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Markkinatuomioistuimella ei ole huomautettavaa hallintolakiluonnoksen 
johdosta. 

Vakuutusoikeus pitää uudistushanketta perusteltuna ja kannatettavana. Va-
kuutusoikeuden käsityksen mukaan on tarkoituksenmukaista, että uuteen 
hallintolakiin sisällytetään myös säännökset asiakirjan lähettämisestä vi-
ranomaiselle sekä hallintopäätöksen ja muun asiakirjan tiedoksiannosta. 
Kansalaisten ja myös lakia soveltavien viranomaisten kannalta on järkevää, 
että hallinnon toimintaa sääntelevä yleislaki on mahdollisimman kattava 
asiakokonaisuus. 

 

Hallinto-oikeudet 

Helsingin hallinto-oikeus toteaa, ettei uudistustarve aiheudu hallintomene t-
telylain säännösten tulkintaongelmista, vaan lähinnä hallintotoiminnassa 
tapahtuneista muutoksista ja hallintotoimintaan kohdistuneista uusista vaa-
timuksista. Hallinto-oikeus pitää lakiehdotuksen perusteluissa todettuihin 
lähtökohtiin pohjautuvaa nykyisen hallintomenettelylain säännösten uudis-
tamista tarpeellisena.  

Turun hallinto-oikeuden mielestä hallintoasian käsittelyä koskevien peri-
aatteiden ja menettelytapojen ajantasaistaminen ja kokoaminen yhteen la-
kiin on hyvä ja selkeyttä lisäävä asia. Hallinto-oikeus pitää asianomaisessa 
lainsäädännössä ihanteena sitä, että käsitteet on yksiselitteisesti määritelty 
ja tulkinnanvaraisuuksille jää mahdollisimman vähän sijaa. Toisaalta ha l-
linnossa käsiteltävien asioiden laatu on niin monipuolinen ja vaihteleva, et-
tä säännöksissä on oltava riittävästi joustavuutta. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus toteaa esityksen olevan asiantuntemuksella 
laadittu ja antavan hyvän perustan uudeksi hallinnon toimintaa sääntele-
väksi yleislaiksi. Hallinto-oikeus katsoo lainsäädäntöhankkeen olevan läh-
tökohdiltaan perusteltu ja sisällöltään johdonmukainen sekä asiallinen. 

Vaasan hallinto-oikeus pitää hallintoasian käsittelyä koskevien yleisten 
säännösten kokoamista yhtenäiseen hallintolakiin hyvänä lähtökohtana. 
Hallintoasian käsittelyssä noudatettavan menettelyn selkeyttäminen ja täs-
mentäminen edistää jälkikäteistä hallintomenettelyn oikeellisuuden arvi-
ointia, jolloin muun muassa päätösten yhtenäisyys ja ennustettavuus voivat 
parantua. Hallinto-oikeuden mukaan hallintolain säätäminen he lpottaisi 
hallinnon asiakkaan omatoimista ja itsenäistä suoriutumista viranomaisasi-
oinnissa ja vähentäisi turhia oikeudenmenetyksiä. Se myös parantaisi asi-
akkaan oikeussuojaa muutoksenhaun yhteydessä. 

Kouvolan hallinto-oikeus pitää ehdotettua lakia pääosin perusteltuna ja 
kannatettavana. Nykyistä selkeämpien ja täsmällisempien säännösten laa-
timinen hallintoasioiden käsittelystä on tarpeen. Hallinto-oikeus toteaa esi-
tyksen olevan sopusoinnussa myös perustuslain kanssa. 
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Kuopion hallinto-oikeus toteaa, että esitysluonnoksessa on otettu huomioon 
pääsääntöisesti ne uudistamistarpeet, joita se on hallintomenettelyä koske-
van haastattelututkimuksen yhteydessä esittänyt. Hallinto-oikeus pitää pro-
sessia kuvaavaa lakiehdotusta rakenteeltaan oikeana ja pitää perusteltuna 
lähtökohtana myös sitä, että asiakirjojen lähettämistä ja tiedoksiantoa kos-
kevat säännökset korvataan lakiin otettavilla uudistetuilla säännöksillä. 
Hallinto-oikeuden mielestä lakiluonnoksessa ei ole oleellisia puutteita tai 
virheellisyyksiä. 

Oulun hallinto-oikeus pitää hanketta tarpeellisena ja katsoo, että luonnok-
sen mukaisessa lakiehdotuksessa on onnistuttu hyvin toteuttamaan sekä 
säännösten kokoaminen yhteen lakiin että myös tässä vaiheessa tarvittava 
lainsäädännön ajanmukaistaminen.  

Rovaniemen hallinto-oikeus pitää esitysluonnosta kokonaisuutena hyvänä. 
Hallinto-oikeuden mielestä esityksen tavoitteita edistää se, että hyvän hal-
linnon perusteita ja hallintoasiassa noudatettavaa menettelyä koskevat 
säännökset pyritään ottamaan mahdollisimman kattavasti yhteen lakiin. 
Ehdotukseen sisältyy useita yksittäisiä muutosehdotuksia, jotka ovat tärkei-
tä yksilön oikeusturvan kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi päätöksen pe-
rusteluvelvollisuudesta poikkeamisen rajoittaminen sekä katselmusta ja 
tarkastusta koskevien säännösten ottaminen lakiin. 

 

Muutoksenhakulautakunnat 

Kutsunta-asiain keskuslautakunnalla ei omien tehtäviensä pohjalta ole 
huomautettavaa esitysluonnoksesta. Lautakunnalla ei myöskään ole huo-
mauttamista siihen, että säännökset valitusosoituksen liittämisestä hallinto-
päätökseen siirretään hallintolainkäyttölaista hallintolakiin. 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta pitää oikeusturvasyistä perusteltu-
na koota useat yleishallinto-oikeudelliset säädökset yhdeksi hallintolaiksi.  

Opintotuen muutoksenhakulautakunnalla ei ole huomautettavaa esityksen 
johdosta. 

Ylioppilastutkintolautakunnan mielestä hallintotehtävien hyvän hoitamisen 
kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että hallintomenettelylaki, asiakirjan 
lähettämislaki ja tiedoksiantolaki koottaisiin yhtenäiseen hallintolakiin. 
Lautakunta pitää myös ehdotetun hallintolain sisältöä lakiehdotuksen läh-
tökohdan mukaisena sekä asiakaslähtöisyyttä ja palvelun laadun huomioon 
ottamista edistävänä. 

Keskusvirastot 

Ajoneuvohallintokeskus pitää uudistusta lähtökohdiltaan tarpeellisena. Eri-
tyisesti lain soveltamisalan laajentaminen yksityisiin tahoihin niiden hoita-
essa julkista hallintotehtävää on Ajoneuvohallintokeskuksen toimialan 
kannalta keskeistä. 
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Lentoturvallisuushallinto pitää myönteisenä sitä, että ehdotettuun hallinto-
lakiin on sisällytetty nykyisin eri laeissa olevat säännökset asiakirjojen lä-
hettämisestä ja hallintoasioissa noudatettavasta tiedoksiannosta. Näin hal-
lintolaki muodostaa asianmukaisen ja hallitun kokonaisuuden, jota sove lle-
taan sekä varsinaisessa päätöksenteossa ja siihen liittyvässä menettelyssä 
myös asiakkaan muuhun asiointiin hallintoviranomaisessa.  

Kilpailuvirasto pitää esitysluonnosta hallintotoimintaa koskevia säännöksiä 
selkiyttävänä, ja tästä syystä kannatettavana uudistuksena. 

Kuluttajavirasto katsoo, että ehdotuksella edistettäisiin ja toteutettaisiin 
hyvän hallinnon takeita. Kilpailuvirasto kuitenkin korostaa, että jatkova l-
mistelussa olisi laajemmin kiinnitettävä huomiota erityyppisiin virastoihin 
ja niiden toimintamuotoihin. 

Puolustusvoimien pääesikunnalla ei ole huomautettavaa esitysluonnokses-
ta. Pääesikunta kuitenkin toteaa, että osa ehdotetuista muutoksista merkit-
see selvää muutosta puolustusvoimissa noudatettuun menettelyyn. Siten 
esityksen hyväksyminen tulee edellyttämään laajamittaista tiedottamista ja 
puolustusvoimien koko henkilökunnan kouluttamista hyvissä ajoin ennen 
lain voimaantuloa. 

Rahoitustarkastus kannattaa hallintoasiassa noudatettavien keskeisten me-
nettelyllisten vaatimusten kokoamista yhteen lakiin. Rahoitustarkastus 
puoltaa myös hyvän hallinnon perusteiden kirjaamista lain tasolle. Yksit-
täisinä kannatettavina ehdotuksina Rahoitustarkastus mainitsee kirjetiedok-
siannon asettamisen pääsääntöiseksi tiedoksiantotavaksi ja viranomaisen 
itseoikaisumahdollisuuden laajentamisen. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus pitää ehdotettua lakia 
oman tehtäväkenttänsä kannalta monilta osin ongelmallisena ja toteaa eh-
dotetun lain säätämisen edellyttävän varsin laajamittaista erityislainsää-
dännön tarkistamista ja uudistamista. 

Suomen Autokatsastus Oy lausuu esitysluonnoksesta lähinnä katsastustoi-
minnan näkökulmasta ja suhtautuu varauksellisesti siihen, että viranomai-
sia koskevat menettelyvelvoitteet ulotettaisiin kokonaisuudessaan koske-
maan myös julkista hallintotehtävää hoitavia yksityisiä. 

Tiehallinto toteaa, että hallinnon rakenteiden ja toimintatapojen muuttuessa 
on tarpeen säännellä hallintomenettelyä uudella tavalla hallinnon asiakkai-
den perusteltujen odotusten ja hyvän hallinnon takeiden toteuttamiseksi. 

Ulkomaalaisvirasto pitää hyödyllisenä ja tarpeellisena hyvän hallinnon pe-
rusteiden ja keskeisten hallinnollisten menettelyllisten vaatimusten kokoa-
mista yhtenäisen lakiin. 

Valtiokonttori katsoo ehdotetun lain tukevan hyvin sitä asiakaslähtöistä 
hallinnon kehittämistyötä, mitä julkisessa hallinnossa yleisesti ja myös 
Valtiokonttorissa on erityisesti tulosjohtamisen aikana 1990- luvun alusta 
lähtien tehty. Luonnoksen ansioina Valtiokonttori mainitsee muun ohella 
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hyvän hallinnon perusteiden luettelemisen ja täsmentämisen, asian-
osaisaseman määrittelemisen, esteellisyyssäännösten tarkistamisen, it-
seoikaisumahdollisuuden laajentamisen, tiedoksiantomenettelyn yksinker-
taistamisen ja lain soveltamisalan ulottamisen koskemaan hallintoasiana 
valmisteltavia sopimuksia. 

Verohallitus pitää luonnoksessa esitettyjä tavoitteita yleisesti ottaen perus-
teltuina ja katsoo niiden edistävän hyvän hallinnon periaatteiden toteutu-
mista. Ehdotuksilla olisi kuitenkin toteutuessaan huomattavat verohallin-
non työmääriä lisäävät vaikutukset ja ne aiheuttaisivat merkittäviä lisäkus-
tannuksia sekä lisäresurssitarpeita. 

Verohallitus katsoo, että ehdotetut lainmuutokset selkeyttäisivät ja poistai-
sivat hallintomenettelyä koskevassa lainsäädännössä olevia päällekkäi-
syyksiä ja hajanaisuutta. Säännökset on kuitenkin monilta osin kirjoitettu 
varsin ehdottomaan muotoon, joten ne eivät mahdollista eri hallinnonalo-
jen riittävää huomioon ottamista. Erityisiä ongelmia aiheutuu verotuksen 
kaltaisessa massamenettelyssä. Tämä johtaa siihen, että tavoitteiden vastai-
sesti on asioiden käsittelyn varmistamiseksi ja kustannusten huomattavan 
lisääntymisen estämiseksi säädettävä nykyistä enemmän ehdotetusta yleis-
laista poikkeavasti erityislainsäädännössä. 

Väestörekisterikeskus pitää lakiehdotusta yleisesti ottaen hallinnon palvelu-
tasoa ja yksilöiden oikeusturvaa parantavana. 

 

Evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkkokunta  

Kirkkohallitus toteaa, että luonnoksessa on ansiokkaasti koottu hallintoa 
sääntelevät lait yhteen yleislakiin, joka selventäisi ja yksinkertaistaisi ha l-
lintoasiassa noudatettavaa menettelyä. Ehdotettu laki loisi entistä parem-
man pohjan hyvälle hallinnolle ja edesauttaisi hallinnon asiakkaan mahdol-
lisuuksia hoitaa itse asiansa. 

Suomen ortodoksinen kirkkokunta hyväksyy lakiehdotuksen taustalla ole-
vat tavoitteet ja toteaa, että ehdotettu laki selventää ja yksinkertaistaa ha l-
lintoasioissa noudatettavaa menettelyä. 

 

 

Itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset 

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori pitää ehdotettua lakiluonnosta periaat-
teiltaan ja tavoitteiltaan kannatettavana. Myönteistä on, että asiakasnäkö-
kulmaa ja asiakkaan oikeusturvaa on korostettu. Kansaneläkelaitoksen 
pääkonttorin mukaan nykyistä selkeämmät ja täsmällisemmät säännökset 
asian eri käsittelyvaiheista korostavat asiakkaan oikeusturvaa. Eräiltä osin 
ne kuitenkin lisäävät tarpeettomasti byrokratiaa, viranomaisten työtä ja 
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työvoiman tarvetta. Yleishallinto-oikeudellisten säädösten kokoaminen yh-
teen lakiin ja säännösten yhtenäistäminen yksinkertaistavat menettelyä se-
kä asiakkaan että viranomaisen kannalta. 

Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus pitää hallintomenettelyä koskevien 
säännösten kokoamista yhteen lakiin hyvänä. Opintotukikeskus pitää hy-
vänä myös sitä, että hyvää hallintoa koskevat periaatteet koskevat varsi-
naisten hallintopäätösten lisäksi muuta julkisen vallan käyttöön liittyvää 
toimintaa.  

Kansaneläkelaitoksen Oulun toimisto katsoo, että hallintolaki takaisi kan-
salaiselle yhä paremman kohtelun ja palvelun viranomaisessa. 

Kuntien eläkevakuutus katsoo, että ehdotetut menettelytapasäännökset ovat 
suurelta osin sovellettavissa sellaisenaan sen toiminnassa. Niissä tapauksis-
sa, joissa tarvitaan poikkeavaa sääntelyä, voidaan säätää kunnallisten vi-
ranhaltijain ja työntekijäin eläkelaissa erikseen. Kuntien eläkevakuutuksel-
la ei näistä lähtökohdista käsin ole huomautettavaa esitykseen muutoin 
kuin hallintoasiana valmisteltavaa sopimusta koskevilta osin. 

Suomen Pankki pitää perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena, että hyvän 
hallinnon sekä oikeusturvan takeiden toteuttamiseksi ja edistämiseksi sää-
dettäisiin hallinnon toimintaa säätelevä yleislaki, jossa on otettu huomioon 
perustuslain ja Euroopan yhteisön sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 
asettamat vaatimukset kansalliselle hallinnolle. 

Työterveyslaitos pitää ehdotettuja hallintolakia ja lakia hallintolainkäyttö-
lain muuttamisesta sinänsä tervetulleina uudistuksina.  

 

Lääninhallitukset 

Etelä-Suomen lääninhallitus pitää esitysluonnosta perusteellisesti ja hyvin 
valmisteltuna sekä hallintolain säätämistä selkeyssyistä kannatettavana. 
Lääninhallituksen mukaan lakiehdotus on kokonaisuutena hyvä ja toteut-
tamiskelpoinen. Lain soveltamisalaan tarkoitetut laajennukset ottavat huo-
mioon julkisen sektorin rakenteen sekä hallinnollisen päätöksenteon ja pää-
töksiä tekevien tahojen muutokset. Lääninhallituksen käsityksen mukaan 
erityislainsäädännön tarve tulisi vastaisuudessa olemaan varsin vähäinen. 

Länsi-Suomen lääninhallitus katsoo, että uudistukselle asetetut tavoitteet 
ovat pääosin toteutuneet ehdotetussa hallintolaissa, joskin eräät menettely-
tavat saattavat käytännössä kääntyä uudistuksen tavoitteiden vastaisiksi. 
Lääninhallituksen mukaan myös hallintolain terminologia voi joustavuu-
dessaan olla tulkinnanvaraista.  

Itä-Suomen lääninhallitus katsoo, että hallinnossa tapahtuvien muutosten 
vuoksi hyvän hallinnon periaatteiden kirjaaminen lakiin on asianmukaista 
ja että hallintolain säätäminen on perusteltua. Lääninhallitus puoltaa myös 
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asiakirjojen lähettämistä ja tiedoksiantoa koskevien säännösten kokoamista 
samaan lakiin. 

Oulun lääninhallitus pitää lakiehdotusta teknisesti hyvin laadittuna sekä 
sanonnaltaan selkeänä ja ymmärrettävänä. Ehdotuksessa on myös otettu 
huomioon vuosien kuluessa hallintomenettelylain säännösten sekä yhteis-
kunnan ja oikeuskehitysten välillä syntynyt ristiriita ja tästä johtuva hallin-
tomenettelylain säännösten soveltamisen vaikeus samoin kuin lainsäädän-
nölliset puutteet. 

Lapin lääninhallitus pitää lakiehdotusta hyvänä ja kannatettavana sekä kat-
soo, että hallintolaki muodostaa selkeän ja johdonmukaisen perustan ha l-
linnossa noudatettaville periaatteille. 

 

Työvoima- ja elinkeinokeskukset 

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus kannattaa hallintolain säätämistä 
ja ehdottaa sen voimaantulon nopeuttamista.  

Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus toteaa ehdotetun hallintolain 
selventävän ja yhtenäistävän monin paikoin hallinnossa nykyisin sovellet-
tavia yleislakeja. Työvoima- ja elinkeinokeskus kuitenkin painottaa, että 
maaseutuelinkeinohallinnossa noudatettava EU:n yhteinen maatalouspoli-
tiikka ja sitä seurannut muotomääräinen hallintojärjestelmä ovat merkin-
neet sitä, että maaseutuhallinnossa on jo aiemminkin noudatettu hallinnol-
lisia pelisääntöjä. 

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus toteaa esityksestä ko-
konaisuutena, että hallintoasian käsittelyä koskevan yleisen lainsäädännön 
saattaminen vastaamaan hallinnon nykyisiä rakenteita ja toimintamuotoja, 
oikeuskehityksen sekä Euroopan yhteisön oikeuden asettamia vaatimuksia, 
on tarpeellista. Lisäksi hallintoasian käsittelyä koskevien keskeisten yleis-
säädösten kokoaminen yhteen lakiin sekä lain kanssa ristiriitaisten ja pääl-
lekkäisten säännösten kumoaminen on tarkoituksenmukaista. Pohjois-
Työvoima- ja elinkeinokeskus katsoo esityksen kuitenkin aiheuttavan 
huomattavaa työmäärän lisäämistä ja toteaa, että esityksen taloudelliset 
vaikutukset ovat selvästi arvioitua suuremmat. 

Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus pitää esitysluonnosta läh-
tökohdiltaan ja sisällöltään varsin hyvänä sekä katsoo ehdotetun lain koros-
tavan asiakaslähtöisyyttä, hallinnon tehokkuutta ja laatua. 

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus pitää esitysluonnosta erinomaisena, 
selkeänä ja hyvin perusteltuna sekä tarpeellisena. Työvoima- ja elinkeino-
keskus katsoo, että ehdotettu laki toteuttaa hyvin uudistuksen taustalla ole-
via tavoitteita. 

 

Ympäristökeskukset ja ympäristölupavirastot 
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Uudenmaan ympäristökeskus pitää hallinnon keskeisten lakien yhdistämis-
tä yhdeksi laiksi tarpeellisena ja niiden ajanmukaistamista perusteltuna. 
Ympäristökeskus huomauttaa, että verrattaessa lakiesitystä ympäristölain-
säädäntöön, näyttäisi olevan tarvetta hallintolain ja erityislakien samanai-
kaisen soveltamisen täsmentämiseen.  

Lounais-Suomen ympäristökeskus pitää lainsäädäntöhankkeen tavoitteita 
sinänsä perusteltuina ja kannatettavina, mutta toivoo, että säädöstekstiä 
tarkennettaisiin siten, että siitä ilmenisivät kaikki olennaiset asiat. Ympä-
ristökeskus korostaa, että asioiden käsittelyn tulisi olla mahdollisimman 
selkeä myös sellaisille asianosaisille, joilla ei ole juridista koulutusta. Ym-
päristökeskuksen mukaan laki lisäisi viranomaisten työtä. Ympäristökeskus 
huomauttaa, että viranomaisten toiminnan ja laadun kehittäminen nykyis-
ten taloudellisten voimavaroin puitteissa saattaa osoittautua perusteetto-
maksi optimismiksi. 

Keski-Suomen ympäristökeskus katsoo, että lakiuudistus on tarpeellinen ja 
kannatettava. Se sisältää useita hyviä ja tarkoituksenmukaisia uudistuksia, 
vaikkakin siitä löytyy myös kritisoitavia ehdotuksia. 

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto pitää tärkeänä, että hallintomenettelyä 
koskevat säännökset kootaan ehdotetulla tavalla yhteen lakiin. Ympäristö-
lupaviraston käsityksen mukaan kaikki hallintolain säännökset eivät kui-
tenkaan sovellu ympäristöasioiden käsittelyyn, joissa asianosaisia saattaa 
olla lukuisia. Menettelyn mahdolliset epäkohdat voidaan kuitenkin korjata 
muuttamalla erityislakeja. 

Itä-Suomen ympäristölupavirasto toteaa, että hallintolakiesityksessä hal-
linnon yleisenä prosessilakina on onnistuneesti koottu yhteen asioiden vi-
reilletuloa, käsittelyä, ratkaisemista sekä tiedoksiantoa koskevat säännök-
set. 

Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston mielestä hallintolakiluonnokseen 
on onnistuneesti koottu perusoikeutena pidettävän hyvän hallinnon perus-
teita koskevat säännökset.  

 

Muut alue- ja paikallishallintoviranomaiset 

Eteläinen tullipiiri rajoittuu lausumaan eräistä yksittäisistä säännösehdo-
tuksista. 

Helsingin maistraatilla ei ole huomauttamista esitysluonnokseen. 

Oulun maistraatilla ei ole erityistä huomauttamista lakiehdotuksiin. Mais t-
raatin näkökulmasta ilahduttaa, että perustuslaissa säädettyjen hyvän ha l-
linnon periaatteiden turvaaminen on lakiehdotuksessa hyvin huomioitu. 

Tampereen verotoimisto pitää esitystä vero-oikeuden ja verotuskäytännön 
kannalta yleisesti ottaen hyvänä. 
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Uudenmaan työsuojelupiiri toteaa ehdotetun lain soveltuvan suurimmalta 
osaltaan työsuojeluhallintoon. Työsuojelulainsäädäntö käsittelee työsuoje-
lun erityistilanteita, eikä ristiriitoja ehdotetun hallintolain kanssa pääsään-
töisesti ole. 

Uudenmaan verovirasto toteaa kokonaisuutena, että ehdotettu hallintolaki 
poistaisi niitä epäkohtia, joita voimassa olevassa hallintomenettelylaissa 
nykyisin on. Myös se tavoite, että erityislainsäädännössä olevia päällekkäi-
syyksiä ja ristiriitaisuuksia vähennettäisiin, on oikea. Näyttää kuitenkin sil-
tä, että esitysluonnoksen mukaisen hallintolain säätäminen johtaisi tarpee-
seen säätää jopa nykyistä useammissa tapauksissa poikkeussäännöksiä ve-
rotusmenettelyä varten. Uudenmaan verovirasto katsookin, että esitykseen 
sisältyy lukuisa määrä ongelmia, jotka johtuvat verotuksen massamenette-
lyn luonteesta. 

 

Yliopistot 

Helsingin yliopisto toteaa, että lakiehdotuksen keskeinen sanoma on perus- 
ja ihmisoikeusajattelun vahvistamisessa tosiasiallisissa hallinnon toimissa 
ja hallintopäätösten tekemisessä. Vaikka hallintomenettelylaki on jo ennes-
täänkin sisältänyt hyvän hallinnon keskeisiä elementtejä, tavoitetta perus-
tuslain 21 §:n 2 momentissa asetetun lainsäädännöllisen toimeksiannon si-
sällöllisestä täsmentämisestä sekä sen merkityksen kasvattamisesta on pi-
dettävä perusteltuna. Helsingin yliopisto katsoo ehdotuksen jättävän edel-
leen sijaa hallinnossa tärkeäksi katsotulle menettelyn joustavuudelle ja to-
teaa, ettei yliopistolla ole korkeakoulujen kannalta huomautettavaa lakieh-
dotuksen yksityiskohtaisista säännöksistä. 

Joensuun yliopiston mukaan lakiluonnos on pääosiltaan hyvin kirjoitettu ja 
perusteltu lainsäädäntöhanke. Hallintoasian käsittelyä koskevan lainsää-
dännön uudistamis- ja kodifiointitarve on ilmeinen. Hyvän hallinnon peri-
aatteet on syytä kirjata lakiin aiempaa tarkemmin. Myös hallintomenettely-
lain useita yleisellä tasolla ilmaistuja säännöksiä on perusteltua täsmentää 
ja poikkeuksia menettelyvaatimuksista on aihetta supistaa.  

Joensuun yliopisto kiinnittää huomiota kuitenkin siihen, että perustelut on 
kirjoitettu erityisesti valtionhallintoa silmälläpitäen ja toivoo kunnallishal-
linnon laajempaa huomioon ottamista jatkovalmistelussa. Joensuun yliopis-
to toteaa lisäksi, ettei lakiluonnoksen taloudellisia vaikutuksia ole arvioitu 
tarpeeksi kattavasti. Varsinkin neuvontavelvollisuuden laajentaminen ja 
käsittelyaika-arvion antaminen tulevat aiheuttamaan viranomaisille merkit-
tävää lisätyötä ja -kustannuksia.  

Tampereen yliopisto toteaa, ettei uudistus tuo nykymenettelyyn nähden 
suuria muutoksia yliopistohallinnon näkökulmasta. Esimerkiksi vaatimusta 
virantäyttöpäätösten perustelemisesta on jo tähänkin asti toteutettu. Yksit-
täisenä kannatettavana uudistuksena yliopisto mainitsee esteellisyyden rat-
kaisemista koskevien säännösten sisällyttämisen lakiin. 
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Turun yliopisto pitää luonnosta sangen huolellisesti valmisteltuna ja toteaa 
lain rakentuvan voimassa olevan hallintomenettelylain tavoin käsitykselle 
kansalais- tai asiakaskeskeisestä hallinnosta. 

 

Valtion liikelaitokset 

Ilmailulaitos pitää viivytyksetöntä ja asianmukaista viranomaistoimintaa 
koskevien sekä hallinnollisessa päätöksenteossa noudatettavien keskeisten 
menettelyllisten oikeusturvatakeiden kokoamista yhtenäiseen hallintolakiin 
kannatettavana. Keskeisimpänä ongelmana Ilmailulaitos pitää lain sovel-
tamisalan ulottamista yleisesti liikelaitoksen toimintaan. 

Metsähallitus katsoo, että lakia ei tulisi kokonaisuudessaan ulottaa liikelai-
tosten toimintaan. Hallintolain soveltamisesta viranomaistoimintaan Met-
sähallituksella ei ole huomauttamista. 

Senaatti-kiinteistöt toteaa, etteivät hallintolain periaatteet sovellu avoimes-
sa markkinatilanteessa toimivalle pääasiassa valtion organisaatioille toimi-
tilapalveluja yksityisoikeudellisin sopimuksin tarjoavalle liikelaitokselle. 

Tieliikelaitoksella ei ole huomautettavaa esitysluonnoksesta muutoin kuin 
lain soveltamisalan osalta. Tieliikelaitos katsoo, että hallintolain sovelta-
minen valtion liikelaitoksiin kokonaisuudessaan aiheuttaa liikelaitoksille 
vaikeita ja osin mahdottomia lainsoveltamistilanteita sekä rasittaa niiden 
liiketoiminnan kannattavuutta velvoitteilla, joita niiden yksityisillä kilpaili-
joilla ei ole. 

 

 

 

 

Valtion laitokset  

Geodeettisella laitoksella ei ole erityistä huomautettavaa esitysluonnokses-
ta. 

Kasvintuotannon tarkastuskeskus pitää esitystä tavoitteiltaan ja päämääril-
tään oikeana. Tarkastuskeskuksella ei ole huomautettavaa lakiehdotuksesta 
muutoin kuin eräiden yksittäisten säännösten osalta. 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus pitää erinomaisena asiana sitä, että esi-
tysluonnos on konkreettinen ja avoimen hallintokulttuurin peruslähtökohtia 
kunnioittava. Tutkimuskeskuksen näkemyksen mukaan esitys ottaa hyvin 
huomioon sen, että hallinto on viranomaisen ja kansalaisen vuorovaikutus-
ta, sekä sen, että hallinnon onnistuminen on paljolti sidoksissa siihen, mi-
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ten hallinnossa toimivat ottavat huomioon suullisen ja kirjallisen ilmaisun 
läpinäkyvyyden vaatimukset. 

Kriminaalihuoltolaitos katsoo kolmen toisiinsa liittyvän lain säännösten 
yhdistämisen yhteen lakiin helpottavan lain soveltamista ja sen sisällön 
hahmottamista niin viranomaisten kuin kansalaistenkin näkökulmasta. Lain 
ensimmäisen ja toisen luvun yleissäännökset ovat viranomaistoimintaa jä-
mäköittäviä ja myönteiseen suuntaan kehittäviä. 

Lääkelaitos asettaa kyseenalaiseksi uudistuksen tarpeellisuuden ehdotetus-
sa laajuudessa ja arvelee, että esityksen tavoitteet saattaisivat olla parem-
min toteutettavissa osittaisuudistusten keinoin. Lääkelaitos pitää uudistusta 
kuitenkin kiistatta tarpeellisena esimerkiksi hallintosopimuksiin liittyvien 
sääntelytarpeiden osalta. 

Maanmittauslaitos katsoo, että esitysluonnoksessa olevat asiat ja esitetyt 
muutos- ja parannusehdotukset ovat oikeansuuntaisia, tarkoituksenmukai-
sia ja edistävät sekä viranomaisten että kansalaisten toimintaa ja asioiden 
hoitamista. Maanmittauslaitoksella ei ole erityistä huomautettavaa esitys-
luonnoksen johdosta. 

Merenkulkulaitos pitää lakiluonnosta sisällöltään selkeänä ja asianmukai-
sena, mutta katsoo, että kustannusvaikutukset ovat arvioitua suuremmat. 

Ratahallintokeskus toteaa ehdotuksen sisältävän kattavan säädösperustan 
hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä ja hyvän hallinnon perusteista. 
Ratahallintokeskuksen mukaan ehdotettu laki selkeyttäisi viranomaisen 
asemaa ja määrittelisi viranomaisen hallinto-oikeudellisen aseman nykyistä 
paremmin. Erityisesti asian selvittämistä ja asian ratkaisemista koskevat 
säännökset täsmentyisivät oleellisesti. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes) katsoo, että 
lakiehdotus korostaa nykyistä hallintomenettelylakia paremmin tehokasta 
ja palveluperiaatteen mukaista virkatehtävien hoitoa sekä pyrkimystä jous-
tavaan ja vuorovaikutteiseen hallintokäytäntöön. 

Tullihallitus toteaa, että lakiluonnoksessa on otettu hyvin huomioon nyky-
aikana hyvälle hallinnolle asetettavat vaatimukset, jotka ovat johdettavissa 
muun ohella ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännöstä. 

Turvatekniikan keskus pitää keskeisten hallintoasian käsittelyssä noudatet-
tavien menettelysäännösten kokoamista yhtenäiseen lakiin perusteltuna ja 
katsoo, että esitysluonnoksessa on tarkoituksenmukaisella tavalla täsmen-
netty ja selvennetty voimassa olevia säännöksiä. 

Valtion elokuvatarkastamo pitää yleislain säätämistä perusteltuna ja katsoo 
sen selkeyttävän nykyistä kolmeen lakiin jaettua lainsäädäntöä. Elokuva-
tarkastamo toteaa ehdotetun lain antavan lainsäädännölliset takeet hyvälle 
hallinnolle ja palveluperiaatteen mukaiselle virkatehtävien hoitamiselle. 

Viestintävirasto pitää ehdotettua lakia kokonaisuutena hyvänä uudistukse-
na, joka sisältää useita nykytilaa selventäviä ja nykyisten lakien puutteita 
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täydentäviä säännöksiä. Lakiehdotuksen muotoilut jäävät kuitenkin mones-
sa kohtaa melko avoimiksi, eikä niissä voida ottaa huomioon alakohtaisia 
erityisolosuhteita. 

 

Kunnalliset viranomaiset 

Suomen Kuntaliitto pitää lakiehdotusta hyvin ja perusteellisesti valmistel-
tuna sekä hyväksyy lain tavoiteasettelun ja keinot, joilla tavoitteisiin pyri-
tään. Perustuslakiin otettu perusoikeus hyvään hallintoon vaatii asian täs-
mentämistä tavallisella lailla. Erityisen tarpeellisena Kuntaliitto näkee tie-
doksiantoa ja asiakirjan lähettämistä koskevan vanhentuneen lainsäädän-
nön ajanmukaistamisen ja ottamisen osaksi hallinnon yleislakia. Kuntaliitto 
pitää esitettyjä muutoksia maltillisina ja katsoo niiden selkeyttävän entises-
tään hallinnossa toimimisen pelisääntöjä. 

Kunnallinen työmarkkinalaitos pitää asetettuja tavoitteita ja keinoja, joilla 
tavoitteet pyritään saavuttamaan, eräitä yksityiskohtia lukuun ottamatta 
asianmukaisina. 

Espoon kaupunki lausuu ainoastaan eräistä erityiskysymyksistä. 

Helsingin kaupunki katsoo ehdotettujen muutosten parantavan kansalaisten 
mahdollisuuksia hallintoasioidensa hoitamiseen ja samalla heidän oikeus-
turvaansa. Kaupungin näkemyksen mukaan ehdotetut muutokset ovat myös 
suhteellisen vaivattomasti toteutettavissa eivätkä aiheuta kaupungille 
myöskään merkittäviä lisäresurssien tarpeita. 

Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontavirasto katsoo, että ehdotettu hal-
lintolaki edistäisi hyvän hallinnon sekä oikeusturvan toteutumista. 

Vaasan kaupunki pitää uudistusta ilmeisen tarpeellisena ja toteaa, että uu-
distuksessa on pyritty ottamaan huomioon nykytilan puutteet sekä uuden 
tekniikan mukanaan tuomat vaatimukset. Erityisen hyvänä kaupunki pitää 
tiedoksiantomenettelyn kehittämistä. Kaupunki katsoo lakiehdotuksen li-
säävän viranomaisen velvoitteita, mutta arvelee, että uuden tekniikan avul-
la lisätyö on helposti hallittavissa. 

 

Lakisääteistä vakuutustoimintaa harjoittavat virastot ja laitokset 

Eläketurvakeskus toteaa, että ehdotetun hallintolain periaatteet soveltuvat 
pääosin myös yksityisalojen työeläkejärjestelmän eläke- ja vakuutusasio i-
den käsittelyyn. Selvyyden vuoksi on kuitenkin välttämätöntä, että hallin-
tolain soveltamisala määritellään yksityisalojen työeläkejärjestelmän osalta 
samalla tavalla kuin julkisuuslaissa. 

Työeläkevakuuttajat Tela ry katsoo, ettei lakiehdotuksesta käy ilmi, miten 
lakisääteisen eläkevakuutuksen yleinen asema ja lukuisat erityiskysymyk-
set on otettu huomioon. Jatkovalmistelussa olisi myös arvioitava ehdotettu-
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jen säännösten soveltuvuutta työeläkejärjestelmän tosiasiallisen toiminnan 
kannalta ottaen huomioon päätöksenteon massaluonteisuus. 

Vakuutusvalvontavirasto pitää lakiehdotusta kokonaisuutena selkeänä ja 
perusteltuna verrattuna nykyiseen hallintomenettelylakiin. Vakuutusval-
vontavirasto toivoo kuitenkin esitysluonnoksen täsmentämistä erityisesti 
vakuutusvalvonnan kannalta. 

 

Julkista hallintotehtävää hoitavat yksityiset 

Finnvera Oyj korostaa, että sen antamat sitoumukset ovat luonteeltaan yk-
sityisoikeudellisia sopimuksia eikä lakia sen vuoksi tultaisi soveltamaan 
yhtiön toimintaan. Finnvera toteaa yleisesti, että yhtiön toiminnassa otetaan 
nykyisin huomioon hyvään hallintoon liittyvät periaatteet. Finnveran käsi-
tyksen mukaan yhtiön antamia sitoumuksia koskevien riitojen käsittely 
yleisissä alioikeuksissa antaa asianosaisille riittävät oikeusturvan takeet. 

Inspecta Oy katsoo, ettei hallintolakia tulisi soveltaa niihin julkisiin hallin-
totehtäviin, jotka ovat vapaasti kilpailtavissa. Yhtiö korostaa, ettei sen teh-
täviin kuulu yksilön oikeusasemaa koskeva päätöksenteko vaan se antaa 
pelkästään lausuntoja asiakkaiden, tuotteiden, tuotantolaitosten, prosessien 
sekä henkilöstön vaatimustenmukaisuudesta.  

Raha-automaattiyhdistys toteaa, että hallintolain säännöksiä tullaan nou-
dattamaan sen toiminnassa ja yhdistyksen luottamus- ja toimihenkilöihin 
sovelletaan hallintolain esteellisyyssäännöksiä. Raha-automaattiyhdistyk-
sen mukaan ehdotettu laki selkeyttää asioiden hoitoa ja luo hyvän pohjan 
hoitaa pelitoimintaa sekä avustusten valmistelua ja avustusten käytön val-
vontaa. 

SGS Fimko Oy:llä ei ole kommentoitavaa esitysluonnoksesta. 

Suomen Posti Oyj lausuu ainoastaan hallintopäätöksen ja muun asiakirjan 
tiedoksiannosta. 

 

Ammattiyhdistykset  

AKAVA pitää uudistusta oikea-aikaisena, koska voimassa oleva hallinto-
menettelylaki on ollut voimassa pitkään ja siinä kirjatut kansalaisten oike-
usturvaa lisäävät hallinnossa noudatettavat menettelytavat ovat osoittautu-
neet oikeansuuntaisiksi, mutta lain soveltamisesta saadut kokemukset ovat 
paljastaneet lain puutteita. AKAVA kannattaakin ehdotetun hallintolain 
säätämistä ja lainsäädännön kodifiointia. 

Keskuskauppakamari pitää ehdotuksen tavoitteita myönteisinä ja tarpeelli-
sina sekä katsoo uudistuksen parantavan yritysten asemaa hallinnollisessa 
päätöksenteossa. Keskuskauppakamari toteaa lisäksi, että uudistus tukee 
välittömästi Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien toimintaa siltä osin 
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kuin kauppakamarijärjestö hoitaessaan sille uskottuja julkisia tehtäviä so-
veltaa jo nyt hallintomenettelylakia. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pitää esitystä lakiteknisesti 
selkeänä ja johdonmukaisena. Esitys on myös tarpeellinen ja toteuttamis-
kelpoinen eräitä yksityiskohtia lukuun ottamatta. SAK kuitenkin katsoo, et-
tä hallintolain periaatteiden soveltamista sosiaalivakuutuksen toimeenpa-
noon tulisi valmistella sosiaali- ja terveysministeriön johdolla siten, että 
valmistelussa olisivat mukana myös työttömyyskassojen, työeläkejärjes-
telmän ja tapaturmavakuutuslaitosten edustajat. SAK edellyttää lisäksi, että 
lakiluonnoksesta pyydetään lausunto myös Työttömyyskassojen yhteisjär-
jestöltä. 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry pitää esitysluonnosta kielellisesti ja 
sisällöllisesti selkeänä ja helposti luettavana. Lakiehdotuksessa on myös 
kiitettävästi huomioitu kääntämisen ja tulkkauksen merkitys, kun pyritään 
toteuttamaan ja edistämään hyvän hallinnon sekä oikeusturvan takeita. 
Tulkkien ja kääntäjien ammattikunta on kaivannut erityisesti salassapitoa 
ja esteellisyyttä koskevia säännöksiä. 

Suomen Yrittäjät ry kannattaa ehdotusta hallinnon toiminnan sääntelemi-
sestä ehdotetulla yleislailla. Yhdistyksen mukaan uudistuksella vo idaan 
vaikuttaa siihen, että hallintoasioiden käsittelyä tehostetaan ja nopeutetaan, 
mikä osaltaan parantaa yritystenkin toimintaolosuhteita ja oikeusturvaa. 
Yritysten kilpailukyvyn kannalta on erityisen tärkeää turvata viranomaisen 
päätöksenteon nopeus ja luotettavuus. 

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto toteaa, että esityksessä mainitut 
periaatteet kuuluvat kiistatta nykyaikaisen oikeusvaltion tunnusmerkkeihin. 
Tavoitteet ovat oikeita ja lakiehdotuksessa on onnistuttu muotoilemaan se-
kä tavoitteet että niiden saavuttamiseksi tarvittavat keinot hyvin. Keskus-
liitto korostaa kuitenkin viranomaisten koulutuksen ja asenteisiin vaikut-
tamisen merkitystä lain soveltamisen kannalta. 

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry pitää myönteisenä sitä, että viran-
omaisessa asiointia ja hallintoasian käsittelyä koskeva lainsäädäntö koo-
taan yhtenä iseen hallintolakiin, ja että hallintolaissa säädetään myös hyvän 
hallinnon perusteista kansalaisen ja asiakkaan näkökulmasta. Yhdistys pi-
tää myös asianmukaisena, että lakia sovelletaan hallintomenettelyn lisäksi 
tosiasialliseen hallintotoimintaan. Yhdistys mainitsee myönteisenä asiana 
niin ikään sen, että asiakkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuk-
sia lisätään. Yhdistys painottaa kuitenkin, että viranomaisille on turvattava 
riittävät talous- ja henkilöresurssit, jotta ne pystyvät toteuttamaan lain tar-
koitusta.  

 

Invalidiliitto, Kuurojen Liitto sekä kuulo- ja näkövammaisten yhdistykset  

Invalidiliitto ry pitää yhtenäisen hallinnon toimintaa sääntelevän yleislain 
aikaansaamista erittäin kannatettavana ja hallintolain tavoitteita tarpeellisi-
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na. Hallintoon tulisi luoda järjestelmä, joka oikeasti mahdollistaisi yksilön 
itsenäisen suoriutumisen hallintoasiansa hoitamisesta. Invalidiliitto toteaa 
lain sisäisen jäsentelyn tukevan asiakkaan ja hänen asiansa etenemistä hal-
linnossa.  

Kuurojen Liitto ry pitää myönteisenä asiana sitä, että lakiesityksessä ja sen 
perusteluissa on otettu huomioon viittomakieltä käyttävät perustuslain 
edellyttämällä tava lla suomalaisena kielivähemmistönä. 

Kuulonhuoltoliitto ry kommentoi esitysluonnosta ainoastaan tulkitsemista 
ja kääntämistä koskevan 26 §:n osalta. 

Näkövammaisten Keskusliitto ry kannattaa uuden hallintolain säätämistä, 
pitää sitä vammaisten kannalta tasa-arvoa edistävänä ja suosittelee lain kii-
reellistä voimaansaattamista. 

 

Lakimiesyhdistykset ja tieteelliset yhdistykset 

Suomalainen Lakimiesyhdistys ry:n mielestä hallintomenettelylaista luo-
pumiseen ei ole mitään suoranaista tarvetta ja yhdistys katsoo ehdotuksen 
monilta osin vaativan olennaista lisävalmistelua. Lakimiesyhdistyksen mu-
kaan asiassa ei tule kiirehtiä sisällön kustannuksella, vaikka jotkut ehdote-
tuista uusista säännöksistä näennäisesti ehkä vaikuttavatkin kiireellisiltä ja 
ongelmattomilta. Lakimiesyhdistys pitää ehdotetun lain säännöksiä monilta 
osin liian yksityiskohtaisina ja katsoo, että osa säännöksistä luo aiheen tar-
peettomiin tai spekulatiivisiin oikeudenkäynteihin ja kanteluihin.  

Suomen Asianajajaliitto pitää esityksen tavoitetta ja sen toteuttamistapaa 
oikeana sekä hyvän hallinnon perusteiden ja hallinnon menettelyllisten 
vaatimusten kokonaisvaltaista tarkistamista julkishallinnon muuttuva toi-
menkuva huomioon ottaen tarpeellisena. Asianajajaliitto korostaa, että  
voimassa oleva hallintomenettelylaki on varsin yleisluontoinen ja suurpii-
teinen säädös, joka jättää monia käytännön asioita tulkinnan varaan.  

Suomen Oikeusapulakimiehet ry pitää ehdotettua uudistusta myönteisenä 
sekä yhtyy niihin tavoitteisiin, jotka ovat olleet uudistuksen perusteena.  

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura lausuu esityksestä ainoastaan oman 
toimialansa kannalta ja toteaa, ettei hallintoasiassa noudatettava menettely 
sisällä varsinaisia epäselvyyksiä ympäristöasioiden käsittelyn osalta. Ym-
päristöoikeustieteen Seura toivoo kuitenkin, että lain perusteluissa otettai-
siin laajemmin huomioon perustuslain 20 §:n säännökset yksilöiden vaikut-
tamismahdollisuuksista. 
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3.1.2. Hallintolain rakenne  

Ulkoasiainministeriö pitää esitysluonnosta kokonaisuutena samoin kuin 
ehdotetun hallintolain systematiikkaa selkeänä. Säännösten keskittäminen 
yhteen lakiin antaa viranomaiselle nykyistä selkeämmän perustan hallinto-
asioiden käsittelylle ja samalla takaa asiakkaalle entistä paremman oikeus-
turvan. 

Opetusministeriö pitää lakiluonnosta kirjoitustavaltaan pääasiassa nykyisiä 
hallinnon menettelyjä koskevia lakeja ymmärrettävämpänä, täsmällisem-
pänä ja selkeämpänä. Toisaalta jotkin säännökset saattavat sitovina nor-
meina jossain määrin vähentää sitä joustavuutta, joka käytännön hallinto-
toiminnassa on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista. 

Liikenne- ja viestintäministeriö pitää lakiehdotusta rakenteeltaan selkeänä 
ja viranomaistoimintaan hyvin soveltuvana. 

Työministeriön mukaan eri laeissa olleiden säännösten kokoaminen yhteen 
lakiin helpottaa myös virkamiesten toimintaa kansalaisia palvelevan lähtö-
kohdan lisäksi. Työministeriö pitää lain rakenteen jakamista sisällöllisesti 
kahteen osaan hyvänä ja lakia selkeyttävänä asiana. Lakiluonnoksessa on 
selkeästi erotettavissa määritelmiä ja hyvää hallintoa kuvaava osa sekä va r-
sinaista hallintoasian käsittelyä koskeva osa.  
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Ympäristöministeriö pitää lakiehdotusta rakenteeltaan selkeänä, joskin yk-
sittäiset säännökset vaativat vielä kehittämistä. Ympäristöministeriö pitää 
myös hyvänä lähtökohtana sitä, että lakiehdotuksessa käytetään perustus-
lain kanssa yhdenmukaisia käsitteitä. 

Korkein hallinto-oikeus katsoo lakitekniseltä kannalta olevan syytä pohtia, 
onko laissa syytä omaksua lukujaotuksen ohella myös lukujen ryhmittely 
neljään osaksi kutsuttuun kokonaisuuteen. Osien ja lukujen otsikot saatta-
vat herättää myös lain sisältöä koskevia kysymyksiä. Korkein hallinto-
oikeus kiinnittää huomiota muun ohella siihen, ettei otsikon perusteella ole 
esimerkiksi selvää, että luku 6, jonka otsikkona on ”Asian selvittäminen”, 
sisältää asianosaisen oikeutta tulla kuulluksi koskevan perussäännöksen. 

Vakuutusoikeuden mielestä ehdotettu hallintolaki on rakenteeltaan selke-
ämpi kuin voimassa oleva hallintomenettelylaki. Kansalaisten ja viran-
omaisten kannalta on tarkoituksenmukaista, että hallinnon toimintaa sään-
televä yleislaki on mahdollisimman kattava asiakokonaisuus. Vakuutusoi-
keus pitää ehdotettuja uudistuksia pääosin tarpeellisina ja hyvin perustel-
tuina sekä katsoo, että uudistushanke on toteuttamiskelpoinen. 

Turun hallinto-oikeus mainitsee esityksen olevan kirjoitettu melko tiivii-
seen muotoon. Näin lakiehdotus on pysynyt kohtuullisen mittaisena eivä t-
kä yksittäiset lainkohdat ole venyneet liian pitkiksi ja raskaiksi. Tästä tii-
viistä säätämistavasta on hallinto-oikeuden mukaan aiheutunut toisaalta se, 
että lain lukeminen ja ymmärtäminen edellyttävät useissa kohdin myös pe-
rustelujen lukemista rinnalla. Joissakin kohdin itse lakitekstin hieman la-
veampi muoto voisi olla lain soveltajan kannalta suotavaa. 

Vaasan hallinto-oikeus pitää ehdotetun lain rakennetta loogisena ja selkeä-
nä. Myös säännösehdotukset ovat asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi 
perusteltuja ja tarkoituksenmukaisia.  

Kuopion hallinto-oikeus pitää lain systematiikkaa tuomioistuimen, kansa-
laisten ja yhteisöjen näkökulmista onnistuneena ja lakiehdotusta laajuudel-
taan sopivana. 

Rovaniemen hallinto-oikeus toteaa asian käsittelyvaiheiden mukaan etene-
vän rakenteellisen systematiikan tekevän laista selkeän ja johdonmukaisen. 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan mukaan lain jaottelu sisältöineen 
lähtee perustellusti säädöksen tarkoituksesta periaatteineen edeten hallinto-
asian elinkaaren mukaisesti. 

Opintotuen muutoksenhakulautakunnan mielestä esityksen mukaisen ha l-
lintolain rakenne on selkeä. Toiseen lukuun kirjoitetut yleiset säännökset 
hyvän hallinnon perusteluista antavat pohjan hyvälle hallinnolle ja edistä-
vät sen toteutumista. Myös säännökset ovat sisällöltään selkeitä ja kattavia.  

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto pitää ehdotetun hallintolain rakennetta 
kiitettävän selkeänä. Ympäristökeskuksen mukaan myös suurin osa sään-
nöksistä on sisällöltään selkeitä. 
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Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan hallintolain rakenne on selkeä ja 
asioiden pykäläkohtainen säätäminen on toteutettu johdonmukaisesti. 

Helsingin kaupungin mukaan lakiehdotuksen rakenne kuvaa hyvin hallin-
toasian viranomaisprosessia. Nykyiseen hallintomenettelyyn esitetyt muu-
tokset parantavat kansalaisten mahdollisuuksia hallintoasioidensa hoitami-
seen ja samalla heidän oikeusturvaansa. Kaupunki pitää myös onnistunee-
na ratkaisuna sitä, että asiakirjan lähettämistä ja hallintoasioiden tiedok-
siantoa koskevat säännökset on otettu yhtenäiseen yleislakiin. 

Suomen Asianajajaliitto kannattaa lähtökohtaisesti esitystä, jolla keskeiset 
yleishallinto-oikeudelliset säädökset kootaan yhteen hallinnon yleislakiin. 
Asianajajaliitto pitää myös oikeana siirtymistä hallintomenettelylain mu-
kaisesta kaksijakoisuudesta hallintoasioiden käsittelyvaiheiden mukaan 
etenevään systematiikkaan, koska tämä looginen systematiikka antaa laille 
käytännöllisen ja johdonmukaisen rakenteen.  

 

 

 

3.2. YKSITYISKOHTAISET HUOMAUTUKSET 

 
 
Lain nimike 

Oikeusasiamiehen mukaan jatkovalmistelussa saattaisi olla vielä syytä ha r-
kita hallintomenettelylaki-nimikkeen säilyttämistä, koska kysymys olisi 
menettelyoikeudellisia periaatteita sääntelevästä yleislaista. Hallintolain 
nimike saattaa herättää erilaisia odotuksia, varsinkin kun on olemassa eri-
tyisalojen hallintolakeja. Jos sen sijaan halutaan profiloida hyvän hallinnon 
käsitettä, säädöksen nimike voisi olla ”laki hyvän hallinnon takeista”, jol-
loin hallintolaki voisi olla säädöksen kutsumanimike. 

Helsingin kaupungin mielestä hallintomenettelylaki-nimikkeen säilyttämi-
nen uudessa laissa olisi parempi vaihtoehto kuin ehdotettu hallintolain ni-
mike. Hallintomenettelyä koskevia säännöksiä joutuvat kunnallishallinnos-
sa noudattamaan erittäin laajasti henkilöt, joilla ei ole oikeustieteellistä 
koulutusta. 

 

I OSA. YLEISET SÄÄNNÖKSET 

1 luku. LAIN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA  

1 §. Lain tarkoitus 

Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvän hallinnon sekä oike-
usturvan take ita. 
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Oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston mukaan säännöstä voitai-
siin pyrkiä selkeyttämään jatkovalmistelussa. 

Oikeusasiamiehen käsityksen mukaan takeita ei voida sinänsä toteuttaa ei-
kä luontevasti myöskään edistää. Oikeusasiamies ehdottaakin pykälän 
muotoilua seuraavasti: ”Tämän lain tarkoituksena on turvata hyvän ha llin-
non takeet sekä edistää oikeusturvan toteutumista hallintoasioissa.” 

Oikeuskanslerin mielestä laille asetetut tavoitteet ilmenevät suhteellisen 
hyvin säännöksen perusteluista. Lienee kuitenkin odotettavissa, että sään-
nöksen käytännön soveltamisesta saattaa aluksi ilmetä paljonkin tulkinna l-
lisia eroja. 

Kriminaalihuoltolaitos pitää määrittelyä lain tarkoituksesta selkeänä ja 
kansalaisten kannalta hyvänä. 

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston mielestä säännös on ilmaistu kielen-
vastaisesti ja vaikeasti ymmärrettävästi. 

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen mukaan säännöksen sanamuoto on 
kankeaa kieltä, minkä vuoksi tavoite tulisi muotoilla selkeämmin ja konk-
reettisemmin. 

Turvatekniikan keskus ehdottaa säännöksen sanamuodon muuttamista seu-
raavasti: ”Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa 
sekä oikeusturvaa”. 

 

2 §. Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään hyvän hallinnon perusteista sekä hallintoasiassa nou-
datettavasta menettelystä.  

Hallintoasiana valmisteltavaan sopimukseen sovelletaan tätä lakia, lukuun 
ottamatta 7 ja 8 luvun säännöksiä. Lakia ei sovelleta viranomaisen puolesta 
tehtävään yksityisoikeudelliseen sopimukseen. 

Tätä lakia ei sovelleta lainkäyttöön, esitutkintaan, poliisitutkintaan eikä ulos-
ottoon. Lain 9 ja 10 luvun tiedoksiantoa koskevia säännöksiä sovelletaan kui-
tenkin tiedoksiantoon hallintolainkäyttöas iassa. 

 

 Sosiaali- ja terveysministeriön mielestä esityksestä ei käy selkeästi ilmi, 
mitkä säännökset ovat viranomaisten toimintaan yleisesti sovellettavia hy-
vän hallinnon perusteita ja mitkä koskevat hallintoasiassa noudatettavaa 
menettelyä. Ehdotus jättää avoimeksi myös asiassa annetun ratkaisun ja 
päätöksen keskinäisen suhteen. 
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 Korkein hallinto-oikeus korostaa, että lain soveltamisalan piiriin kuuluvilla 
viranomaisilla voi olla myös norminantovaltaa, mikä voi herättää kysy-
myksen lakiehdotuksen sovellettavuudesta tällaisissa tapauksissa. 

 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen mielestä lain soveltaminen hallinto-
asiassa noudatettavaan menettelyyn tulisi asettaa pääsäännöksi.  

 Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto katsoo pykäläehdotuksen vaati-
van jatkokehittelyä. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota pykälän suhtee-
seen ehdotettuun 3 §:ään. 

 Invalidiliiton mukaan ehdotetut soveltamisalaa koskevat tarkennukset ovat 
asiakkaiden oikeusturvan kannalta tarpeen. Tosiasiallisen hallintotoimin-
nan ottaminen lain soveltamisalan piiriin parantaa yksilön suojaa esimer-
kiksi terveydenhuollossa, jossa oikeussuojakeinot ovat muutoin rajoit-
tuneemmat kuin muussa hallinnollisessa päätöksenteossa. 

 Suomen Asianajajaliitto kannattaa lain soveltamisalan ulottamista muihin-
kin kuin välittömästi asian käsittelyyn liittyviin toimiin. 

 

1 mom. 

Hallintoasian käsite 

 Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto toteaa vankeinhoidossa 
esiintyneen vaikeita rajanvetotilanteita hallintopäätösten ja tosiasiallisen 
hallintotoiminnan välillä. Tällaisina voidaan mainita eräät vankilassa teh-
tävät pakkotoimenpiteet ja vankilan virkamiesten vastaukset vangille hänen 
kirjallisiin tekemiinsä kysymyksiin.  

 Puolustusministeriö pitää jossain määrin tulkinnanvaraisena lain sovelta-
mista tosiasialliseen hallintotoimintaan. Ministeriö pitää tarpeellisena sel-
vittää, miten sotilaskäskyasiat voitaisiin ottaa hallituksen esityksessä esille 
ja voitaisiinko hallintolain soveltamisalaa koskevia säännöksiä tarkistaa 
niin, että niissä otettaisiin huomioon myös sotilaskäskyasiat. Toinen vaih-
toehto olisi säätää sotilaskäskyasioista erikseen. 

Sisäasiainministeriön mielestä hallintoasian käsite jää ehdotuksen peruste-
luissa varsin tulkinnanvaraiseksi. Lain soveltamisalaan kuuluvien ilmiöi-
den valikoima muodostuu laajaksi ja koko ajan laajentuvaksi. 

Oikeuskanslerin mukaan perusteluissa mainituista esimerkeistä saa jok-
seenkin laaja-alaisen ohjauksen hallintoasia-käsitteen ymmärtämiselle. 

Joensuun yliopisto katsoo, että hallintoasian käsitteen tulkinta perustelujen 
avulla saattaa aiheuttaa epäselvyyttä. Erään ongelma-alueen muodostaa 
julkisen vallan käyttö tosiasiallisessa hallintotoiminnassa. Ovatko esimer-
kiksi palvelujen saamista tai hoitoon pääsyä koskevat ratkaisut hallintoasi-
oita?  
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Työterveyslaitos toivoo selkeämpää rajanvetoa hallintoasian käsittelyn ja 
muun hallinnon välille. Epäselvyyttä on erityisesti esitysten ja lausuntojen 
sekä ohjesääntöjen, työjärjestysten ja muiden yleisohjeiden antamisessa 
noudatettavasta menettelystä. Luonnoksesta ei myöskään ilmene, olisiko 
esimerkiksi työsopimuslain mukainen sivutoimioikeuden myöntäminen tai 
kilpailevan toiminnan harjoittamista koskeva asia hallintoasia. Selvyyden 
vuoksi voisi mainita, etteivät työsuhteen ehtojen sisällöstä päättämiseen 
liittyvät asiat kuulu hallintoasian käsitteen piiriin. 

Ilmailulaitos pitää hallintoasian käsitteen alaa ja rajausta varsin tulk innan-
varaisena. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus mainitsee keskeisenä 
tulkintaongelmana eron tosiasiallisen hallintotoiminnan ja hallintoasian vä-
lillä ja katsoo, että esityksessä tulisi käsitellä tarkemmin sosiaali- ja ter-
veydenhuollon erityiskysymyksiä. 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan esityksen perusteluissa pitäisi 
olla selvä lausuma siitä, että virkaehtosopimuksen täytäntöönpano ja sove l-
taminen eivät kuulu hallintolain soveltamispiiriin, vaan niissä sovelletaan 
kunnissa ja kuntayhtymissä kunnallisen sekä valtiolla valtion virkaehtoso-
pimuslakien säännöksiä ja virkaehtosopimusten määräyksiä. Myöskään 
henkilöstöasioiden yhteistoimintamenettely ei kuulu hallintolain sovelta-
misalaan. 

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen mielestä ehdotus jättää epäselväksi, mi-
ten hallintolaki vaikuttaisi tosiasialliseen hallintotoimintaan. 

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran mielestä hallintoasian käsite jää 
merkitykseltään varsin avoimeksi. Hallintopäätöksen ja hallintoasian ero 
on epäselvä, kun esimerkiksi 3 luku koskee kaikkia hallintoasioita ja 7 luku 
ainoastaan hallintopäätöksiä. Hyvän hallinnon oikeusturvaperiaatteet eivät 
kuitenkaan riipu aina siitä, nimetäänkö ratkaisu hallintopäätökseksi. 

 

Laillisuusvalvonta ja hallintokantelu 

Oikeusasiamies pitää lain soveltamisalaa laillisuusvalvonnan kannalta epä-
selvänä ja ehdottaa soveltamisalasäännöksessä mainittavaksi, ettei hallinto-
lakia sellaisenaan sovelleta ylimpien laillisuusvalvojien harjoittamaan lail-
lisuusvalvontaan. Tältä osin jäisivät sovellettaviksi kumpaakin laillisuus-
valvojaa koskevat erityissäännökset. Sitä vastoin oikeuskanslerinviraston 
ja oikeusasiamiehen kanslian hallintoasioihin uutta hallintolakia voitaisiin 
soveltaa samoin kuin muihinkin viranomaisiin. 

Oikeuskanslerin mukaan esityksessä tulisi laajemmin käsitellä lain sove l-
tamista kanteluasioihin. Kanteluasioiden osalta yksityiskohtaista sääntelyä 
on yleisesti ottaen pidetty epätarkoituksenmukaisena. Oikeuskanslerin nä-
kemyksen mukaan monet säännösehdotuksista eivät joko sovellu lainkaan 
oikeuskanslerinvirastoon tai ainakin aiheuttavat tulkintaonge lmia.  
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Oikeuskansleri korostaa lisäksi, että esityksessä olisi pohdittava oikeus-
kanslerista annetun lain (193/2000) suhdetta ehdotettuihin säännöksiin. 
Jatkovalmistelussa olisi syytä harkita, olisiko soveltamisalakysymysten 
kannalta yksinkertaisinta täydentää oikeuskanslerista annettua lakia siten, 
että siitä löytyisi kaikin osin vastaus oikeuskanslerinvirastossa tapahtuva lle 
kanteluasioiden käsittelylle, vai ottaa täsmälliset pykäläkohtaiset viittauk-
set ehdotettuun hallintolakiin. Oikeuskansleri esittää myös harkittavaksi, 
voitaisiinko hallintokantelu rinnastaa esitutkintapyyntöön, jolloin se jäisi 
pääsääntöisesti hallintolain soveltamisalan ulkopuolelle. 

Myös Etelä-Suomen, Oulun ja Lapin lääninhallitukset katsovat, että la-
kiehdotuksen säännöksiä tulisi tarkastella vielä kokonaisuutena hallinto-
kantelujen käsittelyä koskevasta käytännön näkökulmasta ottaen huomioon 
erilaiset mahdollisuudet rajata joko lain tai sen yksittäisten säännösten so-
veltamisalaa. Etelä-Suomen lääninhallituksen mielestä samassa yhteydessä 
olisi tarpeen säätää viiden tai enintään kymmenen vuoden määräaika hal-
lintokantelun vireillepanolle samoin kuin siitä, ettei hallintoviranomaisen 
tekemään kantelupäätökseen saa hakea muutosta valittamalla.  

2 mom. Valtiovarainministeriön mielestä hallintoasiana valmisteltavaa sopimusta 
koskevat ehdotetut lainkohdat ja erityisesti niiden perustelut eivät vaikuta 
erityisen selkeiltä. Hallintosopimus tulisi laissa ymmärtää viranomaisen 
toimivaltaan kuuluvaa julkisen vallan käyttöä tai hallintotehtävien järjes-
tämistä koskevaksi sitovaksi sopimukseksi, joka on solmittu lain nojalla. 
Tämän tyyppisiin hallintosopimuksiin voitaisiin soveltaa hallintolakia lu-
kuun ottamatta 7 ja 8 lukujen säännöksiä. Hallintosopimus tulisi määritellä 
laissa ja erottaa muista hallinnossa valmisteltavista ja tehtävistä sopimuk-
sista. Erityisesti hallintosopimus on pidettävä erillään yksityisoikeudelli-
sesta sopimuksesta, jonka toisena tai molempina osapuolina on julkinen vi-
rasto tai laitos. Kilpailuttamisvelvoitteen alaisia julkisia hankintoja koske-
vat sopimukset eivät ole hallintoasiassa valmisteltavia hallintosopimuksia 
vaan yksityisoikeudellisia sopimuksia. 

Valtiovarainministeriö korostaa lisäksi, että hallintosopimukset ja niiden 
yleishallinto-oikeudellinen sääntely on myös pidettävä erillään hallinnon 
sisäisissä ohjaussuhteissa käytettävistä tulostavoite- ja yhteistyöasiakirjois-
ta, jotka ovat joko oikeudellisesti velvoittamattomia suunnitteluasiakirjoja 
tai erityislainsäädännössä säädettyyn järjestelmään, esimerkiksi valtion ta-
lousarvion laadintaan ja toimeenpanoon, liittyviä menettelyitä. 

Valtiovarainministeriön mukaan perusteluja varten tulisi myös selvittää 
kattavasti nykyiset erilaisia sopimusmenettelyitä koskevat säännökset sekä 
niissä noudatettavat käytännöt. 

Maa- ja metsätalousministeriö  pitää epäselvänä kysymystä siitä, ovatko 
maatalouden ympäristötukia koskevat sopimukset lakiehdotuksessa tarkoi-
tettuja hallintosopimuksia. Nykyisin valtio ratkaisee sopimuksen syntymi-
sen hallinnollisella päätöksellä. 

Liikenne- ja viestintäministeriö toivoo, että perusteluissa otettaisiin kantaa 
siihen, miten hallintolain ja julkisista hankinnoista annetun lain soveltami-
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nen saman asian käsittelyyn käytännössä tapahtuisi. Ministeriö korostaa, 
että hankinnoista on annettu myös asetuksentasoisia menettelysäännöksiä, 
jotka saattavat olla ristiriidassa ehdotetun hallintolain kanssa. 

Ympäristöministeriö pitää lain soveltamisalan ulottamista koskemaan ha l-
lintoasiana valmisteltavia sopimuksia nykyiseen lainsäädäntöön nähden 
tervetulleena uudistuksena. Perustelujen terminologiaa olisi kuitenkin tar-
kistettava, sillä luonnonsuojelulainsäädäntö ei tunne termiä luonnonsuoje-
lusopimus. Esityksestä tulisi myös poistaa viittaus maankäyttösopimuksiin, 
koska näitä ei voida pitää sellaisina hallintotoimina, joihin hallintolain so-
veltamisala olisi tarpeen ulottaa. 

Oikeuskansleri pitää ehdotusta hyvänä niiltä osin kuin kysymys on hallin-
nossa tehtävien sopimusten käytöstä ja hallintolain ulottamisesta mainittui-
hin sopimuksiin. Sopimuskäytäntöä selkeyttävä lisäsääntely ehkä kuitenkin 
olisi tarpeen. 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan viranomaisten sopimustoiminnan 
ottamiseen lain soveltamisalan piiriin liittyy periaatteellisia ja käytännölli-
siä ongelmia, joita kaikkia tuskin on mahdollista lainvalmistelussa katta-
vasti ennakoida. Tältä osin tulevan oikeuskäytännön merkitys olisi keskei-
nen. Huomiota tulisi erikseen kiinnittää niihin tilanteisiin, joissa sama so-
pimus sisältää sekä julkis- että yksityisoikeudellisia aineksia. Näin on vo i-
nut käydä esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain 11 §:ssä tarkoitettujen 
maankäyttösopimusten kohdalla, jotka ovat saattaneet sisältää esimerkiksi 
yksityisoikeudellisia luovutustoimia. 

Helsingin hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan hallintoasiana valmistel-
tavien sopimusten sääntelytavoitteiden kanssa on ristiriidassa se, että ehdo-
tettu 66 § ja erityisesti sitä koskeva perustelu rajaisi hallintoriitateitse an-
nettavan oikeusturvan piiriin vain hallintoasiana valmistellun sopimuksen 
sisältöä koskevat erimielisyydet. Ehdotuksessa jää avoimeksi se, millä ta-
voin sopimuksia koskien voitaisiin tosiasiassa antaa oikeusturvaa menette-
lykysymysten osalta. 

Helsingin hallinto-oikeus asettaa jossain määrin kysymyksenalaiseksi koko 
tavoitteen sopimusmenettelyyn liittyvän oikeusturvan antamisesta, koska 
sopimuksen allekirjoitusten voidaan yleensä katsoa korjaavan sopimuksen 
laatimisvaiheessa mahdollisesti tapahtuneet menettelyvirheet. Sopimusten 
rinnastaminen valmisteluvaiheessa hallintopäätöksiin merkitsee sitä, että 
sopimusvalmistelun eri toimenpiteet on riittävästi dokumentoitava, jotta 
tehdyt toimenpiteet ja niissä mahdollisesti tapahtuneet puutteet olisivat 
myöhemmin asianmukaisesti selvitettävissä. Tämä saattaa merkitä huomat-
tavaa eroavuutta siihen nähden, miten vapaamuotoisesti yksityisoikeudelli-
sia sopimustoimia on totuttu hoitamaan. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pitää hallintoasiana valmisteltavien sopi-
musten ottamista lain soveltamisalan piiriin hyvänä uudistuksena. Onge l-
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mia saattaa kuitenkin aiheutua niiden erottamisessa yksityisoikeudellisesta 
sopimuksesta.  

Turun hallinto-oikeus pitää säännösehdotuksen muotoilua jossain määrin  
epätarkkana ja tulkinnanvaraisena. Parempi muotoilu voisi olla, että lakia 
sovelletaan ”hallintosopimuksen valmisteluun”. Lakiin voitaisiin myös 
harkita otettavaksi nimenomainen siinä tarkoitetun sopimuksen määritel-
mä.  

Vaasan hallinto-oikeus pitää hallintoasiana valmisteltavan sopimuksen ot-
tamista lain soveltamisalan piiriin sinänsä tarpeellisena. Säädöstekstissä 
käytetty sopimuksen käsite on kuitenkin vaikeaselkoinen ja sitä koskevan 
määritelmän ottamista lakiin saattaisi olla syytä harkita. Vaihtoehtona vo i-
taisiin harkita täydellisempää ilmaisua, kuten ”julkisen vallan käyttöön tai 
julkisen tehtävän hoitamiseen liittyvän sopimuksen valmistelu”.  

Kuopion hallinto-oikeus kiinnittää huomiota oikeuskäytännössä vakiintu-
neeseen kantaan siitä, ettei julkisyhteisön sisällä erikseen tehty päätös oi-
keustoimeen ryhtymisestä tai sen sisällöstä ole hallintoasia. 

Oulun hallinto-oikeuden käsityksen mukaan tässä vaiheessa lienee syytä 
luonnoksessa valitun linjan mukaisesti pyrkiä toisaalta tehostamaan sopi-
musten valmistelun asianmukaisuutta ja toisaalta rajata vain sopimusten si-
sältöä koskevat erimielisyydet ohjattaviksi hallintoriita-asioina hallinto-
oikeuksiin. Laajemmat muutokset eli esimerkiksi sopimusten katsominen 
valituskelpoisiksi ratkaisuiksi edellyttävät vielä perusteellista pohtimista, 
vaikka epäkohdaksi nyt edelleen jääkin, ettei valmistelussa tapahtuneiden 
virheiden osalta ole tehokasta oikeusturvakeinoa ja ettei hallintoriitamenet-
tely ole sopimussuhteen ulkopuolisen käytettävissä. 

Ajoneuvohallintokeskus pitää epäselvänä muiden kuin sopimusosapuolten 
kuulemista ajoneuvojen rekisteröinti- ja kuljettajantutkintoja koskevia so-
pimuksia valmisteltaessa. 

Tiehallinnon mukaan esitys jättää avoimeksi, kuuluvatko yleisten teiden pi-
toa koskevat sopimukset lain soveltamisalan piiriin. Tiehallinnon käsityk-
sen mukaan näin ei ole, koska tienpitosopimuksiin ei sisälly julkisen vallan 
käyttöä. 

Valtiokonttori puoltaa hallintoasiana valmisteltavan sopimuksen ottamista 
lain soveltamisalaan. 

Kirkkohallitus pitää lain soveltamisalan ulottamista hallintoasiana valmis-
teltaviin sopimuksiin perusteltuna. Hautasijan luovutussopimukset ja hau-
danhoitosopimukset olisivat lain soveltamisalan piiriin kuuluvia sopimuk-
sia. 

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori pitää ehdotettua säännöstä perustelui-
neen tulkinnanvaraisena. Säädösteksti viittaa siihen, että lakia sovellettai-
siin sopimukseen laajemminkin, mutta perusteluissa lakia todetaan sovel-
lettavan ainoastaan sopimuksen valmisteluun. Lakiehdotuksesta tulisi myös 
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selkeämmin ilmetä, että lakia sovelletaan myös yksityisoikeudellisen so-
pimuksen valmisteluun ja täytäntöönpanoon.  

Turun yliopiston mielestä perusteluista voi saada virheellisen käsityksen 
siitä, että sopimusmenettely olisi harkinnanvaraisesti viranomaisen käytet-
tävissä. Hallintolaki ei kuitenkaan antaisi toimivaltaa hallintosopimusten 
tekemiseen.  

Itä-Suomen lääninhallitus puoltaa viranomaisen sopimustoiminnan otta-
mista lain soveltamisalan piiriin, mutta toteaa samalla, että sopimusmenet-
telyjen oikeusturvajärjestelyt esimerkiksi liikenneasioissa toteutuvat julki-
sia hankintoja koskevan lainsäädännön kautta. 

Lääkelaitos kannattaa hallintosopimusten saattamista lain soveltamisalan 
piiriin. 

Metsähallitus ja Senaatti-kiinteistöt katsovat, että perusteluja tulisi korjata 
siltä osin kuin niissä puhutaan hallintolain soveltamisesta yksityisoikeudel-
listen sopimusten tekoa edeltävään päätöksentekoon. Valtion liikela itok-
sessa maanvuokra- ja huoneenvuokrasopimukset ovat yleensä ulkopuolisil-
le tapahtuvaa liiketoimintaa tai omaan liiketoimintaan tarvittavan maan tai 
toimitilan hankintaa. Erillistä muodollista päätöstä ei aina tehdä, vaan pää-
tös tapahtuu vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoituksella. Kon-
sulttisopimusten hankintaa säännellään muun muassa julkisten hankintojen 
kilpailuttamista koskevalla lailla. Näistä päätöksistä ei Metsähallituksen 
käsityksen mukaan pitäisi olla valitusoikeutta.  

Suomen Kuntaliitto pitää säännöstä tulkinnanvaraisena ja jossain määrin 
ongelmallisenakin. Ajattelutapa näyttää lähtevän siitä, että sopimuksella 
korvattaisiin hallintopäätös. Ehdotettu säännös tuntuu kunnallishallinnossa 
tarpeettomalta, koska sopimustilanteita edeltää samanaikaisesti hallinto-
päätöksen tekeminen. Erityisen ongelmallisena Kuntaliitto pitää 2 momen-
tin viimeistä lausetta, jonka mukaan lakia ei sovelleta viranomaisen puoles-
ta tehtäviin yksityisoikeudellisiin sopimuksiin. Tästä voi saada sen virheel-
lisen käsityksen, ettei hallintolailla olisi lainkaan merkitystä yksityisoikeu-
dellisten sopimusten tekemisessä. Kunnallishallinnossa yksityisoikeudelli-
senkin sopimuksen valmistelu ja päätöksenteko tapahtuvat hallinnollisena 
prosessina. Kuntaliitto pitää tärkeänä, ettei tätä käytäntöä vaaranneta. 

Kuntaliitto ehdottaakin, että laista poistetaan 2 momentti kokonaisuudes-
saan. Kuntaliiton näkemyksen mukaan asianomaiseen erityislainsäädän-
töön voidaan tarvittaessa ottaa säännökset sopimuksentekotilanteesta. Jos 
säännös kuitenkin jätetään lakiin olisi syytä määritellä tarkemmin, mitä 
hallintoasiana valmisteltavalla sopimuksella tarkoitetaan ja sulkea sovel-
tamisalan ulkopuolelle ne tilanteet, jossa sopimuksentekoa edeltää hallin-
topäätöksen tekeminen. 

Kuntien eläkevakuutus kiinnittää huomiota perusteluihin, joiden mukaan 
lakia sovellettaisiin päätökseen yksityisoikeudelliseen oikeustoimeen ryh-
tymisestä ja sen sisällöstä. Kuntien eläkevakuutus korostaa, ettei yksityis-
oikeudellisissa sopimuksissa ole aina kysymys varsinaisesta hallintoasiasta 
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eikä päätöksentekoprosessi yksityisoikeudellisiin sopimuksiin liittyvissä 
asioissa välttämättä muodosta oikeustoimen tekemisestä erillistä vaihetta. 
Kuntien eläkevakuutus katsookin, että lain soveltamisalapykälä kaipaisi 
tältä osin selvennystä. 

Espoon kaupunki katsoo esityksen perusteluiden aiheuttavan tulkinnalli-
suutta ja kehottaa täsmentämään siinä mainittuja esimerkkejä. Mikäli samat 
esimerkit halutaan säilyttää, olisi hyvä mainita lait ja niiden pykälät, joissa 
kyseisistä esimerkeistä on säädetty.  

Helsingin kaupunki pitää ehdotettua 2 momenttia erittäin huonosti soveltu-
vana kunnallishallintoon. Säännös aiheuttaisi lukuisia soveltamisonge lmia 
ja epäselvyyksiä kunnan eri hallintokunnissa. Helsingin kaupunginhallituk-
sen mielestä 2 momentti tulisi kokonaisuudessaan arvioida uudestaan. 

Suomen Asianajajaliitto kannattaa hallintolain nimenomaista soveltamista 
hallintoasiana valmisteltaviin sopimuksiin, mutta katsoo, että säännös olisi 
muotoiltava selkeämmäksi. Ehdotetusta sanamuodosta voi tulla käsitys, et-
tä hallintolakia sovelletaan varsinaiseen valmistelutyöstä syntyvään sopi-
mukseen. 

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen mukaan sopimustoimintaan liittyviä mo-
nitahoisia olisi paikallaan pohtia jatkovalmistelussa laajemmin. 

3 mom. Helsingin hallinto-oikeus kehottaa harkitsemaan, onko perusteita jättää  
hyvää hallintoa koskevat perussäännökset ja niistä erityisesti 6 §:n sään-
nökset soveltamisalan ulkopuolelle poliisihallinnon ja ulosottoviranomais-
ten osalta.  

 Myös Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n mukaan sovelta-
misalan kannalta olisi vielä syytä harkita, olisiko hyvän hallinnon perustei-
ta tarpeen soveltaa myös esitutkinnassa, ulosotossa ja lainkäytössä. 

 Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto viittaa lainkäytön ja hallinnon rajo-
jen hämärtymiseen ympäristöoikeudessa ja mainitsee, että ympäristölupa-
virastoissa käsitellään nykyisin hallintoasioina esimerkiksi riita-asioiden 
luonteisia korvausasioita. 

 

3 §. Viranomaiset 

Tätä lakia sovelletaan valtion viranomaisissa, valtion liikelaitoksissa ja lai-
toksissa, kunnallisissa viranomaisissa sekä itsenäisissä julkisoikeudellisissa 
laitoksissa (viranomainen).  

Mitä tässä laissa säädetään viranomaisesta, koskee myös yksityisiä niiden 
hoitaessa julkista hallintotehtävää. 

Hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä Suomen evankelis-luterilaisessa 
kirkossa säädetään erikseen. 
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1 mom. Valtiovarainministeriö katsoo, ettei hallintolain säännöksiä voida mielek-
käällä tavalla soveltaa liiketoimintaa harjoittaviin valtion liikelaitoksiin. 
Tällainen sääntely estäisi liikelaitoksia toimimasta liiketaloudellisten peri-
aatteiden mukaisesti ja johtaisi sitä kautta taloudellisiin tappioihin. Valtio-
varainministeriö edellyttääkin, että valtion liikelaitosten perustehtävä, val-
tion liiketoiminta, rajataan selkeästi hallintolain soveltamisalan ulkopuolel-
le. Hallintolakia voitaisiin soveltaa valtion liikelaitoksiin vain siltä osin 
kuin niille on poikkeuksellisesti erityislainsäädännössä säädetty viran-
omaistehtäviä. 

 Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että valtion liikelaitosten liiketoi-
minta tulisi rajata lain soveltamisalan ulkopuolelle. Maa- ja metsätalous-
ministeriö pitää lisäksi epäselvänä lain soveltamista välilliseen julkiseen 
hallintoon kuuluviin organisaatioihin. Epäselvää on esimerkiksi se, ovatko 
alueelliset metsäkeskukset ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio laissa 
tarkoitettuja itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia vai sovelletaanko lakia 
niihin jonkin muun perusteen nojalla. Maa- ja metsätalousministeriön käsi-
tyksen mukaan hallintolakia olisi perusteltua soveltaa edellä mainituissa 
yksiköissä. 

 Maa- ja metsätalousministeriö pitää lisäksi ongelmallisena, että lakiehdo-
tuksen viranomaiskäsite poikkeaa julkisuuslaissa tarkoitetusta viranomais-
käsitteestä. Käsite-erovaisuudet aiheuttavat helposti tarpeetonta työtä ja 
tulkintaongelmia. 

 Liikenne- ja viestintäministeriön mielestä säädöstekstistä tulisi käydä ilmi, 
että pykälässä tarkoitetuissa viranomaisissa lakia sovellettaisiin ainoastaan 
hallintoasioissa noudatettavaan menettelyyn.  

 Liikenne- ja viestintäministeriö, Tiehallinto sekä Tieliikelaitos huomautta-
vat, ettei Tieliikelaitoksella ole omaa viranomaisyksikköä.  

Eduskunnan kanslia kiinnittää huomiota siihen, ettei lakiin ole otettu sään-
nöstä sen soveltamisesta eduskunnan kansliaan ja eduskunnan yhteydessä 
oleviin virastoihin, kuten viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa (621/1999). Vaikka lain soveltamisala selviää perusteluista, olisi sel-
keämpää, jos asia mainittaisiin laissa. Tässä voitaisiin myös nimenomaises-
ti korostaa, ettei lainsäädäntötyö kuulu lain soveltamisalan piiriin. Edus-
kunnan kanslia huomauttaa lisäksi, ettei laissa tai sen perusteluissa ole 
enää tarpeen erikseen mainita eduskunnan laitoksia. Eduskunnan kirjaston 
tultua osaksi eduskunnan kansliaa kaikki eduskunnan yhteydessä olevat 
yksiköt ovat virastoja. 

Tasavallan presidentin kanslian mukaan esitys kaipaisi presidenttiä ja 
kansliaa koskevilta osin täydennystä. Kanslia ehdottaa perustelujen tarken-
tamista seuraavasti: ”Tasavallan presidentti ei lainkaan käsittele hallinto-
asioita eikä valmistele tai toimeenpane niitä koskevia päätöksiään. Tasa-
vallan presidentti tekee päätöksensä esittelystä ja hallintolain tavoitteiden 
ja vaatimusten toteutumisesta asian käsittelyssä vastaisi esittelijä. Tasava l-
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lan presidentin kanslian osalta hallintolain soveltaminen tulee kysymyk-
seen ainoastaan niissä tapauksissa, joissa kanslia käsittelee tai tasavallan 
presidentille esittelee tasavallan presidentin kansliasta annetussa laissa 
(1382/1995) tarkoitettuja kanslian hallintoasioita”. Selvennyksenä kanslia 
toteaa lisäksi, ettei tasavallan presidentti ole hallintoviranomainen vaan 
valtioelin. Tasavallan presidentin kanslia ei voi olla presidentintoimen hoi-
toon kuuluvissa asioissa velvollinen siihen, mikä ei koske presidenttiä. 

Myös oikeuskansleri katsoo, että esitysluonnosta tulisi täydentää tasava llan 
presidentin laaja-alainen, mutta perustuslaissa ja muussa lainsäädännössä 
säännelty päätöksentekomenettely ja toimivalta huomioon ottaen. 

 Korkein hallinto-oikeus painottaa, että kansalaisten yhdenvertaisuuden 
kannalta hallintomenettelyn oikeudellisten perusteiden tulisi olla riittävän 
yhdenmukaisella tavalla voimassa koko maassa. Korkein hallinto-oikeus 
toteaa, ettei Ahvenanmaan maakunnassa ole yleistä hallintomenettelyyn 
sovellettavaa lakia. Tosin maakunnanhallituksen osalta sovellettava maa-
kuntalaki (58/1974) sisältää eräitä keskeisiä hallintomenettelyn perussään-
nöksiä, mutta tämäkään laki ei koske muita viranomaisia. Korkeimman 
hallinto-oikeuden mielestä saattaisi olla paikallaan, että oikeusministeriö 
kiinnittäisi asiaan maakunnan asianomaisten toimielinten huomiota. 

 Korkein hallinto-oikeus kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että perusteluis-
sa jäävät mainitsematta sellaiset lakiin perustuvaa julkista valtaa erilaisissa 
lupa-, valvonta-, suunnitelma- ja pakkokeinoasioissa käyttävät toimielimet 
kuin metsäkeskus (ja metsätalouden kehittämiskeskus Tapio), riistanhoito-
piiri (sekä riistanhoitoyhdistys ja Metsästäjäin keskusjärjestö) ja kalastus-
alue. Näitä ei ilmeisestikään voitaisi pitää lakiehdotuksessa tarkoitettuina 
julkisoikeudellisina laitoksina eikä lain soveltamisalan piiriin kuuluvina 
yksityisinä, vaan ha llintolain soveltaminen näihin toimielimiin jäisi erityis-
säännösten varaan. Kysymyksessä olevan ryhmän systemaattinen asema 
tulisikin Korkeimman ha llinto-oikeuden mukaan selvittää.  

 Edellä mainittuun seikkaan kiinnittää huomiota myös Suomalainen Laki-
miesyhdistys. Lakimiesyhdistyksen mukaan lain soveltamisalan kannalta 
olisi ratkaistava myös kysymys kiinteistötoimitusmenettelyn asemasta. 

 Työterveyslaitos on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, jonka toiminta on 
lähes yksinomaan tosiasiallista hallintotoimintaa. Työterveyslaitos pitää 
hyvän hallinnon vaatimusten ulottamista toimintaansa yleisesti ottaen kan-
natettavana. 

Joensuun yliopisto toteaa, että vaikka kunnan liikelaitosten katsotaan kuu-
luvan kunnan organisaatioon, niiden mainitsemista lakitekstissä voitaisiin 
puoltaa selkeydellä. Perusteluissa voitaisiin mainita ainakin neuvottelu-
kunnat, komiteat ja toimikunnat. 

Ilmailulaitos on valtion liikelaitos, jonka toiminnasta hallintolain tarkoit-
tamia hallintoasioita esiintyy ainoastaan kansainvälisten asioiden toimis-
tossa ja Lentoturvallisuushallinnossa. Muu osa ilmailulaitoksen toiminnas-
ta on puhtaasti liiketoiminnan luonteista, johon hallinnolliset menettely-
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muodot eivät sovellu. Ilmailulaitos pitää tärkeänä, että liiketoiminta erote-
taan hallintoasioista ja julkishallinnosta. Ilmailulaitos esittääkin 3 §:n 
muuttamista siten, että hallintolaki koskisi valtion liikelaitoksia vain niiden 
hoitaessa viranomaistehtäviä. 

Myös muut valtion liikelaitokset eli Metsähallitus, Senaatti-kiinteistöt ja 
Tieliikelaitos ehdottavat hallintolain soveltamisalan muuttamista siten, että 
lakia sovellettaisiin valtion liikelaitoksiin vain niiden hoitaessa viranomais-
tehtäviä. 

Kuntien eläkevakuutuksella ei ole huomautettavaa siihen, että laki tulisi 
sovellettavaksi sen toiminnassa. Tämä edellyttää kuitenkin kunnallisten vi-
ranhaltijain ja työntekijäin eläkelaissa olevien säännösten tarkistamista 
eräiltä osin. 

Helsingin kaupungin mielestä Suomen Pankki, mukaan lukien Rahoitus-
tarkastus, Kansaneläkelaitos ja muut itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset 
tulisi julkisuuslain tavoin mainita hallintolaissa erikseen. 

Kuluttajavirasto korostaa, että kaikkia välttämättömyyspalveluja tuottavia 
laitoksia koskevat myös kuluttajansuojalain markkinointi- ja sopimusehto- 
sekä perintälain säännökset. Vaikka kyse ei olisikaan kuluttajansuojalain 
piiriin kuuluvasta elinkeinonharjoittamisesta, pitäisi asiakkaaseen nähden 
noudattaa keskeisiä periaatteita tietojenannon selkeydestä, kohtuullisista 
ehdoista ja yhteiskunnallisesta vastuusta. Hyvä hallintotapa ei voi merkitä 
sitä, että nämä asiat hoidettaisiin heikommin kuin yrityksissä, joita kulutta-
jansuojalaki velvoittaa. 

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry toivoo, että esityksessä tarkennettai-
siin lain soveltamista liikelaitosten toimintaan. Käsitteitä ja soveltamisalaa 
tulisi selkeyttää siten, että lakia sovellettaisiin liikelaitosten viranomais-
toiminnoissa. 

2 mom. Ulkoasiainministeriö kannattaa soveltamisalan määräytymistä tehtävän 
laadun eikä organisatorisen aseman perusteella. Lakiin olisi kuitenkin tar-
peen ottaa nimenomainen säännös siitä, ettei sitä sovelleta kunniakonsu-
laatteihin. Vastaava säännös on tarkoitus sisällyttää uuteen kielilakiin. 

 Maa- ja metsätalousministeriö toteaa, että sen hallinnonalalla viranomais-
tehtäviä on annettu lakisääteisesti myös riistanhoitopiirien ja kalastusaluei-
den hoitoon.  

Liikenne- ja viestintäministeriö pitää lain soveltamisalan ulottamista julkis-
ta hallintotehtävää hoitaviin yksityisiin perusteltuna ottaen huomioon, että 
julkisia hallintotehtäviä on perustuslain 124 §:n nojalla siirretty enenevässä 
määrin viranomaiskoneiston ulkopuolelle. Ministeriö kiinnittää huomiota 
kuitenkin siihen, että julkisen hallintotehtävän siirtäminen yksityiselle saat-
taa olla ongelmallista erityisesti sähköisessä asioinnissa, jossa  kaupalliset 
varmentajat todennäköisesti kokisivat hallintolain mukaiset velvoitteet ra-
sitteena. Liikenne- ja viestintäministeriö pitääkin tarpeellisena selvittää la-
kiehdotuksen suhdetta yleisemminkin sähköistä asiointia koskevaan lain-
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säädäntöön. Esimerkiksi määräaikoja koskevien säännösten (18, 20 ja 23 
§) tulisi olla yhteensopivia sähköisestä asioinnista hallinnossa annetun lain 
kanssa. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pitää ongelmallisena, ettei hallintolaki tuo 
lisäselvyyttä julkisen hallintotehtävän määritelmään. Kauppa- ja teolli-
suusministeriön hallinnonalalla julkisia hallintotehtäviä hoitavien piiriin 
kuuluvat erityisesti teknistä tarkastustoimintaa harjoittavat yksityiset. 
Asiaa on tarkasteltava erikseen ottaen huomioon yhtäältä julkisen vallan 
käytön ja julkisen intressin voimakkuus sekä toisaalta asianomaisen 
lainsäädännön tavoitteiden tosiasia llinen toteutuminen käytännössä.  

Kauppa- ja teollisuusministeriön mielestä lakiehdotus sisältää runsaasti 
teknistä tarkastustoimintaa koskevaa järjestelmää rasittavia velvoitteita 
tuomatta kuitenkaan lisäarvoa nykyiseen tilanteeseen. Esityksessä tulisi ar-
vioida myös lain toimeenpanon edellytyksiä ja vaikutuksia lakisääteiseen 
teknisen tarkastuksen toimintaedellytyksiin. Edellä olevan perusteella 
kauppa- ja teollisuusministeriö ehdottaa lain 3 §:n 2 momentin muuttamis-
ta seuraavaan muotoon: ”Mitä tässä laissa säädetään viranomaisesta, kos-
kee myös yksityisiä niiden hoitaessa julkista hallintotehtävää siltä osin 
kuin erikseen säädetään”.  

Sosiaali- ja terveysministeriön käsityksen mukaan lain soveltamisalan ulo t-
taminen osin yksityisoikeudellisin perustein tapaturma- ja työeläkejärjes-
telmiä toimeenpaneviin organisaatioihin ja niiden toimintatapoihin ei kai-
kilta osin ole tarkoituksenmukaista. Tulisi olla selvää, että hallintolain 
säännöksiä sovellettaisiin työeläke- ja tapaturmajärjestelmien toimeenpa-
nossa vain tapaturma- ja työeläkelaitosten tarkkaan rajattuun toimintaan 
ratkaistavien asioiden käsittelyssä. 

Ympäristöministeriö kannattaa lain soveltamisalan ulottamista koskemaan 
julkista hallintotehtävää hoitavia yksityisiä. Eri hallinnonalojen mahdolli-
simman yhdenmukaisen soveltamiskäytännön turvaamiseksi olisi kuitenkin 
tarpeen kuvata tarkemmin julkisen ha llintotehtävän käsitteen sisältöä. 

Hämeenlinnan ja Rovaniemen hallinto-oikeudet pitävät merkittävänä uu-
distuksena lain soveltamisalan ulottamisen yksityisiin niiden hoitaessa jul-
kista hallintotehtävää sekä katsovat tämän sääntelyn lisäävän puolin ja toi-
sin oikeusturvaa. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsityksen mukaan so-
veltamisalan laajentamisesta saattaa kuitenkin aiheutua soveltamisonge l-
mia, koska perinteisesti hallinto-oikeudella ja siviilioikeudella on ollut suu-
rehkoja eroja aineellisoikeudellisesti ja etenkin prosessioikeudellisesti. 

Suomen Autokatsastus Oy toivoo, että ennen hallituksen esityksen antamis-
ta pohdittaisiin laajemmin tarvetta ulottaa kaikki viranomaisille ve lvoitteita 
asettavat kohdat koskemaan myös julkista hallintotehtävää hoitavia yksi-
tyisiä. 

Lentoturvallisuushallinto on ilmailulain nojalla siirtänyt toimialueellaan 
julkisia hallintotehtäviä yksityisoikeudelliselle yhdistykselle sopimalla yk-
sityiskohtaisin kirjallisin sopimuksin harrasteilmailun va lvontatehtävissä 
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avustamisesta Suomen Ilmailuliitto ry:n kanssa. Sopimukseen sisältyvin 
klausuulein Lentoturvallisuushallinto on pyrkinyt varmistamaan, että va r-
sinkin yhdistyksen valvottaviinsa kohdistamassa päätöksenteossa valvotta-
vien oikeusturva ei vaarannu. Ehdotettu laki merkitsee sitä, että sopimus-
perusteisessa hallintotehtävien siirrossa täytyy tehtäviä hoitavan toiminnas-
sa kiinnittää entistä suurempaa huomiota hyvän hallinnon vaatimusten to-
teutumiseen. 

Turvatekniikan keskus pitää ongelmallisena sitä, että lakiehdotuksessa laa-
jennettaisiin julkisen hallintotehtävän käsitettä ja että hallintolain säännök-
set saatettaisiin sovellettavaksi sellaisenaan kaikkiin yksityisille toimijoille 
mahdollistettuihin tehtäviin ja toimintoihin. Turvatekniikan keskuksen kä-
sityksen mukaan oikeussuojanäkökohdat on tarkastuslaitosten ja tarkastaji-
en toiminnassa otettu pitkälti huomioon siten, että niitä koskevat erityiset 
pätevyysvaatimukset ja viranomainen valvoo niiden toimintaa. Turvatek-
niikan keskus ehdottaakin 3 §:n 2 momenttia täsmennettäväksi seuraavasti: 
”Mitä tässä laissa säädetään viranomaisesta, koskee myös yksityisiä niiden 
hoitaessa julkista hallintotehtävää, jos niin erikseen säädetään”. 

Vakuutusvalvontaviraston mukaan perusteluihin olisi hyvä lisätä selvyyden 
vuoksi maininta lakisääteistä vakuutustoimintaa (työeläke-, tapaturma-, po-
tilasvahinkovakuutus) harjoittavista vakuutuslaitoksista ja siitä, missä mää-
rin lakia sovellettaisiin niiden toimintaan. 

Etelä-Suomen lääninhallitus katsoo esityksen jättävän epäselväksi, missä 
määrin esimerkiksi yksityis ten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain 
sekä yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaiset laitokset ovat 
hallintolaissa tarkoitettuja yksityisiä toiminnanharjoittajia. 

Lääkelaitos esittää harkittavaksi, tulisiko säännöksessä käytettyä yksityisen 
käsitettä täsmentää esimerkiksi mainitsemalla erikseen yhteisöt, la itokset, 
säätiöt ja yksityiset henkilöt näiden hoitaessa julkista hallintotehtävää. 

Suomen Yrittäjät ry pitää perusteltuna selkeyttää nykyistä käytäntöä otta-
malla lakiin säännökset siitä, että yksityisen tahon tulee noudattaa hallinto-
lakia hoitaessaan julkisia hallintotehtäviä. 

Keskuskauppakamari toteaa hallintolain koskevan välittömästi Keskus-
kauppakamarin ja kauppakamarien toimintaa siltä osin kuin kauppakamari-
järjestö hoitaessaan sille uskottuja julkisia hallintotehtäviä soveltaa jo nyt 
hallintomenettelylakia. Keskuskauppakamarilla ei ole soveltamisalan osal-
ta esitykseen huomauttamista.  

Suomen Kuntaliitto pitää ongelmallisena sitä, että viranomaiseen rinnastet-
tavan yksityisen määritelmä eroaa julkisuuslain vastaavasta määritelmästä, 
jossa edellytyksenä on julkisen va llan käyttäminen. Kuntaliiton mukaan 
säännöksen sanamuotoa tulisi tarkentaa siten, ettei ristiriitaa perustelujen 
kanssa olisi. Toinen vaihtoehto olisi, että hallintolain soveltamisala määri-
teltäisiin julkisuuslakia laajemmaksi, mutta Kuntaliiton käsityksen mukaan 
sen tarkoituksenmukaisuus voi olla kyseenalainen.  
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Helsingin kaupunki pitää epäselvänä lain soveltamista yksityisen lasten-
suojelulaitoksen johtajan toimintaan, kun tälle on annettu merkittävä oike-
us käyttää yksilöön kohdistuvaa päätösvaltaa siten, ettei yksilöllä ole mah-
dollisuutta hakea päätökseen muutosta. 

Inspecta Oy:n käsityksen mukaan kilpailun vapauttamisen vaikutukset ha r-
kitaan kutakin tehtävää koskevan lain säätämisvaiheessa, eikä kilpailulle 
vapauteta sellaisia tehtäviä, joiden hoitaminen erityisesti katsotaan viran-
omaisen tehtäväksi. Tällaisten palvelujen asiakkaiden oikeusturva olisi hy-
vin hoidettavissa siviilioikeusteitse. Yhtiön näkemyksen mukaan hallinto-
lakia ei tulisi soveltaa niihin julkisiin hallintotehtäviin, jotka ovat vapaasti 
kilpailtavissa. 

Suomen Asianajajaliitto puoltaa julkista hallintotehtävää hoitavien yksityi-
sen ottamista lain soveltamisalan piiriin, koska hallintomenettelylain sove l-
taminen välillisessä julkisessa hallinnossa on ollut tulkinnanvaraista. 

AKAVA toivoo perusteluihin selkeyttäviä esimerkkejä opetusta koskevan 
lain soveltamisesta, kun koulutuksen järjestäjänä on muu kuin kunta, kun-
tayhtymä tai valtio.  

Eläketurvakeskus katsoo, että julkisuuslain ja hallintolain soveltamisala 
olisi oltava sama yksityisten alojen työeläkejärjestelmässä. Hallintolain so-
veltamisala tulisi määritellä julkisuuslain 4 §:n 2 momentin mukaisesti. 

Työeläkevakuuttajat Tela ry pitää ongelmallisena, että lain soveltamisala 
poikkeaa yksityisten osalta julkisuuslain määritelmästä. Epäselvää on myös 
se, mitä hyvän hallinnon perusteiden soveltaminen tosiasiassa tarkoittaisi 
työeläkevakuutusyhtiöissä ottaen huomioon erityislainsäädäntö. Yhdistys 
huomauttaa, ettei kaikkea työeläkevakuutusyhtiöiden toimintaa ole pidet-
tävä hallintona tai edes julkisen hallintotehtävän hoitamisena. 

3 mom. Kirkkohallitus ehdottaa, että säännöksessä mainittaisiin kirkkolaki kuten 
perustuslain 76 §:ssä tehdään. Kirkkolain mainitseminen selventäisi myös 
sen suhdetta ehdotettuun 4 §:ään. 

Suomen ortodoksinen kirkkokunta ehdottaa, että hallintolakiin ja sen perus-
teluihin lisättäisiin maininta lain toissijaisesta noudattamisesta ortodoksi-
sen kirkon hallinnossa. 
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4 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön 

Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia säännöksiä, niitä sovelletaan tä-
män lain asemesta. 

 

Ulkoasiainministeriön mielestä lain suhde julkisia hankintoja koskevien 
säännösten soveltamiseen hankinnan eri vaiheissa on kysymys, jota saattai-
si olla hyvä selventää esityksen perusteluissa. 

 Maa- ja metsätalousministeriö pitää tärkeänä, että Euroopan yhteisön oi-
keuden vaikutukset todettaisiin lain perusteluissa ja korostettaisiin että, jos 
muussa laissa tai yhteisön säädöksissä on hallintolaista poikkeavia sään-
nöksiä, niitä sovelletaan hallintolain asemesta. 

 Korkein hallinto-oikeus katsoo, että yleissäännösten ja erityissäännösten 
suhdetta tulisi valaista perusteluissa konkreettisilla esimerkeillä. 

Kirkkohallituksen mukaan säännöksen sanamuoto voi johtaa virheelliseen  
päätelmään siitä, että hallintolaista poikkeavia lakeja voitaisiin säätää myös 
kirkkoa sitoviksi ja kirkkolain syrjäyttäviksi. 

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori toteaa, että kansaneläkelaitoksen ho ita-
missa etuuslaeissa on monia menettelytapaa koskevia erityissäännöksiä. 
Hallintolain säätäminen edellyttää erityislainsäädännön tarkistamista. Hal-
lintolain ja erityislainsäädännön menettelysäännösten tulee olla yhteenso-
pivia ja helposti käytäntöön sovellettavia. 

Uudenmaan työsuojelupiiri pitää epäselvänä ehdotetun lain suhdetta työ-
suojeluvalvonnasta annettuihin asetuksentasoisiin säännöksiin. 

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto painottaa, että soveltuvien säännös-
ten rinnakkainen arviointi ja vertailu voi erityisesti hallinnon asiakkaan nä-
kökulmasta olla varsin ongelmallista. 

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran mukaan hallintolakiehdotus tarjoaa 
aiempaa paremmat edellytykset poistaa tarpeetonta päällekkäissääntelyä, 
joskin eräissä kysymyksissä ympäristöoikeudellinen sääntely vaatii vastai-
suudessakin poikkeamista. Lakien keskinäisiä suhteita koskeva sääntely on 
kuitenkin ongelmallinen, koska kysymys siitä, mikä on pääsääntö ja mikä 
poikkeus, ei ole aina selvää. Usein säännökset ovat limittäisiä tai päällek-
käisiä. Yhtenä esimerkkinä ongelmallisesta päällekkäisyydestä Ympäristö-
oikeustieteen Seura viittaa asianosaiskäsitteeseen, joka on ympäristölain-
säädännössä määritelty ehdotettua 11 §:ää laajemmin. 
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Työeläkevakuuttajat Tela ry toteaa, että useat ehdotetut säännökset saatta-
vat edellyttää poikkeuksia erityislainsäädännössä. Tällainen on erityisesti 
23 §:n 2 momentin säännös käsittelyaika-arvion antamisesta. Myös 44 ja 
45 §:n säännökset ovat vaikeasti sovellettavia eläkevakuutusasioissa. 

5 §. Sähköinen asiointi 

Hallintoasian sähköisestä vireillepanos ta ja käsittelystä sekä päätöksen säh-
köisestä tiedoksiannosta säädetään erikseen.  

 

Valtioneuvoston kanslia, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintämi-
nisteriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö eivät pidä perusteltuna ratkaisu-
na sitä, että sähköiseen asiointiin liittyvät menettely jätettäisiin uudistuksen 
yhteydessä erityislainsäädännön varaan. Tällainen sääntelytapa saattaa 
sähköisten ja perinteisten asiointimuotojen eriytymiseen epätarkoituksen-
mukaisella tavalla.  

Sen sijaan ympäristöministeriö puoltaa ehdotettua lakiteknistä valintaa sii-
tä, että sähköisestä asioinnista säädettäisiin vastaisuudessakin erikseen. Pe-
rusteluissa voitaisiin kuitenkin korostaa, että asianomainen erityislainsää-
däntö syrjäyttää hallintolain vastaavat säännökset.  

Oikeuskansleri toteaa, että valmisteltavana oleva laki sähköisestä viran-
omaisasioinnista sisältää verraten niukasti hallintoasian käsittelyä koskevia 
menettelysäännöksiä. Kysymyksenalaiseksi jää, tulisiko hallintolaki yleis-
lakina enää nyt ehdotetun erityislakiin viittauksen jälkeen sovellettavaksi 
siltä osin kuin sähköisestä asioinnista annetussa laissa ei olisi jostakin asi-
asta erikseen säädetty. Mikäli näin ei tapahtuisi, sääntelyyn olisi ilmeisesti 
eräin osin jäämässä aukkoja. 

Korkeimman hallinto-oikeuden mielestä sähköistä asiointia ei enää nykyi-
sin voida pitää sillä tavoin erikoislaatuisena ilmiönä, että siitä säätäminen 
hallintomenettelyn yleislain ulkopuolella olisi perusteltua. Jos asianomaisia 
säännöksiä ei tässä vaiheessa ole mahdollista sisällyttää hallintolakiin, ne 
olisi joka tapauksessa pyrittävä sisällyttämään siihen mahdollisimman 
pian. 

Lentoturvallisuushallinto pitää sähköistä asiointia viranomaisessa koske-
van säännöstön sisällyttämistä hallintolakiin esimerkiksi omana lukunaan 
perusteltuna vaihtoehtona, koska hyvän hallinnon perusteet ja hallintoasi-
oissa noudatettavat menettelyt koskevat suurelta osin myös enenevässä 
määrin yleistyvää sähköistä asiointia. Sähköistä asiointia koskevat poikke-
ukset muusta säännöstöstä olisi siten selvintä tuoda esiin hallinnon toimin-
taa sääntelevässä hallintolaissa. 

Väestörekisterikeskus korostaa, että hyvän hallinnon perusteiden tulisi kos-
kea myös sähköisessä muodossa annettavaa hallinnon palvelua. Väestöre-
kisterikeskuksen näkemyksen mukaan hallintolaissa tulisi olla selkeästi 
viittaukset vain asianomaisissa kohdissa valmisteilla oleviin lakeihin säh-
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köisestä asioinnista viranomaistoiminnassa sekä sähköisestä allekirjoituk-
sesta. 

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori pitää perusteltuna, että sähköisestä asi-
oinnista säädetään eri laissa. 

Uudenmaan verovirasto katsoo, että sähköistä asiointia koskevat säännök-
set tulisi sisällyttää hallintolakiin. Muussa tapauksessa on vaarana, että 
sähköisen ja muun asioinnin menettelytavat erkanevat toisistaan. 

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus toivoo hallintolakiin säännöksiä 
sähköisestä asioinnista. 

Uudenmaan ympäristökeskuksen mielestä myös muualla laissa tulisi vielä 
erikseen viitata hallinnon sähköistä asiointia koskevaan lakiin. Esimerkiksi 
asian vireillepanoa ja vireilletuloa koskevissa pykälissä tulisi todeta mah-
dollisuus panna asia vireille myös sähköisesti. 

Helsingin kaupunki katsoo, että ainakin lain 4 luvussa olisi hyvä mainita 
kaikki asiakirjan lähettämisen ja asian vireillepanon tavat tai ainakin viitata 
kyseisissä kohdissa erityissäännöksiin. 

Työeläkevakuuttajat Tela ry:n mielestä ehdotuksesta ei käy selkeästi ilmi, 
miksi kyseinen säännös on tarpeen. 
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2 luku. HYVÄN HALLINNON PERUSTEET  

 

Yleisiä arvioita 

 

Valtiovarainministeriö kannattaa hyvän hallinnon vahvistamisen ottamista 
yleishallinto-oikeudellisen uudistamisen sääntelypoliittiseksi tavoitteeksi ja 
perusteeksi. Valtiovarainministeriö kuitenkin painottaa, ettei hallinnon ja 
sen palveluiden laatua voida rajoittaa pelkästään perustuslaissa säädettyi-
hin hyvän hallinnon takeisiin. Perusteluissa tulisikin täsmentää hallintolais-
sa säädettävien menettelyllisten oikeuksien suhdetta laajempaan laadukasta 
ja nykyaikaista hallintoa koskevaan ajatteluun. Valtiovarainministeriön nä-
kemyksen mukaan lainsäädännön tarkistuksia tarvittaisiin ensisijaisesti eri-
tyislainsäädäntöön. 

Oikeuskanslerin mielestä luonnoksessa lausutut perustelut hyvän ha llinnon 
sisällölle ovat selkeät, vaikkakin ne osin antavat ehkä liiankin idealistisen 
kuvan tulevaisuuden näkymistä hallinnossa, erityisesti käytettävissä olevi-
en resurssien kannalta. Laillisuusvalvonnan näkökulmasta on kuitenkin 
hyvä, että perusteluissa on paneuduttu näinkin laaja-alaisesti selvittämään 
hyvän hallinnon sisältöä myös viittauksin oikeuskäytäntöön ja laillisuus-
valvojien ratkaisuihin.  

Helsingin hallinto-oikeus pitää perusteltuna ja tärkeänä, että hyvän hallin-
non periaatteet sisällytetään lakiin. Hallinto-oikeus kiinnittää kuitenkin 
huomiota siihen, että ainakin osa säännöksistä voi muodostaa hallintolain-
käyttölain 59 §:n kanteluperusteen ja voivan siten tulla muutoksenhakuna 
myös hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Samoin niillä voi olla vaikutusta 
käsiteltäessä asiaa hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa. Näin ollen myös 
hallintolainkäytön kannalta on merkitystä näiden perusteiden mahdolli-
simman yksiselitteisellä tulkinnalla ja käsitteistön selkeydellä. 

Turun hallinto-oikeus pitää hyvän hallinnon perusteita koskevien säännös-
ten sisällyttämistä lakiin sinänsä perusteltuna, mutta katsoo niistä voivan 
aiheutua jossain määrin ongelmia muutoksenhauissa. Oikeussuojakeinona 
kantelutie on kuitenkin käytettävissä.  

Vaasan hallinto-oikeuden mukaan hallinnossa noudatettavien perus-
periaatteiden kirjaaminen lakiin korostaa niiden sisältöä ja merkitystä. 
Säännöksillä on myös merkittävää informaatioarvoa viranomaisille. 

Kuopion hallinto-oikeus kannattaa hyvän hallinnon perusteiden kirjaamista 
lakiin, mutta pitää ongelmallisena kysymystä siitä, missä määrin yksityinen 
asianosainen voisi vedota sanottuihin perussäännöksiin. 

Valtiokonttorin mielestä nimenomaisen velvoitteen asettaminen asiakas-
palvelua selkeästi parantaviin toimintatapoihin on erittäin perusteltua. 
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Kirkkohallitus pitää ehdotettuja hyvän hallinnon perusteita sinänsä hyvinä 
ja hyväksyttävinä, mutta epäilee niukoin resurssein varustettujen virastojen 
tosiasiallisia mahdollisuuksia niiden saavuttamiseen. Erityisesti hyvän kie-
lenkäytön vaatimus voi olla esimerkiksi eläkehallinnolle saavuttamaton ta-
voite.  

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori katsoo, että kansainväliset ihmisoikeus-
periaatteet, yle iset oikeusperiaatteet ja hyvän hallinnon periaatteet ovat 
kansalaisille usein tuntemattomia, minkä vuoksi on hyvä, että tärkeimmät 
niistä vahvistetaan hallintolaissa. 

Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus pitää asianmukaisena, että hyvää 
hallintoa koskevat periaatteet koskevat varsinaisten hallintopäätösten lisäk-
si myös muuta julkisen vallan käyttöön liittyvää toimintaa. 

Länsi-Suomen lääninhallituksen mukaan hyvän hallinnon periaatteiden kir-
jaaminen lakiin on omiaan edistämään viranomaisten toiminnan laatutasoa, 
jonka parantamiseen viime aikoina on kiinnitetty erityisesti huomiota. Hy-
vän hallinnon periaatteiden ja palveluperiaatteen varjolla viranomaiselle ei 
kuitenkaan tulisi asettaa velvoitteita toimia pelkästään asiakkaan ehdoilla. 

Keski-Suomen ympäristökeskuksen mielestä hyvän hallinnon perusteiden 
kokoaminen yhteen lakiin korostaa niiden merkitystä jokapäiväisessä vi-
ranomaistoiminnassa. 

Helsingin yliopisto katsoo 2 luvun sääntelyn kasvattavan laillisuusvalvon-
nan roolia. Pitemmällä aikavälillä saattaa kuitenkin olla aiheellista pohtia 
hallintolainkäyttö- ja laillisuusvalvontajärjestelmän keskinäistä asemaa ku-
ten hallintolainkäytön oikeussuojakeinojen asianmukaisuutta ja riittävyyttä 
nykyisissä oloissa. 

Suomen Kuntaliitto puoltaa hyvän hallinnon perusteita koskevien säännös-
ten sisällyttämistä hallinnon yleislakiin siitä huolimatta, että ne eivät sisäl-
löltään tuo paljonkaan uutta perustuslain sääntelyyn. 

Invalidiliitto pitää hyvän hallinnon sisällön täsmentämistä välttämättömä-
nä, jotta hyvän hallinnon merkitys kansalaisten perusoikeuksien toteutumi-
sen turvaajana ymmärrettäisiin hallinnossa ja päätöksenteossa laajalti. 

AKAVA puoltaa hyvän hallinnon perusteiden ottamista lakiin. AKAVA to-
teaa, että hallintomenettelylaki on osoittautunut epätäsmällisyydessään 
monissa tapauksissa voimattomaksi, jos viranomainen on osoittanut piit-
taamattomuutta hyvän hallintotavan periaatteita kohtaan. 

 

 

 

6 §. Viranomaisen toiminnan lainmukaisuus ja asianmukaisuus 
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Viranomaisen on toiminnassaan noudatettava tarkoin lakia ja kohdeltava 
hallinnon asiakkaita tasapuolisesti. 

Viranomaisen toimien on oltava oikeasuhtaisia ja johdonmukaisia sekä nii-
den on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. 

 

1 mom. Oikeusasiamies suhtautuu varauksellisesti lainmukaisuuden ja asianmukai-
suuden käsitteiden erottamiseen toisistaan. Oikeusasiamies painottaa lailli-
suutta laajana käsitteenä, jolloin laillisuuteen kuuluu paitsi lain kirjaimen 
tunteminen myös keskeisten oikeusperiaatteiden noudattaminen sekä pe-
rus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen edistäminen. Hallinnon laillisuuteen 
kuuluu myös asianmukaisuus. Oikeusasiamies ei näe tarpeellisena, että  pe-
rustuslaista ilmenevä lainalaisuusperiaate toistetaan hallintolaissa.  

 Oikeusasiamies ehdottaa 6 §:n otsikoksi ”hallinnon johtavat oikeusperiaat-
teet” ja pykälän ainoaksi momentiksi: ”Viranomaisen on toiminnassaan 
kohdeltava hallinnon asiakkaita tasapuolisesti. Viranomaisen toimien on 
oltava---(kuten ehdotuksen 2 momentti)”. 

 Korkein hallinto-oikeus suhtautuu epäilevästi perustuslakiin kirjatun lain-
alaisuusperiaatteen toistamisen antamaan lisäarvoon. Korkein ha llinto-
oikeus katsoo lisäksi, että asiakas-käsite olisi syytä korvata asianosaisen 
käsitteellä, koska muussa tapauksessa periaatteen sisältö vääristyy oikeus-
suojan kannalta arveluttava lla tavalla. Jos taas tarkoituksena on luoda jon-
kinlainen asiakaspalvelun yleisperiaate, perusteluissa ei tulisi viitata sa-
mastavasti perustuslaissa tarkoitettuun yhdenvertaisuusperiaatteeseen. 
Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen näkemys asiasta vastaa korkeimman hal-
linto-oikeuden kantaa. 

 Ulkomaalaisvirasto pitää ehdotettua säännöstä tarpeellisena ja katsoo sen 
antavan hyvän pohjan lukumääräisesti suurien hakemusryhmien valmiste-
lun ja päätöksenteon järjestämiseksi. 

 Tampereen verotoimisto kiinnittää huomiota säännöksessä käytettyyn il-
maisuun, jonka mukaan lakia on noudatettava ”tarkoin”. Verotoimiston 
mielestä sanamuoto korostaa liiaksi legalismia nykyiseen oikeustilaan näh-
den. Valittu sanamuoto saattaa johtaa myös lain sanamuodonmukaisen tul-
kinnan korostumiseen. 

 Myös Oulun lääninhallitus ehdottaa, että lauseesta poistetaan tarpeettoma-
na sana ”tarkoin”. 

Joensuun yliopisto pitää ongelmallisena, ettei 1 momentissa mainita puolu-
eettomuuden ja objektiivisuuden vaatimuksia. Vaikka päätöksenteon ob-
jektiivisuuden vaatimus toimiikin tietynlaisena yläkäsitteenä viranomais-
toiminnan asianmukaisuuden vaatimuksille, sitä ei liene syytä jättää koko-
naan sääntelemättä. 
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 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry pitää asiakas-käsitettä osin tulkinnan-
varaisena ja katsoo, että hyvän hallinnon perusteiden tulee kaikilta osin 
koskea myös henkilöstöä. 

2 mom.  Valtiovarainministeriö suhtautuu varauksellisesti pyrkimykseen tiivistää 
ehdotetulla tavalla yleishallinto-oikeudelliset periaatteet. Pykälään ei ole 
myöskään otettu kaikkia keskeisiä hallinto-oikeudellisia oikeusperiaatteita 
selkeällä ja tunnistettavalla tavalla. Erityisesti viranomaistoiminnan joh-
donmukaisuuden vaatimus jää oikeudellisesti epäselväksi. Myöskään tar-
koitussidonnaisuuden periaatteen systematisointi osaksi johdonmukaisuu-
den vaatimusta ei ole omiaan selventämään hallinnossa noudatettavia peri-
aatteita. Valtiovarainministeriö toteaa niin ikään luottamuksensuojaa kos-
kevan periaatteen muotoilun epäonnistuneeksi.  

Valtiovarainministeriö pitääkin ehdotettua pykälää kokonaisuutena kiele l-
lisesti kankeana, sisällöllisesti epäselvänä ja arvelee sen johtavan epätar-
koituksenmukaisen muotosidonnaisuuden lisääntymiseen. 

 Opetusministeriö katsoo, ettei yleisten hallinto-oikeudellisten periaatteiden 
tiivistäminen yhteen pykälään ole ongelmatonta. Erityisen tulkinnanvarai-
sena opetusministeriö pitää vaatimusta viranomaisen toimien johdonmu-
kaisuudesta, jonka sisältö aukeaa vasta perustelujen kautta. Myös luotta-
muksensuojaa koskevan periaatteen konkreettinen sisältö jää opetusminis-
teriön mielestä sekä säädöstekstin että perustelujen valossa epämääräiseksi. 

Oikeuskanslerin mukaan säännöstä saattaisi olla tarpeen täydentää ottamal-
la periaateluetteloon mukaan siinä jo esille nostettujen perinteisten yhden-
vertaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden lisäksi ainakin myös objektiviteet-
tiperiaate ja tarkoitussidonnaisuuden periaate. Selvyyden vuoksi olisi myös 
paikallaan, että säännöksessä nimenomaisesti käytettäisiin luottamuksen-
suojaperiaatteen käsitettä. 

Korkein hallinto-oikeus suhtautuu pidättyvästi hyvän hallinnon perusteita 
koskevien periaatteiden sisällyttämiseen lakiin ja katsoo, että periaatteiden 
kuulumista oikeusjärjestykseemme on ilman nimenomaisia säännöksiäkin 
pidettävä selvänä. Korkein hallinto-oikeus pitää ehdotettuja säännöksiä 
myös sanamuodoltaan tulkinnanvaraisina ja epäselvinä sekä katsoo, että 
varsinkin luottamuksensuojaperiaate on ilmaistu ongelmallisella tava lla. 
Valmistelussa olisi vielä tarkoin pohdittava, onko kyseisen periaatteen 
laintasoiseen vahvistamiseen aihetta. 

Korkein hallinto-oikeus korostaa lisäksi, että hallinnollista harkintaa oh-
jaavien periaatteiden suurin merkitys liittyy tilanteisiin, joissa harkinta ei 
ole ainakaan kokonaan säännöksin sidottua. Sen sijaan tilanteissa, joissa 
viranomainen soveltaa sidottuharkintaista normia, periaatteiden merkitys 
jää huomattavasti vähäisemmäksi. Perusteluissa tulisi tarkastella periaat-
teiden merkitystä myös tästä näkökulmasta. 

Helsingin hallinto-oikeuden mielestä johdonmukaisuus ei ole paras käsite 
kuvaamaan viranomaisen objektiivisuutta. Ehdotuksesta ei myöskään ole 
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selvästi pääteltävissä, onko johdonmukaisuuteen tarkoitus sisällyttää myös 
tarkoitussidonnaisuuden vaatimus. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mielestä luottamuksen suojaa koskevaa 
periaatetta ilmentävä sanonta antaa lukijalle liian suuria odotuksia sen suh-
teen, mitä niistä on oikeutettuja oikeusjärjestyksen perusteella. 

Vaasan hallinto-oikeuden mielestä luottamuksensuojaperiaate on ilmaistu 
vaikeaselkoisesti. Suhteellisuusperiaatteen osalta ilmaisu ”oikeasuhtainen” 
ei riitä kuvaamaan niitä suhteellisuusperiaatteen eri puolia, joihin lakiehdo-
tuksen perusteluissa on viitattu. Hallinto-oikeus ehdottaa, että molemmat 
periaatteet mainittaisiin säännöksessä sulkeissa. 

Tampereen verotoimisto pitäisi selvyyden vuoksi parempana, että säännök-
sessä nimenomaisesti viitattaisiin luottamuksensuojaa koskevaan periaat-
teeseen. 

Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston mielestä säännösehdotus on sana-
muodoltaan niukka ja hallinnon asiakkaan saattaa olla vaikea ymmärtää 
säännöksen taakse kätkeytyvien periaatteiden merkitystä sekä oikeuksiensa 
ja velvollisuuksiensa rajoja. 

Tampereen yliopisto ei pidä perusteltuna tarkoitussidonnaisuuden periaat-
teen mainitsematta jättämistä ehdotetussa 2 momentissa. Tämä seikka saat-
taa johtaa laintulkinnalliselta kannalta epäselviin tilanteisiin tarkoitussi-
donnaisuuden periaatteen merkityksestä hallinnollista harkintaa ohjaavana 
ja rajoittavana tekijänä. Tämän periaatteen merkitys on keskeinen etenkin 
nimitysharkinnan yhteydessä virantäyttötilanteissa.  

Joensuun yliopisto pitää myönteisenä, että lakiin on sisällytetty vakiintu-
neet harkintavallan rajoitusperiaatteet. Näiden periaatteiden jakamista kah-
teen momenttiin olisi kuitenkin vielä pohdittava samoin kuin sitä, onko ai-
hetta muuttaa niiden vakiintunutta merkityssisältöä. Joensuun yliopiston 
mukaan olisi lakisystemaattisesti selkeämpää, jos yhdenvertaisuuden peri-
aate ilmaistaisiin vain toisessa momentissa ja sille annettaisiin samanlainen 
sisältö kuin perustuslain 6 §:ssä. Joensuun yliopiston mukaan luottamuk-
sensuojaa koskevan periaatteen sisällyttäminen lakin on perusteltu uudis-
tus. Yliopisto kehottaa harkitsemaan myös kohtuusperiaatteen sisällyttä-
mistä lakiin.  

Vakuutusvalvontavirastolle  on epäselvää, onko 6 §:ää tarkoitettu sovellet-
tavaksi myös sellaisessa tilanteessa, jossa kansalainen jatkuvasti saattaa vi-
ranomaisen tutkittavaksi samaa asiaa ja vaatii henkilökohtaista neuvontaa 
ja palvelua. Vakuutusvalvontaviraston käsityksen mukaan tasapuolisen 
kohtelun periaatetta tulee voida soveltaa myös siten, ettei viranomainen ole 
velvollinen käyttämään suhteettoman paljon resursseja yhden kantelijan 
neuvontaan ja asian uudelleen tutkimiseen. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry katsoo, ettei säännös anna 
ohjetta siitä, minkä tärkeysjärjestyksen mukaisesti ehdotettu laki ve lvoittaa 
suojaamaan oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Oikeus-
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järjestyksen suojaamat odotukset saattavat olla keskenään ristiriidassa. 
Omistusoikeuden suojaaminen ei saa mennä hengen, terveyden tai työvo i-
man suojelua tarkoittavien säännösten edelle. 

Suomen Kuntaliitto puoltaa viranomaisen harkintavaltaa ja asian käsittelyä 
ohjaavien yleisten hallinto-oikeudellisten periaatteiden sisällyttämistä la-
kiin, koska näitä periaatteita on jo nyt sovellettu oikeuskäytännössä. Kun-
taliitto pitää pykälän kirjoitustapaa kuitenkin suppeana. Luettavuutta ja so-
veltamista voisi helpottaa, että kustakin periaatteesta säädettäisiin erikseen. 

Espoon kaupunki katsoo säännöksen aiheuttavan helposti tulkinnallisuuk-
sia kuntalakiin, joka mahdollistaa kunnallisvalituksen tekemisen vain lailli-
suusperusteella. 

Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontavirasto pitää tarpeellisena koros-
taa, että esimerkiksi virheellinen toteamus rakennusluvan myöntämisedel-
lytysten täyttymisestä ei oikeuta viranomaista myöntämään lupaa. 

Suomen Asianajajaliitto ehdottaa momentin muotoilemista seuraavasti: 
”Viranomaisen toimen on oltava asianmukainen, tarpeellinen ja oikein mi-
toitettu tavoitteen kannalta.” 

Suomalainen Lakimiesyhdistys katsoo, etteivät lakitekstin ehdotetut termit 
mitenkään voi samaistua tiettyihin hallinto-oikeuden yleisiin periaatteisiin 
siten kuin momentin perusteluissa selostetaan. Lakimiesyhdistys pitää on-
gelmallisena myös luottamuksensuojaperiaatteen vahvistamista laissa ja 
katsoo sen helposti joutuvan ristiriitaan eräiden muiden ehdotettujen sään-
nösten kannalta (esim. 9 ja 50 §:n 2 momentti). Erityisen hankalina Laki-
miesyhdistys pitää tilanteita, joissa yksityisten asianosaisten edut ovat toi-
siaan vastassa, kuten kilpailu-, hankinta-, kaava-, rakennus- ja ympäristö-
asioissa. 

AKAVAn mielestä ehdotettu sääntely on erinomainen tapa antaa painoa sil-
le, että periaatteet eivät ole ainoastaan hallinto-oikeudellisia sovellettavia 
periaatteita, vaan niitä on noudatettava myös käytännön hallintotoiminnas-
sa. Luetteloon tulisi kuitenkin lisätä tarkoitussidonnaisuuden periaate. 

 

 

 

 

 

7 §. Asiointi viranomaisessa 

Asiointi viranomaisessa on järjestettävä hallinnon asiakkaan kannalta mah-
dollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.  
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Sisäasiainministeriö toivoo, että perusteluissa käsiteltäisiin laajemmin ha l-
linnon palveluiden laadun ja saatavuuden kehittämislinjauksia ja tarkastel-
taisiin asioinnin järjestämistä myös sähköisten asiointipalvelujen ja viran-
omaisten yhteispalvelujen kehittämisen näkökulmasta. 

Valtiovarainministeriö pitää ehdotettua pykälää ongelmallisena ja katsoo 
sen asettavan pitkälle meneviä mutta epäselviä vaatimuksia viranomaisen 
toimitiloille, kalusteille ja yleensä tavalle toimia. Valtiovarainministeriön 
käsityksen mukaan sanotunlaisilla hallinnon laatuun liittyvien asioiden 
normittamisella ei ole useinkaan suoranaista hyötyä laadun kehittämisessä. 
Sen sijaan periaatesäännöksetkin voivat johtaa erilaisiin oikeudellisiin risti-
riitaisuuksiin ja epäselvyyksiin sekä ohjata toimintaa tavalla, joka johtaa 
menojen epätarkoituksenmukaiseen lisäämiseen. Hallinnon asiointia kehi-
tettäessä on otettava lisäksi huomioon informaatio- ja viestintäteknologian 
tarjoamat mahdollisuudet. Virtuaalinen verkkovirasto, jota koskevaa kehi-
tystyötä tehdään parhaillaan valtiovarainministeriössä, on eräs mahdollinen 
tapa edistää hallinnon palvelujen saatavuutta. Valtiovarainministeriö eh-
dottaa, että 7 § poistettaisiin lakiehdotuksesta tai että sen tarve ja sisältö 
harkittaisiin perusteellisesti uudelleen. 

Valtiovarainministeriö pitää lisäksi epäselvänä hallinnon asiakkaan käsitet-
tä. Laista tulisi käydä selkeästi ilmi, kuka olisi hallintolaissa tarkoitettu 
asiakas. Epäselvää on esimerkiksi se, olisiko toinen valtion tai kunnan vi-
ranomainen toimiessaan laissa tarkoitettu asiakas. 

Maa- ja metsätalousministeriö toteaa, että yhteisön oikeuden säädökset 
voivat edellyttää toisenlaista käytäntöä. Esimerkiksi tuotantoeläinten mer-
kintä- ja rekisteröintijärjestelmään liittyy sekä eläinlääkintä- että tukinäkö-
kohtia, joiden vuoksi asioita hoitavat viranomaiset ja samasta asiasta jou-
dutaan tarvittaessa tekemään ilmoitus kahteen paikkaan. 

Helsingin hallinto-oikeus korostaa palvelujen saatavuuden merkitystä asi-
oinnin laadukkaan järjestämisen rinnalla. 

Joensuun yliopisto kehottaa harkitsemaan, että laissa velvoitettaisiin valti-
on ja kunnan viranomaiset pitämään palvelupisteensä avoinna asioinnin 
kannalta riittävällä tavalla. 

Helsingin kaupunki ei pidä tarkoituksenmukaisena, että kustannussäästöjä 
tarkastellaan yksinomaan hallinnon asiakkaan näkökulmasta. Kaupungin-
hallituksen mielestä säännökseen tulisi lisätä maininta siitä, että asiointia 
järjestettäessä voidaan ottaa huomioon siitä viranomaiselle aiheutuvat kus-
tannukset, jotka eivät saa muodostua asian laatuun nähden kohtuuttomiksi. 

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston mukaan säännöksessä olisi todettava 
myös viranomaisen mahdollisuus arvioida toimintansa järjestämistä käytet-
tävissä olevien resurssien kannalta. 
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Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontaviraston mielestä säännöksen sana 
”mahdollisimman” jättää tulkinnanvaraa siinä, viittaako se asiakkaaseen 
vai onko tarkoitus ottaa huomioon myös viranomaisen mahdollisuudet jär-
jestelyihin. 

Invalidiliitto korostaa tasapuolisuuden ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
vaatimusta myös hallinnossa asioinnin fyysisten olosuhteiden, kuten tilojen 
esteettömyyden sekä kommunikaation saatavuuden suhteen. Alueellisen 
tasa-arvoisuuden toteutumisesta on huolehdittava erityisesti niiden palve-
luiden kohdalla, jotka ovat välttämättömiä ihmisten jokapäiväisen elämän 
kannalta. 

Työeläkevakuuttajat Tela ry toteaa, että työeläkejärjestelmässä asiointi ta-
pahtuu merkittävässä määrin palveluverkoston avulla, joka ei kuitenkaan 
ole osa työeläkevakuuttajien organisaatiota. Missä määrin tämä toiminta 
kuuluu lain soveltamisalan piiriin (esimerkiksi erilaiset asiamiehet)? 

 

8 §. Hyvän kielenkäytön vaatimus 

Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. 

Asiakkaan oikeudesta käyttää omaa kieltään viranomaisessa asioidessaan on 
voimassa, mitä siitä erikseen säädetään tai Suomea sitovista kansainvälisistä 
sopimuksista johtuu. 

 

1 mom.  Valtiovarainministeriö pitää ehdotettua säännöstä vaikeasti ymmärrettävis-
sä ehdottomana oikeudellisena velvoitteena ja katsoo sen olevan pikem-
minkin hallinnon laatuun kuuluva asia. 

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan hyvän kielenkäytön vaatimusta 
saattaa olla vaikea toteuttaa esimerkiksi silloin, kun asiakirjassa on selvitet-
tävä raskaita ja teknisiä yksityiskohtia sisältäviä yhteisöoikeudellisia maa-
taloustukisäädöksiä. 

Ympäristöministeriö pitää tärkeänä 1 momentin periaatetta viranomaisten 
selkeästä ja ymmärrettävästä kielestä. Tavoitteen toteuttaminen vaatii kui-
tenkin erilaisia käytännön tukitoimia, kuten selkeän kirjoittamisen koulu-
tusta. 

Helsingin hallinto-oikeus katsoo, että hyvän kielenkäytön velvollisuuden 
laajentaminen koskemaan muutakin kuin hallintopäätöksiä vahvistaa osal-
taan hyvän hallinnon takeita ja säännösehdotuksen otsikko vastaa tältä osin 
hyvin sisältöä.  

Ulkomaalaisvirasto esittää harkittavaksi, olisiko hyvän kielenkäytön vaa-
timus kohdennettava myös tulkkeihin ja kääntäjiin. 
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Keski-Suomen ympäristökeskus katsoo, että hyvän kielenkäytön vaatimuk-
sin kirjaaminen lakiin nostanee sen arvostusta ja tuo paineita järjestää kie-
lenkäyttöä koskevaa lisäkoulutusta. Ympäristöhallinnossa on pyritty paran-
tamaan päätösten sisällöllistä laatua koko hallinnossa käytössä olevilla pää-
tösmalleilla. 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus suhtautuu erittäin myönteisesti siihen, 
että viranomaisten kielenkäytöstä säädetään lain tasolla. Tutkimuskeskus 
viittaa lainkohdan perusteluihin ja pitää tarkoituksenmukaisena, että ha l-
linnon kielestä puhuttaessa käsitellään nimenomaan tekstejä, koska teksti-
kokonaisuuden rakentamisesta viime kädessä riippuu se, miten asiasisällöt 
avautuvat lukijalle. Tutkimuskeskus ehdottaa 1 momentin muotoilua seu-
raavasti: ”Viranomaisen on sekä suullisesti että kirjallisesti käytettävä asi-
allista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Tekstien tulee olla sisällöltään joh-
donmukaisia ja helposti ymmärrettäviä kokonaisuuksia”. 

Merenkulkulaitos pitää myönteisenä asiana vaatimusta hyvästä kielenkäy-
töstä. 

2 mom. Helsingin hallinto-oikeuden mukaan ehdotettu 2 momentti sisältää viitta-
uksen toiseen asiaan eli viranomaisessa käytettävään kieleen. Selkeämpää 
olisi, jos ehdotettu momentti siirrettäisiin 1 lukuun otsikolla ”Viranomai-
sessa käytettävä kieli”. 

Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan pykälän 2 momentin luettavuutta 
parantaisi viittaus 26 §:ään, jossa säädetään tulkitsemisesta ja kääntämises-
tä. 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen mielestä ehdotettu 8 §:n 2 momentti 
on erittäin tarpeellinen ja tukee hyvin muussa lainsäädännössä esitettyjä 
vaatimuksia yksilön oikeudesta käyttää omaa kieltään viranomaisessa asi-
oidessaan. 

Kuurojen Liitto ry korostaa, että viittomakielisillä tulisi olla mahdollisuus 
hoitaa asioitaan omalla äidinkielellään viranomaisissa. 

 

 

 

 

9 §. Neuvonta 

Viranomaisen on toimialallaan annettava asiakkailleen tarpeen mukaan 
neuvontaa sekä vastattava esitettyihin kysymyksiin ja tiedusteluihin kohtuul-
lisessa ajassa. Neuvonta on maksutonta. 

Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opastamaan 
asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen. 
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1 mom.  

Aineellinen neuvontavelvollisuus 

Sisäasiainministeriö pitää aineellisen neuvontavelvollisuuden ulottamista 
koskemaan yleisemmin viranomaisen toimialaa sinänsä kannatettavana aja-
tuksena. Laaja neuvontavelvollisuus voi kuitenkin johtaa viranomaisen 
voimavarojen painopisteen siirtymiseen enenevässä määrin perustehtävien 
hoitamisesta ja asianosaisten neuvonnasta yleisempään toimialaa koske-
vaan asiakkaan neuvontaan ja opastukseen. Sisäasiainministeriö korostaa 
myös sitä, että neuvonta tapahtuu aina viranomaisroolissa. Neuvontavel-
vollisuuden laajentuminen ei saa johtaa viranomaisen ja asiamiehen roolien 
sekoittumiseen. 

 Valtiovarainministeriö pitää neuvontavelvollisuuden laajentamista erittäin 
ongelmallisena ja katsoo sen johtavan hyvin hankaliin tulkintakysymyksiin 
aineelliseen neuvonnan suhteesta viranomaisen puolueettomuuden ja asi-
akkaiden yhdenvertaisen kohtelun vaatimuksiin sekä neuvonannon ja var-
sinaisen konsultoinnin välisestä suhteesta. Valtiovarainministeriön mukaan 
neuvontavelvollisuutta koskevan säännöksen valmistelussa olisi pidettävä 
lähtökohtana vastaavaa hallintomenettelylain säännöstä. Neuvontavelvolli-
suus tulisi myös rajoittaa asiassa toimivaltaiseen viranomaiseen. Valtiova-
rainministeriö kehottaa lisäksi harkitsemaan viittausta julkisuuslain vel-
voitteeseen informaatioaineiston tuottamisesta. 

 Maa- ja metsätalousministeriö pitää neuvontavelvollisuuden ulottamista 
aineellisiin kysymyksiin periaatteessa kannatettavana. Säännöksen sana-
muodon perusteella neuvontavelvollisuuden sisältö jää kuitenkin jossain 
määrin epäselväksi. Perusteluissa ei myöskään ole selvitetty, rajoittaako 
Euroopan yhteisön oikeus aineellista neuvontavelvollisuutta. 

 Maa- ja metsätalousministeriön mukaan neuvontavelvollisuutta voitaisiin 
rajata esimerkiksi siten, että säännös koskisi ainoastaan sellaisia kysymyk-
siä, joihin vastaus voidaan antaa yleisellä tasolla menemättä hakijan henk i-
lökohtaiseen tilanteeseen. Esimerkiksi verosuunnittelu tulisi rajata neuvon-
tavelvollisuuden ulkopuolelle. Neuvontavelvollisuutta ei myöskään ole pe-
rusteltua ulottaa sellaisiin kysymyksiin, joissa virkamiehellä ei ole ratkai-
suvaltaa tai jotka ovat tulkinnanvaraisia tai muuten vaikeita. Viranomainen 
ei esimerkiksi voi antaa aineellisoikeudellista neuvontaa säädösten tulkin-
nasta, jos asiassa toimivalta on jollain EY-elimellä. 

Liikenne- ja viestintäministeriön mielestä lain vaatimukset ovat tarpeetto-
man tiukat aineellisten neuvojen antamisessa. Liikenne- ja viestintäminis-
teriön mukaan jatkovalmistelussa tulisikin etsiä keinoja, joilla aineellisten 
neuvojen antamisvelvollisuutta kavennettaisiin. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan neuvontavelvollisuuden laajen-
taminen hallintomenettelylakiin verrattuna on sinänsä perustelua, mutta ei 
sovellu tekniseen tarkastustoimintaan. Aineellisen neuvonnan katsotaan 
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vaarantavan kolmannen osapuolen riippumattomuuden. Se olisi myös risti-
riidassa akkreditointitoiminnassa sovellettavien kansainvälisten velvoittei-
den ja sopimusten kanssa. 

Sosiaali- ja terveysministeriön käsityksen mukaan viranomaiselta ei tulisi 
edellyttää sen omaa toimintaa ja toimivaltaa laajempaa neuvontavelvolli-
suutta. 

Työministeriö katsoo neuvontavelvollisuuden ulottamisen aineelliseen si-
sältöön selkeyttävän vallitsevaa tilannetta. Se myös parantaa kansalaisten 
yhdenvertaisuutta ja tehostaa asiakaslähtöistä toimintaa. Työministeriön 
mielestä perusteluissa on esitetty tarpeellinen rajanveto neuvontavelvolli-
suuden laajuudelle. 

Korkein hallinto-oikeus korostaa, että aineellisessa neuvonnassa olisi eri-
tyisen tärkeää kiinnittää huomiota yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja asi-
akkaiden tasapuoliseen kohteluun erityisesti silloin, kun kysymys on asiak-
kaiden välisestä kilpailutilanteesta. Etenkin maankäytön ja rakentamisen, 
vesien käytön ja ympäristönsuojelun hallinnossa asianosaisten välinen etu-
vastakohtaisuus on enemmän sääntö kuin poikkeus. Korkein ha llinto-
oikeus katsoo, että aineellisen neuvonnan ongelmaksi saattaa muodostua 
perusteltujen odotusten syntyminen asianosaiselle. Perusteluissa tulisikin 
tarkastella neuvontavelvollisuutta myös luottamuksensuojaperiaatteen kan-
nalta. 

Kouvolan hallinto-oikeus pitää neuvontavelvollisuuden laajuutta tulkin-
nanvaraisena ja liian pitkälle menevänä. Ehdotettu säännös saattaisi muo-
dostua ongelmaksi erityisesti verotuksessa. Kouvolan hallinto-oikeus eh-
dottaa neuvontavelvollisuuden rajaamista ensisijaisesti asian vireillepano-
toimiin. 

Rovaniemen hallinto-oikeus toteaa neuvontavelvollisuuden laajentamisen 
edesauttavan yksilön mahdollisuuksia selviytyä itse asiansa hoitamisesta. 
Toisaalta kovin pitkälle ulotettu neuvontavelvollisuus voi aiheuttaa hanka-
luuksia asian ratkaisijan esteellisyyden suhteen. 

Kilpailuvirasto suhtautuu kielteisesti aineelliseen neuvontavelvollisuuteen, 
joka voisi johtaa kilpailunrajoituslain osalta hyvinkin vaikeisiin vastuuky-
symyksiin annettaessa virheellistä neuvontaa. Aineellinen neuvontavelvol-
lisuus aiheuttaisi viranomaisille myös merkittävää lisätyötä. 

Lentoturvallisuushallinnon käsityksen mukaan aineellinen neuvontavelvol-
lisuus on ongelmallinen siltä osin kuin kyse on asian sisältöä koskevasta 
neuvonnasta. Se, mikä on lain tarkoituksen toteuttavaa riittävää aineellista 
viranomaisneuvontaa ilman, että kyse olisi hallinnon asiakkaan puolesta 
toimimisesta, tullee aiheuttamaan epätietoisuutta. Asiakas saattaa myös 
pyrkiä käyttämään lupaviranomaista avustajanaan. Viranomaisen käsitys 
neuvonnan riittävyydestä tulisi olla ratkaiseva myös silloin, kun viran-
omainen ja asiakas ovat eri mieltä asiasta. 
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Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus pitää neuvontavelvolli-
suuden laajuutta ongelmallisena. Laaja neuvontavelvollisuus sitoo hallin-
non resursseja sen varsinaisesta lupa- ja valvontatehtävistä ja vaikuttaa 
myös oleellisesti kykyyn antaa ratkaisuja viivytyksettömästi. 

Rahoitustarkastus katsoo, että ongelmia saattaa syntyä perusteluissa esite-
tyistä neuvontavelvollisuuden laajuutta koskevista rajauksista huolimatta. 

Ulkomaalaisvirasto esittää harkittavaksi, voitaisiinko säännöksen sana-
muoto muuttaa muotoon: ”huolehdittava neuvonnan antamisesta”. Lisäksi 
ulkomaalaisvirasto toteaa, että aineellinen neuvontavelvollisuus voi olla 
esimerkiksi turvapaikka-asioissa pulmallista. 

Verohallitus toteaa neuvontavelvollisuuden laajennuksen olevan verohal-
linnossa jo käytännössä toteutettu. Ehdotettu säännös laajentaisi neuvonta-
velvollisuutta kuitenkin olennaisesti. Selkeätä olisi, jos aineellinen neuvon-
ta ulottuisi säännösten sisältöön, vakiintuneeseen hallintokäytäntöön ja val-
litsevaan oikeuskäytäntöön. 

Uudenmaan verovirasto pitää aineellisen neuvontavelvollisuuden sisällyt-
tämistä lakiin kaikin puolin kannatettavana. Verotuksen alueella on kuiten-
kin otettava huomioon se, ettei viranomaiselle voida asettaa velvollisuutta 
ryhtyä suunnittelemaan asiakkaan verotusta tai toimimaan muutoinkaan 
hänen asiamiehenään.  

Tampereen verotoimiston mukaan perusteluissa tulisi ottaa kantaa neuvon-
nan suhteeseen hallinnossa laajasti käytössä oleviin ennakkotietoratkaisu-
järjestelmiin.  

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori pitää neuvontavelvollisuuden täsmen-
tämistä ja sen laajentamista koskemaan myös asiasisältöä yleisesti ottaen  
asianmukaisena. 

Kansaneläkelaitoksen Oulun toimiston mukaan viranomaisen neuvontavel-
vollisuuden laajentaminen on tervetullut asia, joskin se saattaa aiheuttaa 
tiettyä varovaisuuden tunnetta sanktiopelkojen vuoksi. Laissa tulisi koros-
taa myös asiakkaan omaa selonottovelvollisuutta ja omatoimisuutta.  

Etelä-Suomen lääninhallituksen mukaan ehdotetussa lainkohdassa tulisi 
tarkemmin määritellä neuvontavelvollisuuden rajat, mikäli neuvontavelvol-
lisuutta laajennetaan aineellisiin kysymyksiin. 

Oulun lääninhallitus katsoo, että pitkälle menevien aineellisten neuvojen 
antamisessa saattaa esiintyä ongelmia esimerkiksi tapauksissa, joissa on 
useita kilpahakijoita. Viranomaisen on muistettava tasapuolisen kohtelun 
periaate ja välttää kovin yksityiskohtaisten neuvojen antaminen. 

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus pitää epäselvänä rajan-
vetoa menettelyllisen ja aineellisen neuvonnan välillä. Aineellisen neuvon-
nan antaminen saattaa olla yhdenvertaisuusperiaatteen kannalta ongelmal-
lista erityisesti asiakkaiden välisessä kilpailutilanteessa. 
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Lounais-Suomen ympäristökeskuksen mukaan neuvontavelvollisuuden laa-
juus vaikuttaa varsin pitkälle menevältä. 

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto pitää aineellista neuvontavelvolli-
suutta ongelmallisena erityisesti sen vuoksi, että asiakkaat saattavat siihen 
vedoten käyttää virkamiestä konsulttinaan.  

Tullihallitus viittaa Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisuun 
5.9.2000 D 1279/4/98, jossa todetaan, ettei palveluperiaatetta voida ulo ttaa 
niin pitkälle, että virkamiehellä katsottaisiin olevan yleisenä sääntönä vel-
vollisuus esittää omia kannanottoja kysymyksistä, joissa hänellä ei ole rat-
kaisuvaltaa taikka jotka ovat tulkinnanvaraisia tai muuten vaikeita niin, että 
niihin vastaaminen välittömästi ja suullisesti ei ole mahdollista. 

Kasvintuotannon tarkastuskeskus kehottaa kiinnittämään huomiota asia-
miehenä toimimisen ja laajan aineellisen neuvonnan antamisen väliseen ra-
janvetoon. Esityksessä tulisi myös huomioida neuvojen sitovuudesta ja 
vanhentumisesta aiheutuvat vaikutukset. 

Vakuutusvalvontavirasto katsoo, ettei seikkaperäisen neuvonnan antaminen 
ja vaihtoehtoisten toimintamahdollisuuksien selostaminen vaikutuksineen 
sovellu valvontaviranomaisen rooliin. Neuvontavelvollisuus tulisi rajata  
siten, että se koskisi vain yksityisiä kansalaisia. 

Suomen Yrittäjät ry korostaa, ettei julkista hallintotehtävää hoitavalle yksi-
tyisille tulisi asettaa yhtä laajaa neuvontavelvollisuutta kuin viranomaisel-
le. Neuvonnasta tulisikin olla pääsääntöisesti vastuussa se viranomainen, 
joka on siirtänyt hallintotehtävän yksityiselle. Yksityisen tahon neuvonta-
velvollisuus tulisi kohdistaa lähinnä hallintoasian asianosaisina oleviin. 

Keskuskauppakamari katsoo, että neuvontavelvoitteen laaja tulkinta saattaa 
kohtuuttomasti kuormittaa pienten, julkisia tehtäviä hoitavien yksiköiden 
toimintaa. Keskuskauppakamari ehdottaakin neuvontavelvollisuuden kyt-
kemistä ensisijaisesti asianosaisuuteen. 

Helsingin kaupunginhallituksen käsityksen mukaan neuvontavelvollisuu-
den ei tulisi ulottua säännösten tulkintaan vaan pelkästään niiden sisällön 
selostamiseen. 

Itä-Suomen lääninhallitus painottaa, että pitkälle menevän aineellisen neu-
vonnan antamisessa tulee ottaa huomioon tasapuolisen kohtelun vaatimus. 
Laaja neuvontavelvollisuus edellyttää myös henkilöstöresurssien lisäämis-
tä. 

Suomen Asianajajaliitto puoltaa lähtökohdiltaan neuvontavelvollisuuden 
laajentamista, mutta painottaa, että neuvontavelvollisuuden rajat olisi mää-
riteltävä mahdollisimman selkeästi, jotta viranomainen täyttäisi asiakaspal-
velutavoitteensa vaarantamatta asiakkaiden tasapuolista kohtelua ja aset-
tumatta vahingossa asiamiehen rooliin. 

Suomalainen Lakimiesyhdistys katsoo, ettei neuvonnan pidä ulottua lainso-
veltamiskysymyksiin silloin, kun asianosaisten edut ovat tai voivat olla toi-
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siaan vastassa. Kysymystä neuvonnan oikeudellisista rajoista ei pitäisi si-
vuuttaa asian mahdollisesta epämukavuudesta huolimatta. 

Työeläkevakuuttajat Tela ry toteaa, että työeläkevakuuttajat antavat jo nyt 
toimialallaan menettelyllisten neuvojen lisäksi aineellista neuvontaa. 

 

Toimialakohtainen neuvontavelvollisuus 

Sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö, opetusministeriö, maa- ja 
metsätalousministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö pitävät toimi-
alakohtaista neuvontavelvollisuutta monessa suhteessa ongelmallisena. 
Ehdotettu säännös saattaisi johtaa va ikeisiin käytännön tilanteisiin, jos  
saman toimialan ylemmät ja alemmat viranomaiset joutuisivat antamaan 
tulkintoja sekä neuvoja hallinnonalansa viranomaisten ratkaistaviksi kuu-
luvissa asioissa. Neuvonnassa on varmistuttava siitä, että neuvonta ei tosi-
asiallisesti rajoita viranomaisen toimivaltaa tai itsenäistä ratkaisuvaltaa. 
Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo sääntelyn mahdollistavan myös sen, 
että neuvoja voitaisiin pyytää kahdelta tai useammalta viranomaiselta sa-
massa asiassa.  

Oikeuskansleri katsoo, että vaikka ehdotetut säännökset ovat sellaisenaan 
perusteltuja, toimialakohtainen neuvontavelvollisuus on epäselvempi ja 
enemmän tulkintaongelmia aiheuttava kuin viittaus toimivaltaan tai tehtä-
viin kuuluviin asioihin.   

Ajoneuvohallintokeskus pitää hyvänä, että esityksen myötä esimerkiksi 
neuvonta ja perusteluvelvollisuus tulevat noudatettavaksi katsastustoimin-
nassa. 

Lentoturvallisuushallinto ei pidä ehdotetun laajuista neuvontavelvollisuutta 
järkevänä. Ylemmälle tai alemmalle viranomaiselle kuuluvassa asiassa 
neuvonnan antaminen tulisi rajoittua ohjaamiseen oikealle viranomaiselle 
tai jos tiedossa on henkilö, jonka tehtäväalueeseen kyseisessä viranomai-
sessa asian käsittely kuuluu, tämän henkilön yhteystietojen antamiseen. 

Suomen Autokatsastus Oy pitää ehdotetun laajuista neuvontavelvollisuutta 
julkista hallintotehtävää hoitavien yksityisten yritysten kannalta liian ras-
kaana. Neuvontavelvoite voitaisiin kohdistaa Ajoneuvohallintokeskukseen, 
joka pystyisi järjestämään kattavan neuvonnan. 

Verohallitus suhtautuu kielteisesti viranomaisen toimialaa koskevaan neu-
vontavelvollisuuteen ja katsoo, että ehdotettu säännös aiheuttaisi viran-
omaisille merkittävää lisätyötä. 

Uudenmaan verovirasto toteaa, että verotuksen neuvontatoiminta ja muu-
kin välitön veronmaksajien asiakaspalvelu on verovirastojen tehtävä. Ve-
rohallituksella ei ole resursseja ryhtyä neuvomaan veronmaksajia yksittäi-
sissä asioissa. Lähtökohtana tulisi olla, että neuvontavastuu on sillä viran-
omaisella, jolle asian käsittely kuuluu tai, jos neuvontapalvelujen tuottami-
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nen on erityisesti toisin järjestetty, sillä viranomaisella, jonka tehtäväksi 
tällaisen neuvonnan antaminen on järjestetty. 

Vakuutusvalvontaviraston käsityksen mukaan velvollisuus antaa neuvontaa 
saman hallinnonalan ylemmän tai alemman viranomaisen asiasta on risti-
riidassa sen periaatteen kanssa, että neuvonta rajoittuisi viranomaisen toi-
mialaan. Neuvontavelvollisuus tulisikin rajata tarkoin viranomaisen omaan 
toimintaan. 

Etelä-Suomen lääninhallituksen mukaan asianosaisen neuvonnassa tulisi 
pidättyä tarkoin viranomaisen toimi- ja ratkaisuvallassa oleviin seikkoihin 
ja mahdollisen ratkaisun lopputuloksen ennakoinnissa olisi noudatettava 
erityistä varovaisuutta. Neuvonta- ja vastaamisvelvollisuus tulisi myös eh-
dottomasti kytkeä kysyjän asianosaisasemaan tai johonkin muuhun perus-
teltuun intressiin viranomaisessa jo vireillä olevassa tai vireille tulevassa 
asiassa. 

Helsingin kaupunki katsoo toimialan perusteella määräytyvän neuvonta-
velvollisuuden saattavan johtaa siihen, että asiantuntijat joutuvat omien 
kuntalaisten ohella laajasti neuvomaan muuallakin maassa asuvaa väestöä. 
Kaupunginhallituksen mielestä neuvontavelvollisuus tulisi rajata toimialan 
lisäksi myös viranomaisen alueelliseen tai muutoin määräytyvään 
vastuualueeseen. 

Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontavirasto painottaa, että neuvojen 
antaminen toisen kunnan rakennuslupa-asioista on vaikeaa ja monissa ta-
pauksissa jopa mahdotonta. 

 

 

Kysymyksiin ja tiedusteluihin vastaaminen 

Valtiovarainministeriön mukaan ehdotetut säännökset tiedusteluihin vas-
taamisesta näyttäisivät laajentavan nykyisiä hyvän hallinnon vaatimuksia 
oikeudellisina velvoitteina.  

Oikeuskansleri korostaa, että kirjeisiin vastaamisessa on kysymys aina ta-
pauskohtaisesta arvioinnista, eikä vastaamisen kynnystä ole syytä pitää ko-
vin korkeana. Toisistaan tulisi kuitenkin erottaa yhtäältä kirjeeseen vas-
taaminen ja toisaalta kirjeessä esitetyn vaatimuksen mukaisesti toimimi-
nen.  

Oikeuskansleri kiinnittää lisäksi huomiosta säännöksen ilmaisuun ”koh-
tuullinen aika” ja katsoo, että sanamuoto saattaa antaa perusteen lukuisille 
aiheettomillekin valituksille tai yhteydenotoille laillisuusvalvojiin. Tulkin-
nanvaraisuuden kertautumista saattaa lisäksi olla omiaan edesauttamaan 
perustelujen viittaus siihen, että vastauksen viivästyessä tulisi asiakkaalle 
ilmoittaa viivästymisen syyt ja milloin vastausta voidaan odottaa. 
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Helsingin hallinto-oikeuden mielestä tiedusteluihin vastaamisen velvoite 
saattaa olla viranomaisessa vaikea toteuttaa käytännön tasolla erityisesti 
sähköpostitse tapahtuvien moninaisten yhteydenottojen lisääntyessä. Jon-
kinlainen rajaus aiheellisiin tai asiallisiin tiedusteluihin olisi perusteltu. 

Kuluttajaviraston mukaan ehdotettu neuvontavelvollisuuden laajennus 
merkitsisi sitä, että Kuluttajavirasto olisi velvollinen vastaamaan myös yk-
sittäisiä riitatilanteita koskevissa asioissa eikä yhteydenottajaa voisi enää 
ohjata suoraan kuluttajaneuvojan puoleen. Hallintolaissa olisikin oltava tar-
peellista joustavuutta niiden keinojen suhteen, joilla tiedusteluja hoidetaan. 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus toteaa, että sosiaali-  
ja terveydenhuollossa keskeinen kysymys on tiedustelun ja hakemuksen 
välinen ero. 

Vakuutusvalvontavirasto pitää epäselvänä vastaamisvelvoitteen laajuutta ja 
sitä, kuuluuko viranomaisen yleisiin velvollisuuksiin vastata laajoihin ja 
yleisluontoisiin tiedusteluihin. 

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus pitää tarkoituksenmukaisena, 
ettei lakiluonnoksessa ole asetettu täsmällistä määräaikaa, johon mennessä 
vastaus on annettava. Määräajan kohtuullisuus täsmentyy lain soveltamisen 
myötä. Työvoima- ja elinkeinokeskus pitää ehdotettuja neuvontavelvolli-
suutta koskevia säännöksiä muutoinkin perusteltuina ja asiakkaan oikeus-
turvan kannalta tärkeinä. 

Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus toivoo, että neuvontavel-
vollisuutta laajennettaisiin edelleen. Asiakkaiden tietotaso on hyvin vaihte-
leva, eikä kaikilla ole taitoa kysyä tarvittavia kysymyksiä. Virkamiehen tu-
lisi esitellä eri vaihtoehdot oma-aloitteisesti. 

Näkövammaisten Keskusliitto ry toteaa, että näkövammaisen asiakkaan 
kohdalla neuvonnan ja yleensäkin tiedonsaannin tarve korostuu siksi, että 
asiakas ei pysty lukemaan hänelle annettua kirjallista tekstiä. Viranomaisen 
tulisi sen vuoksi olla valmis neuvomaan myös suullisesti. 

 

Neuvonnan maksuttomuus 

Sisäasiainministeriön mielestä neuvonnan maksuttomuuteen liittyvistä ky-
symyksistä olisi selkeämpää säätää yksinomaan valtion maksuperustelaissa 
ja sen nojalla annettavissa valtioneuvoston ja ministeriöiden asetuksissa. 

Valtiovarainministeriö katsoo, ettei maksuperustelain ulkopuolelle ole pe-
rusteltua ottaa erityissäännöksiä viranomaisten palveluiden maksuttomuu-
desta. Tarpeet säätää kunnallisten viranomaisten perimien maksujen perus-
teista ja palveluiden maksuttomuudesta on syytä arvioida erikseen. Valtio-
varainministeriö edellyttää, että kaikki maksuttomuutta koskevat säännök-
set poistetaan lakiehdotuksesta ja maksullisuus jätetään kokona isuudessaan 
valtion viranomaisten osalta säädettäväksi valtion maksuperustelaissa.  
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Sosiaali- ja terveysministeriö katsoo, että maininta neuvonnan maksutto-
muudesta tulisi vaikuttamaan valtion menoja lisäävästi. 

Helsingin hallinto-oikeuden sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuoteval-
vontakeskuksen mielestä viittaus neuvonnan maksuttomuuteen on harhaan-
johtava ottaen huomioon maksuperustelain säännökset. 

Rahoitustarkastus painottaa, ettei neuvontavelvollisuutta tulisi voida hyö-
dyntää niin, että asiamiesten asiakkaaltaan saamat toimeksiannot käytän-
nössä työstetään maksutta viranomaisella. 

Suomen Autokatsastus Oy tarkastelee neuvonnan maksuttomuutta erityises-
ti yksityisten kannalta ja katsoo, että normaalia asiakaspalvelua laajemman 
neuvonnan antaminen katsastusasemilla on mahdollista vain silloin, kun 
neuvonnasta saa periä korvauksen. Lakiin voitaisiin ottaa säännös siitä, että 
yksityisoikeudellisten yritysten antamasta neuvonnasta saa periä liiketa-
loudellisten periaatteiden mukaisen korvauksen. 

Uudenmaan veroviraston mielestä säännökseen voitaisiin lisätä maininta: 
”…maksutonta, ellei muualla toisin säädetä”. 

Tampereen verotoimiston mukaan käytännön ongelmana verotuksessa on 
se, onko neuvonta maksutonta yleistä neuvontaa vai annetaanko neuvonta 
vain ennakollisina kannanottoina, jolloin neuvonta muuttuu maksulliseksi. 

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus pitää mainintaa neuvonnan mak-
suttomuudesta tärkeänä. 

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus kehottaa harkitsemaan 
uudelleen, onko säännökseen tarpeen sisällyttää pelkästään selvyyden 
vuoksi mainintaa neuvonnan maksuttomuudesta, koska viranomaistoimin-
nan maksullisuudesta on olemassa myös erityislainsäädäntöä.  

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen mielestä neuvonnan maksuttomuus ei 
tunnu perustellulta ainakaan silloin, jos tiedusteluun vastaaminen edellyttää 
selvitysten hankkimista tai muita erityisiä toimenpiteitä. 

 

10 §. Viranomaisten yhteistyö 

Viranomaisen on toimialansa rajoissa avustettava toista viranomaista tämän 
pyynnöstä ja muutoinkin edistettävä viranomaisten välistä yhteis työtä. Vi-
ranomaisavun antaminen on maksutonta. 

Viranomaisten välisestä virka-avusta säädetään erikseen.  

 

 Sisäasiainministeriö toteaa, että viranomaisten välisen yhteistyön toimi-
vuudella on keskeinen merkitys hallinnon toiminnan ja perustuslaissa sää-
dettyjen hyvän hallinnon takeiden toteutumisen kannalta. Viranomaisten 
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yhteistyötä koskevan periaatteen ottaminen lakiin tukee yhteistyön kehit-
tämistä, mutta yhteistyön laajuus ja sisältö jäävät perusteluissa melko 
avoimiksi.  

 Valtiovarainministeriön mukaan säännös jättää epäselväksi, onko sillä tar-
koitus lisätä viranomaisen lakisääteisiä velvoitteita. Lisävelvoitteiden aset-
tamiseen on suhtauduttava varauksellisesti erityisesti silloin, kun niitä ei 
ole sidottu mihinkään erityiseen tehtävään tai tuloksellisuuden ja tehok-
kuuden saavuttamiseen. Ehdotuksessa jää myös hämäräksi viranomaisavun 
käsite, jonka sisältöä ei ole suhteutettu virka-avun käsitteeseen. Valtiova-
rainministeriö katsoo lisäksi, ettei viranomaisyhteistyössä tehtäviä toimen-
piteitä ole asianmukaista säätää maksuttomiksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriö puoltaa viranomaisten välistä yhteistyötä 
koskevien säännösten sisällyttämistä lakiin, mutta pitää ongelmallisena vi-
ranomaisavun pyytäjälle jätettyä laajaa harkintavaltaa. Sosiaali- ja terve-
ysministeriön mukaan olisi ongelmallista, jos viranomaisapua antava vi-
ranomainen ei voisi ottaa pyynnön tarpeellisuuteen tai sen laajuuteen kan-
taa.  
Työministeriö painottaa, että kaikkinainen viranomaisten keskinäisen yh-
teistyön tehostaminen on yleisen edun mukaista. Joissain tilanteissa saattaa 
kuitenkin olla tulkinnanvaraista, mitä maksuttoman yhteistyön piiriin kuu-
luu. 

 Ympäristöministeriö kiinnittää huomiota yhteistyötä koskevien säännösten 
yleisluontoisuuteen ja esittää harkittavaksi, voitaisiinko säännöstä täsmen-
tää perusteluissa mainittuihin tilanteisiin. Myös maksuttoman ja maksulli-
sen viranomaisavun rajoja olisi tarpeen täsmentää. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus ja Keski-Suomen ympäristökeskus pitävät 
viranomaisten välisen yhteistyön korostamista sinänsä perusteltuna, mutta 
katsovat yhteistyövelvoitteen vaativan tarkennusta erityisesti sellaisten ti-
lanteiden osalta, joissa viranomaisen salassapitovelvollisuus saattaa asettaa 
esteen tietojen antamiselle. 

Kouvolan hallinto-oikeus pitää viranomaisavun maksuttomuutta hyvänä 
periaatteena. On kuitenkin epäselvää, pitääkö viranomaisapu sisällään esi-
merkiksi erilaisten rekisteriotteiden ja -tietojen maksuttomuuden. 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus toteaa yleisen yhteistyö-
velvoitteen asettamisen aiheuttavan merkittävää erityislainsäädännön uu-
distamistarvetta. Tuotevalvontakeskuksen toimialalla on ominaista, että 
lain soveltamisalalla toimii useita eri viranomaisia ja myös alkoholilain-
säädännön mukainen valvontatoiminta jakautuu useiden eri viranomaisten 
kesken.  

Ulkomaalaisvirasto toivoo, että viranomaisten välisestä maksuliikkeestä 
voitaisiin kokonaisuudessaan luopua. 

 Kansaneläkelaitoksen Oulun toimisto katsoo, että viranomaisten yhteistyön 
terävöittäminen on erittäin tervetullutta erityisesti sosiaaliturvan alalla. Yh-
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teistyön mahdollistaminen ja siihen velvoittaminen säästää yhteiskunnan 
varoja tuntuvasti, jos sillä voidaan estää tai vähentää päällekkäisten sosiaa-
lietuuksien maksamista. 

 Etelä-Suomen lääninhallitus pitää viranomaisten yhteistyötä koskevien 
säännösten ottamista lakiin hyvänä ja katsoo sen korostavan erityisesti so-
siaali- ja terveysviranomaisten yhteistyön merkitystä asiakkaiden kanna lta. 

Suomen Kuntaliitto pitää ehdotetun 1 momentin lakitasoista yhteistyövel-
voitetta tarpeettomana ja ongelmallisena sekä ehdottaa säännöksen poista-
mista. 

Työeläkevakuuttajat Tela ry pitää epäselvänä sääntelyn suhdetta kilpailuoi-
keuteen. Lakisääteisten työeläkejärjestelmien toimeenpano on annettu tois-
tensa kanssa kilpaileville työeläkeyhtiöille, joka tuo yhteistyölle omat eri-
tyispiirteensä ja rajoituksensa. 

 

 

 

 

3 luku. ASIANOSAISASEMA JA PUHEVALLAN KÄYTTÄMINEN 

 

11 §. Asianosainen 

Hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta 
päätös tai hallintoasiana valmisteltava sopimus koskee. 

 

Sisäasiainministeriö pitää ongelmallisena asianosaisaseman perustumista 
päätöksen tai hallintoasiana valmisteltavan sopimuksen välillisiin oikeus-
vaikutuksiin. Keskushallinnossa on paljon laajoihin ihmisjoukkoihin va i-
kuttavaa päätöksentekoa, jolla on välittömiäkin vaikutuksia paitsi kuntiin 
myös muihin yhteisöihin. Merkittävimpiä ovat kuntajaotuksen muutokset 
sekä kuntien taloudellisia tukia koskevat päätökset. Kuntien päätöksissä 
varsinaisten asianosaisten piiri taas vaihtelee kunnan tai naapurikunnan 
asukkaasta kaikkiin omiin ja päätöksen kohteena olevien naapurikuntien 
asukkaisiin. Kunnallista päätöksentekoa koskevat muutoksenhakusäännök-
set pitävät asianosaisena niitä, joihin päätös vaikuttaa välittömästi ja rin-
nastavat niihin aina kaikki kunnan jäsenet. Sisäasiainministeriön mukaan 
asianosaisuuden laaja-alainen määrittely toisi horjuvuutta kyseisiin mene t-
telyihin liittyvien säännösten soveltamiseen tilanteissa, joissa säännöksen 
määräämät oikeudet tai velvollisuudet liittyisivät asianosaisuuteen. 
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Valtiovarainministeriö pitää säännöstä sopimusten osalta epäselvänä ja 
katsoo sen voivan aiheuttaa monia hankaluuksia ja epäselvyyksiä sopimus-
toiminnassa. 

Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa asianosaiskäsitteen rajaamista si-
ten, että asianosainen olisi se, jonka oikeut ta, etua tai velvollisuutta päätös 
tai hallintoasiana valmisteltava sopimus välittömästi koskee. 

Liikenne- ja viestintäministeriö pitää asianosaiskäsitteen määrittelyä sinän-
sä tarpeellisena. Ehdotettu muotoilu on kuitenkin tulkinnanvarainen. Es i-
merkiksi toimilupa-asioita käsiteltäessä saattaa olla vaikea määritellä, ke-
nen etua ratkaisu saattaa koskea. 

Sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa täsmentämään pykälää ja lisäämään 
sen perusteluosaan esimerkkejä sosiaalihuollosta. Sosiaali- ja terveysminis-
teriö luettelee lausunnossaan useita asianosaiskäsitteen kannalta tulkinnan-
varaisia tapauksia, joista voidaan esimerkkinä mainita sosiaalihuoltoasiat, 
joissa hakemuksen tekijänä on toinen puoliso tai avopuoliso. Sosiaali- ja 
terveysministeriö painottaa, ettei asianosaiskäsitteen mahdollista laajenta-
mista voida pitää ongelmattomana. 

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan asianosaisen käsitteen määrittele-
minen on paikallaan, vaikkakin sovellutukset tulevat vaihtelemaan lainsää-
dännön eri osa-alueilla huomattavasti. Korkein hallinto-oikeus pitää on-
gelmallisena perusteluiden viittausta oikeudellisiin vaikutuksiin ja koros-
taa, että perusteluissa tulisi lähteä vaikutusten relevanssista ja lausua, että 
vaikutusten tulee omata oikeudellista merkitystä.  

Helsingin hallinto-oikeus katsoo, että asianosaisaseman perusteluja tulisi 
tarkentaa suhteessa hallintolainkäyttölain perusteluihin, sikäli kuin asian-
osaisen käsitteelle on tarkoitettu antaa samankaltainen sisältö. 

Turun hallinto-oikeus kehottaa määrittelemään myös perusteluista ilmene-
vän käsitteen ”asianosainen omassa asiassaan”. 

Hämeenlinnan ja Kouvolan hallinto-oikeudet pitävät asianosaiskäsitteen 
määrittelyä tarpeellisena. Hämeenlinnan hallinto-oikeus pitää hyvänä rat-
kaisuna myös sitä, että asianosaisen käsite säädettäisiin sisällöltään laa-
jemmaksi kuin hallintolainkäytössä. 

Myös Kuopion hallinto-oikeus kannattaa asianosaiskäsitteen määrittelyä 
laissa ja katsoo, että ehdotetuista säännöksistä ilmenee selkeästi milloin 
asianosaispiiri on tarkoitettu rajoittaa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus katsoo sääntelyn johta-
van siihen, että asianosaisasemasta tulee asian laadun ja ratkaisun vaikutus-
ten perusteella päättämään hallinto-oikeus yksittäistapaukseen vaikuttavien 
asianhaarojen perusteella.  

Valtiokonttori pitää erittäin tärkeänä, että asianosaisen asema ja perusteet 
määritellään laissa täsmällisesti. Valtiokonttori pitää myös onnistuneena 
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ratkaisuna, että asianosaisasemaan perustuvista erityisistä menettelyvaati-
muksista säädettäisiin pykäläkohtaisesti. 

Viestintäviraston näkemyksen mukaan asianosaisen käsite jää ehdotukses-
sa epäselväksi. Viestintävirasto viittaa esimerkkinä päätökseen, jossa mää-
rätään onko teleyrityksellä huomattavaa markkinavoimaa. Päätöksellä on 
tosiasiallisesti merkittävä vaikutus myös kaikkien muiden markkinoilla toi-
mivien yritysten kilpailumahdollisuuksiin. 

Etelä-Suomen lääninhallitus pitää asianosaiskäsitteen laajuutta ongelmalli-
sena erityisesti liikennelupa-asioissa. Liikennelupaa koskevasta päätökses-
tä on muutoksenhakuoikeus hakijalla ja luvanhaltijalla, jonka oikeuteen 
päätös voi vaikuttaa. Ongelma syntyy siitä, onko saman asemapaikan taksi-
luvan tai alueen linjaliikenneluvan haltijaa, joka itse ei ole hakenut lupaa, 
pidettävä asianosaisena jo hakemusvaiheessa. 

Länsi-Suomen lääninhallitus toteaa, että asianosaisuuden käsite on erityi-
sesti elinkeinoasioissa ongelmallinen. Asianosaisuuden selvittäminen saat-
taa olla kohtuuttoman vaikeaa ja lakiin otetut ilmoittamisvelvollisuuksia 
koskevat säännökset tulevat tuottamaan viranomaisille merkittävästi lisä-
työtä.  

Itä-Suomen lääninhallitus pitää asianosaiskäsitteen määrittelyä väljänä ja 
tulkinnanvaraisena. Esimerkiksi poliisin kanteluasioissa asianosaisten mää-
rä voi asian selvittelyn myötä joko kasvaa tai supistua. Tämä puolestaan 
voi aiheuttaa ongelmia laissa ehdotettujen 20 ja 23 §:n ilmoitusvelvoittei-
den kannalta. 

Lapin lääninhallituksen mukaan asianosaiskäsitteen määritteleminen tuo 
selkeän parannuksen voimassa olevaan hallintomenettelylakiin nähden. 

Uudenmaan verovirasto kiinnittää huomiota verotuksen kaksiasianosais-
suhteeseen, jossa asianosaisia ovat verovelvollinen ja veroasiamies.  

Itä-Suomen ympäristölupavirasto kehottaa harkitsemaan, voitaisiinko ha l-
lintolaissa omaksua asianosaisten jako hakijaan ja muihin asianosaisiin. 

Joensuun yliopisto pitää asianosaisaseman ongelmana erityisesti sen sisäl-
löllistä ulottuvuutta: milloin henkilö on asianosainen vain oman hakemuk-
sensa osalta ja milloin tätä laajemmin koko asian osalta. Kun lakiin otetaan 
asianosaisen määritelmä, tulisi asianosaisaseman tällainen vaihtelu ilmetä 
säännöksen perusteluissa. 

Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontavirasto mainitsee, että maankäyt-
tö- ja rakennuslakia sovellettaessa asianosaispiiri saattaa laajentua muutok-
senhakuvaiheessa. 

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura pitää varsin tiukkana ehdotuksessa 
käytettyä ilmaisua ”koskee”, kun uudemmassa ympäristöalan lainsäädän-
nössä on jo vakiintuneesti käytetty ilmaisua ”saattaa koskea”. Viranomai-
sella tulisi silti edelleenkin olla oikeus harkita asianosaisaseman syntymis-
tä, eikä pelkää ilmoittautumista asianosaiseksi ole syytä pitää riittävänä. 
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Ympäristöoikeustieteen Seuran käsityksen mukaan väljempikään sanamuo-
to ei estäisi tätä harkintaa. 

Ympäristöoikeustieteen Seura pitää lisäksi ongelmallisena hallintoasian 
määrittelemistä ehdotuksen mukaisesti vain päätökseksi ja sopimukseksi. 
Asianosaisasemaa ei näin ollen olisi sellaisessa hallintoasiassa, jossa ei 
tehdä päätöstä, kuten valmistelussa tai tosiasiallisessa hallintotoiminnassa. 
Ympäristöoikeustieteen Seuran mukaan päätöksen sijasta tulisi käyttää kä-
sitettä ”asia” tai ”ratkaisu”, jolloin tulkinta olisi yhdenmukainen peruste-
luissa esitetyn käsityksen kanssa, että asianosaisen käsite määräytyisi rat-
kaisun oikeudellisen vaikutuksen perusteella. 

AKAVA pitää asianosaisasemaa usein epäselvänä kunnallista virkaa täytet-
täessä. Perusteluissa olisi mainittava siitä, että asianosaisena pidetään myös 
sellaista henkilöä, joka on hakenut virkaa tai tehtävää tai joka on ilmoittau-
tunut virkaan tai tehtävään silloin, kun sitä ei sovellettavien määräysten 
johdosta tarvitse julistaa haettavaksi. 

Työeläkevakuuttajat Tela ry:n mukaan laissa tulisi säätää tarkemmin, mis-
sä määrin työeläkevakuutusasioissa työnantajaa on pidettävä asianosaisena. 

 

12 §. Asiamies ja avustaja 

Hallintoasiassa saa käyttää asiamiestä ja avustajaa. Päämiehen on kuitenkin 
tultava henkilökohtaisesti paikalle, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi. 
Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitetta-
va olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä. Valtakirja on yksilöitävä, jos 
viranomainen niin määrää. 

Jos asiamies tai avustaja on tehtäväänsä sopimaton, viranomainen voi kie ltää 
tätä esiintymästä asiassa siinä viranomaisessa. Kiellosta on ilmoitettava 
päämiehelle ja varattava tälle tilaisuus uuden asiamiehen tai avustajan hank-
kimiseen. 

Viranomaisen antamasta esiintymiskieltoa koskevasta päätöksestä saa hakea 
erikseen muutosta siltä viranomaiselta, jonka toimivaltaan asiassa annetta-
van ratkaisun muutoksenhaku kuuluu. Kieltoa koskeva muutoksenhaku ei 
estä asian käsittelyn jatkamista, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin 
määrää. 

 

1 mom. Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 
4 §:n mukaan asianajajan tai oikeusavustajan ei tarvitse esittää valtakirjaa 
muutoin kuin pyydettäessä. Perusteluista ei selviä, miksi hallintolaissa py-
ritään toisenlaiseen ratkaisuun.   

 Länsi-Suomen ympäristölupavirasto katsoo, että säännökseen olisi tarpeen 
ottaa viittaus oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 4 §:ään tai vastaava säännös, 
jonka mukaan asianajajalta tai yleiseltä oikeusavustajalta ei pääsääntöisesti 
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edellytetä valtakirjaa. Mainitun lainkohdan 2 momentissa on säännöksiä 
valtion ja muiden julkisyhteisöjen antamista valtuutuksista. 

 Eteläinen tullipiiri mainitsee käytännössä olleen epäselvyyttä mahdolli-
suudesta vaatia yksilöityä valtakirjaa asiamiehen nostaessa tullipiirin 
talletettua käteisvakuutta. Säännös vastaa siten tullipiirin tarpeita. 

 Helsingin kaupunki katsoo, että valtuutuksen esittäminen muulla tavoin 
kuin valtakirjalla on hankala. Puhelimitse tai suullisesti annetut valtuutuk-
set eivät esimerkiksi rakennus- ja toimenpidelupa-asioissa toimi.  

 Suomen Asianajajaliitto katsoo, ettei valtakirjan yksilöintiä koskeva sään-
nös tarkenna asiamiehen toimintaoikeutta entisestä ottaen huomioon, että 
valtuutuksen luotettavuuden arviointi on viime kädessä viranomaisen vas-
tuulla. Asianajajan toimintaoikeuden yhtenäistämiseksi oikeudenkäymis-
kaaren 15 luvun 4 §:n mukaisen toimintaoikeuden kanssa Asianajajaliitto 
esittää harkittavaksi, että asianajajan tulisi hallintoasiassa olla velvollinen 
esittämään valtakirja ainoastaan, jos viranomainen niin määrää. 

 AKAVAn mielestä säännös olisi kirjoitettava muotoon, josta ilmenee, että 
viranomainen voi edellyttää valtakirjan yksilöimistä vain perustellusta 
syystä. 

2 mom. Valtiovarainministeriö pitää säännöstä sinänsä tarpeellisena, mutta katsoo, 
että lakiin olisi tarpeen ottaa oikeudenkäymiskaaren vastaavia säännöksiä 
hallintoasioiden erilaisiin vaatimuksiin nähden mukauttamalla yleiset peri-
aatteet siitä, mitkä ovat asiamiehelle ja avustajalle hallintoasiassa asetetta-
vat yleiset kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset. Lakiin tulisi ottaa perus-
säännökset myös asiamiehen ja avustajan velvollisuuksista hallintoasiassa. 
Nämä periaatteet voisivat olla perusteita, joilla asiamiehen tai avustajan 
sopimattomuutta arvioitaisiin. 

 Korkeimman hallinto-oikeuden mielestä ehdotettuja säännöksiä asiamiehel-
le tai avustajalle annettavasta esiintymiskiellosta olisi vielä harkittava. Kor-
keimman hallinto-oikeuden käsityksen mukaan tarve tällaiselle sääntelylle 
lienee vähäinen. 

 Helsingin kaupunki pitää epäselvänä säännöksen mainintaa asiamiehen tai 
avustajan sopimattomuudesta tehtäväänsä. Maankäyttö- ja rakennuslain-
säädäntö asettaa suunnittelijalle omat kelpoisuusvaatimuksensa, joiden pe-
rusteella viranomainen ratkaisee, voiko esitetty henkilö toimia suunnitteli-
jana tai asiamiehenä.  

 Suomen Oikeusapulakimiehet ry yhtyy ehdotuksen perusteluihin asiamie-
hen ja avustajan kelpoisuuden suhteen ja katsoo, ettei hallintomenettelyssä 
asiamieheltä tai avustajalta tule edellyttää erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. 

Suomen Oikeusapulakimiehet ry sen sijaan vastustaa esiintymiskiellon an-
tamista koskevan oikeuden säätämistä hallintoviranomaiselle, koska on 
olemassa vaara siitä, että hallintoviranomaiselle syntyy houkutus kieltää 
asiamiehen tai avustajan esiintyminen, mikäli asiamies tai avustaja on esit-
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tänyt viranomaiselle epämieluisia seikkoja hoitaessaan päämiehensä toi-
meksiantoa. Yhdistys katsoo, että asiamiehen tai avustajan esiintymiskielto 
olisi aina saatettava tuomioistuimen ratkaistavaksi. Suomen Oikeusapula-
kimiehet ry katsoo lisäksi ehdotetun 2 momentin antavan hallintoviran-
omaiselle oikeuden esiintymiskiellon antamiseen jopa asiamiestä tai avus-
tajaa kuulematta.  

 Suomen Oikeusapulakimiehet ry ehdottaa momentin muotoilemista seu-
raavasti: ”Jos asiamies tai avustaja on tehtäväänsä sopimaton, hallinto-
oikeus tai tuomioistuin, jonka toimivaltaan muutoksenhaku viranomaisen 
ratkaisusta kuuluu, voi kieltää viranomaisen hakemuksesta asiamiestä tai 
avustajaa esiintymästä asiassa siinä viranomaisessa. Ennen kiellon mää-
räämistä asiamiehelle tai avustajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 
Kiellosta on ilmoitettava---”. 

3 mom. Helsingin hallinto-oikeus kiinnittää huomiota ehdotetun muutoksenhaku-
säännöksen ongelmiin kunnallishallinnossa ja ehdottaa sen muuttamista 
muotoon: ”…saa hakea erikseen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 
siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Kieltoa kos-
keva…” 

 Myös Turun ja Oulun hallinto-oikeuksien mukaan ehdotetussa yhteydessä 
tulisi todeta, ettei asiassa noudateta asian muutoksenhakuun ehkä muuten 
kuuluvaa oikaisumenettelyä. 

 Oulun hallinto-oikeus kehottaa lisäksi selventämään, onko säännöksessä 
tarkoitettu myös ehdotetun 46 §:n 2 momentin mukaisia tilanteita, joissa 
päätös saatetaan käsiteltäväksi muuna kuin muutoksenhakuasiana. 

 Suomen Asianajajaliitto kannattaa muutoksenhakuoikeutta asiamiehen 
esiintymiskieltoa koskevaan päätökseen. Muutoksenhakuoikeus on tarpeen, 
koska esiintymiskielto saattaa vaikuttaa sekä päämiehen asian hoitamiseen 
että asiamiehen elinkeinonharjoittamisen oikeuteen ja hänen ammatilliseen 
arvostukseensa. 

 

13 §. Asiamiehen ja avustajan salassapitovelvollisuus 

Asiamies tai avustaja ei saa luvattomasti ilmaista päämiehen hänelle asian 
hoitamista varten uskomaa luottamuksellista tietoa. 

Asiamiehen tai avustajan tehtävänsä hoitamista varten muutoin saamia tie-
toja koskevaan salassapitovelvollisuuteen ja hyväksikäyttökieltoon sovelle-
taan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999) sil-
loinkin, kun tietoja on saatu muulta kuin asiaa käsittelevältä viranomaiselta.  

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee myös asian käsittelyssä käytettä-
vää tulkkia ja kääntäjää sekä muuta henkilöä, joka toimeksiannosta tai muu-
toin osallistuu päämiehen asian hoitamiseen.  
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2 mom. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ehdotettujen säännösten sisältö ja 
tarkoitus ilmenevät huonosti niin säännöstekstistä kuin perusteluista. 

 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus pitää pykälää ja erityi-
sesti sen 2 momenttia va ikeaselkoisena. Jos asiasta on tarpeen säännellä, 
lakitekstiä tulisi täsmentää perusteluista ilmenevällä tavalla. 

 Suomen Oikeusapulakimiehet ry vastustaa asiamiehen tai avustajan salas-
sapitovelvollisuuden laajentamista, koska se voi johtaa yksittäistapauksessa 
ristiriitoihin päämiehen edun ja salassapitovelvollisuuden välillä. Yhdistys 
ehdottaa 2 momentin poistamista. 

3 mom. Korkeimman hallinto-oikeuden mielestä säännöksen sanamuoto voi aiheut-
taa epäselvyyttä siitä, koskeeko se pelkästään päämiehen käyttämää tulk-
kia, kääntäjää tai muuta sellaista henkilöä vai myös esimerkiksi asiaa käsit-
televän viranomaisen määräämää tulkkia. 

 Kuurojen Liitto ry pitää tulkin ja kääntäjän salassapitovelvollisuutta koske-
via säännöksiä ehdottoman tärkeinä ja toteaa niiden täyttävän lainsäädän-
nössä esiintyneitä puutteita. 

 Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry pitää tulkin ja kääntäjän salassapito-
velvollisuuden määrittelyä osapuolten kannalta erittäin tärkeänä. Yhdistys 
ehdottaa, että otsikkoon otettaisiin maininta myös tulkista ja kääntäjistä. 

 

14 §. Vajaavaltaisen puhevalta 

Kahdeksantoista vuotta täyttänyt vajaavaltainen käyttää itse yksin puheval-
taansa henkilöään koskevassa asiassa, jos hän kykenee ymmärtämään asian 
merkityksen. Kaksitoista vuotta täyttäneellä alaikäisellä ja hänen huoltajal-
laan tai muulla laillisella edustajallaan on kummallakin oikeus erikseen käyt-
tää puhevaltaa asiassa, joka koskee alaikäisen henkilöä taikka henkilökoh-
taista etua tai oikeutta. 

Vajaavaltaisen puhevaltaa muussa kuin henkilöä koskevassa asiassa käyttää 
hänen edunvalvojansa, huoltajansa tai muu laillinen edustajansa. Vajaaval-
taisella on kuitenkin oikeus käyttää yksinään puhevaltaa asiassa, joka koskee 
hänen vallitsemaansa tuloa tai varallisuutta. 

 

Helsingin hallinto-oikeus pitää ehdotettua pykälää kokonaisuudessaan sa-
nonnoiltaan ja käsitteiden määrittelyiltään sekavana. 

Kuopion hallinto-oikeus katsoo, että lakiehdotukseen tulisi sisällyttää ha l-
lintolainkäyttölain 19 §:ää vastaava säännös vajaavaltaisen ja laillisen 
edustajan kuulemisesta eräin edellytyksin. 

1 mom. Opetusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että ehdotettu yleissäännös 
vajaavaltaisen rinnakkaista puhevaltaa koskevan ikärajan alentamisesta 
kahteentoista ikävuoteen voi oppilaan ja huoltajan välisissä ristiriitatilan-
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teissa aiheuttaa tulkintakysymyksiä. Opetusministeriö pitää ikärajan alen-
tamista oleellisempana, että lakiin otettaisiin alle viisitoistavuotiaan kuu-
lemista koskeva yleissäännös. 

 Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan alaikäisen puhevaltaa tulisi tarkas-
tella sekä hallintomenettelyssä että hallintolainkäytössä samojen periaattei-
den mukaisesti. Huomiota tulisi kiinnittää myös oikeudenkäymiskaaren 
vastaavaan sääntelyyn ja lapsen asemaa koskevaan siviilioikeudelliseen 
lainsäädäntöön. Korkeimman hallinto-oikeuden mielestä säänneltävät asiat 
on ilmaistu ehdotettua säännöstä selvemmin nykyisessä hallintomenettely-
lain 16 §:ssä. 

 Oulun hallinto-oikeus pitää tarpeellisena selventää, mikäli puhevallan käy-
töllä tarkoitetaan vain asian vireillepano-oikeutta ja oikeutta tulla kuulluksi 
eikä esimerkiksi oikeutta myös mahdollisen oikaisuvaatimuksen tai vali-
tuksen tekemiseen. 

 Kouvolan hallinto-oikeus pitää alaikäisen puhevaltaa koskevan ikärajan 
alentamista merkittävänä uudistuksena ja sekä kansainvälinen että kotimai-
nen oikeuskehitys huomioon ottaen tarpeellisena. Kouvolan hallinto-
oikeuden mukaan ikärajan tulisi johdonmukaisuussyistä olla kaksitoista 
vuotta myös hallintolainkäytössä. 

 Väestörekisterikeskus toteaa erityislainsäädännössä olevan poikkeavia  
säännöksiä puhevallan käytön alaikärajasta ja katsoo, että eri ikärajojen 
noudattaminen saman hallinnonalan sisällä on omiaan aiheuttamaan häm-
mennystä. Tämän vuoksi olisi suotavaa, että muun ohella kotikuntalain, 
nimilain ja uskonnonvapauslain puhevaltaa koskevia säännöksiä tarkistet-
taisiin uudistuksen yhteydessä. 

Kirkkohallitus pitää puhevallan käytön ikärajan alentamista vallitsevan lin-
jan mukaisena. 

 Lapin lääninhallitus pitää alaikäisen puhevallan käytön alaikärajan alenta-
mista merkittävänä uudistuksena. 

Helsingin kaupunki pitää ikärajan alentamista perusteltuna varsinkin las-
tensuojelussa ja terveydenhuollon toiminnassa. Muussa toiminnassa ikära-
jan alentaminen saattaa sen sijaan aiheuttaa tosiasiallisia ongelmia. 

Työeläkevakuuttajat Tela ry pitää epäselvänä, olisiko kaksitoista vuotta 
täyttäneitä kuultava perhe-eläkeasioissa. 

 

15 §. Edunvalvojan oikeus käyttää puhevaltaa 

Täysivaltaiselle määrätty edunvalvoja käyttää päämiehensä ohella itsenäises-
ti puhevaltaa asioissa, jotka kuuluvat hänen tehtäviinsä. Jos edunvalvoja ja 
hänen päämiehensä ovat puhevaltaa käyttäessään eri mieltä, päämiehen kan-
ta on ratkaiseva, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.  
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Jos päämiehen toimintakelpoisuutta on rajoitettu muulla tavoin kuin vajaa-
valtaiseksi julistamalla, edunvalvoja käyttää yksin päämiehen puhevaltaa 
asiassa, josta päämiehellä ei ole oikeutta päättää. Edunvalvoja ja hänen 
päämiehensä käyttävät kuitenkin yhdessä puhevaltaa asiassa, josta heidän 
tulee yhdessä päättää. 

 

II OSA. HALLINTOSASIAN VIREILLETULO JA ASIAN KÄSITTELY VIRANOMAISES-
SA 

 

Oikeuskanslerin mukaan jatkovalmistelussa olisi tarpeen nostaa esille eräi-
tä kysymyksiä, jotka ovat olleet toistaiseksi vailla sääntelyä. Näitä ovat 
asian vireilläolon lakkaaminen ja hakemuksen peruuttaminen sekä viran-
omaisen ratkaisupakko. 

 

4 luku. ASIAKIRJAN LÄHETTÄMINEN VIRANOMAISELLE JA ASIAN VIREILLE-
TULO 

Helsingin hallinto-oikeus toteaa, että asiakirjojen lähettäminen ja viran-
omaisen tehtävänä oleva asiakirjojen tiedoksianto liittyvät saumattomasti 
yhtenäiseen hallintoasian käsittelykokonaisuuteen. Näitä mene ttelyjä kos-
kevat säännökset on tarkoituksenmukaista yhdistää nyt hallintolakiin. Hel-
singin hallinto-oikeuden mielestä olisi kuitenkin selvempää, että luku al-
kaisi nyt 19 §:ssä olevalla yleiskuvauksella vireillepanotavoista ja asiakir-
jan lähettäminen sidottaisiin kiinteämmin vireilletuloon yhdistämällä asia-
kirjan saapumisajankohtaa koskeva 18 § ja asian vireilletulohetkeä koskeva 
20 §:n 1 momentti. 

 

16 §. Asiakirjan sisältö 

Viranomaiselle toimitettavassa asiakirjassa on mainittava lähettäjän nimi ja 
yhteystiedot sekä mahdolliset vaatimukset peruste ineen. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä oikeuskanslerin mukaan viranomaisel-
le toimitettavan asiakirjan sisältöä koskevassa pykälässä tulisi olla säännös, 
jonka mukaan asiakirjan on oltava allekirjoitettu. Sosiaali-  ja terveysminis-
teriö perustelee näkemystään erityisesti sillä, että allekirjoitusvaatimus 
saattaisi vähentää asioiden ilkivaltaisia vireillepanoja. Myös Etelä-Suomen 
lääninhallitus, Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus, Pohjois-
Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus, Lounais-Suomen ympäristökes-
kus, Vakuutusvalvontavirasto sekä Espoon ja Helsingin kaupungit toivovat 
allekirjoitusvaatimuksen sisällyttämistä lakiin. 
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Kansaneläkelaitoksen pääkonttori toteaa, että allekirjoitusvaatimuksen 
poistaminen nopeuttaisi ja yksinkertaistaisi Kansaneläkelaitoksen toimin-
taa. 

Ympäristöministeriö sekä Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus kiin-
nittävät huomiota siihen, ettei nimetöntä ilmiantoa pidettäisi säännöstä ah-
taasti tulkiten siinä tarkoitettuna asiakirjana. 

Tampereen verotoimiston mielestä vaatimusten perusteiden ilmoittaminen 
jää säännösehdotuksessa ongelmallisella tavalla muun tekstin varjoon. Py-
kälä voitaisiin kirjoittaa kahteen momenttiin, joista jälkimmäiseen kirjattai-
siin erikseen vaatimuksesta ja perusteiden merkityksestä. 

 

17 §. Asiakirjan lähettäjän vastuu 

Asiakirja toimitetaan asiassa toimivaltaisen viranomaisen asiointiosoittee-
seen lähettäjän omalla vastuulla. Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu 
määräaika, lähettäjä vastaa sen noudattamisesta. 

Asiakirjan lähettäjälle on pyynnöstä annettava todistus asiakirjan kirjaami-
sesta tai muusta rekisteröinnistä. 

 

Kouvolan hallinto-oikeus pitää lakiehdotuksen merkittävimpänä puutteena 
sitä, ettei se aseta viranomaisille velvollisuutta pitää saapuneiden asiakirjo-
jen diaaria. Hallinto-oikeus huomauttaa, ettei julkisuuslain 18 §:n 1 mo-
mentti sovellu tapauksiin, joissa viranomaisella on toimivalta ottaa vastaan 
asiakirjoja ilman, että viranomainen itse käsittelisi asiaa. Viranomaiselle 
tulisi myös asettaa velvoite merkitä sille saapuneeseen asiakirjaan sen saa-
pumispäivä. 

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen mielestä säännöksen sanamuotoa tu-
lisi korjata siten, että sana ”toimitetaan” korvattaisiin ilmaisulla ”toimitta-
minen---tapahtuu”, jolloin viitattaisiin selvemmin lähettäjän omaan toimin-
taan. Lisäksi perusteluissa mainittu lähettäjän ensisijainen vastuu selvittää 
toimivaltainen viranomainen olisi syytä kirjata säännöstekstiin. 

 

18 §. Asiakirjan saapumisajankohta 

Asiakirjan katsotaan saapuneen viranomaiseen sinä päivänä, jona asiakirja 
on annettu viranomaiselle. Postitse lähetetyn asiakirjan katsotaan saapuneen 
viranomaiseen myös silloin, kun viranomaiselle on toimitettu ilmoitus lähe-
tyksen saapumisesta postiyritykseen.  
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Sosiaali- ja terveysministeriön mielestä perusteluissa olisi tarpeen mainita, 
miten telekopion käyttämiseen suhtaudutaan. Tästä olisi epätarkoituksen-
mukaista säätää erikseen sähköistä asiointia koskevissa säädöksissä. 

Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Kuntaliitto, Kunnallinen työmark-
kinalaitos, Helsingin kaupunki sekä Jyväskylän kaupungin rakennusval-
vontavirasto kiinnittävät huomiota perustelutekstin mainintaan siitä, että 
määräajan kuluessa postiyritykseen saapunut asiakirja katsottaisiin ajoissa 
viranomaiseen saapuneeksi. Tämä saattaa johtaa virheelliseen käsitykseen 
siitä, että saapumisajankohta olisi sama kuin postileiman päiväys. Epäsel-
vyys tulisi poistaa joko säännöstekstiä tai perusteluja muuttamalla. 

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori toivoo saapumisajankohdan täsmentä-
mistä. 

Etelä-Suomen lääninhallituksen mukaan pykälään tulisi sisällyttää säännös 
siitä, että määräaikana postiyritykseen saapunut asiakirja katsottaisiin 
ajoissa viranomaiseen saapuneeksi. 

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuk-
set katsovat, että saapumisajankohdaksi tulisi hyväksyä postileiman päivä-
ys. 

Joensuun yliopisto kiinnittää huomiota säädöstekstin ja perustelujen väli-
seen eroon saapumisajankohdan määräytymisen suhteen ja korostaa, että 
postilokeroon määräajassa saapunut lähetys on tulkittu ajoissa saapuneeksi. 

AKAVA pitää kohtuuttomana sitä, että asiakirjan lähettäjä on vastuussa pos-
tilähetyksen asianmukaisesta perille kuljettamisesta. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n mukaan ehdotetussa yh-
teydessä olisi tarpeen varmistaa, että asianosaisella on mahdollisuus saada 
postiyrityksestä todiste siitä, milloin lähetysilmoitus on toimitettu viran-
omaiselle. 

 

19 §. Asian vireillepano 

Asia pannaan vireille kirjallisesti. Viranomaisen suostumuksella asian saa 
panna vireille myös suullisesti ilmoittamalla vaatimukset perusteineen.  

  

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n mielestä säännös jättää 
epäselväksi, pitääkö mahdollisuus suullisesta vireillepanosta sisällään 
myös puhelimitse tapahtuvan vireillepanon. SAK katsoo, että sanottuun vi-
reillepanomenettelyyn liittyy eräitä ongelmia. 
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20 §. Asian vireilletulo 

Hallintoasia tulee vireille, kun asian vireille panemiseksi tarkoitettu asiakirja 
on saapunut toimivaltaiseen viranomaiseen tai kun asia on sille suullisen vi-
reillepanon yhteydessä esitetty. Toimivaltainen viranomainen tarkoittaa as i-
an ratkaisemiseen tai asiakirjan vastaanottamiseen toimivaltaista viran-
omaista siten kuin siitä erikseen säädetään. 

Asian vireilletulosta on viipymättä ilmoitettava muulle tiedossa olevalle as i-
anosaiselle kuin hakijalle, jollei se ole tarpeetonta. 

 

1 mom.  Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että jatkovalmistelussa olisi syytä 
tarkentaa erityisesti suullisesti vireillepantavien asioiden vireilletulon ajan-
kohtaa. 

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan vireillepanoa ja vireilletuloa kos-
kevissa säännöksissä olisi otettava huomioon myös se tilanne, että asia tu-
lee vireille viranomaisen aloitteesta. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen mukaan perusteluis-
sa tai säännöksessä tulisi täsmentää, että asian vireille panemiseksi tarkoi-
tettu asiakirja tarkoittaa ehdotuksen 11 §:n mukaisen asianosaisen viran-
omaiselle toimittamaa asiakirjaa eikä esimerkiksi kilpailijan toisesta elin-
keinonharjoittajasta valvontaviranomaiselle tekemää ilmiantoa. 

2 mom.  Liikenne- ja viestintäministeriön mielestä vireilletulosta ilmoittaminen 
merkitsisi huomattavaa byrokratian lisäystä esimerkiksi taksilupa-asioissa. 
Ehdotus jättää epäselväksi esimerkiksi sen, voitaisiinko vireilletulosta il-
moittamista pitää tarpeettomana silloin, jos hakemuksesta pyydetään lau-
sunto yhdistykseltä, jonka jäsen asianosainen on. Liikenne- ja viestintämi-
nisteriö toivookin perusteluissa otettavan tarkemmin kantaa asian vireille-
tuloon ja sen oikeusvaikutuksiin. 

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan perusteluista tulisi käydä selvem-
min ilmi, milloin vireilletulosta ilmoittaminen voi olla tarpeetonta. Peruste-
luissa olisi syytä selventää ilmoittamisvelvollisuutta esimerkiksi toimeen-
tulotukiasiassa, jossa molemmat puolisot ovat asianosaisia. 

Korkein hallinto-oikeus pitää säännöstä ongelmallisena aineelliseen asian-
osaisuuteen viittaavan asianosaiskäsitteen kannalta. Myös säännöksen suh-
detta ehdotuksen 34 ja 41 §:ään olisi selkeyttettävä. 

Helsingin hallinto-oikeus epäilee säännöksen tarpeellisuutta, koska asian-
osaisen mahdollisuus esittää kannanottonsa vireillä olevasta asiasta taataan 
menettelyllisesti lakiehdotuksen 34 §:n mukaisella kuulemisella. 
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Myös Hämeenlinnan hallinto-oikeus kiinnittää huomiota ilmoittamisve l-
vollisuuden ja kuulemisen mahdolliseen päällekkäisyyteen. Hallinto-oikeus 
katsoo säännöksen jättävän epäselväksi myös sen, voisiko ilmoittamisve l-
vollisuuden laiminlyömisestä aiheutua muotovirheenä päätöksen kumoa-
minen. 

Vaasan hallinto-oikeus pitää ehdotettua säännöstä onnistuneena ja arve lee 
sen parantavan konkreettisesti asianosaisen asemaa. Muutoksenhaun yh-
teydessä tulee usein esille väitteitä siitä, että asianosaisen on saanut tietää 
asian vireilläolosta niin myöhäisessä vaiheessa, että asian lopputulokseen 
ei enää ole ollut todellista mahdollisuutta vaikuttaa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen mukaan ehdotus jät-
tää epäselväksi, keitä on pidettävä muina tiedossa olevina asianosaisina.  

Rahoitustarkastuksen käsityksen mukaan vireilletulosta ilmoittamisen asi-
anosaiselle tuoma lisäarvo ei ole sanottava. Kuulemismenettely riittänee 
saattamaan asian kunkin asianosaisen tietoon. 

Länsi-Suomen lääninhallitus katsoo, että ilmoittamisvelvollisuuden tulisi 
olla viranomaisen harkinnassa. 

Lounais-Suomen ympäristökeskus kiinnittää huomiota siihen, ettei sään-
nöksessä ole määritelty viranomaisaloitteisten asioiden vireilletuloajankoh-
taa, josta lähtien velvollisuus ilmoittaa vireilletulosta hakijalle syntyy. 

Länsi-Suomen ympäristölupaviraston mielestä asian vireilletulosta tiedot-
tamisen tarpeellisuus myös yleissäännöksenä jää esityksen perusteella epä-
selväksi. 

 

21 §. Asiakirjan siirto 

Viranomaisen, jolle on erehdyksestä toimitettu asiakirja sen toimivaltaan 
kuulumattoman asian käsittelemiseksi, on viipymättä siirrettävä asiakirja 
toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava asia-
kirjan lähettäjälle. 

Asiakirjaa siirrettäessä asian tutkimatta jättämisestä ei tarvitse tehdä pää-
töstä.  

Siirrettäessä asiakirja, joka on toimitettava viranomaiselle määräajassa, 
määräaikaa katsotaan noudatetun, jos toimivaltainen viranomainen saa 
asiakirjan määräajan kuluessa. 

 

1 mom. Korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan säännös soveltunee 
lähinnä tapauksiin, joissa toimivaltaisesta viranomaisesta ei ole epäselvyyt-
tä. Jos taas kysymys toimivaltaisesta viranomaisesta ei ole selvä, ei voitane 
edellyttää, että viranomaisen tulisi viipymättä tehdä siirto, jollei se ole täy-
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sin varma siitä, ettei se ole toimivaltainen ja mille muulle viranomaiselle 
asian käsittely kuuluu. 

Helsingin kaupunki pitää asiakirjan siirron kannalta ongelmallisena tilan-
netta, jossa viranomainen, jolle asiakirja on toimitettu, on kunnallinen mo-
nijäseninen toimielin. Toimielin ei voisi siirtää toimivaltaansa, koska hal-
lintolaissa ei ole tästä säännöstä. Lainkohdasta tulisikin ilmetä, että viran-
omaisen, jolle asiakirja on erehdyksestä toimitettu sen toimivaltaan kuulu-
mattoman asian käsittelemiseksi ”tai sen, jolle viranomainen on siirtänyt 
toimivaltaansa”, on viipymättä siirrettävä asiakirja toimivaltaiseksi katso-
malleen viranomaiselle. 

 Näkövammaisten Keskusliitto ry toteaa, että ilmoitus asiakirjan siirrosta on 
näkövammaiselle asiakkaalle tehtävä kirjallisen ilmoituksen ohella myös 
puhelimitse, jos asiakas on pyytänyt ilmoitusten ja tiedoksiantojen saamista 
puhelimitse ja perustellut pyyntöään näkövammaisuudella. Sama koskee 
muitakin ehdotetun lain nojalla toimitettavia ilmoituksia (esim. täydentä-
miskehotus, ilmoitus käsittelyajasta ym.) 

2 mom. Helsingin kaupunki toteaa ehdotettua säännöstä vastaavan hallintomenette-
lylain 8 §:n 2 momentin aiheuttaneen erityisiä ongelmia ja myös edun me-
netyksiä yksityisille. Viranomaisen tulkinta oikean kunnan viranomaisesta 
voi olla väärä etenkin sosiaalihuollon järjestämisvastuuta koskevissa asi-
oissa. 

 Vakuutusvalvontavirastolle on epäselvää, koskeeko asiakirjan siirtämisvaa-
timus ja päätöksen tekeminen tutkimatta jättämisestä (kun asiaa ei siirretä 
eikä asia kuulu viranomaisen toimivaltaan) myös kantelukirjoituksia, joissa 
kantelija ei ole asianosainen. 

3 mom. Kriminaalihuoltolaitos katsoo säännöksen saattavan johtaa siihen, että lä-
hettäjä on hyvässä uskossa tai erehdyksessä viime hetkellä toimittanut 
asiakirjan mielestään oikealle viranomaiselle, joka ei kuitenkaan ole asias-
sa toimivaltainen. Lähettäjän näkökulmasta olisi kohtuutonta, jos asiakirjan 
edelleen toimittavan viranomaisen ripeästä toiminnasta huolimatta asiakirja 
saapuu oikealle viranomaiselle liian myöhään. Kriminaalihuoltolaitoksen 
käsityksen mukaan riittävää olisi, että määräaikaa katsottaisiin noudatetun, 
jos asiakirja ylipäätään on saapunut jollekin viranomaiselle säädetyssä 
määräajassa. 

 Myös Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen mielestä lakiin 
olisi syytä lisätä säännös siitä, että erityisen painavista syistä hakemus kat-
sottaisiin saapuneeksi oikeaan aikaan, kunhan se on toimitettu jollekin vi-
ranomaiselle. Yhteiskunnan monimutkaistuessa hallintokäytännöt eivät 
välttämättä ole tuttuja esimerkiksi syrjäytyneille ja vanhuksille. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry esittää harkittavaksi, vo i-
taisiinko joissain tilanteissa määräaikaa katsoa noudatetun, kun asiakirja on 
toimitettu väärälle viranomaiselle määräajassa.  

 



 86

 

22 §. Asiakirjan täydentäminen 

Jos viranomaiselle toimitettu asiakirja on puutteellinen, viranomaisen on ke-
hotettava lähettäjää määräajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tar-
peetonta asian ratkaisemiseksi. 

Asiakirjan lähettäjälle on ilmoitettava, miten asiakirjaa on täydennettävä. 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden mielestä 1 momenttiin voitaisiin sisällyttää 
kuvaus siitä, mitä puutteellisuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan. 

Tampereen yliopisto toivoo lakiin säännöstä asianosaisen mahdollisuudesta 
oma-aloitteisesti täydentää hakemustaan tai muuta viranomaiselle asian kä-
sittelyä varten toimitettua asiakirjaa. 

Myös Suomen Oikeusapulakimiehet ry ehdottaa pykälää täydennettäväksi 
asianosaisen mahdollisuudella täydentää asiakirjoja. Yhdistys ehdottaa py-
kälään lisättäväksi uuden 3 momentin: ”Asianosainen voi myös omasta 
aloitteestaan täydentää hakemustaan tai muuta viranomaiselle asian käsitte-
lylle toimittamaansa asiakirjaa sekä toimittaa käsittelyn kannalta uusia tar-
peellisia asiakirjoja viranomaiselle”.  
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5 luku. ASIAN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET 

 

23 §. Käsittelyn viivytyksettömyys 

Asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. 

Jollei asiaa voida ratkaista kuukauden kuluessa asian vireilletulosta, viran-
omaisen on esitettävä asianosaiselle omassa asiassaan arvio päätöksen anta-
misajankohdasta. 

 

1 mom.  Maa- ja metsätalousministeriö sekä opetusministeriö pitävät käsittelyyn 
viivytyksettömyyttä koskevan yleissäännöksen ottamista lakin perusteltu-
na.  

 Ympäristöministeriön mukaan perustuslakiin pohjautuva tavoite asioiden 
käsittelemisestä ilman aiheetonta viivytystä on asiakkaiden ja ha llinnon 
näkökulmasta keskeinen hyvän hallinnon tae. 

 Korkein hallinto-oikeus pitää käsittelylle asetettua yleistä viivytyksettö-
myysvaatimusta tarpeellisena. 

Vakuutusoikeus pitää yleistä viivytyksettömyysvaatimusta perusteluna. 

Kansaneläkelaitoksen  pääkonttori pitää säännöstä viivytyksettömästä asi-
an käsittelystä asiakkaan kannalta perusteltuna. 

Lapin lääninhallitus pitää ehdotettua sääntelyä merkittävänä parannuksena 
nykytilaan nähden. 

Länsi-Suomen lääninhallitus katsoo, että käsittelyn viivytyksettömyyden 
korostaminen saattaa johtaa tulkintaan siitä, että kyseessä olisi subjektiivi-
nen oikeus. Näin ymmärrettynä viivytyksen käsitteen tulkinta tulee aiheut-
tamaan kanteluita, vahingonkorvausvaatimuksia ja oikeusriitoja, joissa ai-
heeton viivytys arvioidaan ja määritellään aina jälkikäteen. 

2 mom.  Valtioneuvoston kanslian mielestä ehdotettu kuukauden määräaika vaikut-
taa suhteellisen lyhyeltä varsinkin sähköpostitse tulevien tuhansissa liikku-
vien kyselyjen suhteen. Säännöstä tulisi tarkistaa siten, että ainakaan häi-
rintätarkoituksessa lähetettyjen sähköpostikyselyjen ja vastaavien osalta 
määräajan noudattamiseen ei olisi velvollisuutta. 

 Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto katsoo, että ehdotettu sään-
nös saattaa tuottaa lisätyötä ja ongelmia monilla aloilla. Kriminaalipoliitti-
nen osasto ehdottaa säännöksen kirjoittamista väljempään muotoon siten, 
että pääsääntöisesti ilmoitus tehtäisiin pyynnöstä tai että yleinen arvio asi-
oiden käsittelyajasta voitaisiin antaa vaikkapa viranomaisen kotisivuilla tai 
muuten yleisemmin tiedotettuna.  
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 Sisäasiainministeriön mielestä hallintoasioiden käsittelyssä yleisesti nou-
datettavaksi ehdotettu yhden kuukauden määräaika vaikuttaa liian lyhye ltä. 
Siitäkin huolimatta, ettei määräaikaa ole säädetty ehdottomaksi, se tulisi 
mitoittaa niin, että objektiivisesti arvioituna valtaosassa hallintoasioita kä-
sittely voitaisiin myös päättää tässä ajassa.  

Sisäasiainministeriö ehdottaa, että jatkovalmistelussa harkittaisiin vaihto-
ehtoisia keinoja viivytyksettömän käsittelyn varmistamiseksi. Yhtenä kei-
nona palvelun laadun parantamisessa myös käsittelyaikojen osalta on vi-
ranomaisten palvelusitoumusten käyttöönotto laajasti eri hallinnonaloilla. 
Jos määräajan ottamista lakiin pidetään välttämättömänä, sitä tulisi piden-
tää. Yksi mahdollisuus olisi myös rajoittaa arvion antamisvelvollisuus ta-
pauksiin, joissa asianosainen pyytää arviota. 

Valtiovarainministeriö ei pidä käsittelyaika-arvion antamista koskevaa 
säännöstä varsinkaan massahallintoasioiden osalta realistisena. Kuukauden 
määräaika on epärealistisen lyhyt myös eräissä monimutkaisissa, laajaa 
lausuntomenettelyä edellyttävissä yksittäisissä hallintoasioissa. Valtiova-
rainministeriön käsityksen mukaan hallintoasioiden tuloksellinen ja viivy-
tyksetön hoitaminen voitaisiin mieluummin kirjoittaa ilman määräaikavaa-
timusta hallintolain tavoitepykälään. 

Opetusministeriö katsoo, että päätöksen antamisajankohtaa koskeva en-
nakkoarvio on osa hyvään hallintoon kuuluvaa palveluperiaatetta, mutta 
sitä koskevan lainsäädännöllisen velvoitteen asettaminen viranomaiselle 
aiheuttaisi hallinnolle ylimääräistä työtä. Arvion antamiseen ei edes ole 
aina käytännön tarvetta. Opetusministeriö pitääkin 2 momentin säännöstä 
ehdotetussa muodossaan liian joustamattomana ja monitahoisten asioiden 
kannalta liian lyhyenä. Opetusministeriö ehdottaa säännöksen muuttamista 
siten, että viranomaisella olisi velvollisuus käsittelyaika-arvion antamiseen 
vain asianosaisen pyynnöstä. 

Maa- ja metsätalousministeriö pitää säännösehdotusta ongelmallisena ja 
huonosti soveltuvana esimerkiksi maataloustukia koskeviin asioihin. Mi-
nisteriö korostaa myös sitä, että monissa tapauksissa on hyvin vaikeaa käy-
tännössä arvioida päätöksen antamisajankohta. 

Liikenne- ja viestintäministeriö katsoo, että käsittelyaika-arvion antaminen 
merkitsisi merkittävää lisätyötä niissä asioissa, joissa käsittely asian luon-
teesta johtuen poikkeuksetta kestää enemmän kuin kuukauden. Liikenne- 
ja viestintäministeriö ehdottaa, että jatkovalmistelussa pyrittäisiin löytä-
mään kevyempiä menettelytapoja. Ministeriö arvelee hakijoiden kannalta 
olevan tyydyttävää, että ratkaisuajankohdasta annetaan arvio samalla kun 
ilmoitetaan hakemusten viimeisestä jättöpäivästä. Arvio pitäisi siten voida 
esittää jo ennen asian vireilletuloa. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö pitää kuukauden määräaikaa ongelmallise-
na niissä asioissa, joissa asian normaali käsittelyaika on useita kuukausia. 
Ministeriön näkemyksen mukaan yleinen viivytyksettömyysvaatimus olisi 
riittävä. 
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Sosiaali- ja terveysministeriö kiinnittää huomiota säännöksen ongelmalli-
suuteen erityisesti sosiaaliturvaa hoitavissa laitoksissa, joissa annetaan 
vuosittain lukumääräisesti runsaasti päätöksiä. Perusteluissa voitaisiin sel-
vyyden vuoksi mainita, että arviota päätöksen antamisajankohdasta ei tar-
vitse antaa, jos erityislainsäädännössä on määritelty jokin ehdoton aikaraja 
asian käsittelylle. 

Työministeriö toteaa, että käsittelyaika-arvion antamista koskevan velvoit-
teen noudattaminen vaatii huomattavaa resurssointia ja myös ministeriön 
toimenpiteitä, kuten ohjausta ja koulutusta. 

Ympäristöministeriö ehdottaa 2 momentin muotoilemista siten, ettei siinä 
mainittaisi yhden kuukauden määräaikaa. Arvion esittämisen tulisi olla 
harkinnanvaraista. 

Oikeusasiamies pitää ehdotettuja säännöksiä ongelmallisina, koska siinä 
hyvin yleisellä tasolla lyötäisiin lukkoon kaikkia viranomaisia ja kaikkia 
asioita koskeva kuukauden määräaika. Säännösten tulisi olla riittävän jous-
tavia ottaen huomioon asioiden vaihtelevat käsittelytarpeet ja hallinnon toi-
mintaedellytykset. 

Oikeuskansleri korostaa, että asianosaiskäsitteestä johtuen käsittelya ika-
arvion esittäminen jäänee kanteluasioissa viranomaisen harkintaan. Oike-
uskansleri arvelee, ettei määräajalla ole automaattisesti todellista vaikutus-
ta asioiden käsittelyn tehostumiseen.  

Oikeuskansleri suhtautuukin käsittelyaika-arvion antamista koskeviin 
säännöksiin yleisesti ottaen kielteisesti ja pitää todennäköisenä, että ehdo-
tetun säännöksen haitat muodostuvat hyötyjä suuremmiksi. Jatkovalmiste-
lussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota niihin kannanottoihin, jotka parha i-
ten kuvastavat niiden viranomaisten käsityksiä ja tuntemuksia, joita puhee-
na oleva säännös erityisesti koskettaa. Jos ehdotus kuitenkin toteutetaan 
nykyisessä muodossaan, lakiin tulisi ottaa nimenomainen säännös myös vi-
ranomaisen velvollisuudesta antaa asiakkaalle käsittelyn viivästyessä uusi 
arvio. 

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että säännöksen perusteltavuutta ja sisältöä 
olisi hallinnollisen päätöksenteon erittäin suuren monimuotoisuuden vuok-
si vielä tarkoin harkittava. Korkein hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että oike-
us käsittelyaika-arvion saamiseen olisi säännöksen perusteella ainoastaan 
hakijalla. Näin esimerkiksi lunastusuhan kohteena olevan omaisuuden 
omistajalla tai haltijalla ei tätä oikeutta olisi. 

Vakuutusoikeus pitää kuukauden määräaikaa hallintoasioiden moninaisuu-
den kannalta ongelmallisena. Mikäli lakiin halutaan ottaa selvä määräaika, 
sen pitäisi olla pitempi kuin kuukausi. 

Helsingin hallinto-oikeus katsoo, ettei käsittelyaika-arvion antamista ole 
syytä sitoa mihinkään tarkasti määriteltyyn käsittelyaikaan. Jatkovalmiste-
lussa saattaisi olla syytä myös vielä pohtia mahdollisuutta säätää käsittely-
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aika-arvio annettavaksi kirjallisena vain tilanteissa, joissa asianosainen sitä 
erikseen pyytää. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus toteaa, että säännös johtaisi suurehkoon kir-
jetulvaan viranomaisissa. 

Vaasan hallinto-oikeus kiinnittää huomiota säännöksen sanamuotoon ja 
katsoo, että ehdotettu muotoilu ”omassa asiassaan” tulisi väärinymmärryk-
sien välttämiseksi korvata joko ilmaisulla ”tämän asiassa” tai ”hänen asia s-
saan”.  

Rovaniemen hallinto-oikeus ehdottaa säännöksen muuttamista siten, että 
aisanosaiselle tulisi antaa arvio vain pyydettäessä. 

Ylioppilastutkintolautakunta ei pidä tarkoituksenmukaisena asian ratkai-
semiselle asetettua täsmällistä yhden kuukauden määräaikaa. Lautakunnan 
mielestä yleinen viivytyksettömyysvaatimus on riittävä. 

Verohallitus, Uudenmaan verovirasto ja Tampereen verotoimisto toteavat, 
ettei säännös sovellu säännönmukaiseen tulo- ja varallisuusverotukseen, 
jolle on säädetty oma valmistumisaika. Myöskään muita veroasioita ei kye-
tä ratkaisemaan kuukauden määräajassa. Ehdotettu säännös edellyttäisi 
välttämättä poikkeussäännöstä verolainsäädäntöön. 

Kilpailuvirasto katsoo, ettei edes suuntaa-antavan käsittelyaika-arvion esit-
täminen ole yleensä mahdollista. Mikäli arvion antaminen katsotaan tar-
peelliseksi, arvio voitaisiin säätää annettavaksi kohtuullisen ajan kuluessa. 

Kuluttajaviraston mukaan kuukauden käsittelyaika on perusteltu silloin, 
kun kyse on esimerkiksi asianosaisen taloudellisesta asemasta. Muutoin 
määräaika on tarpeettoman lyhyt ja joustamaton. 

Lentoturvallisuushallinto pitää päätöksenteolle asetettua kuukauden mää-
räaikaa liian lyhyenä, varsinkin kun on kyse toimilupahakemusten käsitte-
lystä. Lentoturvallisuushallinto joutuu varsin usein palauttamaan hakijalle 
asiakirja-aineistoon kuuluvia toimintakäsikirjoja korjattavaksi. Jos määrä-
aikaa on ylipäätään tarpeen mainita säännöksessä, määräaika tulisi laskea 
siitä, kun ratkaisun edellytykset ovat olemassa eli tarvittava asiakirja-
aineisto on viranomaisen käytettävissä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus pitää säännöstä onge l-
mallisena erityisesti ratkaisuajankohdan määrittämisen suhteen. Säännös 
lisäksi epätarkoituksenmukaisella tavalla hallinnon kustannuksia ja sitoisi 
voimavaroja. 

Rahoitustarkastus ei näe säännöksen ottamista lakiin tarpeellisena.  

Tiehallinto ei pidä onnistuneena aikarajojen asettamista asioiden käsittelyl-
le. Tiehallinto ehdottaakin, että 2 momentti poistettaisiin kokonaisuudes-
saan. 
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Ulkomaalaisvirasto kiinnittää huomiota siihen, että viranomaisen kirjalli-
nen ilmoitus on omiaan luomaan kuvan oikeutetun odotuksen syntymises-
tä. Ratkaisuajankohdan harkinta luo virastojen prosesseihin uuden va iheen, 
joka lisää entisestään asian käsittelyaikaa. 

Valtiokonttori pitää käsittelyaika-arvion antamista erityisesti massahallin-
toasioissa ongelmallisena ja katsoo, että 2 momentin sisältöä olisi syytä 
harkita uudelleen. 

Viestintäviraston mielestä säännöstä tulisi muuttaa niin, että velvollisuutta 
käsittelyaika-arvion antamiseen ei olisi silloin, kun asian käsittelylle on 
asetettu aikaraja muussa lainsäädännössä. 

Kirkkohallitus ei pidä perusteltuna säännöstä, josta aiheutuisi merkittävästi 
poikkeuksia. Ehdotus ei ole myöskään sopusoinnussa julkisuuslain 14 §:n 
3 momentin määräaikojen kanssa. Kirkkohallituksen mielestä perustellum-
paa olisi luopua aikarajasta kokonaan tai ainakin pidentää sitä huomatta-
vasti, esimerkiksi kolmeen kuukauteen. Ilmoitusvelvollisuus voitaisiin 
myös säätää asianosaisen pyynnöstä riippuvaksi. 

Suomen ortodoksinen kirkkokunta ei pidä perusteltuna säännöstä, josta ai-
heutuisi erittäin paljon poikkeuksia. Kirkollishallituksen mielestä olisi pe-
rustellumpaa luopua aikarajasta kokonaan tai ainakin pidentää sitä huoma t-
tavasti, esimerkiksi kolmeen kuukauteen. Ilmoitusvelvollisuus voitaisiin 
tehdä asianosaisen pyynnöstä riippuvaksi. 

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori mainitsee, ettei  kansaneläke- ja työttö-
myysturvahakemuksia voida ratkaista ennen kuin toinen viranomainen on 
antanut ratkaisunsa asiassa. Käsittelyaika-arvion tekeminen on usein aikaa 
vievä uusi työvaihe, joka vie resursseja itse ratkaisutoiminnalta ja saattaa 
pidentää hakemuksen käsittelyä. Velvollisuus käsittelyaika-arvion antami-
seen tulisikin rajata tilanteisiin, joissa asiakas sitä pyytää ja käsittelyaika 
tulisi laskea vasta esimerkiksi siitä, kun kaikki asiaan vaikuttavat muiden-
kin viranomaisten päätökset, hakemukseen tarvittavat liitteet ja muut asian 
ratkaisemiseen vaikuttavat selvitykset  ovat saapuneet. Kansaneläkelaitok-
sen pääkonttori ehdottaa lisäksi poistettavaksi tarpeettomana säännöksen 
ilmauksen ”omassa asiassaan”. 

Kansaneläkelaitoksen Oulun toimisto toteaa, ettei kuukauden käsittelyaika 
ole riittävä monimutkaisissa tapauksissa tai niissä, jotka vaativat laajempaa 
selvittelyä. 

Opintotukikeskus tuo esille, että sen käsiteltävänä olevissa asioissa kuu-
kauden käsittelyaika ylittyy säännönmukaisesti takausvastuiden maksatuk-
seen liittyvissä pankkien esittämissä maksuvaatimuksissa. Ehdotettu sään-
nös tarkoittaisi työmäärän lisäystä ja ruuhkatilanteissa käsittelyaikojen 
entisestään pidentymistä. 

Etelä-Suomen lääninhallituksen mukaan kuukauden määräaika on ehdot-
tomuudessaan kaavamainen, useisiin asioihin soveltumaton, lisätyötä ja 
kustannuksia sekä mahdollisesti myös käsittelyn viivästymistä aiheuttava 
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seikka. Etelä-Suomen lääninhallitus katsoo, että käsittelyaika-arvion anta-
minen tulisi jättää riippuvaksi asianosaisen pyynnöstä. Asiakkaiden yksi-
lölliset tarpeet voitaneen ottaa huomioon virastokohtaisesti hallinnossa 
yleistyvillä palvelusitoumuksilla.  

Länsi-Suomen lääninhallitus pitää tavoitetta sinänsä hyvänä, mutta arvelee 
ehdotuksen johtavan siihen, että käsittelyaika arvioidaan tarpeettoman pit-
käksi. Toiminnan kannalta saattaisi olla tarkoituksenmukaisempaa käyttää 
viranomaisen sisäisiä tavoitteellisia käsittelyaikoja ja mahdollisesti palve-
lusitoumuksia. 

Itä-Suomen lääninhallitus pitää viivytyksettömyysvaatimusta ongelmalli-
sena erityisesti virka-apuasioiden kohdalla, koska käsittely kestää aina pi-
tempään kuin kuukauden kuulemisesta johtuen. Osakeyhtiöiden hallituksia 
ei saada kokoon riittävän nopeasti. Myös poliisin kanteluasioiden ratkaisut 
viipyvät selvitys- ja täydennyspyyntöineen pääsääntöisesti yli kuukauden. 
Lakiin voitaisiin sisällyttää nykyistä velvoittavampi määräaikanormi, mut-
ta ei nimenomaista käsittelyaikaa. Käsittelyaika-arvion antamiseen tulisi 
olla velvollisuus vain asianosaisen pyynnöstä. 

Oulun lääninhallitus pitää säännöstä tarkoituksenmukaisena ja palvelua 
parantavana. Koska käsittelyaikaa on seurattu systemaattisesti monia vuo-
sia, ei arvioidun käsittelyajan ilmoittaminen aiheuttane suurempia vaikeuk-
sia. 

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus kannattaa ehdotettua kuukauden 
määräaikaa, mutta korostaa samalla, että arvioitaessa käsittelyn nopeutta 
on erotettava asian käsittelyaika ja vireilläoloaika. 

Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus pitää kuukauden käsittelyaika-
vaatimusta paitsi haasteellisena myös lievästi provokatiivisena. Asioiden 
käsittelyajat vaihtelevat asioiden luonteen ja resurssipulan vuoksi varsin 
suuresti eri osastoilla. 

Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus suhtautuu käsittelyaika-
arvion antamiseen kielteisesti ja ehdottaa säännöksestä luopumista koko-
naan. Jos käsittelyaikatavoite kuitenkin halutaan jättää lakiin, aikaa tulisi 
pidentää esimerkiksi kahdeksi kuukaudeksi. Tällöinkin arvio päätöksen an-
tamisajankohdasta tulisi säätää annettavaksi ainoastaan erityisestä pyyn-
nöstä. Lisäksi perusteluista tulisi käydä selvästi ilmi, että myös keskimää-
räisen käsittelyajan ilmoittaminen riittäisi erityistapauksessa. 

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus pitää ehdottomaan muotoon kirjoitettua 
säännöstä tarpeettomana ja korostaa, että käsittelyaikaan voivat va ikuttaa 
monet viranomaisesta riippumattomatkin seikat. Työvoima- ja elinkeino-
keskus ehdottaa lainkohtaa muutettavaksi siten, että arvio käsittelyajasta 
tulee esittää va in asianosaisen sitä erikseen pyytäessä. 

Uudenmaan ja Keski-Suomen ympäristökeskukset pitävät käsittelyaika-
arvion antamista koskevaa säännöstä lakiehdotuksen ongelmallisimpana 
kohtana. Keskimääräiset käsittelyajat ovat ympäristökeskusten käsittele-
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missä asioissa lähes poikkeuksetta yli kuukauden pituisia. Uudenmaan 
ympäristökeskus kehottaa täsmentämään, voitaisiinko arvion esittämisve l-
vollisuudesta poiketa ja millä edellytyksillä. Keski-Suomen ympäristökes-
kus ehdottaa luopumista kuukauden määräajasta. Asiakas saisi kuitenkin 
tiedon asian vireilletulosta ja keskimääräisestä käsittelyajasta sekä yhteys-
henkilön nimen, jolta hän voisi tiedustella tarkempia tietoja.  

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen mukaan käsittelyaika-arvio olisi sää-
dettävä annettavaksi vain pyydettäessä. Lisäksi määräaikaa olisi syytä pi-
dentää kolmeen kuukauteen. 

Länsi-Suomen ympäristölupavirasto mainitsee, että ympäristöön kohdistu-
vien vaikutusten selvittämisen sekä asianosaispiirin laajuuden vuoksi yksit-
täisen asian vaatimaa aikaa ei käytännössä ole mahdollista arvioida muuten 
kuin viittaamalla tilastollisiin käsittelyaikoihin. Lisäksi viranomaiselle ase-
tettu velvollisuus tiedottaa käsittelyn viivästymisestä oma-aloitteisesti olisi 
kohtuuttoman työläs ympäristöha llinnon alalla. 

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto pitää käsittelyaika-arvion antamista  
ongelmallisena ja katsoo sen soveltuvan huonosti ympäristölupavirastojen 
käsittelemiin asioihin. Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto ehdottaakin 
säännöksen poistamista. Jos arvion antamista pidettäisiin kuitenkin välttä-
mättömänä, arvio olisi voitava antaa sellaisena ajankohtana, jolloin käsitte-
lyaika olisi luontevasti arvioitavissa, esimerkiksi kuulemisen jälkeen. Ym-
päristölupaviraston näkemyksen mukaan arvio olisi syytä antaa asianosai-
selle vain pyydettäessä. 

Itä-Suomen ympäristölupavirasto korostaa, että ympäristölupa- ja vesitalo-
usasioiden käsittely kestää jo pelkästään kuukauden vähimmäiskuulu-
tusajasta johtuen huomattavasti pitempään kuin kuukauden. Käsittelyaika-
arvion antamiselle olisi annettava käytännöllinen tulkinta, jolloin sanottu 
arvio voitaisiin antaa hakijalle suullisesti tai puhelimitse, jollei hakija pyy-
dä sitä kirjallisesti. 

Eteläinen tullipiiri toteaa säännöksen vastaavan sen näkemystä siitä, ettei 
laissa tule olla ehdotonta määräaikaa päätöksen antamiselle. 

Joensuun yliopisto pitää säännöksen tavoitetta sinänsä kannatettavana, 
mutta katsoo, että kuukauden määräaika saattaa olla käytännössä liian ly-
hyt. Esimerkiksi yliopistoissa opiskelijavalintoihin kuluu lähes säännön-
mukaisesti yli kuukausi. Säännöstä olisi syytä täsmentää siten, että viran-
omainen voi etukäteen ilmoittaa hakukuulutuksissa ja vastaavissa ilmoi-
tuksissa sen, kuinka kauan hakemusten käsittelyyn menee aikaa. Erityinen 
ilmoitusvelvollisuus koskisi tällöin vain niitä asioita, joiden osalta viran-
omainen ei ole tällaista ilmoitusta tehnyt. 

Lääkelaitos ei sinänsä kyseenalaista määräajan asettamista, mutta esittää 
harkittavaksi, olisiko viranomaisten töiden järjestelyn kannalta kohtuulli-
sempi määräaika esimerkiksi kolme kuukaut ta. 
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Kasvintuotannon tarkastuskeskus suhtautuu ehdotettuun kuukauden mää-
räaikaan varauksellisesti ja katsoo, että kohtuulliset käsittelyajat voitaisiin 
paremmin varmistaa resursseja lisäämällä tai niiden paremmalla kohden-
tamisella. Jos käsittelylle kuitenkin halutaan asettaa määräaika, olisi tarkoi-
tuksenmukaisempaa velvoittaa viranomaiset itse omissa tulostavoitteissaan 
asettamaan tehtäväaluekohtaiset kohtuulliset enimmäiskäsittelyajat huomi-
oiden tehtävien hoitamisen vaatimat toimenpiteet. 

Tullihallitus katsoo, että tavoiteaika olisi syytä pidentää kahdeksi tai kol-
meksi kuukaudeksi. Näkemystään Tullihallitus perustelee erityisesti sillä, 
että joillakin hallinnonaloilla jouduttaisiin esittämään käsittelyaika-arvio 
lähes kaikissa tapauksissa. 

Valtion elokuvatarkastamo mainitsee kuuluvansa niihin viranomaisiin, joi-
den tehtäväkentän luonteeseen kuuluu, että asiakkaat saattavat yhtäaikai-
sesti lähettää sen käsiteltäväksi jopa kymmeniä tuhansia asiakirjoja. Tällai-
sissa tapauksissa viranomaisella ei ole mitään mahdollisuuksia ilman mit-
tavia resurssilisäyksiä käsitellä ilmoituksia säädetyssä ajassa eikä edes an-
taa luotettavaa arviota käsittelyn valmistumisesta. Mikäli pykälä kuitenkin 
viittaa vain varsinaiseen hallintopäätökseen, ehdotettu muoto on perusteltu. 

Vakuutusvalvontaviraston ratkaistavista hakemusasioista suuri osa on sel-
laisia, joiden käsittelyaika säännönmukaisesti kestää yli kuukauden. Ilmoi-
tusvelvollisuus tulisi aiheuttamaan merkittävää lisätyötä. 

Eläketurvakeskus ei pidä käsittelyaikavaatimusta tarkoituksenmukaisena 
eikä keskeisenä seikkana eläkkeenhakijan oikeussuojan kannalta. Käsitte-
lyaika-arvion antaminen lisäisi huomattavasti eläkela itosten hallinnollista 
työtä.  

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n mukaan säännöksessä 
tarkoitetuissa tilanteissa viranomaisen tulisi myös ilmoittaa syy käsittelyn 
viivästymiseen. 

Suomen Kuntaliitto ja Kunnallinen työmarkkinalaitos katsovat, että sään-
nöksen sanamuoto saattaa johtaa virheelliseen käsitykseen siitä, että kuu-
kauden määräaika olisi yleinen käsittelyaikavelvoite. Sanottu virheellisen 
tulkinnan mahdollisuus tulisi poistaa korjaamalla pykälän sanamuotoa. 

Suomen Kuntaliitto ja Kunnallinen työmarkkinalaitos toteavat lisäksi asi-
oiden asianmukaisen käsittelyn vaativan yleisesti arvioiden pitemmän kuin 
yhden kuukauden käsittelyajan. Kuntaliiton mukaan arviota koskevaa mää-
räaikaa voitaisiin pidentää esimerkiksi kahteen kuukauteen, joka olisi käy-
tännön kannalta realistisempi. 

Espoon kaupunki pitää kuukauden määräaikaa kohtuuttoman lyhyenä. 

Helsingin kaupungin käsityksen mukaan määräajan asettamisella on sinän-
sä positiivinen ja asian käsittelyä nopeuttava merkitys. Se palvelee myös 
hyvän hallinnon periaatteita. Helsingin kaupunki kuitenkin toteaa, että va r-
sinkaan pienissä kunnissa toimielimet eivät useinkaan kykene ratkaise-
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maan asioita kuukauden määräajassa. Edellä olevalla perusteella kaupunki 
katsoo, että määräajan tulisi olla kolme kuukautta. 

Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontavirasto toteaa, että esimerkiksi ra-
kennuslupa-asioiden osalta on yleensä mahdotonta kuukaudenkaan tark-
kuudella arvioida päätöksen antamisajankohtaa. Oikeusturvasyistä ja ha l-
linnon uskottavuuden kannalta olisi hyvä, jos hallintokohtaiset kiireelli-
syysperusteet määriteltäisiin ja ilmoitettaisiin asiakkaille. Kuitenkin näistä 
perusteista voitaisiin poiketa ja käsittelyä nopeuttaa.  

Invalidiliitto katsoo käsittelyaikaa ja käsittelyaika-arvion antamista koske-
vien säännösten sisällyttämisen lakiin tekevän viivytyksettömän käsittelyn 
sisällöstä konkreettisemman. Asioiden erilaisuus saattaa kuitenkin aiheut-
taa ongelmia niiden noudattamisessa. 

Suomen Asianajajaliitto kannattaa asian käsittelyn viivytyksettömyyttä 
koskevaa säännöstä ja käsittelyaika-arvion antamisvelvoitetta. 

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen mukaan kattavana tavoitteena ei miten-
kään voida pitää hallintoasian ratkaisemista kuukauden kuluessa vireilletu-
losta. Ehdotuksen voimaantulosta seuraisi helposti sekä kuulemisperiaat-
teen vaarantuminen että asioiden ratkaiseminen puutteellisin selvityksin. 

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry arvelee säännöksen lisäävän huomat-
tavasti viranomaisen työmäärää, kun samassa asiassa joudutaan antamaan 
mahdollisesti useita ilmoituksia ratkaisuajankohdasta. 

 

24 §. Käsittelyn julkisuus 

Asia käsitellään julkisesti, jos niin on säädetty tai erityisen säännöksen nojal-
la päätetty.  

Asiakirjojen julkisuudesta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetussa laissa. 

 

 Helsingin hallinto-oikeus ehdottaa pykälän poistamista tarpeettomana. 

Joensuun yliopisto katsoo, että vaikka julkisuus ei viranomaistoiminnassa 
voikaan toteutua kovin kattavasti, ei liene syytä estää käsittelyn julkisuu-
den lisäämistä silloin, kun siihen on olemassa fyysiset tai tekniset edelly-
tykset. 

25 §. Asioiden yhdessä käsitteleminen 

Jos asiassa tehtävä päätös saattaa merkittävästi vaikuttaa muun samanaikai-
sesti vireillä olevan asian ratkaisemiseen, ne on valmisteltava yhdessä ja rat-
kaistava samalla kertaa, jollei yhdessä käsittelemisestä aiheudu haitallista 
viivytystä. 
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Valtiovarainministeriö pitää ehdotettua sääntelyä varsinkin verotuksessa 
hyvin hankalasti toteutettavissa. Valtiovarainministeriön käsityksen mu-
kaan hankaluuksia säännöksen soveltamisessa saattaisi ilmetä myös ha r-
kinnanvaraisten etuuksien myöntämisessä. 

Verohallitus ja Uudenmaan verovirasto toteavat, ettei verohallinnossa yli 
yksikkörajojen toisiinsa vaikuttavien asioiden yhdessä käsitteleminen kai-
kissa tapauksissa ole mahdollista. Säännöksen soveltaminen ehdottomassa 
muodossa ei ole verotuksessa valtakunnallisen kirjaamisjärjestelmän puut-
tuessa mahdollista, minkä vuoksi asia edellyttää erityissäännöstä. 

Itä-Suomen lääninhallituksen mukaan ehdotus jättää epäselväksi, vo idaan-
ko haitallisuutta arvioitaessa ottaa huomioon myös hakijoiden henkilökoh-
taiset olosuhteet vai pelkästään yleinen intressi. 

Oulun lääninhallituksen mielestä perusteluista ei ilmene, halutaanko uu-
dessa laissa entistä enemmän korostaa nopeaa käsittelyä suhteessa yhteis-
käsittelyn vaatimukseen. 

Lapin lääninhallitus kiinnittää huomiota siihen, etteivät yhdessä käsittely 
ja viivytyksettömyyden vaatimus aina voi olla sopusoinnussa keskenään. 
Esimerkiksi lupa-asioissa on usein ongelmana, kumpi periaate on voimak-
kaampi. 

 

26 §. Tulkitseminen ja kääntäminen 

Suomen ja ruotsin kieltä käyttävän oikeudesta viranomaisen järjestämään 
tulkkaukseen sekä käännökseen säädetään kielilaissa (   /   ). Tulkitsemisesta 
ja kääntämisestä saamen kielelle on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään.  

Romani- tai viittomakieltä taikka muuta kieltä käyttävällä asianosaisella se-
kä sellaisella asianosaisella, joka vammaisuuden tai sairauden perusteella ei 
voi tulla ymmärretyksi, on oikeus viranomaisen järjestämään tulkitsemiseen 
ja kääntämiseen asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen aloitteesta. As i-
an selvittämiseksi tai asianosaisen oikeuksien turvaamiseksi viranomainen 
voi huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä muussakin kuin edellä tarkoi-
tetussa asiassa. 

Viranomaisen on huolehdittava siitä, että muiden pohjoismaiden kansalaiset 
saavat sen käsiteltävissä asioissa tarvittavan tulkitsemis - ja käännösavun. 

 

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että pykälässä tulisi käyttää yhdenmukaista 
käsitettä samasta asiasta. 

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus esittää, että 26 §:ssä ja muualla vastaa-
vissa kohdissa käytettäisiin johdonmukaisesti tulkita-verbin sijasta tulkata-
verbiä. 
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Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry pitää tärkeänä, että kääntämistä ja 
tulkkausta koskevat käsitteet ovat selkeitä ja yhdenmukaisia kautta lain-
säädännön. Yhdistyksen mukaan hallintolain 26 §:n otsikon tulisi kuulua 
seuraavasti: ”Tulkkaus ja käännös” tai ”Tulkkaaminen ja kääntäminen”. 
Käsitettä tulkitseminen ei voi käyttää kun tarkoitetaan tulkkausta. Tulkit-
seminen johdetaan verbistä tulkita, millä on viestinnässä oma merkityksen-
sä. Käännöksestä tulisi puolestaan käyttää perusteluissa käsitettä ”laillisesti 
pätevä käännös”. Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton mukaan lakiin tulisi 
sisällyttää myös vaatimus käännös- tai tulkkaustaidon osoittamisesta.  

2 mom. Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että säännös lisäisi kääntämis- ja tul-
kitsemiskustannuksia, mikä tulisi ottaa huomioon esityksen yleisperuste-
luissa. 

 Korkein hallinto-oikeus katsoo, että säännöksessä tulisi tehdä rajaus, jonka 
mukaan oikeus viranomaisen järjestämään tulkitsemiseen ja kääntämiseen 
olisi asianosaisella, joka ei hallitse riittävästi suomen tai ruotsin kieltä. 

 Helsingin hallinto-oikeuden mukaan lakitekstiin saattaisi olla tarpeen ottaa 
perustelujen pohjalta säännökset tulkitsemis- ja kääntämisvelvollisuuden 
rajoituksista kuten siitä, ettei tulkitsemisen edellytetä tapahtuvan äidinkie-
lelle ja että kääntämistarve ja laajuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Lisäksi 
ehdotuksessa olisi tarpeen korostaa lähtökohtaa siitä, että asianosainen olisi 
velvollinen käyttämään kansalliskieliä, jos hän niitä riittävästi osaa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen mukaan laissa tulisi 
selvemmin tuoda esiin asiakkaan velvollisuus käyttää viranomaisen kieltä 
oma-aloitteisessa asiassa. Sosiaali-  ja terveydenhuollon tuotevalvontakes-
kus pitää lisäksi epäselvänä 2 momentin ilmaisua asiasta, joka voi tulla vi-
reille viranomaisen aloitteesta. Tuotevalvontakeskuksen mukaan selkeäm-
pää olisi viitata asiaan, joka tulee vireille viranomaisen aloitteesta. 

Kriminaalihuoltolaitos toteaa säännöksen tarkoittavan yhdyskuntaseu-
raamustyön kannalta sitä, että esimerkiksi soveltuvuusarvioinnissa, henki-
lötutkinnassa ja eri yhdyskuntaseuraamusten toimeenpanossa joudutaan 
asianosaisen vaatimuksesta järjestämään tulkkauksen lisäksi myös käännös 
ymmärrettävälle kielelle. Kriminaalihuoltolaitos katsoo ehdotetun säänte-
lyn lisäävän kustannuksia. Tulkkauskuluja lisää myös romani- tai saamen-
kielen käyttämisen katsominen asianosaisen oikeudeksi. Kriminaalihuolto-
laitoksen mukaan lakiluonnoksen henkeä ja tavoitetta asioiden ripeään kä-
sittelyyn parantaisi huomattavasti se, että alkaen esitutkinnasta aina asiaa 
viranomaiselta toiselle siirrettäessä edellinen viranomainen olisi merkinnyt 
tulkkauksen tarpeen. 

Tampereen verotoimisto mainitsee verotuksessa suurimmaksi sovelta-
misongelmaksi sen, mitä ”asialla” tarkoitetaan hallintomenettelylain 22 §:n 
2 momentin säännöstä vastaavassa ehdotetussa 2 momentissa. Onko vero-
asia tässä tarkoitettu, vai jälkiveroasia? 

Eteläinen tullipiiri pitää epäselvänä velvollisuutta tulkitsemisesta ja kään-
tämisestä kun kyse on verotusesityksestä, joka ei ole lopullinen asiaratkai-
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su. Pääsääntöisesti verotusesitykset lienee käännettävä tai tulkittava asian-
osaiselle. Vaatimus ei kuitenkaan voi olla yhtä ehdoton kuin lopullisen 
päätöksen kohdalla. Myös käännöksen laajuus voinee olla suppeampi lo-
pullisen päätöksen kohdalla. 

Vakuutusvalvontaviraston mukaan säännös jättää epäselväksi, koskeeko se 
ainoastaan yksityishenkilöitä vai myös yrityksiä. Viraston mielestä sään-
nöksen ei tulisi koskea asianosaisasemassa olevia yrityksiä. Muussa tapa-
uksessa olisi tarkoin selvitettävä, miten säännös soveltuu viranomaisaloit-
teiseen tarkastustoimintaan. 

Helsingin kaupunki pitää epäselvänä perustelujen mainintaa tulkitsemisesta 
ja kääntämisestä huolehtimisesta asioissa, jotka voivat tulla vireille asiak-
kaan aloitteesta. 

Invalidiliiton mukaan viranomaisen järjestämisvelvollisuuden tulisi ulottua  
myös asianosaisaloitteisiin asioihin. 

Kuurojen Liitto ry toteaa, että perusteluissa on tehty asianmukaisesti ero 
viittomakielen tulkkauksen ja viittomien tulkitsemisen välillä. Puheen 
tulkkauksen sijasta olisi kuitenkin syytä käyttää termiä ”puhuttu kieli”. Li-
säksi olisi syytä ottaa huomioon viittomat ja muut kommunikaatiomene-
telmät. Kuurojen Liitto ry painottaa, että tulkitsemisen tulee olla pääsään-
töisesti kattavaa ja että viittomakielisellä asianosaisella tulee olla mahdolli-
suus saada asiakirjasta viittomakielinen käännös.  

Kuurojen Liitto ry katsoo, että asianosaisella tulisi olla vireillepanomene t-
telystä tai asian laadusta riippumatta oikeus viranomaisen järjestämään 
tulkkaukseen tai käännökseen. Kuurojen Liitto ry:n käsityksen mukaan 
tulkkien ja kääntäjien puute ei jatkossa tule olemaan esteenä tulkitsemis- ja 
kääntämisvelvoitteen ulottamiselle asianosaisaloitteisiin asio ihin. 

Kuulonhuoltoliitto esittää perusteluita täydennettäväksi maininnalla siitä, 
että vammaisuuden perusteella tulkitsemis- ja käännösapua tarvitseviin 
kuuluvat muun ohella näkövammaiset ja puhevammaiset ”sekä kuulo-
vammaiset”. Sairaus voi olla pysyvä tai väliaikainen. Lisäksi Kuulonhuo l-
toliitto korostaa, että viranomaisen järjestämä tulkitseminen käsittää sekä 
viittomakielen tulkkauksen että vammaisuuden tai sairauden vuoksi käytet-
tävän viittomien tulkitsemisen ”taikka muulla kommunikaatiota selventä-
vällä menetelmällä tulkitsemisen”. 

Näkövammaisten Keskusliiton mielestä 2 momenttiin olisi otettava viittaus 
perustuslain 19 §:n 3 momenttiin, joka velvoittaa julkisen vallan turvaa-
maan jokaiselle riittävät sosiaali-  ja terveyspalvelut. Viranomaisen tulisi 
aina antaa tulkitsemis- ja käännösapua tällaisissa asioissa. 

3 mom. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan säännös jättää epäselväksi, mikä 
on viranomaisen velvollisuuden aste erityisesti suhteessa 2 momentin sään-
nöksiin. 
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 Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry huomauttaa, että sana ”pohjoismai-
den” tulisi kirjoittaa isolla alkukirjaimella. 

 

27 §. Esteellisyys 

Virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäe ssä, 
jos hän on esteellinen.  

Mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee myös monijäsenisen 
toimielimen jäsentä ja muuta asian ratkaisemiseen osallistuvaa sekä tarkas-
tuksen suorittavaa tarkastajaa. 

 

2 mom.  Valtiovarainministeriö pitää tarkastajan esteellisyyttä koskevaa säännöstä 
sikäli erikoisena, että julkisen vallan käyttöä tosiasiallisen hallintotoimin-
nan muodossa sisältävä tarkastustoiminta on yleensä viranomaisen tehtä-
vänä. Mikäli tarkastajana on joku muu kuin virkamies, ulkopuolisen tarkas-
tajan käyttämisestä sekä tarkastukseen sovellettavista periaatteista on täy-
tynyt säätää erikseen. Säännöksen maininnalla ei liene tarkoitettu muuttaa 
tarkastustehtävien ulkoistamisen periaatteita. 

 Maa- ja metsätalousministeriö kehottaa täsmentämään säännöstä siten, että 
siitä kävisi selkeästi ilmi, sovelletaanko esteellisyyssäännöksiä myös neu-
vottelukuntiin silloin, kun ne ovat vain lausunnonantavia elimiä. 

 Työministeriö painottaa, että hallinnossa työskentelee palvelussuhteessa 
olevien lisäksi erilaisia harjoittelijoita ja siviilipalvelusmiehiä. Nämä osal-
listuvat virkamiesten tavoin asioiden valmisteluun. Perusteluissa olisi hyvä 
viitata myös näihin ryhmiin.  

 Korkein hallinto-oikeus kiinnittää huomiota säännöksen muotoiluun, jonka 
mukaan esteellisyyssäännökset koskevat asian ratkaisemiseen osallistuvaa. 
Korkeimman hallinto-oikeuden käsityksen mukaan tämä tarkoittaisi sitä, 
että esteellisyyssäännökset eivät ulotu muuhun asian käsittelemiseen toisin 
kuin 1 momentin perusteella. Säännöksen sanamuotoa olisi tältä osin syytä 
täsmentää. 

 Korkein hallinto-oikeus katsoo lisäksi, että esityksessä olisi tarpeen arvioi-
da uusien esteellisyyssäännösten suhdetta kunnallishallintoon ja sisällyttää 
kuntalain esteellisyyssäännösten muutokset samaan lakiesitykseen. 

Ajoneuvohallintokeskus toivoo, että jatkovalmistelussa selvitettäisiin es-
teellisyyssäännösten soveltamista sopimusrekisteröijään. Erityissäännök-
sellä tulisi olla mahdollisuus poiketa hallintolain pääsäännöstä. 

Joensuun yliopisto toivoo lakiin tarkennusta valtion tai kunnan työsopi-
mussuhteisen henkilöstön osalta. Esteellisyyssäännösten soveltamisalaa tu-
lisi täsmentää myös tosiasiallisen julkisen vallan käytön näkökulmasta. 
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Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus kannattaa täsmennystä, jonka 
mukaan esteellisyyssäännökset koskevat myös tarkastuksen suorittavaa 
tarkastajaa. 

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen mukaan säännöksessä tulisi selkeästi 
todeta, että säännöstä sovelletaan myös yksityisen palveluksessa olevaan 
työntekijään tämän käsitellessä laissa tarkoitettua hallintoasiaa. 

Suomen Kuntaliitto esittää harkittavaksi, onko säännös ”muun asian ratkai-
semiseen osallistuvan” esteellisyydestä tarpeen, kun julkista valtaa käyttä-
vän esteellisyys määräytyy jo viranomaiskäsitteen kautta. 

 

28 §. Esteellisyysperusteet 

Virkamies on esteellinen: 
1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen; 
2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, 
jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 
3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa häne lle 
tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle lähe iselleen; 
4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimek-
siantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotetta-
vissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 
5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on halli-
tuksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä 
taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, 
säätiössä, julkisoikeudellisessa liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asian-
osainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahin-
koa; 
6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu vi-
raston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja 
kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai 
valvontaan; tai 
7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaa-
rantuu. 
 
 
 
Läheisellä tarkoitetaan edellä 1 momentissa:  
1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lapsenlasta, sisarusta, van-
hempaa, isovanhempaa ja virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä 
samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa; 
2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen puolisoaan, virkamiehen 
sisarusten lapsia ja virkamiehen entistä puolisoa; sekä  
3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, vanhempaa ja isovan-
hempaa samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison 
sisarusten lapsia. 

Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. Puolisoilla tarkoitetaan 
aviopuolisoita, avioliitonomaisissa olosuhteissa ja virallistetussa parisuhtees-
sa eläviä henkilöitä. 
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1 mom. Valtiovarainministeriö pitää erityisesti esteellisyysperusteiden 2, 4, 5 ja 6 
kohtia ongelmallisina valtion liikelaitosten liiketoiminnassa, koska ne es-
täisivät liikelaitoskonsernin konserninjohtoa osallistumaan konsernin tytär-
yhtiön johtamiseen. 

Sosiaali- ja terveysministeriön mielestä hallintoasioissa ei liene syytä so-
veltaa laajempaa esteellisyyttä kuin oikeudenkäymiskaaressa. Hallintolais-
sa tulisi olla ainakin oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 6 §:n 2 momenttia 
vastaava säännös, jonka mukaan palvelussuhteeseen liittyvää esteellisyyttä 
ei tule sillä perusteella, että asianosaisena on valtio. 

Ympäristöministeriö pitää tärkeänä, että perusteluissa todettaisiin, ettei toi-
sen asteen esteellisyyteen luettaisi tilanteita, joissa virkamies osallistuu 
saman asian käsittelyyn uudestaan samassa viranomaisessa.  

Oikeuskansleri kannattaa esteellisyyssäännösten perusrakenteen säilyttä-
mistä pääosin ennallaan, mutta esittää harkittavaksi, onko yleislausekkeen 
soveltamiskäytännössä omaksuttu sellaisia vakiintuneita tulkintoja, jotka 
olisi tarkoituksenmukaista kirjata lakiin. Tällaisia olisivat muun ohella seu-
raavat tilanteet: virkamies on asianosaisen vastapuoli tai julkinen vihamies, 
virkamiehen ja asianosaisen välillä vallitsee kiinteä henkilökohtainen ystä-
vyyssuhde tai yhtiökumppanuus, virkamies on aiemmin käsitellyt toisessa 
viranomaisessa samaa asiaa (toisen asteen esteellisyys), virkamiehellä on 
samanlainen asia vireillä hallintoviranomaisessa, sekä esimiesjääviys. 
Myös kysymyksiä esteellisyydestä asian palautuksen yhteydessä ja oi-
kaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä saattaisi olla tarpeen selkeyttää.  

Vaikkei esteellisyyssäännösten tarkistaminen nyt ehdotettua laajemmin 
näillä näkymin toteutuisikaan, olisi paikallaan harkita, olisiko hallintome-
nettelyä koskevan esteellisyyden sääntelyä jatkossa tarpeen kokonaisuu-
dessaan uudistaa ottaen huomioon esimerkiksi tuomareiden esteellisyys-
säännösten uudistamisessa omaksutut lähtökohdat. Samalla tulisi arvioita-
vaksi, onko ylipäätään olemassa sellaisia erityisiä syitä, joiden vuoksi ha l-
lintomenettelyssä ja lainkäytössä tulisi esteellisyyden osalta edelleenkin ol-
la toisistaan osin poikkeavaa sääntelyä. 

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että yleislausekkeen perusteluissa voitai-
siin mainita erikseen oikaisumenettely ja miten siihen liittyviä tyyppitilan-
teita olisi arvioitava yleislausekkeen valossa. 

Turun hallinto-oikeus ja Joensuun yliopisto toivovat esityksessä otettavan 
kantaa ainakin toisen asteen jääviyteen.  

 Valtiokonttori kiinnittää huomiota siihen, ettei pykälässä määritellä esteel-
liseksi lain tarkoittamassa läheisessä suhteessa olevia henkilöitä tilanteessa, 
jossa he voisivat osallistua saman asian käsittelyyn (esim. esittelijä ja rat-
kaisija). Asiaan voitaisiin ottaa kantaa 7 kohdan perusteluissa. 

 Itä-Suomen ympäristölupaviraston mukaan esteellisyysperusteiden osalta 
olisi lausuttava selkeästi, onko prosessuaalisella tai aineellisella perusteella 
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tapahtuneen asian valitusasteesta palautuksen yhteydessä voimassa niin sa-
nottu palautusjääviys vai ei. 

Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto kiinnittää huomiota siihen, ettei eh-
dotukseen ole otettu oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 7 §:n 2 momentin 
mukaista säännöstä. Sen mukaan tuomari on esteellinen käsittelemään sa-
maa asiaa tai sen osaa uudelleen samassa tuomioistuimessa, jos on perus-
teltua aihetta epäillä hänellä olevan ennakkoasenne hänen aikaisemmin te-
kemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi. 

Uudenmaan verovirasto pitää ehdotusta asianmukaisena siltä osin, ettei se 
muuta tulkintaa niin sanotusta kahden asteen jääviydestä, joten menettely 
verotuksen oikaisulautakunnassa ja muussa muutosverotuksessa voisi edel-
leen tapahtua nykyisellä tavalla. 

Joensuun yliopisto katsoo oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaattei-
den puoltavan tulkintaa, jonka mukaan virkamies on esteellinen käsittele-
mään asiaa, jos hän on osallistunut asian käsittelyyn ensimmäisessä viran-
omaisasteessa. 

Tampereen yliopisto toteaa, että tuomareiden jääviyssäännösten mukaisten 
esteellisyyssäännösten soveltaminen käytännössä tullee etenkin yliopisto-
jen virantäyttöasioissa tuottamaan vaikeuksia. Läheisyyssuhteen ilmoitta-
minen jää toimielimen jäsenen itsensä esille tuotavaksi, koska toimielimen 
ei voida katsoa olevan tietoinen jäsentensä läheisistä sukulaisuus- ja vas-
taavista suhteista viranhakijoihin ja heidän läheisiinsä. 

Vaasan kaupunki mainitsee esteellisyyssäännösten olevan ainoa kuntien 
kannalta epätyydyttävä seikka hallintolaissa. Kuntasektorille aiheutuu on-
gelmia siitä, kun jotain kunnallista toimintaa harjoitetaan kunnan kokonaan 
omistaman yhtiön kautta, jolloin yhteisöön valitut henkilöt tulevat esteelli-
siksi käsittelemään asiaa kunnan puolella. 

AKAVA toteaa toisen asteen jääviyden aiheuttaneen tulkintaepäselvyyksiä 
erityisesti kunnallishallinnossa, jossa viranhaltija, jonka päätöksestä oi-
kaisuvaatimus on tehty, valmistelee ja esittelee oikaisuvaatimuksen johdos-
ta annettavan lautakunnan päätösesityksen. Lakiin olisikin otettava asian-
omaisen menettelyn estävä säännös. 

2 mom. Kirkkohallitus pitää epäselvänä säännöksen ilmaisua ”muuten erityisen 
läheinen henkilö”.  

 Suomen ortodoksinen kirkkokunta esittää harkittavaksi, voitaisiinko ”muu-
ten erityisen läheisen henkilön” käsitettä täsmentää. Säännöksessä tulisi 
mainita, että tällä tarkoitetaan yleensä henkilöä, jolla on virkamiehen elä-
mässä vastaavanalainen sija kuin perheenjäsenellä. 

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus kannattaa esteellisyyssäännök-
siin ehdotettuja muutoksia, jotka vastaavat tuomareiden esteellisyyssään-
nöksiä. 
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Suomen Kuntaliitto ja Kunnallinen työmarkkinalaitos toteavat läheisten 
ryhmittelyä käytetyn esteellisyysperusteissa tavalla, joka vastaa nykyistä 
paremmin käytännön tarpeita. Esitetty sääntelytapa selkeyttää esteellisyys-
perusteiden soveltamista ja on kannatettava. Kuitenkin ”erityisen läheisen 
henkilön” määrittely voi käytännössä olla melko hankalaa. Kuntaliitto ja 
Kunnallinen työmarkkinalaitos esittävätkin harkittavaksi sen poistamista ja 
asian jättämistä tältä osin yleislausekesääntelyn varaan.  

 

29 §. Esteellisyyden ratkaiseminen 

Virkamiehen esteellisyyttä koskeva kysymys on ratkaistava viipymättä. 

Virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydestään. Monijäsenisessä 
toimielimessä jäsen saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn 
vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole 
ilman huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä jäsentä. 

Esteellisyyttä koskevaan päätökseen ei saa hakea erikseen muutosta valitta-
malla.  

 

Opetusministeriö pitää esteellisyyden ratkaisemista koskevien säännösten 
sisällyttämistä lakiin viranomaistoimintaa kohtaan tunnetun luottamuksen 
ja yhdenmukaisuuden kannalta erityisen perusteluina. 

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan ehdotettujen säännösten merkitys 
koskee lähinnä tilanteita, joissa virkamies katsoo olevansa esteetön tehdys-
tä väitteestä huolimatta. Näitä näkökohtia tulisi painottaa myös perusteluis-
sa. 

Etelä-Suomen lääninhallitus kannattaa esteellisyyden ratkaisemista koske-
vien nimenomaisten säännösten sisällyttämistä lakiin. 

Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus kehottaa pohtimaan, millä 
tavoin esteellisyyskysymys saataisiin käsittelyyn, kun esteellisyydestä on 
tehty huomautus. Epäselvää on, otettaisiinko siitä maininta päätökseen vai 
tulisiko asiasta tehdä aina erillinen päätös. 

Tampereen yliopisto pitää hyvän hallinnon toteuttamisen kannalta erittäin  
tärkeänä, että lakiehdotukseen on otettu esteellisyyden ratkaisemista kos-
kevat säännökset.  

Suomen Kuntaliitto puoltaa esteellisyyskysymyksen ratkaisemista koskevi-
en säännösten ottamista lakiin erityisesti esteellisyyssääntelyn sisältö huo-
mioon ottaen. 

1 mom. Opetusministeriö kiinnittää huomiota siihen, ettei itse säännöksessä ole 
nimenomaista mainintaa siitä, että monijäsenisen toimielimen jäsenen es-
teellisyydestä päättää kyseinen toimielin. 
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2 mom. Joensuun yliopiston mukaan olisi luontevampaa, ettei virkamies voisi osal-
listua missään tilanteessa monijäsenisen toimielimen päätöksentekoon 
omasta esteellisyydestään. 

3 mom. Suomen Kuntaliiton käsityksen mukaan valituskieltoa tulisi täydentää siten, 
että se koskisi valittamisen lisäksi oikaisuvaatimusmenettelyä. 

 

30 §. Asian käsittelyn jatkaminen 

Esteellisen virkamiehen tilalle on viipymättä määrättävä esteetön virkamies. 
Jollei tämä ole mahdollista, virkamies saa käsitellä kiireellisen asian, jonka 
ratkaisuun esteellisyys ei voi vaikuttaa. 

Korkein hallinto-oikeus pitää sääntelyn ongelmana sitä, että se voisi estää 
kiireellisen toimenpiteen suorittamisen pelkästään sen vuoksi, että esteelli-
syys voisi edes teoriassa vaikuttaa asian ratkaisuun. Lisäksi jää epäselväk-
si, miksi laissa kiellettäisiin sellaisen asian käsittely, johon esteellisyys ei 
voi vaikuttaa. 

Helsingin hallinto-oikeus pitää kiireellisyyden osalta kirjattuja lisävaati-
muksia perusteltuina. Valmistelussa voitaisiin kuitenkin harkita säännöstä 
siitä, että jos esteellisyys ei asian laadun vuoksi voi vaikuttaa ratkaisun si-
sältöön, myöskään esteellisen virkamiehen läsnäololla asian käsittelyssä ei 
olisi merkitystä. 

 

 

6 luku. ASIAN SELVITTÄMINEN 

 

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan luvun otsikoksi sopisi paremmin 
”Asian selvittäminen sekä kuuleminen”. 

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori toteaa, että asiakkaan on vaikea ymmär-
tää eroa asian tutkimatta jättämisen ja etuuden hylkäämisen välillä. Selvi-
tysvelvollisuuden tai määräajan noudattamisen yhteydessä voitaisiin selos-
taa tarkemmin, mitä tutkimatta jättämisellä tarkoitetaan ja millä perusteilla 
siihen päädytään. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen mukaan 6 luvusta tu-
lisi ehdotettua selvemmin käydä ilmi, milloin on kysymys selvityspyyn-
nöstä ja milloin asianosaisen kuulemisesta sekä missä suhteessa nämä ovat 
toisiinsa. 

 

31 §. Selvittämisvelvollisuus 
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 Viranomaisen on huolehdittava siitä, että asia tulee selvitetyksi. 

Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista ja muutoin-
kin myötävaikutettava oman asiansa selvittämiseen. 

 

1 mom.  Valtiovarainministeriö pitää selvittämisvastuun jakoa koskevia periaatteita 
sinänsä kannatettavina. Valtiovarainministeriön mukaan säännöksestä tulisi 
kuitenkin käydä selvemmin ilmi selvittämisvelvollisuuden tarkoitus eli vi-
ranomaisen valta ja vastuu johtaa asian selvityksen riittävyyttä ja oikeelli-
suutta asian ratkaisemisessa. Samoin säännöksestä tulisi ilmetä se, ettei 
hallintoasian valmistelussa voida useinkaan saavuttaa varmuutta, vaan sel-
vittämisvelvo llisuudessa on kyse asian luonteen ja laajuuden perusteella 
riittävän laajasta selvittämisestä. Valtiovarainministeriö kehottaa muutta-
maan 1 momentin muotoon: ”Viranomaisen on huolehdittava asian riittä-
västä ja asianmukaisesta selvittämisestä”. 

 Sosiaali- ja terveysministeriö pitää säännöksen muotoilua varsin jyrkkänä 
ottaen huomioon, että perustelujen mukaan ehdotuksen tarkoituksena on li-
sätä asianosaisen oma-aloitteisuutta selvitysten esittämisessä. Pykälää tu-
lisikin muotoilla siten, että se painottaa asiakkaan roolia aktiivisena toimi-
jana. 

 Korkeimman hallinto-oikeuden mielestä pykälässä olisi havainnollisempaa 
säätää myös viranomaisen velvollisuudesta hankkia selvitystä. 

 Vaasan hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan viranomaisen selvittämis-
vastuun sisällöstä ja laajuudesta olisi tarpeen säätää ehdotettua yksityiskoh-
taisemmin. Kansalaisen epätietoisuus siitä, miten ja missä laajuudessa asia 
on selvitettävä ennen päätöksentekoa tulee esiin muutoksenhaun yhteydes-
sä usein toistuvissa väitteissä viranomaisen selvitysvelvollisuuden laimin-
lyönnistä. 

Verohallitus pitää tarpeellisena tarkastella selvittämisvelvollisuuden sisäl-
töä sellaisissa tapauksissa, joissa hallintoasia on ratkaistava ottaen huomi-
oon myös muita kuin Suomen lainsäädännön normeja. 

 Kilpailuviraston mukaan selvittämisvelvollisuus tulisi rajata kokonaisuu-
dessaan koskemaan vain asianosaisasioita. Muut kuin asianosaisasemassa 
olevat tahot tekevät Kilpailuvirastolle lukuisia ilmiantoja ja muita aloittei-
ta. Mikäli Kilpailuvirastolla olisi ehdotettu selvitysvelvollisuus tällaisten 
asioiden suhteen, sen mahdollisuus keskittyä kansantalouden kannalta 
merkittäviin kilpailunrajoituksiin vaarantuisi. 

 Lääkelaitos ehdottaa viranomaiselle asetetun selvittämisvelvollisuuden 
lieventämistä siten, että viranomaisen tulisi huolehtia asian selvittämisestä. 

 AKAVA pitää tarkoituksenmukaisena, että esitykseen sisältyy aikaisempaa 
tarkempia säännöksiä viranomaisen velvollisuudesta oma-aloitteisesti huo-
lehtia siitä, että asia tulee selvitetyksi. 
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2 mom.  Korkein hallinto-oikeus toteaa ehdotuksen jättävän epäselväksi, miten asi-
anosaisen myötävaikutusvelvollisuus hänelle asetettavaa velvollisuutta 
koskevassa asiassa voidaan toteuttaa, mikä on seuraus sen noudattamatta 
jättämisestä ja miten tällainen velvollisuus on sopusoinnussa esimerkiksi 
hallinnollisten sanktioiden määräämiseen liittyvien oikeusturvaperiaattei-
den kanssa. Korkein hallinto-oikeus pitäisi parempana vaihtoehtona säänte-
lyn säilyttämistä nykyisellään. 

 Helsingin hallinto-oikeus pitää säännöstä ongelmallisena erityisesti viran-
omaisaloitteisissa asioissa.  

 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pitää asianosaisen myötävaikutusvelvolli-
suuden laajentamista periaatteessa hyvänä uudistuksena. 

 Lounais-Suomen ympäristökeskuksen mukaan asianosaisen myötävaiku-
tusvelvollisuus saattaa olla ongelmallinen muun ohella erilaisissa hallinto-
pakkoasioissa. 

 Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston käsityksen mukaan asianosaisen 
selvittämisvelvollisuus saattaa olla ongelmallinen esimerkiksi korvausha-
kemuksen yhteydessä, koska tällainen ympäristölupavirastossa käsiteltävä 
asia voi olla pitkälti riita-asian tyyppinen asia. 

 Turun yliopisto katsoo, että myötävaikutusvelvollisuus voi muodostua on-
gelmalliseksi niissä velvoittavissa asioissa, jotka vaikuttavat kielteisesti 
asianosaisen asemaan. 

 AKAVA painottaa, ettei säännös saa johtaa siihen, että syntyy kak-
siasianosaissuhde, jossa asianosaisten osuus hallintomenettelyssä korostuu. 
Säännös olisikin kirjoitettava selvemmin muotoon, jossa korostetaan selvi-
tysmenettelyn viranomaisjohtoisuutta. 

 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry pitää säännöstä epämääräisenä ja on-
gelmallisena hallintotoiminnan virallisperiaatteen kannalta. Riittävää on, 
että asianosaiselle asetetaan velvollisuus esittää selvitystä oman vaatimuk-
sensa perusteista. 

 

32 §. Selvityspyyntö 

Lausuntoa tai muuta selvitystä koskevassa pyynnössä on yksilöitävä, mistä 
erityisistä seikoista selvitystä on esite ttävä. 

 

Oikeuskansleri katsoo, että hallinnossa käsiteltävien asioiden moninaisuu-
desta johtuen voisi olla paikallaan, että säännöksessä tarkoitettu  yksilöin-
tivaatimus ei olisi ehdoton, vaan selvityspyyntö olisi yksilöitävä ”tarvitta-
essa”.  
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33 §. Selvityksen antamiselle asetettava määräaika 

Asiakirjan täydentämistä, selityksen antamista ja selvityksen esittämistä var-
ten on asetettava kohtuullinen määräaika. 

Asianosaiselle on ilmoitettava, ettei määräajan noudattamatta jättäminen es-
tä asian ratkaisemista. 

 

Oikeuskansleri tähdentää, että selvitettävänä olevan asian kiireellisyydestä 
voi johtua, ettei selvitykselle voida varata kovin kauan tai kohtuullista ai-
kaa. Tällaisia tilanteita varten termi ”kohtuullinen” voitaisiin korvata il-
maisulla ”asian laatuun nähden riittävä”. Ehdotetussa 2 momentissa olisi 
puolestaan korostettava menettelyn joustavuutta säätämällä siitä, että mää-
räaikaa on tarvittaessa asianosaisen pyynnöstä mahdollisuus pidentää.  

Korkein hallinto-oikeus ei pidä pykälän paikkaa erityisen havainnollisena, 
koska termi ”selitys” määritellään vasta seuraavassa pykälässä. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen mukaan lakitekstistä 
tulisi käydä ilmi, että myös 34 §:ssä säädettävän asianosaisen kuulemisen 
osalta olisi voimassa, ”ettei määräajan noudattamatta jättäminen estä rat-
kaisemasta asiaa”. 

Ulkomaalaisvirasto ehdottaa, että määräajan asettaminen jätettäisiin viran-
omaisen harkintaan. 

 

34 §. Asianosaisen kuuleminen 

Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus antaa selityk-
sensä muiden tekemistä vaatimuksista ja asiassa olevista sellaisista selvityk-
sistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. 

Asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos: 
1) vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään perusteettomana; 
2) asia koskee palvelussuhteeseen tai vapaaehtoiseen koulutukseen ottamista; 
3) kuuleminen vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen; taikka 
4) hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista tai kuuleminen on 
muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. 

 

1 mom.  Oikeuskansleri mainitsee laillisuusvalvonnan näkökulmasta olennaisimpa-
na kysymyksen siitä, tulisiko hallintokanteluita käsittelevien viranomaisten 
kuulla kantelun tekijää kantelun johdosta hankkimistaan selvityksistä. Pää-
säännön mukaan oikeuskanslerinvirastossa varataan kantelijalle tilaisuus 
vastineen antamiseen, jollei se ole tarpeetonta. Vastineen merkitys koros-
tuu tilanteissa, joissa kantelulla on merkitystä oikeussuojakeinona. Vas-
tineenanto-mahdollisuus on kuitenkin aiheellista jättää viranomaisen har-
kintaan. 
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 Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan laista tulisi selvemmin käydä ilmi 
periaate, jonka mukaan aineellisia asianosaisia on kuultava itse hallintoasi-
asta eikä vain joistakin vaatimuksista ja selvityksis tä. 

Joensuun yliopiston mielestä asianosaisen käsite jää säännöksessä osittain 
epäselväksi koskeeko säännös kuulemista asianosaisen omassa asiassa vai 
koko asiassa. 

AKAVAn mielestä säännös jättää epäselväksi, koskeeko kuulemisvelvolli-
suus myös viranomaisen omia selvityksiä. 

2 mom. Sisäasiainministeriön ja korkeimman hallinto-oikeuden mukaan 2 momen-
tin 1 kohdan sanamuodon tulisi olla yhdenmukainen hallintomenettelylain 
15 §:n 2 momentin 1 kohdan kanssa (”hylätään heti”). Hylkääminen perus-
teettomana voi tapahtua pitkänkin käsittelyn jälkeen. 

 Valtiovarainministeriö vastustaa kuulemisvelvoitteen ulottamista koske-
maan harkinnanvaraisen etuuden myöntämistä. Ehdotettu säännös aiheut-
taisi merkittäviä käytännön hankaluuksia esimerkiksi monien apurahojen ja 
vastaavien etuuksien myöntämismenettelyissä. Säännös ei sellaisenaan so-
vellu myöskään verotusmenettelyyn. 

 Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa harkitsemaan kuulemisen pakolli-
suutta palvelussuhteeseen ottamista koskevissa asioissa, kun hallintoviran-
omainen käsittelee asiaa oikaisuvaatimuksen nojalla. 

Rovaniemen hallinto-oikeus suhtautuu sinänsä myönteisesti kuulemisve l-
vollisuutta koskevien poikkeusperusteiden supistamiseen mutta katsoo, että 
kuulematta jättäminen tulisi olla mahdollista kiireellisissä asioissa, kun asi-
anosainen tahallaan välttelee kuulemista. 

 Verohallitus ja Uudenmaan verovirasto kiinnittävät huomiota momentin 4 
kohtaan, joka edellyttäisi, että veroasiamiestä kuultaisiin kaikista verovel-
vollista koskevista ja siis myös selvien virheiden korjaamista koskevista 
päätöksistä. Verohallituksen käsityksen mukaan veroasiamiehen kuulemis-
ta ei ole syytä laajentaa nykyisestään. Mikäli hallintolakiin ei ole mahdol-
lista saada veroasiamiehiin sopivaa rajoitusta, asiasta olisi säädettävä erik-
seen verolainsäädännössä. 

 Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus toteaa kuulemisen tarpeet-
tomuutta koskevan säännöksen aiheuttaneen tulkinnanvaraisuutta ja kehot-
taa täsmentämään kuulematta jättämisen perusteita. Toisaalta tulisi myös 
varmistua siitä, ettei asiakasta kuulla turhaan. 

Joensuun yliopisto katsoo, että kuulemisen ilmeinen tarpeettomuus kuule-
matta jättämisen perusteena olisi syytä kirjoittaa omaksi erilliseksi kohdak-
seen.  

Turvatekniikan keskus mainitsee sen toimialueella esiintyvän tilanteita, 
joissa esimerkiksi vaarallinen tuote tai laite on saatava nopeasti poistetuksi 
markkinoilta tai olennaisesti virheellisiä tuloksia antavan mittaamisväli-
neen käyttö on voitava estää. Tällöin viranomaisella tulisi olla oikeus olla 
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kuulematta asianosaista. Turvatekniikan keskus esittääkin harkittavaksi 2 
momentin 3 kohdan muuttamista siten, että asia saataisiin ratkaista asian-
osaista kuulematta siinä mainitun päätöksen tarkoituksen toteutumisen vaa-
rantumisen lisäksi silloin, jos asian viivästyminen vaarantaisi hengen, ter-
veyden tai merkittävän taloudellisen edun, aiheuttaisi merkittävää vaaraa 
ympäristölle. 

Viestintävirasto katsoo, että 4 kohdan yleislauseketta tulisi voida soveltaa 
myös tapauksiin, joissa kuuleminen olisi asianosaisen kannalta epätarkoi-
tuksenmukaista. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n mukaan 2 momentin 1-3 
kohdat eivät kuvasta hyvän hallinnon perusteita. Erityisesti 1 kohdan sään-
nös on SAK:n mielestä aivan liian avoin ja voi johtaa hyvän hallinnon pe-
rusteiden vastaiseen käytäntöön. 

Helsingin kaupunki pitää kuulemisvelvollisuutta ongelmallisena erityisesti 
lapsen kiireellistä sijoittamista koskevissa asioissa ja ehdottaa 2 moment-
tiin lisättäväksi uuden 5 kohdan, jonka mukaan asian saisi ratkaista asian-
osaista kuulematta, jos tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellyttää päätök-
sen välitöntä antamista. 

 

35 §. Edunvalvojan ja päämiehen kuuleminen 

Edunvalvojan käyttäessä puhevaltaa on kuultava hänen päämiestään ja vas-
taavasti päämiehen käyttäessä puhevaltaa on kuultava edunvalvojaa, jos 
kuuleminen on tarpeen päämiehen edun vuoksi tai asian selvittämiseksi. 

 

Korkein hallinto-oikeus kehottaa täydentämään säännöstä siten, että se 
koskisi myös alaikäisen lapsen ja hänen huoltajansa kuulemista silloin, kun 
alaikäisellä ja huoltajalla on kummallakin erikseen itsenäinen puhevalta la-
kiehdotuksen 14 §:n perusteella. 

Joensuun yliopisto katsoo, että viranomaisia voitaisiin perusteluilla ohjata 
12 vuotta täyttäneen lapsen kuulemiseen tätä koskevassa asiassa. 

Helsingin kaupunki ehdottaa pykälän kirjoittamista selvyyden vuoksi muo-
toon: ”Jos päämiehen edun turvaamiseksi tai asian selvittämiseksi on tar-
peellista, päämiestä on kuultava edunvalvojan käyttäessä puhevaltaa ja 
edunvalvojaa on kuultava päämiehen käyttäessä puhevaltaa.” 

 

36 §. Kuulemisesta ilmoittaminen 

Asianosaiselle on ilmoitettava kuulemisen tarkoitus ja mistä seikoista selitys-
tä pyydetään sekä selityksen antamiselle varattu määräaika. Asianosaiselle 
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on toimitettava kuulemisen kohteena olevat asiakirjat tai varattava muutoin 
tilaisuus tutustua niihin. 

 

Valtiovarainministeriön mielestä säännös jättää epäselväksi, tuleeko asian-
osaiselle toimittaa kuulemista varten alkuperäiset asiakirjat vai jäljennök-
set. 

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että asiaa käsittelevän viranomaisen osoi-
tus siitä, mistä seikoista tulisi lausua, saattaa olla tietyissä tilanteissa liian 
johdatteleva. Mainittu vaara voidaan välttää selitystä koskevan lähetekir-
jeen asianmukaisella muotoilulla, jossa voidaan yhdistää kuulemisen tar-
koitus osaltaan menettelyllisenä perusoikeutena ja osaltaan asian selvittä-
miskeinona. 

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen mukaan säännökseen tulisi kirjata 
pääsäännöksi, että kuulemisesta on ilmoitettava kirjallisesti. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pitää palveluperiaatteen 
kannalta ongelmallisena säännöstä siitä, että asianosaiselle olisi varattava 
tilaisuus tutustua asiakirjoihin. Tällöin asianosainen joutuu itse kopioimaan 
asiakirjat. 

 

37 §. Suullinen vaatimus ja selvitys 

Viranomaisen on pyynnöstä varattava asianosaiselle tilaisuus esittää vaati-
mus tai selvitystä suullisesti, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi. Muut 
asianosaiset on kutsuttava samanaikaisesti paikalle, jos se on välttämätöntä 
asianosaisten oikeuksien tai edun  valvomiseksi. 

 

Sisäasiainministeriön mukaan suullisten vaatimusten ja selvitysten laajaan 
käyttöön varsinkin vaikeissa ja monimutkaisissa hallintoasioissa voi sisäl-
tyä ongelmia asianosaisen oikeusturvan kannalta. Asianmukaisen ja riittä-
vän suullisen vaatimuksen tai selvityksen antaminen voi käytännössä vaa-
tia asianosaiselta enemmän kuin kirjallisen rauhassa harkitun vaatimuksen 
tai selvityksen esittäminen. Tästä syystä sisäasiainministeriö esittää harkit-
tavaksi, tulisiko harkintavalta suullisuuden osalta edelleen säilyttää viran-
omaisella, jolla on asiantuntijana kokonaisvaltaisin käsitys asian vaativuu-
desta ja soveltuvuudesta vastaanotettavaksi suullisesti. Suullisen muodon 
käyttö voitaisiin erityisryhmien osalta turvata rajoitetummallakin sääntelyl-
lä.  

Valtiovarainministeriö katsoo, että suullisen selvityksen esittämisen tar-
peellisuus tulisi jättää viranomaisen harkintaan. Suullisen selvityksen esit-
täminen ei ole perusteltua silloin, kun asianosaisena on oikeushenkilö ja 
asia ei monimutkaisuutensa tai teknisten yksityiskohtiensa vuoksi sovellu 
luontevasti suulliseen käsittelyyn. 



 111

Maa- ja metsätalousministeriö toteaa, että Euroopan yhteisön säädöksissä 
nimenomaisesti edellytetään kirjallisia ilmoituksia. 

Sosiaali- ja terveysministeriön käsityksen mukaan pykäläehdotuksesta ei 
selvästi ilmene, onko tarkoitus lisätä suullisia selvityksiä muissakin kuin 
perusteluissa mainituissa tapauksissa. 

Oikeuskansleri pitää suullisen selvityksen esittämismahdollisuuden lisää-
mistä lähtökohdiltaan perusteltuna, mutta katsoo, että vastaanottovelvolli-
suus olisi syytä rajata nimenomaisesti tilanteisiin, joissa henkilö ei tosiasi-
allisesti kykene suoriutumaan asiansa hoitamisesta kirjallisesti. 

Länsi-Suomen lääninhallitus katsoo, ettei ehdotettu sääntely edistäisi käsit-
telyn joustavuutta ja tulisi pidentämään käsittelyaikoja. 

Oulun lääninhallitus kehottaa jättämään sääntelyssä viranomaiselle harkin-
tavaltaa suullisten tietojen vastaanottamisen suhteen. Lääninhallitus   eh-
dottaa pykälän sanamuodon muuttamista seuraavasti: ”Viranomainen voi 
pyynnöstä varata---”. 

Lapin lääninhallitus pitää ehdotettua sääntelyä hyvänä, mutta arvelee sen 
voivan tietyillä toimialoilla turhaan vaikeuttaa toimintaa. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n mukaan perusteluissa tu-
lisi kuvata yksityiskohtaisemmin ja esimerkinomaisesti erityistä syytä ja 
näin varmistaa, että kynnys ei nouse liian korkeaksi. 

Suomen Kuntaliitto esittää harkittavaksi, olisiko perusteluissa arvioitava 
suullisen menettelyn henkilökohtaisen luonteen suhdetta asiamiehen ja 
avustajan käyttöön. Tämä tulee kunnallishallinnossa lähes poikkeuksetta 
esille, kun suullisen menettelyn vaatimus esitetään viranomaiselle. 

Helsingin kaupungin käsityksen mukaan säännös tulisi lisäämään suullisen 
kuulemisen vaatimuksia varsinkin sosiaalihuollon muutoksenhakutilanteis-
sa, joissa asianosaista edustaa tai avustaa lainopillisen koulutuksen saanut 
henkilö. Lisäksi kaupunki korostaa, että esimerkiksi lasten huostaanotossa 
asianosaisten piiri voi olla hyvinkin laaja, jolloin vaatimus asianosaisten 
paikalle kutsumisesta saattaa tuottaa salassapidon kannalta onge lmia. 

Invalidiliitto suhtautuu myönteisesti suullisten tietojen esittämismahdolli-
suuden korostamiseen ja katsoo ehdotuksen vahvistavan asianosaisen oi-
keusturvaa sekä tukevan asian selvittämistä paremmin kuin pelkkä kirjalli-
nen menettely. 

Näkövammaisten Keskusliitto pitää suullisen menettelyn lisäämistä erittäin  
perusteltuna, koska kirjallisten ilmoitusten ohella myös tekstin tuottaminen 
voi olla näkövammaiselle asiakkaalle kohtuuttoman vaikeaa. 

 

38 §. Katselmus 
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Viranomainen voi toimittaa katselmuksen, jos se on tarpeen asian selvittämi-
seksi. Asianosaiselle on varattava tilaisuus olla läsnä katselmuksessa ja esit-
tää mielipiteensä esille tulevista seikoista. Katselmukseen on kutsuttava myös 
viranomainen, jonka tehtäviin asianomaisen toiminnan valvonta lain mu-
kaan kuuluu tai jonka asiantuntemusta tarvitaan asian ratkaisemiseksi. 

Katselmus on toimitettava aiheuttamatta kohtuutonta haittaa katselmuksen 
kohteelle tai sen haltijalle. Katselmuksessa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on 
viipymättä annettava tiedoksi asianosaiselle ja muille toimitukseen kutsutuil-
le. 

Katselmustoimitus on julkinen. Viranomainen voi rajoittaa yleisön pääsyä 
katselmukseen, jos se on tarpeen asian laadun tai katselmuksen kohteena 
olevan toiminnan luonteen vuoksi.  

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että katselmusta koskevan sääntelyn yh-
teydessä olisi paikallaan tarkastella myös kysymystä katselmuksen 
toimittamisen suhteesta kotirauhaa ja yksityisen alueen tai rakennuksen 
käyttöä koskeviin säännöksiin. 

Suomen Kuntaliitto kehottaa selvittämään jatkovalmistelussa katselmusta 
ja tarkastusta koskevien erityissäännösten suhdetta hallintolakiin. 

Helsingin kaupunki suhtautuu varauksellisesti katselmusten ja tarkastusten 
tiukkaan muotosidonnaisuuteen. 

1 mom. Helsingin hallinto-oikeus suhtautuu varauksellisesti vaatimukseen valvo-
van viranomaisen kutsumisesta katselmustoimitukseen. Sikäli kuin tällai-
seen valvontaan liittyy myös toimivalta valittaa kyseisessä asiassa tehtä-
västä päätöksestä, voidaan kysyä, onko asianmukaista, että valvova viran-
omainen katselmukseen osallistumalla on mukana jo hallintopäätöksen kä-
sittelyprosessissa esimerkiksi kannanottojaan katselmuksessa julkituomal-
la. 

 Espoon kaupunki pitää viranomaiskäsitettä ehdotetussa yhteydessä ongel-
mallisena erityisesti silloin, kun viranomaisena on lautakunta. 

 Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontavirasto pitää ongelmallisena sään-
nöstä valvontaviranomaisen kutsumisesta katselmukseen ja ehdottaa sään-
nöstä täydennettäväksi siten, että valvova viranomainen kutsuttaisiin kat-
selmukseen asian laadun niin vaatiessa. Lisäksi rakennusvalvontavirasto 
katsoo, ettei viranomaiselle tulisi jättää harkintavaltaa katselmuksen toimit-
tamisen suhteen silloin, kun asian selvittäminen sitä edellyttää. Muilta osin 
Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontavirasto pitää katselmusta koskevia 
säännöksiä tarkoituksenmukaisina. 

2 mom. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston mukaan katselmuksesta ja sitä kos-
kevasta pöytäkirjasta tiedottaminen olisi käytännössä varsin raskas menet-
tely. Ympäristölupaviraston mielestä valmistelussa olisikin tarpeen harkita 
joustavampaa sääntelyä. Laissa tulisi lisäksi välttää katselmustoimitus-
termin käyttämistä ja korvata käsite katselmuksen käsitteellä. 
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3 mom. Lounais-Suomen ympäristökeskus katsoo, että pykälässä ja sen perusteluis-
sa tulisi käyttää termiä ”katselmus” eikä ”katselmustoimitus”. Ehdotetussa 
3 momentissa voitaisiin käyttää termiä ”katselmustilaisuus”. 

 Itä-Suomen lääninhallitus pitää epäselvänä, voiko julkinen katselmus koh-
distua kotirauhan piiriin. Poliisi joutuu esimerkiksi aselainsäädännön val-
vonnan yhteydessä pitämään katselmuksia yksityisasunnoissa. 

 

39 §. Tarkastus 

Viranomaisen on ilmoitettava asianosaiselle toimivaltaansa kuuluvan tarkas-
tuksen aloittamisajankohdasta, jollei ilmoittaminen vaaranna tarkastuksen 
tarkoituksen toteutumista. Asianosaisella on oikeus olla läsnä tarkastuksessa 
sekä esittää mielipiteensä ja kysymyksiä tarkastukseen liittyvistä seikoista. 
Tarkastuksen kuluessa asianosaiselle on, mikäli mahdollista, kerrottava tar-
kastuksen tavoitteista, sen suorittamisesta ja jatkotoimenpiteistä. Tarkastus 
on suoritettava aiheuttamatta tarkastuksen kohteelle kohtuutonta haittaa. 

Tarkastuksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jossa tulee riittävästi yksilöidä tar-
kastuksen kulku, tarkastetut kohteet ja tarkastustapa sekä asianosaisen esit-
tämä selvitys ja tarkastajan tekemät keskeiset havainnot. Tarkastajan on al-
lekirjoitettava pöytäkirja. 

Viranomaisen on viipymättä laadittava tarkastuksesta kirjallinen tarkastus-
kertomus, josta tulee käydä ilmi tarkastajan tekemät johtopäätökset ja nii-
den perustelut. Tarkastuskertomus on annettava tiedoksi asianosaiselle ja 
varattava tälle tilaisuus tulla kuulluksi tarkastuksessa esiin tulleista seikoista. 

 

Valtiovarainministeriö pitää ehdotettua sääntelyä kokonaisuudessaan erit-
täin kankeana ja toteaa sen edellyttävän laajaa tarkastuksen eri vaiheiden 
kirjaamista pöytäkirjaan. Säännökset eivät sellaisenaan sovellu esimerkiksi 
valtion tai Euroopan yhteisön tukien valvonnassa tehtäviin tarkastuksiin 
taikka vero- tai tullitarkastuksiin. 

Opetusministeriö kiinnittää huomiota siihen, että ehdotuksen toteutuessa 
erityislainsäädännön muuttamista on harkittava tarkastusmenettelyjen osal-
ta. Erityissäännöksistä tulisi ilmetä kaikki tarkastukseen liittyvät oikeudet 
ja velvollisuudet. 

Ympäristöministeriön mielestä säännökseen voitaisiin lisätä maininta siitä, 
että tarkastuksen toimivalta määräytyy sen mukaan kuin siitä muussa lain-
säädännössä säädetään. 

Oikeuskansleri toteaa luonnoksen jättävän avoimeksi kysymyksen siitä, 
miten tarkastusta koskevia säännöksiä tulisi soveltaa viranomaisen toiseen 
viranomaiseen suorittamassa tarkastuksessa. 

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan laista ei riittävästi ilmene se seik-
ka, että tarkastuksen toimittaminen edellyttää aina erityistä toimivaltanor-
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mia. Korkein hallinto-oikeus epäilee tarkastussäännösten tarpeellisuutta, 
koska tarkastus ei erityislainsäädännössä toistaiseksi ole eriytynyt selvära-
jaiseksi hallinnolliseksi toimenpiteeksi. 

Rahoitustarkastus ehdottaa säännösehdotuksen tarkistamista siten, että läh-
tökohtana säännöksessä olisi asettaa riittävät sisällölliset vaatimukset siitä, 
mitä seikkoja viranomaisen tulee tarkastettavan oikeusturvan kanna lta ot-
taa huomioon tarkastuksen dokumentaatiossa sen sijaan, että säädettäisiin 
yksityiskohtaisesti laadittavien asiakirjojen nimeämisestä ja niiden sisällön 
määrittämisestä. 

Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto pitää ehdotuksen puutteena sitä, 
ettei siinä määritellä tarkastuksen käsitettä eikä sitä, milloin tarkastusta 
voidaan ylipäätään käyttää.  

1 mom. Joensuun yliopiston mukaan 1 momenttia voisi tarkentaa seuraavasti: ”Tar-
kastuksen kuluessa asianosaiselle on kerrottava tarkastuksen tavoitteista, 
suorittamisesta ja jatkotoimenpiteistä”. Suhteellisuusperiaate voitaisiin ot-
taa huomioon esimerkiksi seuraavasti: ”Tarkastuksen suorittaminen ei saa 
aiheuttaa tarkastuksen kohteelle enempää haittaa kuin on välttämätöntä”. 

 Länsi-Suomen lääninhallitus katsoo, että velvollisuus ilmoittaa asianosai-
selle tarkastuksesta etukäteen vaikeuttaisi ja hidastaisi valvontatoimintaa 
huomattavasti. Valvontatyyppiset käynnit tulisikin rajata tarkastuksia kos-
kevien menettelytapojen ulkopuolelle. 

 Itä-Suomen lääninhallitus kannattaa tarkastusmenettelyä koskevien sään-
nösten ottamista lakiin, mutta painottaa, että ehdotetussa 39 §:ssä mainitut 
oikeudet tulisi kirjata lakiin siten, että ne olisivat asianosaisen lisäksi tämän 
edustajalla. Käytännössä asianosainen, jolla tarkoitetaan esimerkiksi yri-
tyksen omistajaa tai anniskeluluvan haltijaa, ei ole paikalla tarkastusta toi-
mitettaessa, vaan paikalla saattaa olla joku yrityksen henkilökuntaan kuu-
luva. Kuuleminen koskisi kuitenkin ainoastaan asianosaista itseään. 

2 mom. Maa- ja metsätalousministeriö katsoo ehdotuksen jättävän epäselväksi, 
tulisiko pöytäkirja toimittaa asianosaisen tiedoksi. Maa- ja metsätalousmi-
nisteriön mielestä pöytäkirjaa ja tarkastuskertomusta ei ole tarpeen erottaa, 
vaan tarkastuksesta voidaan laatia raportti, joka sisältää sekä pöytäkirjaan 
että tarkastuskertomukseen kirjattavat seikat.  

Uudenmaan verovirasto pitää epäselvänä, tulisiko säännöksessä tarkoitet-
tua pöytäkirjaa pitää myös verotarkastusta toimitettaessa. 

Tullihallituksen mielestä tarkastuksesta ei ole tarpeen laatia erillistä pöytä-
kirjaa, jos tarkastuksen kulku, tarkastetut kohteet ja tarkastustapa sekä asi-
anosaisen esittämä selvitys ja tarkastajan tekemät keskeiset havainnot il-
menevät tarkastuskertomuksesta. 

Oulun lääninhallitus ehdottaa, että momentin loppuun lisätään: ”Allekirjoi-
tetusta pöytäkirjasta annetaan jäljennös asianosaiselle”.  
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Vakuutusvalvontaviraston mukaan pöytäkirjaamismenettely ei sovellu va-
kuutusyhtiöiden valvontaan ja tarkastukseen. Vakuutusvalvontaviraston 
käsityksen mukaan pöytäkirjattavaksi esitetyt asiat voitaisiin tarvittaessa 
luontevammin sisällyttää tarkastuksesta laadittavaan tarkastuskertomuk-
seen. 

3 mom. Kauppa- ja teollisuusministeriö korostaa, että tarkastuksen sisältö vaihtelee 
huomattavasti esimerkiksi toimenpiteen kohteen ja ajankohdan mukaan. 
Ehdotetut säännökset olisivat erityisesti tarkastuskertomuksen osalta risti-
riidassa erityissäännösten ja vakiintuneiden periaatteiden kanssa. Lisäksi se 
kuormittaisi tarpeettomalla tavalla tarkastustoimintaa. 

 Korkein hallinto-oikeus korostaa, että asianosaisia voi olla useita, jolloin 
tarkastuskertomuksen tiedoksianto ja kuuleminen saattavat aiheuttaa käy-
tännön ongelmia.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen mielestä erillisen 
tarkastuskertomuksen laatiminen on vailla käytännön merkitystä ja aiheut-
taa viranomaisille tarpeetonta lisätyötä. 

Viestintäviraston mukaan tarkastuskertomuksen laatiminen kuulemisme-
nettelyineen tulisi merkittävästi lisäämään tarkastajien työtä ja byrokratiaa.  

 Oulun lääninhallitus ehdottaa momentin muutamista muotoon: ”Mikäli 
tarkastuksessa havaitaan puutteita tai epäkohtia, viranomaisen on viipymät-
tä laadittava tarkastuksesta kirjallinen tarkastuskertomus. Tarkastuskerto-
muksesta tulee käydä ilmi tarkastajan tekemät johtopäätökset ja niiden pe-
rustelut. Tarkastuskertomus on annettava tiedoksi asianosaiselle ja varatta-
va tälle tilaisuus tulla kuulluksi tarkastuksessa esiin tulleista seikoista.” 

Lounais-Suomen ympäristökeskus pitää tarkastusmenettelyä koskevien 
säännösten ottamista lakiin sinänsä perusteltuna. Tarkastuksen toimittami-
nen ei kuitenkaan käytännön syistä saisi olla yhtä monimutkaista kuin kat-
selmuksen toimittaminen. Tarkastuksessa tulisi olla riittävää, että siinä laa-
dittu pöytäkirja lähetettäisiin tiedoksi asianosaiselle. Erillisen tarkastusker-
tomuksen laatiminen johtopäätöksineen olisi viranomaisten kannalta työ-
lästä. Myös erillinen kuuleminen tarkastuksessa tehtyjen havaintojen joh-
dosta vaikuttaa tarpeettomalta tilanteessa, jossa asianosaista joka tapauk-
sessa tullaan kuulemaan sekä tilanteissa, joissa tehty tarkastus ei anna ai-
hetta enempiin toimenpiteisiin. 

Itä-Suomen ympäristölupavirasto kehottaa täsmentämään katselmuspöytä-
kirjan ja tarkastuskertomuksen tiedoksiantamista koskevia säännöksiä lau-
sumalla, että jäljennökset sanotuista asiakirjoista on lähetettävä asianosai-
sille heitä koskevalta osalta. Pöytäkirjojen tai tarkastuskertomusten lähe t-
täminen kaikille asianosaisille riippumatta siitä, ovatko he osallistuneet 
katselmus- tai tarkastustilaisuuteen, lisäisi sekä viranomaisten työmäärää 
että asian käsittelykustannuksia. 

Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston mielestä mahdollinen kuuleminen 
pöytäkirjamerkinnöistä tulisi säätää harkinnanvaraiseksi. 
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Eteläinen tullipiiri esittää harkittavaksi, ettei tarkastuskertomuksen tiedok-
siantovelvollisuutta säädettäisi ehdottomaksi. Perusteluissa voitaisiin aina-
kin todeta, ettei tiedoksiannon epäonnistuminen estä lopullisen päätöksen 
tekemistä. 

Uudenmaan työsuojelupiiri toteaa, ettei ehdotettu tarkastusta koskeva sään-
nöstö sovellu työsuojelutarkastusta koskevaksi. Suurin osa työpaikalla teh-
dyistä havainnoista on sellaisia, ettei niiden perusteella ole hyödyllistä jat-
kaa prosessia työsuojeluviranomaisessa pöytäkirjanohjeita pidemmälle. 

Turvatekniikan keskus pitää ehdotettua menettelyä käytännön kannalta lii-
an raskaana ja katsoo, että johtopäätökset ja perustelut on mahdollista esit-
tää tarkastuspöytäkirjassakin. Tarkastuskertomuksen laatiminen on sen si-
jaan ylimääräinen ja turha lisävaihe, josta ei ole syytä säännellä. Turvatek-
niikan keskus esittää myös yleisemmin harkittavaksi, onko tarkastustilan-
teiden sääntely hallintolaissa yleensäkään tarpeellista ja tarkoituksenmu-
kaista. 

Lääkelaitoksen mielestä kahden eri asiakirjan laatiminen tarkastuksesta on 
tarpeetonta.  

 

40 §. Suullinen todistelu 

Erityisestä syystä hallintomenettelyssä voidaan kuulla todistajaa valan nojal-
la ja asianosaista totuusvakuutuksen nojalla. Asianosaisille on omassa asias-
saan varattava tilaisuus olla läsnä kuultaessa todistajaa tai asianosaista, ja 
heillä on oikeus esittää todistajalle kysymyksiä sekä lausua käsityksensä to-
distajan kertomuksesta.  

Virka-apua suullisten todistuskeinojen käyttämiseksi antaa se hallinto-
oikeus, jossa todistajan tai asianosaisen kuuleminen voi tapahtua soveliaim-
min. Tuomioistuimen käsiteltävässä oikeushallintoasiassa kuulemisen toimit-
taa kuitenkin asianomainen tuomioistuin. 

Todistajan esteellisyydestä sekä todistajan ja asianosaisen oikeudesta kieltäy-
tyä todistamasta on voimassa, mitä siitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) 
säädetään. 

  

Valtiovarainministeriö toteaa säännöksen poikkeavan oikeudenkäymiskaa-
ren vastaavista säännöksistä siten, että hallintomenettelyssä todistajaa kuul-
laan aina valan nojalla. Oikeudenkäymiskaaren mukaan todistajaa kuullaan 
joko valan tai vakuutuksen nojalla. Ministeriön käsityksen mukaan ehdote-
tun säännöksen malliksi tulisi ottaa vastaava oikeudenkäymiskaaren sään-
nös, joka on uskonnollisten ja eettisten vakaumusten erilaisuuden parem-
min huomioon ottava. 

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan 1 ja 2 momentit saattavat johtaa 
virheelliseen käsitykseen siitä, että hallintoviranomainen voisi itse toimit-
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taa todistajan tai asianosaisen kuulemisen. Ehdotettua 3 momenttia Kor-
kein hallinto-oikeus pitää nykyistä käytäntöä selkeyttävänä. 

Ratahallintokeskuksen näkemyksen mukaan ehdotetun 40 §:n ohella tulisi 
säätää erikseen asiantuntijan kuulemisesta hallintoasiassa. Ratahallintokes-
kuksen toimialalla on paljon sellaisia teknisiä asioita, jotka saattavat edel-
lyttää asiantuntija-arvioita, mutta joihin ehdotetun 40 §:n mukainen menet-
tely on asian selvittämisen ja asianosaisen oikeusturvan kannalta ylimitoi-
tettu. 

 

41 §. Vaikutusmahdollisuuksien varaaminen 

Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten 
elinympäristöön tai työntekoon, viranomaisen tulee varata näille henkilöille 
mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä 
lausua mielipiteensä as iasta. 

Asian vireilläolosta ja vaikutusmahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitet-
tava asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. 

Asian vireilläolosta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, jos se vaarantaa ratkai-
sun tarkoituksen toteutumisen tai aiheuttaa muuta merkittävää haittaa taik-
ka jos se on ilmeisen tarpeetonta. 

 

Työministeriö kannattaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä. 
Pykälän soveltamisala on kuitenkin vaikeaselkoinen tapauksissa, joissa 
ministeriön asetuksilla tai viranomaisten määräyksillä puututaan laajojen 
kansalaispiirien oikeusasemaan. Työministeriö pitääkin suotavana, että py-
kälän sisältöä vielä täsmennettäisiin. 

Korkein hallinto-oikeus katsoo, ettei ehdotuksen 41, 20 §:n 2 momentti ja 
34 § kokonaisuutena merkitse sitä, että asianosaisen kuuleminen toteutuisi 
johdonmukaisella ja kattavalla tavalla. Kielellisenä huomautuksena Kor-
kein hallinto-oikeus toteaa, että vaikutus-sana esiintyy pykälässä kahdessa 
eri merkityksessä. Eroa saattaisi selventää, jos vaikutusmahdollisuuksien 
sijasta puhuttaisiin vaikuttamismahdollisuudesta. 

Helsingin hallinto-oikeuden mukaan säännös jättää epäselväksi, onko asian 
vireilläolosta ja vaikutusmahdollisuuksien käyttämisestä tarkoitus tiedottaa 
erikseen vai samalla kertaa. Tällaisissa tapauksissa erillinen vireilläoloil-
moitus saattaisi puoltaa paikkaansa, jolloin pykälä voitaisiin siirtää 4 lu-
kuun ja tiedottamisen voisi säätää kohdistumaan myös varsinaisiin asian-
osaisiin. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pitää ehdotettua sääntelyä kokonaisuutena 
epäselvänä ja arvelee, ettei se tule selkeyttämään vallitsevaa oikeustilaa. 
Varsinkin ilmoittamismuodoista olisi syytä säännellä. 
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Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät ry korostavat, että yrityksen vi-
ranomaiselle toimittamat liikesalaisuudet tulee rajata niiden tietojen ulko-
puolelle, joita viranomainen voisi olla velvollinen antamaan vaikutusmah-
dollisuuksien piiriin kuuluville henkilöille. 

1 mom. Oulun hallinto-oikeuden mielestä säännökseen voitaisiin sisällyttää hallin-
tomenettelylain 13 §:n 1 momentin ilmaisu ”muihin oloihin”.  

 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus pitää epäselvänä, onko 
anniskelulupa-asioissa 41 §:ssä tarkoitettuja asianosaisia ja jos on, mikä on 
se mahdollinen intressitahojen piiri, jolle tulisi varata vaikuttamismahdolli-
suus ja vielä ilmoittaa sen olemassaolosta. 

Joensuun yliopisto toteaa, että kunnat solmivat nykyään yhä enemmän os-
topalvelusopimuksia yksityisten yritysten kanssa. Tähän liittyen on erittäin 
tärkeää, että säännöksessä otettaisiin huomioon myös hallinnon asiakkaat 
ja käyttäjät. Tämän perusteella yliopisto ehdottaa 1 momentin ensimmäistä 
virkettä täsmennettäväksi seuraavasti: ”Jos asian ratkaisulla voi olla huo-
mattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon 
ja julkisten palveluiden käyttöön…”. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry kiinnittää huomiota siihen, 
että pelkästään käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista tiedon saamisen poh-
jalta on vaikea lausua ilman, että joutuu tarkemmin etsimään tietoa lausut-
tavasta asiasta. Säännösehdotuksessa tulisi tämän vuoksi varmistaa riittävä 
maksuton tiedonsaanti asiasta. 

2 mom.  Joensuun yliopisto katsoo ilmoittamistavan jäävän säännösehdotuksen pe-
rusteella varsin epäselväksi ja ehdottaa 2 momentin tarkentamista seuraa-
vasti: ”Asian vireilläolosta ja vaikutusmahdollisuuksien käyttämisestä on 
ilmoitettava hallintolain 62 §:ssä säädetyllä tavalla (yleistiedoksianto).”. 

 

42 §. Tietojen kirjaaminen 

Tiedot suullisesti esitetystä vaatimuksesta ja selvityksestä, jotka saattavat 
vaikuttaa asian ratkaisuun, on kirjattava tai muulla tavoin rekisteröitävä. 
Sama koskee henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitetusta henkilörekisteristä 
saatua tietoa. 

  

  

 

 

 

7 luku. ASIAN RATKAISEMINEN 
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Helsingin hallinto-oikeuden mielestä luvun otsikko ei kuvaa riittävästi lu-
vun sisältöä. Sopivampi otsake saattaisi olla ”Asian ratkaiseminen ja muu-
toksenhakuohjaus”.  

 

43 §. Päätöksen muoto 

Hallintopäätös on annettava kirjallisesti. 

Päätös voidaan antaa suullisesti, jollei kirjallista muotoa voida käyttää asian 
kiireellisyyden vuoksi. 

Suullinen päätös on viipymättä annettava kirjallisena muutoksenhaku- tai 
oikaisuohjeineen. Määräaika muutoksenhakuun tai oikaisuun alkaa siitä, 
kun päätös on annettu kirjallisesti tiedoksi. 

 

2 mom. Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontavirasto toteaa, ettei suullisilla pää-
töksillä sisäisiä hallintoasioita lukuun ottamatta liene enää maankäyttö- ja 
rakennuslain voimaantulon jälkeen juurikaan merkitystä rakennusvalvonta-
tehtävissä. 

3 mom. Sosiaali- ja terveysministeriö pitää ehdotettua muotoilua sisällöltään risti-
riitaisena ja katsoo, että ajatus tulisi selvemmin irti muotoilusta: ”Suullises-
ti annettu päätös on annettava myös kirjallisena…”. 

 Helsingin hallinto-oikeus katsoo, että vaatimus suullisen päätöksen antami-
sesta kirjallisena muutoksenhaku- ja oikaisuohjeineen on ristiriitainen 46-
49 §:n terminologian kanssa. Säännöksen tulisi kuulua: ”Suullinen päätös 
on viipymättä annettava kirjallisena valitusosoituksineen ja oikaisuohjei-
neen. Muutoksenhakuaika määräytyy kirjallisen päätöksen tiedoksisaannin 
perusteella siten kuin siitä on erikseen säädetty”.  

  

44 §. Päätöksen sisältö 

Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 
1) päätöksen tehnyt viranomainen ja päätöksen tekemisen ajankohta; 
2) asianosaiset, joihin päätös kohdistuu; 
3) selostus asiassa tehdyistä vaatimuksista ja tarpeellisilta osiltaan niiden pe-
rusteista; 
4) selostus asian ratkaisemiseen olennaisesti vaikuttaneista selvityksistä; 
5) päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oike u-
tettu tai velvoitettu taikka miten asianosaisen oikeuksia on rajoitettu; sekä 
6) asian ratkaisuun osallis tuneiden henkilöiden nimet ja ilmoitus mahdolli-
sesta eriävästä mielipiteestä. Eriävä mielipide on liitettävä päätökseen. 

Annettaessa suullinen päätös asianosaiselle on ilmoitettava, miten asia on 
ratkaistu, ja selostettava ratkaisun perustelut. 
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1 mom. Valtioneuvoston kanslian mielestä 1 momentin 6 kohta ei vaikuta tarkoi-
tuksenmukaiselta ainakaan silloin, kun on kyse valtioneuvoston päätöksen-
teosta. Esittelijällä ei aina edes ole tiedossaan ketkä ministerit ovat osallis-
tuneet päätöksentekoon, vaan osallistujat ilmenevät ainoastaan valtioneu-
voston pöytäkirjasta. Jos ehdotettua 6 kohtaa sovellettaisiin valtioneuvos-
ton päätöksentekoon, päätöksen liitteeksi jouduttaisiin aina liittämään oi-
keaksi todistettu ote valtioneuvoston pöytäkirjasta. 

 Säännösehdotus jättää valtioneuvoston kanslian mukaan epäselväksi myös 
sen, pitäisikö päätökseen liittää esittelijän eriävän mielipiteen lisäksi mah-
dollisesti valtioneuvostossa ministerin päätökseen liittämä eriävä mielipide. 
Valtioneuvoston kanslian näkemyksen mukaan valtioneuvostossa tapahtu-
va päätöksenteko tulisi rajata 44 §:n 1momentin 6 kohdan ulkopuolelle tai 
päätöksenteko valtioneuvostossa olisi selvitettävä hallituksen esityksessä 
niin tarkkaan, että säännöksen noudattaminen käytännössä olisi mahdollis-
ta. 

 Valtiovarainministeriö katsoo, etteivät ensisijaisesti hallintolainkäyttöasi-
oissa annettuihin päätöksiin tarkoitetut sisältövaatimukset sellaisenaan so-
vellu lähtökohdaksi hallintopäätöksen sisällön sääntelyyn. Esimerkiksi asi-
assa tehtyjen vaatimusten selostaminen ei useinkaan ole tarpeellista. 

Korkein hallinto-oikeus toteaa sääntelyn monimutkaistavan päätöksentekoa 
tilanteissa, joissa asianosaisen oikeusturva ei edellytä yksityiskohtaista 
päätöstä. 

 Helsingin hallinto-oikeus ehdottaa 1 momentin 5 kohdan muuttamista 
muotoon: ”päätöksen perustelut ja ratkaisu siitä, mihin asianosainen on oi-
keutettu…”. 

Verohallitus ja Uudenmaan verovirasto toteavat, etteivät ehdotetut päätök-
sen sisältöä koskevat säännökset sellaisenaan sovellu verotukseen. 

 Kansaneläkelaitoksen pääkonttori katsoo, että ratkaisuun osallistuneiden 
henkilöiden nimien lisääminen etuuksia koskeviin massapäätöksiin edellyt-
tää sen antamien päätösten uudelleen suunnittelua. Kansaneläkelaitoksen 
pääkonttori esittää harkittavaksi, ovatko lakiehdotuksessa mainitut vaati-
mukset kaikilta osin välttämättömiä. 

 Lounais-Suomen  ympäristökeskuksen mukaan 1 momentin 5 kohtaan tulisi 
lisätä sanat ”taikka miten asia muutoin on ratkaistu”.  

 Helsingin kaupunki pitää ongelmallisena momentin 2 kohtaa, koska esi-
merkiksi lastensuojelussa asianosaisia voi olla suuri määrä ja asianosaisten 
tiedonsaantioikeuskin määräytyy eri tavoin. Lisäksi 3 ja 4 kohdissa säädet-
tyjen selostusten ilmoittaminen tulisi Helsingin kaupungin mielestä säätää 
ehdolliseksi, jolloin ehdotetuista muotovaatimuksesta voitaisiin poiketa, 
jos se on ilmeisen tarpeetonta. Kaupunki katsoo edelleen, että 6 kohdan 
mukaisesti päätöksestä annettavaan otteeseen ei tulisi velvoittaa sisällyttä-
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mään nimiä. Kunnallisessa toimielimessä eriävän mielipiteen voi esittää 
myös toimielimen jäsen. 

 Eläketurvakeskus toteaa, ettei yksityisen puolen työeläkejärjestelmässä 
ratkaista asioita esittelystä vaan usein ratkaisu syntyy pitkällisen prosessin 
tuloksena, jolloin ratkaisuprosessiin osallistuu useita henkilöitä. Ehdotetun 
säännöksen seurauksena työeläkejärjestelmässä olisi selkiytettävä, kuka on 
päätöksentekijä silloin, kun päätös syntyy esimerkiksi neuvottelun tulokse-
na. 

 Kotimaisten kielten tutkimuskeskus pitää ehdotettua 44 §:ää hyvänä ohjeis-
tuksena johdonmukaisen päätöksen laatimiseen ja katsoo nykyistä täsmälli-
sempien sekä yksityiskohtaisempien säännösten olevan hyvin linjassa la-
kiehdotuksen 8 §:n kanssa. 

 Vakuutusvalvontavirasto kiinnittää huomiota ehdotettuun 6 kohtaan ja kat-
soo, että säännöksen soveltuminen lakisääteistä vakuutustoimintaa harjoit-
taviin vakuutusyhtiöihin on epäselvä. Oikeudellisesti arvioiden vakuutus-
päätös on yhtiön päätös ja se annetaan yhtiön nimissä. Päätöksen valmiste-
luun voi osallistua useitakin henkilöitä. 

 

45 §. Päätöksen perusteleminen 

Päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selv i-
tykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.  

Päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos:  
1) tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellyttää päätöksen välitöntä antamista; 
taikka 
2) päätöksellä hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asianosaista, tai 
perusteleminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. 

 

1 mom. Hämeenlinnan hallinto-oikeus tähdentää, että termeille ”seikka ja selvitys” 
tulisi antaa sama sisältö kuin hallintolainkäyttölaissa. 

 Helsingin kaupungin mielestä perusteluissa tulisi kiinnittää huomiota myös 
viranomaisten vahvistamiin ohjeisiin ja määräyksiin, jotka välillisesti vai-
kuttavat ratkaisun lopputulokseen. 

2 mom. Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto mainitsee perusteluvelvolli-
suuden ongelmana tilanteet, joissa on kysymys yleiseen tai yksityiseen tur-
vallisuuteen liittyvistä näkökohdista. Kaikkia tällaisia tekijöitä ei ole mah-
dollista merkitä näkyviin tai kertoa asianosaiselle. 

 Valtiovarainministeriö suhtautuu kielteisesti perusteluvelvollisuuden laa-
jentamiseen ja toteaa, että varsinkin massahallintoasioissa olisi välttämä-
töntä säätää rajoituksia ehdotettuun perusteluvelvollisuuteen. Ministeriö to-
teaa säännösehdotukset vaikeasti soveltuviksi etenkin verotuspäätösten ja 
harkinnanvaraisia valtionapuja koskevien päätösten perustelemiseen. 



 122

 Opetusministeriö pitää ongelmallisena perusteluvelvollisuuden ulottamista 
palvelussuhteeseen tai vapaaehtoiseen koulutukseen ottamista taikka haki-
jan ominaisuuksien arviointiin perustuvan edun myöntämistä koskevia pää-
töksiä. Esimerkiksi monissa apurahapäätöksissä ei ole valitusoikeutta, joten 
perustelujen merkitys muutoksenhaun kannalta ei sinällään edellytä kieltei-
sen päätöksen perustelemista. Opetusministeriö esittää harkittavaksi, voi-
taisiinko hallintomenettelylain 23 §:n 2 momentin 2 kohtaa vastaava poik-
keussäännös jossakin muodossa säilyttää. 

 Sosiaali- ja terveysministeriö kannattaa perusteluvelvollisuutta koskevan 
yleisen periaatteen vahvistamista. Lakiehdotuksen sisältämät poikkeukset 
ovat kuitenkin tarpeellisia ottaen huomioon hallintopäätösten erilainen pe-
rustelutarve. 

Oikeuskansleri pitää perusteluvelvollisuuden laajentamista virantäytön 
osalta perusteltuna, mutta katsoo, että henkilöarvioon perustuvia etuuksia 
koskeva laajennus kaipaisi yksityiskohtaisempaa selvittämistä. Oikeus-
kansleri kiinnittää huomiota lisäksi massaluonteisissa asioissa annettavien 
lomakepäätösten perustelemiseen liittyviin ongelmiin. Pelkästään päätösten 
laatimiseen liittyviä teknisiä ongelmia ei voida pitää hyväksyttävänä perus-
teluna perusteluvelvollisuuden laiminlyömiselle. 

Korkein hallinto-oikeus pitää erityisen ongelmallisena ehdotettua 2 kohtaa, 
joka tosin vastaa nykyistä hallintomenettelylain sääntelyä. Jos esimerkiksi 
lupapäätökseen voi lain mukaan hakea muutosta esimerkiksi toinen viran-
omainen tai laissa määritelty järjestö, hallintopäätös on ehdottomasti tar-
peen perustella. 

Helsingin hallinto-oikeus katsoo ehdotuksen aiheuttavan muutoksia nykyi-
seen käytäntöön. Ainakin kunnallisen sektorin virkavalinta-asioissa on lä-
hes sääntönä ollut se, että virkavalinnan perusteet eivät ilmene päätöksestä. 
Lisäksi hallinto-oikeus pitää ongelmallisena perustelujen viittausta hyvään 
hallintoon kuuluvaan periaatteeseen perusteluiden jälkikäteisestä esittämi-
sestä. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus toivoo, että perusteluissa selkeytettäisiin 
poikkeusperusteiden soveltamista oikaisumenettelyssä, kun hyväksytään 
vaatimus, joka ei koske toista asianosaista (esim. verovelvollisen vaatimus 
oikaisumenettelyssä kun veroasiamiehellä on valitusoikeus). 

Kouvolan hallinto-oikeuden mukaan lakiin saattaisi olla aiheellista lisätä 
jälkikäteisperustelujen käyttömahdollisuus Ruotsissa omaksutun käytännön 
mukaisesti. Varsinkin verotuksessa perustelujen selventäminen asiakkaan 
pyynnöstä jälkikäteen olisi tarpeen. 

Tullihallitus ehdottaa, että veronhuojennuspäätökset rajataan pois peruste-
luvelvollisuuden alasta.  

Verohallitus ja Uudenmaan verovirasto katsovat, etteivät perusteluvelvol-
lisuutta koskevat säännökset sellaisenaan sovellu verotukseen, vaan vero-
tuspäätösten perusteluista jouduttaneen säätämään erikseen. 
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Kirkkohallitus pitää epäselvänä, voidaanko perustelut sisällyttää päätök-
seen, jos virkavaali on tapahtunut suljetuin lipuin luottamuselimessä. Kirk-
kohallitus kiinnittää huomiota myös siihen, että virkamieslain nojalla valit-
taminen virkamiesasioissa on kielletty. 

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus pitää ehdotettuja perusteluvel-
vollisuuden laajennuksia tarpeellisina. 

Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus korostaa, että myönteiset 
päätökset vaativat usein yhtä huolellista pohdintaa kuin kielteiset. Rajanve-
totapauksissa joudutaan pohtimaan tarkoin perusteita. Tästä syystä lakiin 
tulisi ottaa säännös, joka velvoittaisi linjapäätösten perustelemiseen. 

Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan momentin 1 kohtaan tulisi tehdä 
yksilön oikeusturvan kannalta lisäys, joka kuitenkin velvoittaisi päätöksen 
perustelujen antamiseen. 

Tampereen yliopisto katsoo, ettei uudistus tuo yliopistohallinnon näkökul-
masta nykymenettelyyn nähden suurta muutosta, sillä esimerkiksi vaati-
musta virantäyttöpäätöksen perustelemisesta on jo tähänkin asti toteutettu. 

Joensuun yliopiston mukaan 2 momenttiin olisi aiheellista lisätä omaksi 
kohdakseen tarpeettomuusperuste. Tällä korostettaisiin yliopiston käsityk-
sen mukaan perustelemisen merkitystä nimenomaan oikeusturvakeinona. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry katsoo, että momentin 1 
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ratkaisun perustelut tulisi kuitenkin an-
taa jälkikäteen.  

Suomen Kuntaliitto ja Kunnallinen työmarkkinalaitos vastustavat peruste-
luvelvollisuuden laajentamista nykyisestä siten, että perustelujen esittämis-
velvollisuus koskisi myös palvelussuhteeseen ottamista ja henkilön omi-
naisuuksien arviointiin perustuvan edun myöntämistä. Kuntaliiton kä-
sityksen mukaan asia voidaan hoitaa samalla tavoin kuin nytkin: jos 
virkavaalipäätökseen haetaan muutosta, vasta siihen annettavassa 
oikaisuvaatimusratkaisussa tai valitusviranomaiselle annettavassa 
lausunnossa selvitetään valinnan perusteet. Perustelujen 
esittämisvelvollisuus olisi siis samoin kuin tasa-arvoasioissa vasta silloin, 
kun päätös on riitautettu. 
Helsingin kaupungin mukaan perusteluista tulisi poistaa maininta siitä, että 
perustelut voitaisiin jättää esittämättä lapsen kiireellisen huostaanoton yh-
teydessä. Helsingin kaupunki pitää lisäksi ongelmallisena vaatimusta vi-
rantäyttöpäätösten perustelemisesta. 

 

46 §. Ohjeet oikaisukeinon käyttämisestä 

Jos päätökseen on ennen valituksen tekemistä vaadittava oikaisua erikseen 
säädetyssä oikaisumenettelyssä, ohjeet tällaisen oikaisukeinon käyttämisestä 
on annettava samanaikaisesti päätöksen kanssa.  
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Ohje oikaisukeinon käyttämisestä on annettava myös silloin, kun erikseen on 
säädetty hallintopäätöksen saattamisesta viranomaisen käsiteltäväksi muuna 
kuin muutoksenhakuasiana. 

 

 Korkein hallinto-oikeus esittää harkittavaksi, olisiko syytä tarkemmin sää-
tää myös näiden ohjeiden sisällöstä valitusosoitusta vastaavalla tavalla.  

 Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa täydentämään esitystä maininnalla 
siitä, että oikaisuvaatimus voidaan laatia soveltuvin osin siten kuin vali-
tusosoitus. 

 

47 §. Valitusosoitus 

Päätökseen, johon saa hakea muutosta valittamalla, on liitettävä valitusosoi-
tus. Siinä on mainittava: 
1) valitusviranomainen; 
2) viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava; sekä 
3) valitusaika ja mistä se lasketaan. 

Valitusosoituksessa on selostettava vaatimukset valituskirjelmän sisällöstä ja 
liitteistä sekä valituksen perille toimittamisesta. 

Jos asian käsittely valitusviranomaisessa edellyttää valitusluvan myöntämis-
tä, valitusosoituksessa on mainittava valitusluvan perusteena oleva lainkohta 
ja perusteet, joilla valituslupa voidaan myöntää. 

 

1 mom. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan valitusosoituksen sisältöä koske-
vaa säännöstä voisi olla paikallaan täydentää säännöksellä siitä, että myös 
valitusviranomaisen päätöksestä suoritettavan maksun tai ainakin maksua 
koskevien pääsääntöjen tulisi ilmetä osoituksesta. 

 Kansaneläkelaitoksen pääkonttori korostaa, että viranomaisen tulisi ratkai-
sun tehdessään tietää, liitetäänkö päätökseen valitusosoitus vai ei. Tämän 
vuoksi myös itse hallintopäätöksen kriteerit verrattuna muuhun sisäiseen 
toimintaan voisivat olla hallintolaissa tai ne voitaisiin sen perusteluissa ku-
vata ehdotettua tarkemmin. Perus teluihin voitaisiin myös ottaa esimerkkejä 
päätöksistä, joista on valitusoikeus ja muusta hallinnollisesta toiminnasta, 
josta ei voida valittaa. 

 Vakuutusvalvontavirasto esittää harkittavaksi, voitaisiinko säännöksessä 
ottaa huomioon myös kieltopäätökset, joihin ei saa hakea muutosta valit-
tamalla, mutta jotka vakuutusyhtiö voi saattaa markkinatuomioistuimeen 
(1.3.2002 lukien markkinaoikeuteen). 

2 mom. Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan mukaan säännöksen tarpeelli-
suutta lienee syytä vielä pohtia, jos asia ilmenee jo päätöksen muutoksen-
hakua koskevasta osiosta. 
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Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus ei pidä hallinnon tehok-
kuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kannalta mielekkäänä, että hakijalle  
täysin myönteisiinkin päätöksiin tulisi liittää valitusosoitus. 

 

48 §. Ilmoitus valituskiellosta 

Jos valittaminen on erityisen säännöksen nojalla kielletty tai päätös ei ole va-
lituskelpoinen, päätökseen on sisällytettävä ilmoitus valituskiellosta. Ilmoi-
tuksessa on mainittava, mihin säännökseen kielto perustuu. 

 

Opetusministeriön mukaan perusteluista tulisi käydä selvemmin ilmi, mil-
laiset valituskelvottomat toimenpiteet luettaisiin sellaisiksi päätöksiksi, 
joihin ilmoitus valituskiellosta pitäisi sisällyttää. 

Korkein hallinto-oikeus pitää ehdotettua sääntelyä tarpeettoman kankeana 
ja katsoo, että päätökseen tulisi sisällyttää ilmoitus valituskiellosta vain sil-
loin, kun päätös katsotaan valituskelpoiseksi, mutta valittaminen on laissa 
erikseen kielletty. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kiinnittää huomiota lakiehdotuksessa käy-
tettyyn terminologiaan ja katsoo, että valitusosoituksen liittämisestä ja vali-
tuskiellon sisällyttämisestä tulisi käyttää yhdenmukaista termiä (”päätök-
seen sisällyttäminen”). Myös valituskelvottomuuden käsite on tulkinnanva-
rainen. Viime kädessä hallintoviranomaisen tulee itse mieltää, onko sen te-
kemä päätös valituskelpoinen vai ei. 

Tiehallinnon mielestä pykälä on kirjoitettu epäselvästi, koska siinä on kyse 
kahdesta erilaisesta tapauksesta, jolloin päätöksen ei saa hakea muutosta. 

49 §. Valitusosoituksen korjaaminen 

Jos valitusosoitusta ei ole annettu tai siinä on virheellisesti ilmoitettu, ettei 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, viranomaisen on annettava uusi 
lainmukainen valitusosoitus.  

Jos valitusosoitus on muuten kuin 1 momentissa tarkoitetulla tavalla virheel-
linen, viranomaisen on annettava uusi valitusosoitus, jos sitä pyydetään vali-
tusosoituksessa mainitussa tai säädetyssä valitusajassa. 

Valitusaika alkaa kulua uuden valitusosoituksen tiedoksiannosta. 

 

Lounais-Suomen ympäristökeskuksen mukaan säännöksen otsikkoa ja sa-
namuotoa olisi muutettava siten, että se kattaisi paitsi tilanteet, joissa vali-
tusosoitusta ei ole lainkaan annettu, myös tilanteet, joissa päätöksessä on 
virheellisesti ilmoitettu valituskiellosta. Viimeksi mainitusta tilanteesta tu-
lisi viitata päätöksen korjaamista koskeviin säännöksiin. 
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Helsingin kaupungin mielestä pykälään voisi sisällyttää myös oikaisuvaa-
timusosoituksen ja hakemusosoituksen korjaamismenettelyn. Säännöksessä 
voitaisiin käyttää ilmaisua muutoksenhaku, jolloin se kattaisi kaikki muu-
toksenhakutavat. 

1 mom. Helsingin hallinto-oikeuden mukaan 1 momentti tulisi selvyyden vuoksi 
muuttaa muotoon: ”Jos valitusosoitusta ei ole annettu tai päätös on sisältä-
nyt ilmoituksen, ettei siihen saa hakea…”. 

2 mom.  Helsingin hallinto-oikeuden mukaan 2 momentista tulisi poistaa sanat  
”muuten kuin 1 momentissa tarkoitetulla tavalla”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 luku. PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN VIRHEEN KORJAAMINEN 

  

Valtiovarainministeriö pitää ehdotettuja virheen korjaamissäännöksiä  ko-
konaisuudessaan perusteltuina ja kannatettavina. Lukuun saattaa kuitenkin 
olla tarpeen ottaa erikseen säännökset hallintosopimusten korjaamisesta si-
käli kuin hallintosopimusten uudelleen arviointi antaa siihen aihetta. 

 

50 §. Asiavirheen korjaaminen 

Jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taik-
ka ilmeisen väärään lain soveltamiseen taikka päätöstä tehtäessä on tapahtu-
nut menettelyvirhe, viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja 
ratkaista asian uude lleen.  

Päätös voidaan korjata asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Päätöksen kor-
jaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu pää-
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töksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos 
yleinen tai yksityinen etu vaatii virheen korjaamista. 

 

1 mom.  Ulkoasiainministeriön mielestä joustavan ja tehokkaan hallintotoiminnan 
kannalta on hyvä, että viranomaisen mahdollisuutta oikaista havaitsemansa 
virheelliset päätökset laajennetaan ja täsmennetään. 

Sisäasiainministeriön mukaan menettelyvirheiden korjaamista olisi käsitel-
tävä perusteluissa laajemmin erityisesti kunnallisen päätöksentekomenette-
lyn kannalta. Säännös mahdollistaa, että kunta valituksen ollessa vireillä 
hallinto-oikeudessa oma-aloitteisesti korjaa valitusperusteena käytetyn vir-
heen päätöksessään.  

 Opetusministeriö pitää itseoikaisumahdollisuuden laajentamista menettely-
virheisiin tarpeellisena muun muassa apuraha- ja avustusasioissa, joihin ei 
voi hakea muutosta säännön mukaisin keinoin. 

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että ehdotetut korjaamismenettelyn laajen-
nukset johtavat hankaluuksiin erityisesti moniasianosaisasioissa. Useissa 
tapauksissa korjaamismenettelyyn ryhtyminen kesken muutoksenhaun ai-
heuttaa sekaannusta eikä palvele asianosaistenkaan oikeussuojaa. Vakavien 
lainsoveltamisvirheiden kohdalla oikaisumenettely ei ylipäätään ole oikea 
menettelytapa, vaan laintulkinnalliset ristiriidat tulisi ratkaista lainkäytön 
tietä. Päätöstä kokonaan tai osittain muuttavaa uutta materiaalista lainso-
veltamisratkaisua merkitseviä asiavirheiden korjaamisia kesken tuomiois-
tuinkäsittelyn tulisikin pyrkiä rajoittamaan. Korkeimman hallinto-oikeuden 
käsityksen mukaan monissa tapaukissa olisi yksinkertaisinta, että tuomiois-
tuin tekisi tarvittavat aineelliset korjaukset siellä jo vireillä olevaan päätös-
kokonaisuuteen. 

Korkein hallinto-oikeus pitää virheen korjaamista koskevien säännösten 
keskeisenä ongelmana sitä, ettei niistä selvästi ilmene, alkaako materiaali-
sesti korjatusta päätöksestä uusi muutoksenhakuaika vai ei, tai onko muu-
tetusta päätöksestä tiedotettava muutoksenhakuun oikeutetuille samalla ta-
voin kuin alkuperäisestäkin päätöksestä. Korkeimman hallinto-oikeuden 
käsityksen mukaan asiavirheen korjaamista koskevat säännösehdotukset 
olisi kokonaisuudessaan valmisteltava uudelleen. 

Vakuutusoikeus pitää tarkoituksenmukaisena viranomaisen it-
seoikaisumahdollisuuden ulottamista koskemaan myös menettelyssä 
tapahtuneita virhe itä. Vakuusoikeus kuitenkin katsoo, että pykäläotsikon 
tulisi kuulua ”Asia- ja menettelyvirheen korjaaminen”. 

Vaasan hallinto-oikeuden mielestä itseoikaisumahdollisuuden ulottaminen 
asian käsittelyssä tapahtuneisiin menettelyvirheisiin on hyvä uudistus. Se 
nopeuttaa virheettömän ratkaisun tekemistä asiassa ja vähentää tarpeetto-
mien muutoksenhakujen määrää. 
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Valtiokonttori sekä Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus pitää 
itseoikaisumahdollisuuden laajentamista merkittävänä myönteisenä uudis-
tuksena. 

Opintotukikeskus kannattaa itseoikaisuvallan ulottamista menettelyvirhe i-
siin. 

Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen mukaan säännöksen 
viimeinen lause tulisi kirjoittaa ehdottomampaan muotoon siten, että vi-
ranomaisella olisi velvollisuus ”pyrkiä poistamaan” virheellinen päätök-
sensä. 

Tampereen yliopisto katsoo menettelyvirheiden korjaamista koskevan ni-
menomaisen säännöksen selkiyttävään nykyistä tilannetta huomattavasti. 
Säännöksessä olisi kuitenkin selkeästi säädettävä, että toimielimen on pois-
tettava virheellinen päätöksensä ja otettava asia uuteen käsittelyyn. Toinen 
vaihtoehto olisi lisätä 50 §:ään uusi 2 momentti, jossa säädettäisiin ylem-
män toimielimen oikeudesta palauttaa asia 1 momentissa mainituista syistä 
toimielimen uuteen käsittelyyn. 

Turun yliopiston käsityksen mukaan oikaisumahdollisuus voi ulottua vain 
rajoitetusti menettelyedellytysten korjaamiseen. Kyseeseen saattavat tulla 
ainoastaan varsinaiset menettelyvirheet. Oikaisemisen edellytykset tulisi-
kin säätää tiukemmiksi. 

Lapin lääninhallitus suhtautuu myönteisesti itseoikaisuvallan laajentami-
seen koskemaan menettelyvirheitä. 

Suomen Yrittäjät ry pitää tarkoituksenmukaisena asiavirheen korjaamisme-
nettelyn laajentamista koskemaan myös menettelyvirheitä. 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry esittää harkittavaksi, voitaisiinko la-
kiin sisällyttää säännös myös laillisessa käännöksessä ilmenevän virheen 
korjaamisesta. Oma kysymyksensä on lisäksi tulkkausvirheiden korjaami-
nen. 

2 mom.  Sisäasiainministeriön mukaan ehdotetut virheen korjaamismahdollisuuksi-
en laajennukset ovat perusteltuja erityisesti silloin, kun virhe on aiheutunut 
asianosaisen omasta menettelystä. Selvästi hakijan antamiin virheellisiin 
tietoihin perustuvat päätökset tulee voida korjata lakiehdotuksen mukaises-
ti riippumatta asianosaisen suostumuksesta tai korjaamisen kohtuullisuu-
desta asianosaiselle.  

Opetusministeriön mielestä yleisen edun käsite jää liian väljäksi siitä huo-
limatta, että sen tarkoitusta on pyritty perusteluissa täsmentämään. Valtion-
avun saajan tulisi voida luottaa siihen, että sille myönnettyä harkinnanva-
raista avustusta ei jälkeenpäin pienennetä saajasta itsestään riippumatto-
masta syystä. Mikäli asianosaisen yksityinen etu vaatii päätöksessä olevan 
virheen korjaamista, korjausta ei ainakaan taloudellista etua myönne ttäessä 
tulisi voida tehdä toisen vahingoksi. 
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Korkein hallinto-oikeus katsoo ehdotettuun sääntelyyn liittyvän vakavia 
ongelmia ja suhtautuu kielteisesti korjaamismahdollisuuteen ilman asian-
osaisen suostumusta. Korkein hallinto-oikeus huomauttaa myös, ettei pe-
rusteluissa ilmaistu ajatus siitä, että hallintotuomioistuin voisi tehdä hallin-
toviranomaiselle aloitteen virheen korjaamisesta, ole erityisen realistinen. 
Korkein hallinto-oikeus ei niin ikään pidä ymmärrettävänä ajatusta siitä, et-
tä asianosaisaloitteiselle asiavirheen korjaamiselle säädettävä viiden vuo-
den määräaika estäisi korjaamismenettelyn aiheettoman käynnistämisen 
ylimääräisen muutoksenhaun sijasta. 

Vakuutusoikeus suhtautuu kielteisesti mahdollisuuteen korjata asiavirhe 
asianosaisen suostumuksetta. Lisäksi vakuutusoikeus pitää pykälän 2 mo-
menttia kirjoitustavaltaan epäselvänä ja ehdottaa, ettei säännöksessä käy-
tettäisi lainkaan termiä ”päätöksen korjaaminen”. Vakuutusoikeus pitäisi 
parempana seuraavaa muotoilua: ”Viranomainen voi menetellä 1 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla asianosaisen eduksi tai vahingoksi. Asia- ja me-
nettelyvirheen korjaaminen asianosaisen vahingoksi edellyttää kuitenkin 
tämän suostumusta”.  

Helsingin, Turun, Hämeenlinnan ja Rovaniemen hallinto-oikeudet pitävät 
viranomaiselle annettua laajaa asiavirheen korjaamisvaltaa asianosaisen 
oikeusturvan kannalta ongelmallisena ja ehdottavat säännöksen viimeisen 
virkkeen poistamista kokonaisuudessaan. 

 Ajoneuvohallintokeskus kannattaa virheen korjaamismahdollisuutta asian-
osaisen suostumuksetta lakiehdotuksessa tarkoitetuissa tilanteissa. 

 Lentoturvallisuushallinnon käsityksen mukaan viranomaisella pitäisi olla 
oikeus korjata virheensä asiakkaan suostumuksetta myös asiakkaan vahin-
goksi, kun viranomainen on tehnyt menettelyvirheen tai päätöksen sisältöä 
koskevan asiavirheen ilman, että asiakas on myötävaikuttanut virheen syn-
tyyn. Lentoturvallisuushallinto ei pidä hyväksyttävänä eikä ilmailulain 
hengen mukaisena sitä, että asianosainen voisi toimia päätöksessä olevan 
viranomaisen virheen johdosta lentoturvallisuutta vaarantaen ilman, että 
Lentoturvallisuushallinto saisi itseoikaisuin asianosaisen suostumuksetta 
korjata päätöstään. 

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori pitää yleisen ja yksityisen edun vaati-
muksia sisällöltään ongelmallisina ja toteaa, että niiden arvioiminen on 
osoittautunut hankalaksi esimerkiksi harkittaessa voidaanko liikamaksun 
takaisinperinnästä luopua. Oikaisu näissä tapauksissa ilman asianosaisen 
suostumusta saattaa osoittautua ongelmalliseksi hänen oikeusturvansa kan-
nalta. 

Kansaneläkelaitoksen  pääkonttori katsoo lisäksi, ettei viiden vuoden mää-
räaika virheen korjaamiseen ole aina käytännössä riittävä. Perusteluissa 
mainitut erityisen painavat syyt virheen korjaamiseen myöhemminkin tuli-
si ilmetä myös laista ja niistä tulisi olla esimerkkejä perusteluissa. 
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Opintotukikeskus pitää suostumusedellytyksen rajoittamista kannatettavana 
erityisesti tilanteessa, jossa asianosainen on omalla vilpillisellä menettelyl-
lään aikaansaanut päätöksen virheellisyyden. 

Tampereen yliopisto kiinnittää huomiota ehdotettuun 2 momenttiin, jonka 
mukaan asiaa ei voi uudessa käsittelyssä ratkaista asianosaisen vahingoksi 
ilman tämän suostumusta. Näin virantäyttöesityksestä tehtyä menettelyvir-
heen rasittavaa päätöstä ei voisi muuttaa virkaan esitetyn vahingoksi ilman 
hänen suostumustaan. Olisi tarkistettava, onko tämä ristiriidassa perustus-
laista ilmenevän kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa. 
Lisäksi olisi tarkistettava, että säännös ei ole ristiriidassa ehdotetun lain 6 
§:n 1 momentin kanssa. 

Etelä-Suomen lääninhallitus pitää itseoikaisua ilman asianosaisen suostu-
musta kustannuksia vähentävänä uudistuksena ja katsoo sen tuovan jousta-
vuutta virheen korjaamiseen. 

Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus pitää säännöksen kieliasua 
väljänä ja tulkinnanvaraisena. Epäselväksi jää, riittäisikö esimerkiksi ri-
koksesta epäily vai tulisiko asianosaisen olla tuomittu lainvo imaisella tuo-
miolla rangaistukseen, kun päätöstä muutetaan tämän suostumuksetta. 

Keski-Suomen ympäristökeskus pitää menettelyvirheiden korjaamismah-
dollisuutta asianosaisen suostumuksetta kannatettavana uudistuksena ja 
katsoo sen joustavoittavan asioiden ho itoa ja helpottavan raskasta muutok-
senhakuprosessia. 

Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston mukaan viranomaisen kannalta 
joustava ja laajat valtuudet antava säännös voi olla asianosaisen oikeustur-
van kannalta ongelmallinen, mikäli säännöksen antamia valtuuksia käyte-
tään virheellisessä tarkoituksessa tai pitkän ajan kuluttua päätöksen anta-
misesta. 

Joensuun yliopisto suhtautuu asianosaisen oikeusturvan kannalta kielteises-
ti itseoikaisuvallan laajentamiseen. Joensuun yliopiston mukaan luotta-
muksensuojaa tukisi paremmin, jos virhe voitaisiin korjata ilman asian-
osaisen suostumusta vain silloin, jos tärkeä yleinen tai yksityinen etu sitä 
vaatii. 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mielestä säännöksen tulisi selkeästi 
mahdollistaa asiavirheen korjaaminen myös ilman asianosaisen suostumus-
ta taikka yleisen tai yksityisen edun vaatimusta. Tavoitteena tulee olla oi-
kea ratkaisu. Kunnallinen työmarkkinalaitos mainitsee, että hallintomene t-
telylakia on sovellettu virkaehtosopimusasioissa. On kohtuutonta myös 
muita viranhaltijoit a kohtaan, että jonkun tai joidenkin viranhaltijoiden sal-
litaan muihin verrattuna saada perusteettomasti huomattavaakin taloudel-
lista etua pelkästään erehdyksen vuoksi. Luottamuksensuojaperiaatteen li-
säksi tällaisissa tilanteissa tulisi ottaa huomioon perustuslaista ilmenevä 
oikeus yhdenvertaiseen kohteluun. 
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Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontaviraston mukaan suostumusedelly-
tys saattaa olla luottamuksensuojaperiaatteen kannalta vaikeasti sivuutetta-
vissa. 

Suomen Asianajajaliiton mukaan säännös olisi muotoiltava siten, että sen 
tarkoitusperä ilmenisi sanamuodosta. Näkemystään Asianajajaliitto perus-
telee sillä, ettei asiavirheen korjaamisen edellytyksissä asianosaisen vahin-
goksi tulisi jäädä huomattavaa tulkinnan varaa. 

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen mielestä ehdotettu sääntely olisi olennai-
silta osiltaan päällekkäistä hallintolainkäyttölaissa säädetyn ylimääräisen 
muutoksenhaun kanssa. Lisäksi sääntelyn lopputulos vaarantaa selvästi oi-
keusvarmuutta. Ongelmaksi muodostuvat moniasianosaisasiat, joissa yh-
den etu on toisen etua vastassa. Ongelmat kärjistyvät vielä siksi, ettei laki 
selvästi ilmaise, miten korjatusta päätöksestä on tiedotettava ja mistä ajan-
kohdasta valitusaika lasketaan, jos muutoksenhaun tarve jonkin asianosai-
sen kannalta alkaakin vasta ”korjatus ta” päätöksestä. Korjaamisen edelly-
tyksiä ei ole myöskään suhteutettu lain 6 §:n 2 momentin luottamuksen-
suojaperiaatteeseen.  

Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen mukaan ehdotetuista muutoksista ny-
kyiseen lakiin nähden tulisi luopua. Toinen vaihtoehto olisi valmistella 
säännökset kokonaan uudelleen siten, että edellä selostetut epäkohdat ja 
vaikeudet voidaan välttää. 

AKAVA pitää säännösehdotuksen lähtökohtaa virheellisenä ja katsoo, että 
asiavirheen korjaamiseen olisi aina saatava asianosaisen suostumus. 

Työeläkevakuuttajat Tela ry pitää epäselvänä, voiko työnantajalle eläke-
päätöksestä tuleva vastuu olla säännöksen 2 momentissa tarkoitettu yksi-
tyinen etu. Epäselväksi jää myös se, tulisiko säännöstä soveltaa nykyisen 
työntekijäin eläkelaissa olevan sääntelyn rinnalla. 

 

51 §. Kirjoitusvirheen korjaaminen 

Viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus - tai las-
kuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe. 

Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen johtaa asianosaiselle 
kohtuuttomaan tulokseen, ellei yleinen tai yksityinen etu vaadi virheen kor-
jaamista.  

 

1 mom. Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontavirasto toteaa, että ehdotettu muo-
toilu ratkaisee epäselvyyden, joka nykyisin on tilanteessa, jossa teknisluon-
toinen virhe on tosiasiallisesti muuttanut päätöksen asiasisältöä. 
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2 mom. Vakuutusoikeus katsoo, ettei kirjoitus- tai laskuvirhettä taikka muuta niihin 
verrattavaa selvää virhettä saisi korjata, mikäli korjaaminen johtaa asian-
osaiselle kohtuuttomaan tulokseen. 

Helsingin hallinto-oikeus ehdottaa poistettavaksi säännöksen viimeisen 
lauseen. 

Keskuskauppakamarin mielestä poikkeussäännöksen soveltamisalaa tulisi 
tarkentaa. Viranomaisen tulee korjata kohtuuttomaan lopputulokseen joh-
tava virhe yleisen tai yksityisen edun sitä vaatiessa, kuten perusteluissa to-
detaan. Tämä periaate ei Keskuskauppakamarin mukaan ilmene riittävällä 
tavalla itse lakitekstistä. 

Suomen Yrittäjät ry puoltaa ehdotettuja kirjoitusvirheen korjaamis-
mahdollisuuksien laajennuksia. 

 

52 §. Korjaamisasian käsittely 

Viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosai-
sen vaatimuksesta. Vaatimus virheen korjaamiseksi on esitettävä viiden vuo-
den kuluessa päätöksen tekemisestä. 

Jos korjattavaan päätökseen on haettu oikaisua, muutosta tai siitä on vireillä 
erikseen säädetty menettely, korjaamisasian käsiteltäväksi ottamisesta on il-
moitettava ja siinä tehty päätös toimitettava tälle viranomaiselle. Korjaa-
misasian käsittely ei vaikuta valitusajan tai muun määräajan kulumiseen. 

 

1 mom. Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto kiinnittää huomiota siihen, 
että asianosainen voisi ehdotuksen mukaan saada päätöksen korjaamista 
koskevan asian vireille, vaikkei hänellä olisi oikeussuojan tarvetta. Ongel-
mia voi aiheutua myös tilanteissa, joissa asianosainen toivoo muutosta pää-
tösten perusteluiden muotoiluun tai niiden täydentämiseen. 

 AKAVA korostaa, että viranomaisen olisi aina ilmoitettava asianosaiselle, 
jos se korjaa virheen omasta aloitteestaan. Esimerkkinä voidaan pitää ta-
kaisinperintää. 

2 mom. Korkein hallinto-oikeus toteaa, että ehdotetun 52 §:n viimeinen virke viit-
taisi myös korjattua ja ehkä aivan uudensisältöistä päätöstä koskevan muu-
toksenhakumahdollisuuden puuttumiseen silloinkin, kun vasta korjaaminen 
luo jollekin asianosaiselle oikeudellisen intressin muutoksenhakuun. Ehdo-
tetun 53 §:n 2 momentin säännös siitä, että korjaamisesta tehtäisiin merkin-
tä taltiokappaleeseen puolestaan johtaa ajatukset siihen, että peruspäätök-
selle säädetyt kuuluttamis- ja tiedoksiantovaatimukset voitaisiin oikaisu-
vaiheessa sivuuttaa. 
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 Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa poistamaan perusteluista viittauk-
sen siihen, että muutoksenhakuviranomainen voisi olla aloitteentekijänä 
korjaamismenettelyssä. 

 Lounais-Suomen ympäristökeskus korostaa, että mikäli halutaan säätää 
mahdolliseksi korjata päätöksessä oleva virhe erityisen painavista syistä 
myös viiden vuoden määräajan päätyttyä, tulisi tämä kirjoittaa säännös-
tekstiin. 

 

53 §. Korjaamismenettely 

Käsitellessään asia- tai kirjoitusvirheen korjaamista viranomainen voi kie l-
tää päätöksen täytäntöönpanon toistaiseksi tai määrätä sen keskeytettäväksi.  

Korjaamisesta on tehtävä merkintä päätöksen taltiokappaleeseen. Asianosai-
selle on maksutta annettava korjattu tai uusi toimituskirja. 

Päätökseen, jolla viranomainen on hylännyt virheen korjaamista koskevan 
vaatimuksen, ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

1 mom. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan perusteluista ei ilmene, olisiko 
mahdollisuus päätöksen täytäntöönpanon kieltämiseen tai keskeyttämiseen 
käsillä silloinkin, kun sama hallintopäätös on jo hallintotuomioistuimen kä-
siteltävänä. Epäselväksi jää, mikä tällöin olisi säännöksen suhde tuomiois-
tuinmenettelyyn yleensä ja erityisesti täytäntöönpanomääräyksiä koske-
vaan hallintolainkäyttölain 32 §:ään. Korkein hallinto-oikeus huomauttaa 
lisäksi, että myös hallintolupa voi olla täytäntöönpanomääräyksen kohtee-
na. 

2 mom. Työeläkevakuuttajat Tela ry toteaa, ettei eläkejärjestelmässä voida tekni-
sesti toteuttaa 2 momentin edellyttämää merkintää taltiokappaleeseen. 
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III OSA. HALLINTOPÄÄTÖKSEN JA MUUN ASIAKIRJAN TIEDOKSIANTO 

 

9 luku. YLEISET SÄÄNNÖKSET TIEDOKSIANNOSTA 

54 §. Tiedoksiantovelvollisuus 

Viranomaisen on annettava tekemänsä päätös viipymättä tiedoksi asianosai-
selle ja muulle henkilölle, jolla on oikeus hakea siihen oikaisua tai muutosta 
valittamalla. Viranomaisen on annettava tiedoksi myös sellainen päätös, jo-
hon liittyy muutoksenhakukielto.  

Viranomaisen on huolehdittava asian käsittelyn kuluessa ilmoituksen, kutsun 
tai muun asian käsittelyyn vaikuttavan asiakirjan tiedoksiantamisesta.  

 

1 mom. Liikenne- ja viestintäministeriön mielestä velvollisuus antaa päätös tiedoksi 
kaikille muutoksenhakuun oikeutetuille johtaisi useissa hallintoasioissa 
merkittävään lisätyöhön. To isaalta samalla poistuisi epätietoisuus, joka on 
liittynyt valitusajan alkamiseen eräissä yksittäistapauksissa. 
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Oikeuskanslerin mukaan tiedoksiantovelvollisuuden laajentaminen koske-
maan kaikkia muutoksenhakuun oikeutettuja on perusteltavissa erityisesti 
oikeusturvanäkökohdilla. 

Helsingin hallinto-oikeus katsoo, että tiedoksiannon kohteena oleva asia-
kirja saattaisi selvyyden vuoksi kaivata oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 5 
§:n tapaista sääntelyä. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pitää tiedoksiantovelvollisuuden laajenta-
mista oikeusturvan kannalta selkeänä parannuksena. 

Verohallitus ja Uudenmaan verovirasto pitävät pykäläehdotusta ongelmal-
lisena verotuksessa, jossa se tulisi sovellettavaksi esimerkiksi veroasiamie-
hiin ja kuolinpesän osakkaisiin. Jatkovalmistelussa olisi selvitettävä, vo i-
daanko verotuksessa ottaa lainkaan käyttöön 54 §:ssä tarkoitettu laaja tie-
doksiantomenettely. 

Uudenmaan ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan pykälää tulisi tarkis-
taa siten, että tiedoksiantovelvollisuus koskisi viranomaisen tiedossa olevia 
asianosaisia ja niitä, jotka ovat valituksenalaisessa asiassa kirjelmöineet vi-
ranomaiselle. 

Länsi-Suomen lääninhallitus pitää tiedoksiantovelvollisuuden laajentamis-
ta ongelmallisena asianosaispiirin selvittämiseen liittyvien vaikeuksien 
kannalta. 

Helsingin kaupunki toteaa säännöksen edellyttävän nykyistä enemmän oi-
keudellista asiantuntemusta kunnan hallintoviranomaisissa. 

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry ehdottaa, että viranomaisen päätös 
olisi annettava tiedoksi asianosaiselle ja aina myös asiamiehelle, jos sellai-
nen on ilmoittautunut ja kirjelmästä ilmenevät tämän yhteystiedot. 

  

55 §. Tiedoksianto yksityishenkilölle 

Tiedoksianto yksityishenkilölle toimitetaan henkilölle itselleen tai tämän lail-
liselle edustajalle. Jos tiedoksiannon vastaanottajalla ja tämän edustajalla on 
molemmilla oikeus käyttää asiassa puhevaltaa, tiedoksianto on toimite ttava 
kummallekin erikseen.  

Asiassa,   joka  koskee  kahta  tai useampaa asianosaista yhteisesti, tiedok-
sianto toimitetaan yhteisen kirjelmän ensimmäiselle allekirjoittajalle. Asian-
osaisen on ilmoitettava tiedoksisaannista muille allekirjoittajille. 

Tiedoksianto voidaan toimittaa asianosaisen valtuuttamalle henkilölle, jollei 
tämän oikeutta vastaanottaa tiedoksiantoja ole erikseen rajoitettu tai tiedok-
siantoa ole toimitettava asianosaiselle henkilökohtaisesti. Valtuutetulle on il-
moitettava päämiehelle toimitetusta tiedoksiannosta. 
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Verohallitus ja Uudenmaan verovirasto pitävät tarpeellisena selvittää eh-
dotettujen säännösten vaikutusta verotuspäätösten tiedoksiantamiseen. 

1 mom.  Helsingin hallinto-oikeus pitäisi riittävänä, että jatkoilmoitusvelvollisuus 
rinnakkaista puhevaltaa koskevissa tilanteissa säädettäisiin jommallekum-
malle, joko tiedoksiannon vastaanottajalle tai tämän edustajalle. 

 Espoon kaupunki nostaa esille kysymyksen tiedoksiannon laiminlyönnistä. 
Lähtökohtana voidaan pitää, että tiedoksianto toimitetaan valtakirjan esit-
täneelle edustajalle. Miten suhtaudutaan tilanteeseen, jossa tiedoksianto on 
valtakirjasta huolimatta toimitettu ainoastaan asianosaiselle? Voidaanko 
tulkinnassa omaksua alioikeuksissa noudatettava menettelytapa? Asia voi 
konkretisoitua silloin, jos varsinainen asianosainen on esimerkiksi olettanut 
myös edustajansa saaneen tiedon ja menettää tästä syystä esimerkiksi mää-
räajan valitukselleen. 

2 mom. Valtioneuvoston kanslia ei pidä asianmukaisena säännöksessä käytettyä 
käsitettä ”kirjelmä”, vaan katsoo, että mainittu muotoilu tulisi korvata ”kir-
jeen” käsitteellä. 

 Helsingin ja Kuopion hallinto-oikeuksien mukaan yhteistä kirjelmää kos-
kevissa tilanteissa olisi ensisijaiseksi vastaanottajaksi syytä säätää kirjel-
mässä ilmoitettu yhdyshenkilö. 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta sekä Etelä-Pohjanmaan työvoima- 
ja elinkeinokeskus pitävät tarpeellisena ottaa lakiin säännös siitä, että vi-
ranomaisen on asetettava päätöksessään ensimmäiselle allekirjoittajalle 
velvoite antaa päätös tiedoksi muille allekirjoittajille.  

3 mom. Suomen Oikeusapulakimiehet ry suhtautuu myönteisesti säännökseen vi-
ranomaisen velvollisuudesta ilmoittaa valtuutetulle päämiehelle toimitetus-
ta tiedoksiannosta. Säännöstä olisi kuitenkin selvennettävä siten, että ilmoi-
tus olisi tehtävä myös avustajalle tai asiamiehelle. 

 

56 §. Tiedoksianto yhteisölle, säätiölle, kuolinpesälle ja konkurssipesälle 

Tiedoksianto yhteisölle tai säätiölle toimitetaan henkilölle, jolla on oikeus ot-
taa vastaan sen puolesta tiedoksiantoja. 

Tiedoksianto kuolinpesälle toimitetaan sille pesän osakkaalle, jonka hallussa 
pesä on, tai pesänhoitajalle. Jos kuolinpesä on usean osakkaan yhteisessä hal-
linnossa, tiedoksianto voidaan toimittaa yhdelle heistä. Osakkaan on ilmoi-
tettava tiedoksisaannista muille pesän osakkaille. 

Tiedoksianto konkurssipesälle toimitetaan pesänhoitajalle. 
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Oikeuskansleri ja Hämeenlinnan hallinto-oikeus pitävät kuolinpesää kos-
kevien tiedoksiantosäännösten ottamista lakiin selkeänä parannuksena ny-
kytilaan. 

Opintotukikeskus viittaa opintotukilain 39 §:n 2 momenttiin, jonka mukaan 
Kansaneläkelaitos voi myöntää vapautuksen takauksen perusteella pankille 
maksetun opintolainan takaisinmaksamisesta silloin, kun lainansaaja on 
kuollut. Maksuvapautuspäätös osoitetaan kuolinpesän hoitajalle ja se posti-
tetaan sillä osoitteella, joka opintotukikeskuksella on tiedossaan. Useimmi-
ten päätös toimitetaan lainansaajan viimeisimpään osoitteeseen. Opintotu-
kikeskus toivoo, että nykyisenkaltainen menettely olisi jatkossakin mah-
dollinen ja että asia todettaisiin lakiehdotuksen perusteluissa. Muussa tapa-
uksessa jokaisesta kuolintapauksesta olisi tilattava perukirjajäljennös sen 
selvittämiseksi, kenelle päätös maksuvapautuksesta tulisi lähettää. 

Uudenmaan verovirasto esittää harkittavaksi, voitaisiinko säännöksessä 
käyttää yhteisö-termin sijasta termiä ”yhtiö”. 

 

 

 

 

 

57 §. Tiedoksianto viranomaiselle 

Tiedoksianto toimitetaan sille viranomaiselle, joka käyttää asiassa puheval-
taa. Jos valtion puhevaltaa käyttävästä viranomaisesta on epätietoisuutta, 
tiedoksianto toimitetaan lääninhallitukselle. 

Tiedoksianto kunnalle toimitetaan kunnanjohtajalle tai kunnan puhevaltaa 
asiassa käyttävän toimielimen puheenjohtajalle. Tiedoksianto voidaan toi-
mittaa myös muulle henkilölle, joka on oike utettu kunnanjohtajan tai pu-
heenjohtajan  puolesta vastaanottamaan tiedoksiantoja. 

  

Lounais-Suomen ympäristökeskus viittaa säännöksen perusteluihin, joissa 
todetaan, että julkista tehtävää hoitavalle yksityiselle toimitettavaan tiedok-
siantoon sovellettaisiin 55 ja 56 §:n säännöksiä. Ympäristökeskuksen mu-
kaan tämä tulisi epäselvyyksien välttämiseksi ottaa pykälään omaksi mo-
mentikseen. Samalla pykälän otsikkoa tulisi muuttaa. 

2 mom. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura kiinnittää huomiota siihen, ettei 
tiedoksianto kunnalle vakiintuneen käytännön mukaan koskaan korvaa 
kunnan valvontaviranomaiselle tehtävää tiedoksiantoa. Näiltä osin vo idaan 
katsoa, että muiden lakien laajempi tiedoksiannon sääntely jää vo imaan. 
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10 luku. TIEDOKSIANNOSSA NOUDATETTAVA MENETTELY 

 

Korkein hallinto-oikeus painottaa, että tiedoksiantotapoja koskevista sään-
nöksistä tulisi nimenomaisesti käydä ilmi, milloin tiedoksisaannin katso-
taan tapahtuneen. 

Korkein hallinto-oikeus pitäisi myös lain selkeyden kannalta parempana 
vaihtoehtona, että lopulliseksi tarkoitettujen asiaratkaisun sisältävien pää-
tösten tiedoksiannosta ja välitoimien tiedoksiannosta säädettäisiin erikseen. 

 

58 §. Tiedoksiantotavat  

Tiedoksianto toimitetaan tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona taikka, 
jos sitä ei voida edellä tarkoitetuin tavoin toimittaa, yleistiedoksiantona. 
Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää myös silloin, kun asiakirja on annettava 
tiedoksi yli kolmellekymmenelle tiedossa olevalle henkilö lle. 

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan yleistiedoksiannon käyttöalaa kos-
kevassa säännöksessä tulisi ottaa huomioon se tilanne, jossa asianosaisten 
lukumäärää ei tiedetä. 
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Hämeenlinnan hallinto-oikeus toteaa, että tuomioistuinten tulee saattaa 
päätöksensä yksilöllisesti tiedoksi kaikille niille, jotka ova t yksilöinä kään-
tyneet tuomioistuimen puoleen. 

Suomen Oikeusapulakimiehet ry ehdottaa pykälään lisättäväksi seuraavan 
säännöksen: ”Yleistiedoksiantoa käytettäessä on lisäksi toimitettava tava l-
linen tiedoksianto asianosaiselle, joka on viranomaiselta tavallista tiedok-
siantoa pyytänyt”. 

 

59 §. Tavallinen tiedoksianto 

Tavallinen tiedoksianto toimitetaan kirjeellä vastaanottajalle. Vastaanotta-
jan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähe t-
tämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon 
kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. 

 

Opetusministeriö kannattaa tavallisena kirjeenä toimitettavan tiedoksian-
non asettamista pääsäännöksi. Muutoksella voitaisiin säästää resursseja ja 
joustavoittaa menettelyä.  

Korkeimman hallinto-oikeuden mielestä säännöksestä tulisi käydä ilmi, että 
siinä tarkoitetaan nimenomaan postitse toimittamista. Perusteluissa olisi 
myös syytä selventää tiedoksisaantiajankohtaa koskevaa poikkeusta. 

Vaasan hallinto-oikeus puoltaa ehdotusta kirjetiedoksiannon lisäämisestä, 
koska saantitodistusmenettely on hidas ja kallis sekä runsaasti työtä aiheut-
tava tiedoksiantotapa. Kirjetiedoksiannon heikkoutena on kuitenkin se, ett-
ei aina voida olla varmoja lähetyksen perille menemisestä. Toisaalta mene-
tetyn määräajan palauttamista koskevien säännösten joustavalla tulkinnalla 
voidaan kirjeen vastaanottajan oikeudet turvata edellä mainituissa tilanteis-
sa. 

Oulun hallinto-oikeuden mielestä pykälässä tulisi käyttää selvyyden vuoksi 
sanontaa ”seitsemäntenä päivänä”. Lisäksi pykälään tulisi sisällyttää ma i-
ninta siitä, että lähettämispäivän tulee selvästi ilmetä vastaanottajalle toi-
mitetuista asiakirjoista. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n mukaan jatkovalmiste-
lussa olisi aiheellista pohtia toimia sen varmistamiseksi, ettei tavallisen tie-
doksiannon käytöstä aiheudu kohtuuttomia oikeudenmenetyksiä. Vastaan-
ottajan on monesti vaikea toteennäyttää sitä, ettei hän ole saanut tava llista 
tiedoksiantoa. 

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry pitää tärkeänä, että perusteluissa selvi-
tetään, millaisissa tilanteissa esimerkiksi lomamatkan aikana saapuneen 
asiakirjan tiedoksisaannin arvioinnissa voi tulla kysymykseen muun tie-
doksisaantiajan näyttäminen. 
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60 §. Todisteellinen tiedoksianto 

Jos tiedoksianto koskee velvoittavaa tai oikeuksia rajoittavaa päätöstä taikka 
tällaisen päätöksen tekemiseen vaikuttavaa asiakirjaa, tai jos se on muusta 
syystä tarpeen asianosaisen oikeuksien turvaamiseksi, tiedoksianto on toimi-
tettava postitse saantitodistusta vastaan. Saantitodistuksesta on käytävä ilmi 
tiedoksiannon toimittaja ja vastaanottaja sekä tiedoksisaannin ajankohta. 

Asiakirja voidaan myös pyynnöstä luovuttaa tiedoksiannon vastaanottajalle 
tai tämän edustajalle. Tiedoksiannosta on tällöin laadittava kirjallinen todis-
tus, josta on käytävä ilmi tiedoksiannon toimittaja ja vastaanottaja sekä tie-
doksiannon ajankohta. 

Jos viranomainen katsoo siihen olevan aihetta, tiedoksianto voidaan toimit-
taa haastetiedoksiantona. Haastetiedoksiannosta on soveltuvin osin voimassa, 
mitä siitä oikeudenkäymiskaaren 11 luvussa säädetään. Haastemiehen esteel-
lisyyteen sovelletaan tämän lain esteellisyyttä koskevia säännöksiä. 

 

1 mom. Valtiovarainministeriö pitää säännösehdotusta epäonnistuneena. Käytän-
nössä ehdotettu säännös merkitsisi sitä, että kaikki verotus-, tulli- ja valtion 
maksuperustelain mukaiset maksupäätökset tulisi antaa tiedoksi todisteelli-
sesti. 

 Opetusministeriö esittää harkittavaksi, voitaisiinko sähköistä viranomai-
sasiointia koskevan lainsäädännön uudistamisen yhteydessä todisteellinen 
tiedoksianto myös sähköisessä tiedoksiannossa rajata velvoittaviin ja oike-
uksia rajoittaviin päätöksiin. 

 Liikenne- ja viestintäministeriö suhtautuu varauksellisesti erityisesti väli-
toimien todisteelliseen tiedoksiantoon ja katsoo, että jatkovalmistelussa tu-
lisi valmistella ehdotettuja kevyempiä tiedoksiantokeinoja hallinnon asiak-
kaiden oikeusturvan varmistamiseksi.  

Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa, että sosiaalietuutta koskevat päätökset 
lähetetään pääsääntöisesti tavallisena kirjelähetyksenä. Ministeriön käsi-
tyksen mukaan jatkossakaan ei ole syytä lähteä siitä, että päätökset lähetet-
täisiin esimerkiksi saantitodistuksella. 

Oikeuskansleri toteaa aikaisemmin esiintyneen tulkinnanvaraisuuden väli-
toimien tiedoksiannossa selkeytyvän ehdotettujen säännösten myötä. Toi-
saalta vaatimus välitoimien tiedoksiannon todisteellisuudesta saattaa mer-
kitä sitä, etteivät arvioidut kustannussäästöt toteudu. 

Korkein hallinto-oikeus pitää ehdotettua säännöstä epäselvänä ja tulkin-
nanvaraisena. Pykälän perusteella jää myös epäselväksi, olisiko myös tie-
doksiannon viranomaiselle tapahduttava todisteellisesti silloin, kun kysy-
mys on 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestä. 
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Helsingin ja Kouvolan hallinto-oikeuksien mielestä välitoimien tiedoksian-
non todisteellisuus tulisi jättää tuomiois tuimen harkintaan. 

Turun hallinto-oikeuden mielestä todisteellisen tiedoksiannon edellytyksiä 
koskevat säännökset ovat vaikeaselkoisia ja tulevat aiheuttamaan paljon 
tulkintavaikeuksia niin hallintoviranomaisissa kuin hallintotuomioistuimis-
sa. Turun hallinto-oikeuden mielestä vieläkin yksiselitteisemmät säännök-
set tavallisen kirjeen ja saantitodistuskirjeen käyttötilanteista olisi tarpeen.  

Turun hallinto-oikeus mainitsee antavansa lainvoimaisuustodistuksia niihin 
päätöksiin, joiden muutoksenhaku on ohjattu hallinto-oikeuteen. Lainvoi-
maisuustodistuksen antamisessa olisi hyvä tietää, mistä ajankohdasta vali-
tusaika kussakin asiassa lasketaan alkavaksi. Hallinto-oikeuden kirjaamos-
sa on mahdotonta tulkita päätöksiä niiden oikeuksia tai velvollisuuksia 
luovien ominaisuuksien perusteella saati ottaa kantaa muihin asianosaisten 
oikeuksien turvaamiseksi tarpeellisiin syihin. Asiaa voisi selventää, jos hal-
lintoviranomaisen päätökseen säädettäisiin merkittäväksi, miten päätös kul-
loinkin on annettu tiedoksi asian eri osapuolille. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pitää todisteellisen tiedoksiannon velvoitetta 
liian suppeana. Tuomioistuimet antavat pyynnöstä lainvoimaisuustodistuk-
sia. Mikäli päätökseen on ylipäätään oikeus hakea muutosta, lainvoimai-
suustodistuksen antajan tulee selkeästi todeta, milloin valitusaika on kulu-
nut umpeen. Lisäksi termi ”muusta syystä tarpeen” on liian epämääräinen. 

Vaasan hallinto-oikeus pitää todisteellista tiedoksiantoa koskevia säännök-
siä epäselvinä. Hallinto-oikeuden mukaan tiedoksiannon toimittajalle jätet-
ty laaja tapauskohtainen harkintavalta on kuitenkin parempi vaihtoehto 
kuin se, että soveltamistilanteet yksilöitäisiin säännöksessä. 

Kuopion ja Oulun hallinto-oikeudet arvelevat, että saantitodistuksin tapah-
tuvaa tiedoksiantoa jouduttaisiin edelleenkin käyttämään melko laajasti. 

Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta toteaa säännösten selkeyttävän to-
disteellisen tiedoksiannon käyttöalaa. Myös valitusasian välitoimissa näyt-
tää perustellulta käyttää valituskirjelmän täydentämisessä saantitodistus ta.  

Lentoturvallisuushallinto suhtautuu kielteisesti välitoimien todisteelliseen 
tiedoksiantoon ja katsoo, että välitoimen vastaanottaminen voitaisiin va r-
mistaa saantitodistuksella vasta sitten, jos asianosainen ei vastaa tiedok-
siantoon määräajassa. Lentoturvallisuushallinto pitää säännöksen sanamuo-
toa ongelmallisena myös siitä syystä, että välitoimen todisteellinen tiedok-
sianto olisi viesti päätöksen velvoittavasta tai oikeuksia rajoittavasta luon-
teesta.  

Verohallitus pitää todisteellisen tiedoksiannon laajuutta ongelmallisena eri-
tyisesti välitoimien osalta. Verohallitus huomauttaa myös, että voimassa 
olevan lainsäädännön mukaan kaikki säännönmukaisen verotuksen päätök-
set on voitu antaa tiedoksi ilman saantitodistusta, koska niiden tiedoksian-
tamisesta ei ole alkanut kulua muutoksenhakuaika eikä mikään muukaan 
määräaika. Nyt ehdotettava säännös ei myöskään ota huomioon esimerkik-
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si päätöksen sähköistä lähettämistä, jonka vastaanotosta voidaan saada 
kuittaus sähköisesti. 

Uudenmaan verovirasto toteaa, että säännösehdotus edellyttäisi toteutues-
saan kaikkien säännönmukaisen verotuksen verotuspäätösten todisteellista 
tiedoksiantoa. On selvää, että tällainen menettely on käytännössä mahdo-
ton toteuttaa. Uudenmaan veroviraston mukaan tiedoksiantosäännökset oli-
si valmisteltava uudestaan tai ryhdyttävä samanaikaisesti valmistelemaan 
verolainsäädännön erityissäännöksiä verotuspäätösten tiedoksiantomene t-
telystä. 

Tullihallitus katsoo, ettei päätöksiä, joihin liittyy valituskielto, ole tarpeen 
antaa tiedoksi todisteellisesti edes niissä tapauksissa, joissa asiakkaan ha-
kemus on kokonaan tai osaksi hylätty. Tullihallitus suhtautuu kielteisesti 
myös välitoimien todisteelliseen tiedoksiantoon. 

Valtiokonttorin mielestä todisteellisen tiedoksiannon edellytyksiä olisi tar-
peen rajoittaa. 

Viestintävirasto  ei pidä tarkoituksenmukaisena välitoimien todisteellista 
tiedoksiantamista vaan katsoo, että todisteellinen tiedoksianto tulisi rajata 
koskemaan ainoastaan velvoittavia tai oikeutta rajoittavia päätöksiä. 

Kansaneläkelaitoksen pääkonttori toteaa, että kaikki kansaneläkelaitoksen 
antamat etuuspäätökset postitetaan tavallisina kirjeinä, myös hylkäävät 
päätökset ja maksuvelvoitteen sisältävä takaisinperintäpäätökset. Jos osoite 
on väärä, kirje palautuu. Kelan erityissäännöksiin perustuvaa menettelyä ei 
ole syytä muuttaa. 

Opintotukikeskuksen mukaan todisteellista tiedoksiantoa olisi syytä pyrkiä 
supistamaan ehdotetusta. 

Etelä-Suomen lääninhallituksen mielestä säännöksessä voitaisiin todeta, et-
tä saantitodistusta on käytettävä tiedoksiannossa aina silloin, kun päätös on 
luonteeltaan sellainen, että asianosaisella on oikeudellinen intressi hakea 
päätökseen muutosta. Varsinkin välitoimien todisteellinen tiedoksianto tu-
lee aiheuttamaan merkittävää lisätyötä ja -kustannuksia. 

Lapin lääninhallitus pitää säännösehdotusta tarkoituksenmukaisena ja kus-
tannuksia säästävänä. 

Eteläinen tullipiiri pitää saantitodistusmenettelyn käyttöalaa yhä liian laa-
jana ja esittää harkittavaksi, voitaisiinko tiedoksiannossa käyttää oikeuden-
käymiskaaressa tarkoitettua vastaanottotodistusta. Jos vastaanottaja ei pa-
lauta vastaanottotodistusta, ei hän luultavasti hae postista saantitodistuslä-
hetystäkään. 

Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus katsoo ehdotettujen tiedoksian-
tosäännösten selkeyttävän nykyistä oikeustilaa, mutta painottaa samalla, et-
tä todisteellinen tiedoksianto on paikallaan selvästi useammissa tilanteissa, 
mitä lakiehdotuksen perusteluissa mainitaan. Jos asiakirjan vastaano ttaja 
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ymmärtää riitauttaa tiedoksisaamisen, hallinto joutuu väistämättä suoritta-
maan tiedoksiannon uudestaan todisteellisesti. 

Uudenmaan ja Lounais-Suomen ympäristökeskukset kaipaavat tarkennusta 
säännösehdotuksessa tarkoitettuun velvoittavaan tai oikeuksia rajoittavaan 
päätökseen. Esimerkiksi ympäristölainsäädännön tarkoittamat luvat luovat 
oikeuksia lupien saajille, mutta saattavat samalla rajoittaa muiden oikeuk-
sia.  

Keski-Suomen ympäristökeskus pitää ongelmallisena vaatimusta todisteel-
lisesta tiedoksiannosta välitoimissa, koska tuolloin ei vielä ole varmuutta 
päätöksen kielteisyydestä. Ympäristökeskus ehdottaa, ettei todisteellista 
tiedoksiantoa tulisi asettaa yleiseksi pääsäännöksi. 

Helsingin kaupungin mukaan säännöksestä tulisi käydä selvästi ilmi se, et-
tä sillä ei ole tarkoitus muuttaa kuntalain 95 §:n tiedoksiantoa koskevia 
säännöksiä. 

Suomen Posti Oyj korostaa, että sillä on palveluvalikoimassaan tavallisen 
kirjeen ja kirjatun kirjeen lisäksi kaksi erilaista saantitodistuspalvelua. Pe-
rusmuodossaan saantitodistuslähetyksestä lähetetään vastaanottajalle kirja-
tun kirjeen tapaan saapumisilmoitus. Vain tähän liittyy ehdotuksessa ma i-
nittu saantitodistuslähetysten keskeinen ongelma eli lähetysten jättäminen 
noutamatta. Postilla on kuitenkin tarjolla toinenkin saantitodistuspalvelu, 
jota kutsutaan tiedoksiannoksi hallintoasioissa tai vaihtoehtoisesti sijaistie-
doksiantolähetykseksi. Tämän palvelun nimenomaisena tarkoituksena on, 
ettei pelkästään saapumisilmoitus vaan myös itse lähetys toimitetaan perus-
jakelussa tai muun jakelupalvelun yhteydessä perille vastaanottajalle, hä-
nen valtuuttamalleen tai sijaisvastaanottajalle. 

AKAVA katsoo, että käytännön ongelmat postinkulussa, lyhyet määräajat ja 
asianosaisen vastuulla oleva muutoksenhakukirjelmän saapuminen määrä-
ajassa viranomaiselle johtavat kohtuuttomaan tilanteeseen, jota olisi poh-
dittava lähemmin jatkovalmistelussa. 

Eläketurvakeskus toteaa, että työeläkejärjestelmässä tehdään hyvin suuri 
määrä erilaisia päätöksiä eikä voida pitää tarkoituksenmukaisena, että 
saantotodistusmenettely ulotettaisiin hylkäävien tai osittain hylkäävien 
päätösten tiedoksiantomenettelyyn. Jos eläkkeenhakija väittää, ettei hän ole 
saanut päätöstä tiedoksi, hänelle voidaan aina lähettää uusi päätös vali-
tusosoituksineen. 

Työeläkevakuuttajat Tela ry katsoo, että ehdotettu saantitodistusmenettelyn 
käytön laajuus on työeläkejärjestelmän kannalta liian raskas ja epätarkoi-
tuksenmukainen, eikä sitä tule säätää työeläkevakuutusta yleisesti koske-
vaksi. 

2 mom. Korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan asiakirjan luovuttami-
sen tulisi olla mahdollista ilman nimenomaista pyyntöäkin. 
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 Lentoturvallisuushallinto katsoo, että kirjallista todistusta tulisi voida  
käyttää myös 1 momentissa tarkoitetun asiakirjan tiedoksiannossa sillä li-
säyksellä, että kirjallisesta todistuksesta ilmenisi myös asiakirjan yksilöivä 
tieto.  

 Suomen Kuntaliitto ehdottaa 2 momentista poistettavaksi pyyntöedellytyk-
sen asiakirjan henkilökohtaisesti tapahtuvasta luovuttamisesta. Korjaus 
voidaan tehdä niin, että siinä kielletään käyttämästä asiakirjan noutovelvol-
lisuutta.  

 Myös Helsingin kaupunki katsoo, että säännöksestä tulisi poistaa pyyntö-
edellytys. 

3 mom. Suomen Kuntaliitto sekä Helsingin ja Espoon kaupungit pitävät tärkeänä, 
että myös hallintolain nojalla haastetiedoksiannon voi toimittaa kunnan 
määräämä viranhaltija. 

 Eteläinen tullipiiri kehottaa mainitsemaan perusteluissa, että tiedoksiannon 
yrittämisestä voidaan tapauskohtaisesti toistaiseksi luopua, jos postitiedok-
sianto ei ole onnistunut. Jos haastemiestä jouduttaisiin käyttämään laajasti, 
menettelyn kustannukset muodostuvat melko suuriksi. 

 

61 §. Sijaistiedoksianto 

Jos todisteellisen tiedoksiannon vastaanottajaa tai tämän edustajaa ei tavoi-
teta, asiakirja voidaan luovuttaa suostumusta vastaan: 
1) vastaanottajan kanssa samassa taloudessa asuvalle viisitoista vuotta täyt-
täneelle henkilölle;  
2) vastaanottajan työnantajalle tai työnantajan edustajalle; 
3) jos vastaanottaja harjoittaa elinkeinoa pysyvässä toimipaikassa, tämän 
yrityksen palveluksessa olevalle henkilö lle; taikka 
4) vastaanottajana olevan oikeushenkilön palveluksessa olevalle toimihenk i-
lölle. 

Sijaistiedoksiannosta  on laadittava kirjallinen todistus, josta käy ilmi tie-
doksiannon toimittaja ja kenelle asiakirja on luovutettu sekä tiedoksiannon 
ajankohta. Jäljennös tiedoksiantotodistuksesta on viipymättä lähetettävä tie-
doksiannon vastaanottajalle. 

Sijaistiedoksiannon vastaanottajaa on kehotettava toimittamaan asiakirja 
viipymättä sille, jolle tiedoksianto on osoitettu ja huomautettava toimittamis-
velvollisuuden laiminlyöntiin liittyvästä vahingonkorvausvastuusta. Sijaistie-
doksiantoa ei voida toimittaa, ellei tiedoksiannon vastaanottajan voida otak-
sua saavan asiakirjaa haltuunsa kohtuullisessa ajassa 

 

1 mom.  Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan säännös tulisi kirjoittaa niin, että 
siitä kävisi selvemmin ilmi, kenen suostumuksesta on kysymys. Pykälästä 
tulisi myös käydä ilmi, milloin oikean vastaanottajan katsotaan saaneen 
tiedoksiannon. 
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 Helsingin hallinto-oikeuden mukaan pykälään saattaisi olla tarpeen lisätä 
salassapitovelvollisuutta koskeva viittaussäännös julkisuuslain 23 §:ään. 
Lisäksi kokonaan sääntelemättä on sijaistiedoksiannon toimittaja eli voiko 
se käytännössä olla muukin kuin haastemies. Sääntelemättä on myös vali-
tusajan alkamisajankohta. Helsingin hallinto-oikeuden mielestä jossain 
muodossa olisi myös tarpeellista säilyttää nykyisen tiedoksiantolain 24 §:n 
menettely, jossa vastaanottajan kieltäytyessä ottamasta asiakirjaa vastaan 
se voidaan jättää tämän asuntoon. 

 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pitää lakiehdotuksen puutteena sitä, ettei 
siitä käy ilmi, miten sijaistiedoksisaajan suostumus dokumentoidaan. 

 Rahoitustarkastus katsoo, että laissa tulisi säätää myös sijaistiedoksiannon 
vastaanottajan oikeuksista, kuten siitä, että sijaistiedoksiannon vastaanot-
tamisesta on mahdollisuus kieltäytyä. 

 AKAVA pitää sijaistiedoksiantoa koskevaa säännöstä sopimattomana. Jotta 
sijaistiedoksiantoa voitaisiin käyttää, tiedoksiannon vastaanottajalle on il-
moitettava todisteellisesti siitä, että kyseessä on sijaistiedoksianto, että si-
jaistiedoksiannon vastaanottaminen  edellyttää suostumusta sekä mahdolli-
sesta vahingonkorvausvelvollisuudesta. 

 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry pitää ehdotettua 1 momen-
tin 2 kohtaa ongelmallisena, koska hallintoasiassa voi monesti olla kyse 
sellaisista yksityiselämän suojan piiriin kuuluvista seikoista, joiden ei ole 
syytä tulla työnantajan tietoon. SAK ehdottaa mainitun säännöksen pois-
tamista. 

 

62 §. Yleistiedoksianto 

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan näh-
tävillä viranomaisessa. 

Asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava viranomaisen ilmoitus-
taululla ja virallisessa lehdessä sekä sellaisessa sanomalehdessä, josta vas-
taanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Ilmoituksesta on käy-
tävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan 
saakka asiakirja pidetään nähtävillä. 

Ilmoituksessa  on  todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 
seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.  

 

Liikenne- ja viestintäministeriön mielestä ehdotettu sääntely tekisi yleistie-
doksiannon käyttämisen vaikeammaksi ja kustannuksiltaan kalliimmaksi. 

Korkein hallinto-oikeus toteaa, että yleistiedoksiantoa koskevaa sääntelyä 
valmisteltaessa on jätetty huomiotta säännösten suhde julkisista kuulutuk-
sista annettuun lakiin (34/1925). Korkein hallinto-oikeus pitää ehdotettua 
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sääntelyä kaavamaisena ja tarpeettoman kankeana sekä mainitsee yleistie-
doksiantoa koskevana erityisenä ongelmana vaatimuksen siitä, että asiakir-
jan nähtävillä olosta olisi ilmoitettava viranomaisen ilmoitustaululla. Kor-
keimman hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan yleistiedoksiantoa kos-
kevat säännökset eivät sovellu hallintolainkäyttöön. Suomalainen Laki-
miesyhdistys lausuu asiasta samansisältöisesti. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa harkitsemaan yleistiedoksiannon 
sääntelyä erikseen hallintoviranomaisen ja erikseen tuomioistuimen osalta. 
Varsinkin henkilöiden suureen lukumäärään perustuva yleistiedoksianto on 
vaikeasti sovellettavissa tuomioistuimissa. 

Helsingin kaupunki pitää yleistiedoksiannon toimittamista tarpeettoman 
kankeana ja kalliina menettelynä tapauksissa, joissa velvoittava tai oikeuk-
sia rajoittava päätös tai asiakirja tulisi antaa tiedoksi henkilölle, jonka tie-
detään piileksivän ja joissa sijaistiedoksiannon toimittaminen ei ole mah-
dollinen. Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan tiedoksiannon toimit-
taminen kirjeellä ja sen lisäksi kuuluttamalla, olisi riittävä. Edelleen Hel-
singin kaupunki katsoo, että yleistiedoksiannon toimittaminen yli 30 tie-
dossa olevalle henkilölle voitaisiin toimittaa viranomaisen ilmoitustaululla 
ja lisäksi asian laadun mukaan vaihtoehtoisesti virallisessa lehdessä. 

 

63 §. Tiedoksianto ulkomaille 

Tiedoksianto toimitetaan ulkomaille tämän lain tai asianomaisen vieraan val-
tion lainsäädännön mukaan, jollei Suomea sitovista kansainvälisistä sopi-
muksista ja velvoitteista muuta johdu. 

Jos ulkomaille tarkoitettua tiedoksiantoa ei saada toimitetuksi, asiakirja an-
netaan tiedoksi Suomessa yleistiedoksiannolla. 

 

1 mom.  Helsingin hallinto-oikeuden mielestä säännöksessä voitaisiin oikeuden-
käymiskaaren 11 luvun 8 §:ää mukaillen todeta, että jos tiedoksiannon vas-
taanottaja oleskelee ulkomailla ja hänen osoitteensa on tiedossa, tiedok-
siannettavat asiakirjat, jos käytetään tavallista tiedoksiantoa, voidaan lähet-
tää hänen ilmoittamaansa osoitteeseen, jolloin hänen katsotaan saaneen tie-
don asiasta -- päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Jos tiedoksiantotapana 
käytetään todisteellista tiedoksiantoa, asiakirjat lähetetään ulkomaan viran-
omaiselle siten kuin tässä laissa on säädetty tai asianomaisen vieraan valti-
on kanssa on sovittu. Lähettävän viranomaisen on ilmoitettava se päivä, 
jona tiedoksianto on viimeistään toimitettava. Tapauksissa, joissa todisteel-
linen tiedoksianto tapahtuisi hallintolain säännösten nojalla, pitäisi lisäksi 
määritellä todisteellisen tiedoksiannon toimittaja eli ilmeisesti se voisi olla 
Suomen edustusto kyseisessä vieraassa valtiossa.  

 Kuopion hallinto-oikeus esittää harkittavaksi, voitaisiinko lakiin ottaa ul-
komaalaislain 66 §:n 2 momenttia vastaava säännös. Tämä olisi ulkomailla 
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olevan henkilön oikeusturvan kannalta tehokkaampi tiedoksiantotapa kuin 
yleistiedoksianto Suomessa.  

 

 

 

IV OSA. ERINÄISET SÄÄNNÖKSET 

 

11 luku. Erinäisiä säännöksiä 

64 §. Hallintoasiasta aiheutuvat kulut ja todistelukustannukset 

Hallintoasiassa kukin vastaa omista kuluistaan. 

Hallintopäätöksen maksullisuudesta ja tiedoksiannosta aiheutuvista kustan-
nuksista säädetään erikseen. Valtion varoista  myönnettävästä  oikeudellises-
ta avusta säädetään oikeusapulaissa (   /   ). 

Todistajalle maksetaan korvaus noudattaen soveltuvin osin, mitä valtion va-
roista maksettavista todistelukustannuksista annetussa laissa (666/1972) sää-
detään. Korvaus maksetaan viranomaisen käytettävissä olevista varoista. Jos 
siihen on syytä, viranomainen voi velvoittaa asianosaisen kokonaan tai osaksi 
korvaamaan sille näistä varoista maksettavat korvaukset. 

 

Valtiovarainministeriö katsoo, että ehdotetun 3 momentin kieliasua on tar-
peen vielä selkeyttää. 

Korkein hallinto-oikeus pitäisi oikaisu- ja valitusmenettelyjen keskinäisen 
yhteyden kannalta suotavana, että menettelykulujen korvaamiseen liittyviä 
oikeuskysymyksiä arvioitaisiin etenkin niiden tilanteiden kannalta, joissa 
oikaisumenettely on pakollinen esivaihe ennen lainkäyttömenettelyä. 

Helsingin ja Kouvolan hallinto-oikeudet esittävät harkittavaksi, että jatko-
valmistelussa selvitettäisiin mahdollisuus määrätä hallintoviranomainen 
korvaamaan yksityisen asianosaisen kuluja oikaisumenettelyssä ainakin 
jossain – hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momenttia – suppeammassa laa-
juudessa. 

Myös Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto huomauttaa, että ympäristö-
hallinnon alaan kuuluvassa lainsäädännössä on säännöksiä, jotka mahdol-
listavat asianosaiselle aiheutuneiden kulujen korvattavaksi määräämisen. 
Ympäristölupaviraston näkemyksen mukaan hallintolakiin tulisi sisällyttää 
kulujen korvattavaksi määräämistä koskeva poikkeussäännös. 

Maanmittauslaitos kehottaa harkitsemaan säännöstä asianosaisen oikeu-
desta saada arvio käsittelystä aiheutuvista kustannuksista. 
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Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura mainitsee, että eräissä ympäristölli-
sissä lupa-asioissa esiintyy ehdotetusta 1 momentista poikkeavaa sääntelyä, 
kun asianosaisten oikeudenkäyntikulut voidaan määrätä korvattaviksi ha l-
lintomenettelyssäkin. Nämä poikkeukset koskevat lähinnä korvauksia ha-
kemusasioihin. Perusteluissa lienee syytä mainita tällaisten poikkeusten 
säilymisestä. 

65 §. Tulkin ja kääntäjän esteellisyys 

Tulkkina  tai  kääntäjänä  ei  saa  käyttää henkilöä,  joka on sellaisessa suh-
teessa asianosaiseen tai asiaan, että hänen luotettavuutensa voi tästä syystä 
vaarantua. 

  

Valtiovarainministeriön mukaan tulkin ja kääntäjän esteellisyyttä koskevat 
säännökset soveltuisivat paremmin lain 5 lukuun. 

Myös Helsingin hallinto-oikeus katsoo, että tulkin ja kääntäjän esteellisyy-
destä voitaisiin säätää mieluummin 5 luvussa. Hallinto-oikeuden mukaan 
tulkin ja kääntäjän esteellisyys tulisi rajoittaa vain tapauksiin, joissa viran-
omaisella on velvollisuus tulkitsemiseen ja kääntämiseen. Tapauksissa, 
joissa asianosainen itse huolehtii tulkitsemisesta tai kääntämisestä, hänen 
tulkkinaan tai kääntäjänään toimiva pitäisi rinnastaa avustajaksi. Asian-
osaisella on itsellään vastuu siitä, että hänen käyttämänsä tulkki hallitsee 
tehtävänsä. 

 

66 §. Sopimusta koskeva hallintoriita 

Tässä laissa tarkoitettua sopimusta koskeva riita käsitellään hallintoriita-
asiana hallinto-oikeudessa siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. 

  

Valtiovarainministeriö katsoo, että pykälä on arvioitava muotoilunsa puo-
lesta kokonaisuudessaan uudelleen samalla kun jatkovalmistelussa harki-
taan uudelta ja laajemmalta pohjalta hallinnon sopimustoimintaa koskevien 
erilaisten säännösten tarve ja sisältö. Pykälän viittaus on teknisesti epäsel-
vä, koska edellä hallintolaissa mainitaan myös viranomaisen puolesta teh-
tävä yksityisoikeudellinen sopimus. 

Korkein hallinto-oikeus pitäisi säännöksen lakisystemaattisesti oikeampana 
paikkana hallintolainkäyttölain 12 lukua. 

Turun hallinto-oikeus toteaa, ettei esitetty muutos sisällöltään tuone muu-
tosta näissä asioissa jo noudatettuun käytäntöön. 
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Hämeenlinnan hallinto-oikeus pitää säännöstä lähtökohdiltaan perusteltuna 
ja katsoo sopimusriidan kuuluvan luontevasti uudistuvassa hallinnon ja 
tuomioistuinlaitoksen kentässä hallinto-oikeudelle. 

 

 

67 §. Hallinnolliset seuraamukset 

Viranomainen voi tehostaa antamaansa kieltoa, velvoitetta tai vaatimusta 
uhkasakolla, teettämisuhalla taikka keskeyttämisuhalla tai muulla hallinnol-
lisella seuraamuksella siten kuin erikseen säädetään.  

 

Korkein hallinto-oikeus katsoo säännöksen vaativan sekä rakenteensa että 
terminologiansa puolesta kehittämistä. Korkein hallinto-oikeus ei pidä 
asianmukaisena, että hallintopakon osalta seuraamukseksi kutsuttaisiin 
vain päävelvoitteeseen liitettävää uhkaa eli tehostetta. Sen sijaan muut ha l-
linnolliset seuraamukset ovat lähinnä päävelvoitteeseen liittyviä. 

Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura pitää säännöstä viittaussuhteittensa 
osalta äärimmäisen ylimalkaisena ja tarpeettomana. Ympäristöoikeustie-
teen Seura kiinnittää huomiota myös siihen, että säännöksen terminologia 
poikkeaa alan lainsäädännöstä, koska ympäristölaeissa puhutaan useimmi-
ten ”määräyksistä” eikä ”vaatimuksista”. Lisäksi säännöksen ilmaisu ”s iten 
kuin erikseen säädetään” tulisi korvata uhkasakkolain 4 §:n mukaisella il-
maisulla ”jos niin on laissa säädetty”. 

 

68 §. Vahingonkorvausvastuu 

Viranomaisen vahingonkorvausvastuuseen sovelletaan vahingonkorvausla-
kia (412/1974), jollei erikseen ole toisin säädetty. 

Sijaistiedoksiannon vastaanottaja on velvollinen korvaamaan asiakirjan toi-
mittamatta jättämisestä tai sen viivästymisestä aiheutuneen vahingon, sikäli 
kuin se laiminlyönnin laatuun ja muihin olosuhteisiin nähden harkitaan koh-
tuulliseksi. 

 

Vaasan hallinto-oikeus ei pidä pykäläehdotusta rakenteellisesti onnistu-
neena. Hallinto-oikeuden mielestä 1 ja 2 momentti tulisi jakaa eri pykälik-
si, koska niissä säännellään sisällöltään eri asioita. 

1 mom. Turun yliopiston mielestä 1 momentin voisi jättää pois laista, koska asia on 
säännelty jo vahingonkorvauslaissa. 

2 mom. Helsingin ja Vaasan hallinto-oikeudet, Joensuun yliopisto sekä Uuden-
maan ympäristökeskus huomauttavat, että vahingonkorvausvelvollisuus on 
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syytä ulottaa sijaistiedoksiannon vastaanottajan ohella 55 §:n 2 momentin 
ja 56 §:n 2 momentin jatkoilmoitusvelvollisiin. 

  

 

69 §. Salassapitovelvollisuuden rikkominen 

Rangaistus tämän lain 13 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomi-
sesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangais-
tava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä anka-
rampaa rangaistusta. 

Espoon kaupunki ehdottaa pykäläotsikon muuttamista muotoon: ”Asiamie-
hen ja avustajan salassapitovelvollisuuden rikkominen”. 

 

 

12 luku. VOIMAANTULO- JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 

 

70 §. Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 20  . 

Tällä lailla kumotaan niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen 
1) hallintomenettelylaki (598/1982); 
2) asiakirjain lähettämisestä annettu laki (74/1954); ja  
3) tiedoksiannosta hallintoasioissa annettu laki (232/1966).  

  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2004. Suurin osa lausunnonanta-
jista pitää lain voimaantulolle varattua pitkähköä ajanjaksoa tarkoituksen-
mukaisena ja katsoo, että lain voimaantulo edellyttää varsin laajamittaista 
henkilöstön koulutusta.  

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus ehdottaa lain voimaantulon no-
peuttamista siten, että se tulisi voimaan jo vuoden 2003 alusta. Myös Joen-
suun yliopisto katsoo, että uudistus voisi tulla voimaan jo ehdotettua ai-
emmin. Näkövammaisten Keskusliitto ry suosittelee lain kiireellistä toteut-
tamista. 

Suomen Posti Oyj pitää epäselvänä, voiko Posti jatkaa ylimenokautena ny-
kyisen saantitodistuspalvelun tarjoamista. Ongelmana on myös se, että 
Postin perinteisesti käyttämiä menettelytapoja ja termejä käytetään lakieh-
dotuksessa aivan uudessa merkityksessä. Suomen Posti Oyj esittääkin, että 
oikeusministeriö neuvottelisi ylimenokauden järjestelyistä ja hallintolakiin 
otettavista lopullisista tiedoksiantoa koskevista säännöksistä liikenne- ja 
viestintäministeriön ja Postin edustajien kesken. 
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71 §. Siirtymäsäännös 

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleisiin hallintoasioihin s ovelletaan 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Uuteen käsittelyyn 
palautettuihin asioihin sovelletaan kuitenkin tämän lain säännöksiä. 

Muussa laissa tai asetuksessa oleva viittaus hallintomenettelylakiin, asiakir-
jain lähettämisestä annettuun lakiin tai tiedoksiannosta hallintoasioissa an-
nettuun lakiin tarkoittaa tämän lain voimaantulon jälkeen viittausta tähän 
lakiin. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon ede l-
lyttämiin toimenpiteisiin. 
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4. HALLINTOLAINKÄYTTÖLAIN MUUTTAMISTA KOSKEVAT KOMMENTIT 
JA HUOMAUTUKSET 

 

Valitusosoitusta koskevien säännösten siirtäminen hallintolakiin 

Opetusministeriön mielestä valitusosoitusta koskevien säännösten siirtä-
mistä hallintolainkäyttölaista hallintolakiin tulisi käsitellä myös lainkäyttö-
päätösten kanna lta. 

Korkein hallinto-oikeus ei pidä hyväksyttävänä, että hallinto-oikeuden pää-
tökseen liitettävää valitusosoitusta koskevat säännökset sisältyisivät hallin-
tolainkäyttölain sijasta hallintolakiin. Korkeimman hallinto-oikeuden mu-
kaan olisi perusteltua säilyttää nykytila ja ottaa tätä koskeva viittaussään-
nös hallintolakiin. Toinen vaihtoehto olisi, että säännökset kirjoitetaan mo-
lempiin lakeihin.  

Myös Turun hallinto-oikeuden mielestä hallinto-oikeuksien päätöksiin lii-
tettävistä valitusosoituksista olisi järkevää ja johdonmukaista vastaisuudes-
sakin säätää hallintolainkäyttölaissa. Hallintoviranomaisten päätösten osal-
ta voitaisiin ottaa viittaussäännös hallintolakiin. 

 

Muita huomautuksia 

Ympäristöministeriön mukaan hallintolainkäyttölain 2 §:ssä olisi viitattava 
myös hallintolain 64 §:n 3 momenttiin, mikäli nykyistä käytäntöä ja lakien 
viittaustekniikkaa ei muuteta. 

Helsingin hallinto-oikeus katsoo ehdotettujen tiedoksiantosäännösten edel-
lyttävän hallintolainkäyttölain 55 §:n viittaussäännöksen muuttamista. 

Kouvolan hallinto-oikeuden mukaan alaikäisen puhevallan käytön ikäraja 
tulisi selkeyssyistä olla vastaava hallintolainkäyttölain 18 §:n 3 momentis-
sa. 

Suomen Oikeusapulakimiehet ry ehdottaa, että uudistuksen yhteydessä 
muutettaisiin hallintolainkäyttölain 21 §:n 1 momentin säännöstä valtakir-
jan esittämisvelvollisuuden osalta siten, että säännös olisi yhtenevä hallin-
tolakiehdotuksen 12 §:n 1 momentin kanssa. Asianajajien ja yleisten oike-
usavustajien asettaminen erityisasemaan lakiasiaintoimistojen lakimiehiin 
ja muihin avustajiin nähden loukkaa yhdenvertaisuusperiaatetta. 
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5. ERÄITÄ MUITA EHDOTUKSIA JA KOMMENTTEJA 

 

Oikaisuvaatimusmenettely 

Valtiovarainministeriö toteaa, että oikaisumenettely on tullut viimeaikaisen 
lainsäädäntökehityksen myötä kiinteäksi ja yleiseksi osaksi hallinto-
oikeudellista muutoksenhakujärjestelmää useissa keskeisissä asiaryhmissä. 
Hallintolain jatkovalmistelussa olisikin harkittava, pitäisikö oikaisumene t-
telystä ottaa ehdotettuja tarkemmat säännökset hallintolakiin. Tällaisia 
saattaisivat säännökset seuraavista asioista: 

- voidaanko oikaisuvaatimus erityissääntelyn puuttuessa tehdä myös tar-
koituksenmukaisuusperusteella; 

- oikaisuvaatimuksen sisältö; ja 

- hallintolakiehdotuksessa esitettyjä tarkemmat säännökset oikaisukeinon 
käyttämistä koskevista ohjeista ja erityisesti valitusosoituksen korjaa-
mista analogisesti vastaavien oikaisuvaatimusohjeita koskevat sään-
nökset. 

Helsingin hallinto-oikeuden mukaan jatkovalmistelussa olisi syytä käydä 
hallintolain säännöksiä lävitse erityisesti sen selvittämiseksi, vo idaanko 
niitä oikaisuvaatimuksen tekijän tai muun asianosaisen kannalta pitää riit-
tävät oikeusturvan takeet antavina oikaisuvaatimusmenettelyssä. Ainakin 
lakiehdotuksen 34 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohtien poikkeussäännökset olisi 
jätettävä oikaisumenettelyssä soveltamatta. Myöskään 21 §:n 3 momentin 
säännöksen soveltaminen ei liene mahdollista tilanteessa, jossa oikaisuoh-
jaus on ollut virheellinen oikaisuasian käsittelevän viranomaisen nimeämi-
sen osalta ja oikaisuvaatimus on toimitettu oikaisuvaatimusajassa oi-
kaisuohjeessa mainitulle viranomaiselle eikä siirto ole ehtinyt tapahtua en-
nen määräaikaa. Oikaisuvaatimus lienee katsottava mainitussa tilanteessa 
tehdyn ajoissa, vaikka toimivaltainen viranomainen ei olekaan 3 momen-
tista poiketen saanut asiakirjaa määräajassa. 

Kuopion hallinto-oikeus kehottaa harkitsemaan jatkovalmistelussa pakolli-
sen oikaisumenettelyn käyttöönottamista laajemmin kuin nykyisin on sää-
detty. 

 

Julkisoikeudellisen saamisen viivästyskorko ja vanhentuminen sekä julkisoikeudellisen pe-
rusteettoman edun palauttaminen 
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Korkein hallinto-oikeus kiinnittää huomiota siihen, ettei esitysluonnos si-
sällä säännöksiä esimerkiksi julkisoikeudellisen saatavan viivästyskorosta 
eikä perusteettoman edun palauttamisesta hallintoasioissa. Vallitsevaa oi-
keustilaa ei voida pitää kaikilta osin ongelmattomana. Näitä kysymyksiä 
koskevat lainsäädännön täydennykset olisikin otettava erikseen valmistel-
tavaksi. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus pitää sinänsä perusteltuna ratkaisuna, ettei 
hallintolakiin ole ehdotettu otettavaksi säännöksiä julkisoikeudellisen pe-
rusteettoman edun palauttamisesta. Tämä ei kuitenkaan poista näiden ky-
symysten pikaisen sääntelemisen tarvetta. 

Kansaneläkelaitoksen opintotukikeskus pitää takaussaatavien ja takaisinpe-
rittävien etuuksien vuoksi hyvänä ratkaisuna, että julkisoikeudellisista saa-
tavista ja niiden vanhentumisesta säädetään oma lakinsa. 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen näkemyksen mukaan perusteettoman 
edun palauttamista koskevat säännökset olisi voitu sisällyttää jo ehdotet-
tuun hallintolakiin eikä säätää niistä vasta myöhemmin toteutettavassa jul-
kisoikeudellisia saatavia koskevassa laissa. 

AKAVA pitäisi tarkoituksenmukaisena, että julkisoikeudellisten saatavien 
korosta säädettäisiin yleislaissa. AKAVA mainitsee lausunnossaan kor-
keimman hallinto-oikeuden antaneen useita ratkaisuja, joissa todetaan, että 
virkasuhteesta johtuville palkkasaataville ei makseta minkäänlaista korkoa. 
Tämä asettaa valtion ja kunnan palveluksessa olevat eriarvoiseen asemaan. 

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry pitää esityksen puutteena sitä, ettei la-
kiin ole ehdotettu sisällytettäväksi säännöksiä julkisoikeudellisista saami-
sista. Yhdistys huomauttaa, että palkansaajien keskusjärjestöt ovat esittä-
neet oikeusministeriölle muutosta korkolakiin, jotta perusteeton eriarvoi-
suus viranhaltijoiden ja työsuhteisten palkkasaamisen viivästyskorkoseu-
raamuksista poistettaisiin. 

 

Hallintopäätöksen täytäntöönpano 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus katsoo, että yhtenäisen täytäntöönpanojär-
jestelmän kehittäminen vaatii erityisen paljon harkintaa. Täytäntöönpano-
säännökset tuskin kuitenkaan poikkeavat niinkään paljon toisistaan kuin 
hallintopäätökset ja erilaiset hallintotoimet. Täytäntöönpanoon ryhtymisel-
le voitaisiin kuitenkin olettaa vaadittavan jonkinlaisia yhtenäisiä, määritel-
tävissä olevia tunnusmerkkejä, jotka olisi luontevinta ottaa hallintolakiin. 
Asianosaisen kannalta on usein hyvinkin tärkeää, että hänen vireillepanon-
sa kautta aikaansaatu hallintopäätös todella toteutuu. Toisaalta viranoma i-
sella saattaa toisissa tilanteissa olla varsin perusteltuakin olla ryhtymättä 
päätöksen täytäntöönpanotoimiin ilman, että viranomainen tekee asiassa 
uuden päätöksen. Yleisten säännösten säätäminen ei luonnollisestikaan 
poistaisi tarvetta erilaisten täytäntöönpanoa koskevien säännösten sisällyt-
tämisestä erityislakeihin. 
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Uudenmaan ympäristökeskus pitää lakiehdotuksen puutteena, että päätök-
sen täytäntöönpanoa koskevat säännökset jäisivät edelleen hallintolainkäyt-
tölakiin, vaikka ne hallintoasioita koskevina luontevasti kuuluisivat hallin-
non yleislakiin. 

 

Päätöksen oikeusvoimaisuus 

Itä-Suomen ympäristölupavirasto katsoo, että hallintolaissa tulisi käsitellä 
oikeusvoimavaikutusta, koska se jossain määrin poikkeaa niin lainkäyttö- 
kuin hallintolainkäyttömenettelyssä annettujen päätösten oikeusvoimava i-
kutuksesta. Tällä on merkitystä lainvoimaisen päätöksen viivytyksettömän 
saamisenkin kannalta. Jos hallintoviranomainen on jättänyt asian tutkimat-
ta, hallintotuomioistuin toimivaltasäännöksiin viitaten ei yleensä myönnä 
lupaa, vaan palauttaa asian sen tutkimatta jättäneelle toimivaltaiselle viran-
omaiselle. 

 

Esittelijän oikeudet, velvollisuudet ja vastuu 

Keski-Suomen ympäristökeskus pitäisi tarpeellisena ottaa hallintolakiin 
säännökset esittelijän oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista. Lakiin tu-
lisi lisäksi sisällyttää viittaus myös asiakirjojen saatavuuteen. 

 

Laillisuusvalvontaa koskevan käytännön yhtenäistäminen 

Oikeusasiamies nostaa esille ajatuksen siitä, että ylimpien laillisuusvalvoji-
en harjoittamassa laillisuusvalvonnassa noudatettavista menettelysäännök-
sistä voisi olla syytä säätää samansisältöisesti erityisessä laillisuusvalvon-
talaissa. Tällainen ylimpien laillisuusvalvojien yhteinen oma menettelyta-
palaki voitaisiin rakentaa vaikkapa oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen 
nykyisen tehtävienjakolain pohjalle. Asianomaisessa laissa voitaisiin sää-
tää tarkemmin myös siitä, miltä osin hallintolain säännökset tulisivat mah-
dollisesti koskemaan ylimpien laillisuusvalvojien harjoittamaa laillisuus-
valvontaa. 

 

Riitaisten asioiden saattaminen ensi asteena tuomioistuinten käsiteltäväksi 

Suomen Oikeusapulakimiehet ry esittää harkittavaksi, olisiko sellaiset ha l-
lintoasiat saatettava ensi asteena tuomioistuimen ratkaistavaksi, missä jul-
kiset ja yksityiset edut ovat voimakkaasti ristiriidassa ainakin silloin, kun 
yksityinen asianosainen kiistää hallintoviranomaisen näkemyksen ja hallin-
totoimen edellytykset. 
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LAUSUNTOPYYNTÖ 
 

Oikeusministeriössä on valmistunut luonnos hallituksen esitykseksi hallintolaiksi ja laiksi hal-
lintolainkäyttölain muuttamisesta. Oikeusministeriö pyytää jakelussa mainittuja antamaan 
20.11.2001 mennessä lausuntonsa liitteenä olevasta esitysluonnoksesta.  
 
Ministeriöitä pyydetään samalla arvioimaan oman hallinnonalansa lainsäädännön välttämät-
tömät muutostarpeet ehdotetun hallintolain kannalta. Muutostarpeita aiheutuu suurimmaksi 
osaksi siitä, että erityislainsäädäntöön sisältyvät viittaukset hallintomenettelylain, asiakirjain 
lähettämisestä annetun lain ja tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain osittaiseen sovel-
tamiseen joudutaan tarkistamaan teknisesti siten, että ne ovat yhdenmukaisia ehdotetun hal-
lintolain kanssa. Lisäksi eri hallinnonaloilla tulisi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä vähentä-
mään ehdotetun hallintolain kanssa ristiriitaista ja päällekkäistä sääntelyä. Säädöstasoa 
koskevassa arvioinnissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota perustuslain 80 §:n 1 momenttiin, 
joka edellyttää yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista säätämistä lailla. Lainsää-
dännön muutostarpeita koskevat selvitykset pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle 
15.1.2002 mennessä.  
 
Lausunto ja lainsäädännön muutostarpeita koskeva selvitys pyydetään toimittamaan osoit-
teeseen: Oikeusministeriö, PL 1, 00131 HELSINKI. 
 
Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo, puh. 1825 7690 (mat-
ti.niemivuo@om.fi), lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, puh. 1825 7674 (eija.siitari-
vanne@om.fi) ja tutkija Marietta Keravuori, puh. 1825 7707 (marietta.keravuori@om.fi). 
Mahdollisesti tarvittavia esitysluonnoksen lisäkappaleita voi pyytää toimistosihteeri Helmi 
Paulukselta, puh. 1825 7691. 

 
  
 
 
 Ylijohtaja  Pekka Nurmi 
 
 
 
 
Uudistuksen taustaa 
  

Hallintoasian käsittelyä koskevat perussäännökset sisältyvät vuoden 1983 alusta voimaan 
tulleeseen hallintomenettelylakiin (598/1982). Laki on muodostanut hyvän pohjan viran-
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omaisasioinnissa noudatettavalle menettelylle ja sen soveltamisesta saadut kokemukset ovat 
yleisesti ottaen olleet hyviä.  
 
Hallinnon rakenteet ja toimintatavat ovat uudistuneet nopeasti 1990-luvun aikana. Kehityk-
sen myötä julkisen vallan tehtävät ovat monipuolistuneet, laajentuneet ja monimutkaistuneet. 
Samalla hallinto on muuttunut entistä avoimemmaksi ja palvelukeskeisemmäksi. Oman li-
sänsä muuttuvaan hallintoon on tuonut Euroopan unionin jäsenyys. Kehityksen seurauksena 
esille on noussut monia sellaisia ongelmia, joihin ei ole ollut mahdollista varautua hallintome-
nettelylakia säädettäessä.  
 
Uudistamishankkeen keskeisenä lähtökohtana voidaan pitää vuoden 1995 voimaan tulleen 
perusoikeusuudistuksen yhteydessä perusoikeusluetteloon lisättyjä säännöksiä oikeudesta 
hyvään hallintoon ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Nykyisin perustuslain 21 §:ään 
sisältyvät säännökset ilmentävät vaatimuksia viivytyksettömästä ja asianmukaisesta viran-
omaistoiminnasta sekä hallinnollisessa päätöksenteossa noudatettavista keskeisistä menet-
telyllisistä oikeusturvatakeista. Pykälä sisältää myös lainsäätäjään kohdistuvan toimeksian-
non hyvän hallinnon takeiden turvaamisesta lailla.  
 
Perustuslaillinen toimeksianto edellyttää, että hallintoasian käsittelyä koskeva yleinen lain-
säädäntö tarkistetaan kokonaisuudessaan ja saatetaan vastaamaan nykyisen yhteiskunnan 
vaatimuksia sekä kansainvälistä oikeuskehitystä. Hallintoasian käsittelyä koskeva yleinen 
lainsäädäntö ehdotetaan koottavaksi yhtenäiseen hallintolakiin.  
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- Kriminaalipoliittinen osasto 
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 Puolustusministeriö 
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 Opetusministeriö 
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 Kauppa- ja teollisuusministeriö 
 Sosiaali- ja terveysministeriö 
 Työministeriö 
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 Eduskunnan kanslia 
 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia 
 Valtion tilintarkastajain kanslia 
 Valtiontalouden tarkastusvirasto 
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 Korkein oikeus 
 Korkein hallinto-oikeus  
  
 Markkinatuomioistuin 
 Työtuomioistuin 
 Vakuutusoikeus 
  
 Helsingin hallinto-oikeus  
 Turun hallinto-oikeus  
 Hämeenlinnan hallinto-oikeus  
 Vaasan hallinto-oikeus  
 Kouvolan hallinto-oikeus 
 Kuopion hallinto-oikeus  
 Oulun hallinto-oikeus 
 Rovaniemen hallinto-oikeus  
  
 Kutsunta-asiain keskuslautakunta 
 Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta 
 Opintotuen muutoksenhakulautakunta 
 Potilasvahinkolautakunta 
 Valtion tilintarkastuslautakunta 
 Virkamieslautakunta 
 Ylioppilastutkintolautakunta  
 
 Etelä-Suomen lääninhallitus 
 Länsi-Suomen lääninhallitus 
 Itä-Suomen lääninhallitus 
 Oulun lääninhallitus 
 Lapin lääninhallitus 
 
 Länsstyrelsen på Åland 
 Ålands landskapsstyrelse 
 
 Saamelaiskäräjät 
  

Ajoneuvohallintokeskus 
Kilpailuvirasto 
Patentti- ja rekisterihallitus 
Rahoitustarkastus 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus 
Suomen Autokatsastus Oy 

 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
Tiehallinto 
Ulkomaalaisvirasto 
Valtiokonttori 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
Verohallitus 
Väestörekisterikeskus 
Vähemmistövaltuutetun toimisto 

 
Puolustusvoimien pääesikunta 
Rajavartiolaitos 
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Kirkkohallitus 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko 
Suomen ortodoksinen kirkkokunta 

 
Kansaneläkelaitos  

- pääkonttori  
- opintotukikeskus 
- Oulun toimisto 

 Suomen Pankki 
 Työterveyslaitos 
 

Eteläinen tullipiiri 
Helsingin maistraatti 
Helsingin verotoimisto 
Kuopion työsuojelupiiri 
Oulun maistraatti 
Pirkanmaan maanmittaustoimisto 
Pohjois-Savon metsäkeskus 
Tampereen verotoimisto 
Turun työvoimatoimisto 
Uudenmaan työsuojelupiiri 
Vantaan oikeusaputoimisto 
 
Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 
Pirkanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 
Etelä-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 
Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus 
Lapin työvoima- ja elinkeinokeskus 

 
Uudenmaan ympäristökeskus 
Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Keski-Suomen ympäristökeskus 
 
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto 
Itä-Suomen ympäristölupavirasto 
Pohjois-Suomen ympäristölupavirasto 

 
Helsingin yliopisto 
Joensuun yliopisto 
Tampereen yliopisto 
Turun yliopisto 

 
Geodeettinen laitos 
Ilmailulaitos 
Ilmatieteenlaitos 
Kasvintuotannon tarkastuskeskus 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 
Lääkelaitos 
Maanmittauslaitos 
Merenkulkulaitos 
Metsähallitus 
Ratahallintokeskus 
Senaattikiinteistöt 
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Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 
Tieliikelaitos 
Tullilaitos 
Turvatekniikan keskus 
Valtion elokuvatarkastamo 
Viestintävirasto 

 
Keskuskauppakamari 
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK r.y. 
Suomen Yrittäjät r.y. 
Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliitto 

 
Suomen Kuntaliitto 
Kunnallinen työmarkkinalaitos 
Kuntien eläkevakuutus 
Kuntien takauskeskus 
 
Helsingin kaupunki 

- kanslia 
- terveysvirasto 

 Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontavirasto 
 Tampereen kaupunki 

Turun kaupunki 
Vaasan kaupunki 
 
Uudenmaan liitto 
Savon liitto 
 
Invalidiliitto r.y. 
Kuurojen liitto r.y. 
Näkövammaisten keskusliitto r.y.  
 
Elokuvasäätiö 
Finnvera Oyj 
Inspecta Oy 
Polartest Oy 
Raha-automaattiyhdistys 
SFS-Sertifiointi Oy 
SGS-Fimko Oy 
Suomen Posti Oy 

 Öljysuojarahasto  
 

Juridiska Föreningen i Finland r.y. 
Suomalainen Lakimiesyhdistys r.y. 
Suomen Asianajajaliitto 
Suomen Demokraattiset Lakimiehet r.y. 
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura r.y. 
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