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Oikeusministeriölle

Oikeusministeriö asetti 26. päivänä syyskuuta 2007 hallintolainkäytön kehittämistä varten toimikunnan (hallintolainkäyttötoimikunta). Toimikuntaa avustamaan asetettiin 6. päivänä helmikuuta
2008 työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää ja arvioida hallintolainkäyttölain (586/1996) nykyisten
menettelysäännösten toimivuus ja niiden tarkistamis- ja täydentämistarpeet. Työryhmän oli toimeksiantonsa mukaisesti työskenneltävä yhteistyössä toimikunnan kanssa.
Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin professori Olli Mäenpää. Työryhmän jäseniksi kutsuttiin
hallintoneuvos Matti Pellonpää korkeimmasta hallinto-oikeudesta, ylituomari Hannu Renvall Turun
hallinto-oikeudesta, ylituomari Veijo Tarukannel Kuopion hallinto-oikeudesta, hallinto-oikeustuomari Antti Pekkala Rovaniemen hallinto-oikeudesta, hallinto-oikeustuomari Ann-Mari Pitkäranta Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta (myöhemmin kehittämispäällikkö oikeusministeriön oikeushallinto-osastolta), vakuutusoikeustuomari Kari Uusitalo vakuutusoikeudesta, puheenjohtaja Outi
Antila työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta (myöhemmin osastopäällikkö sosiaali- ja
terveysministeriöstä, jäsenenä 13.9.2010 saakka), lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne oikeusministeriön lainvalmisteluosastolta (myöhemmin hallintoneuvos korkeimmasta hallinto-oikeudesta),
lainsäädäntöneuvos Arja Manner oikeusministeriön lainvalmisteluosastolta, erityisasiantuntija Liisa
Heikkilä oikeusministeriön oikeushallinto-osastolta (myöhemmin hallinto-oikeustuomari Helsingin
hallinto-oikeudesta), kansliapäällikkö (myöhemmin hallintoneuvos) Riitta Mutikainen korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja oikeusaputoimen johtaja Liisa Vehmas Helsingin oikeusaputoimistosta.
Työryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi kutsuttiin oikeusasiamiehensihteeri Pasi Pölönen eduskunnan
oikeusasiamiehen kansliasta, hallinto-oikeustuomarit Juha Rautiainen ja Janne Aer Helsingin hallinto-oikeudesta sekä markkinaoikeustuomari Anne Ekblom-Wörlund markkinaoikeudesta.
Työryhmän sihteereinä toimivat työryhmän jäsenet Ann-Mari Pitkäranta ja Arja Manner sekä aiemmin asetetun hallintolainkäyttötoimikunnan sihteerit tohtorikoulutettava Ida Koivisto Helsingin
yliopistosta (sivutoiminen sihteeri) sekä tutkija (myöhemmin lainsäädäntösihteeri) Minna Laherto,
lainsäädäntöneuvos Pirjo Marela (31.12.2009 saakka) ja lainsäädäntösihteeri Virpi Ikkelä (1.2.2010
alkaen) oikeusministeriön lainvalmisteluosastolta.
Työryhmä on ottanut nimekseen prosessityöryhmä. Työryhmä on kokoontunut kaikkiaan 41 kertaa
ja sillä on lisäksi ollut työnsä aikana kuusi yhteiskokousta hallintolainkäyttötoimikunnan kanssa.
Oikeusministeriö on 19. päivänä elokuuta 2009 pidentänyt työryhmän määräaikaa niin, että se päättyy 31. päivänä joulukuuta 2010.
Työn aikana työryhmä on järjestänyt neljä kuulemistilaisuutta 25. ja 26. päivänä toukokuuta 2009.
Kuulemistilaisuuksiin osallistuivat hallintoneuvos Pirkko Ignatius korkeimmasta hallinto-oikeudesta, apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta, esittelijäneuvos Marjo Mustonen valtioneuvoston oikeuskanslerin virastosta, kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja
kirkkohallituksesta, ylituomari Marjatta Mäenpää Helsingin hallinto-oikeudesta, ylituomari Heikki

Jukarainen Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta, ma. ylituomari Tuomas Lehtonen Kouvolan hallintooikeudesta, hallinto-oikeustuomari Päivi Toivanen Kuopion hallinto-oikeudesta, ylituomari Marja
Mattila Oulun hallinto-oikeudesta, ylituomari Pirkko Wesslin-Nenonen Rovaniemen hallintooikeudesta, ylituomari Hannu Renvall Turun hallinto-oikeudesta, ylituomari Liisa Talvitie Vaasan
hallinto-oikeudesta, ylituomari Kimmo Mikkola markkinaoikeudesta, ylituomari Timo Havu vakuutusoikeudesta puheenjohtaja Hannu Hakkola tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta,
puheenjohtaja Outi Antila työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta, toimistopäällikkö Olli
Häkkinen työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnasta, puheenjohtaja Silja Romo sosiaaliturvan
muutoksenhakulautakunnasta, hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo sosiaali- ja terveysministeriöstä,
ylitarkastaja Tiina Nuutinen sisäasiainministeriöstä, lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola sisäasiainministeriöstä, hallitussihteeri Satu Sundberg ympäristöministeriöstä, ylitarkastaja Pekka Martin
Maahanmuuttovirastosta, johtava tuloksellisuustarkastaja Anne Hamppula-Luoto Valtiontalouden
tarkastusvirastosta, johtava veroasiantuntija Erja-Maija Keskinen-Suvitie Verohallinnosta sekä asianajaja Kai Kuusi Suomen Asianajajaliitosta.
Kuulemistilaisuudesta estyneet opintotuen muutoksenhakulautakunta ja Eläketurvakeskus antoivat
työryhmälle kirjalliset lausunnot. Työryhmä on lisäksi saanut pyynnöstään kirjalliset lausunnot professori Heikki Kullalta, professori Teuvo Pohjolaiselta sekä yliassistentti Kirsi Kuusikolta.
Muutostarpeiden kartoittamisen avuksi työryhmä on teettänyt kaksi kyselyä: hallintotuomioistuinten lainkäyttöhenkilökunnalle keväällä 2008 ja hallintotuomioistuimissa toimineille asiamiehille ja
avustajille keväällä 2009. Lisäksi on laadittu tapaustutkimus oikeudenkäyntikuluja koskevasta Helsingin hallinto-oikeuden, vakuutusoikeuden ja markkinaoikeuden käytännöstä kesällä 2009. Kyselyistä laaditut raportit on jo julkaistu oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä sarjassa. Oikeudenkäyntikuluselvityksestä laadittu raportti on julkaistu prosessityöryhmän välimietinnön liitteenä.
Hallintolainkäyttötoimikunnan on sen asettamiskirjeessä edellytetty antavan välimietinnön hallintolainkäytön yleisten menettelysäännösten uudistamisesta. Toimikunnan ja työryhmän työnjaosta johtuen välimietintö on valmisteltu prosessityöryhmässä, mutta käsitelty yhteistyössä toimikunnan
kanssa. Prosessityöryhmä on luovuttanut välimietinnön oikeusministeriölle 31. päivänä joulukuuta
2009 (Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2009:19). Välimietinnössä on esitetty havaintoja hallintolainkäyttölain menettelysäännösten kehittämistarpeista.
Oikeusministeriö pyysi välimietinnöstä lausuntoa 67 viranomaiselta ja yhteisöltä. Lausunnon antoi
50 tahoa. Lausuntotiivistelmä ”Hallintolainkäytön kehittäminen, Lausuntotiivistelmä prosessityöryhmän välimietinnöstä” on julkaistu oikeusministeriön julkaisussa (Oikeusministeriön mietintöjä
ja lausuntoja 63/2010). Lähes kaikki lausunnonantajat ilmaisivat kannattavansa työryhmän esittämiä
tavoitteita selkeyttää ja täsmentää hallintolainkäyttöä koskevia menettelysäännöksiä. Useat lausunnonantajat totesivat, että pääpiirteissään nykyinen hallintolainkäyttölaki on toiminut hyvin, mutta
säännösten selkeyttämiselle ja täydentämiselle on myös tarvetta. Valtaosa lausunnonantajista kannatti kokonaan uuden lain säätämistä, jos säännösmuutoksia tulee paljon.
Prosessityöryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti selvittänyt ja arvioinut hallintolainkäyttölain
(586/1996) nykyisten menettelysäännösten toimivuutta ja niiden tarkistamis- ja täydentämistarpeita.
Työryhmä esittää mietinnössään uuden lain säätämistä. Uusi laki korvaisi nykyisin voimassa olevan
hallintolainkäyttölain. Hallintoasioita koskevasta oikeudenkäynnistä säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin ja informatiivisemmin. Keskeisiä hallintoprosessin periaatteita ei ole kuitenkaan tarkoitus
muuttaa. Uudistus selkeyttäisi oikeudenkäyntiä oikeudenkäynnin osapuolten kannalta sekä osaltaan
vahvistaisi hallinto-oikeuksien asemaa yleisinä ensi asteen hallintotuomioistuimina.
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja
siihen liittyväksi lainsäädännöksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Se korvaisi nykyisin voimassa olevan hallintolainkäyttölain. Uudessa laissa säädettäisiin hallintoasioita koskevasta oikeudenkäynnistä nykyistä täsmällisemmin ja informatiivisemmin.
Tarkoituksena ei ole muuttaa keskeisiä hallintoprosessin periaatteita.
Yleisestä valitusoikeudesta säädettäisiin nykyistä kattavammin. Ehdotetun lain mukaan
viranomaisen tekemästä hallintopäätöksestä tai oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä saa valittaa hallintotuomioistuimeen riippumatta päätöksentekijän organisatorisesta asemasta. Viranomaiseen rinnastettaisiin myös yksityinen sen hoitaessa julkista hallintotehtävää.
Hallinto-oikeuden asemaa ensimmäisenä oikeusasteena vahvistettaisiin. Ehdotetun lain
mukaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitettaisiin suoraan vain valtioneuvoston
yleisistunnon antamista hallintopäätöksistä, joten muutoksenhaku ministeriöiden päätöksistä ohjautuisi uuden lain mukaan hallinto-oikeuteen.
Päätöksen tehneen viranomaisen velvollisuuksia oikeudenkäynnin osapuolena täsmennettäisiin määrittelemättä tätä viranomaista kuitenkaan muodollisesti yksityisen asianosaisen vastapuoleksi. Laissa säädettäisiin viranomaisen velvollisuudesta vastata valituksessa esitettyihin vaatimuksiin ja esittää tuomioistuimen pyytämää lisäselvitystä.
Päätöksen tehneellä viranomaisella olisi oikeus valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä,
jolla viranomaisen päätös on kumottu tai sitä on muutettu, jos valituksen tekeminen on
tarpeen soveltamiskäytännön yhdenmukaisuuden turvaamiseksi.
Suullista käsittelyä ja muita asian selvittämistä koskevia säännöksiä täsmennettäisiin.
Uusissa säännöksissä korostuisi nykyistä enemmän suullisen käsittelyn tarpeellisuus
tosiseikkojen selvittämiseksi tai oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamiseksi.
Ehdotettuun lakiin sisältyisi myös uusia säännöksiä muun muassa suullisesta valmistelusta ja suullisen käsittely kulusta. Lisäksi lakiin sisällytettäisiin säännös tarkastuksesta,
jota voitaisiin käyttää selvittämiskeinona tosiseikkojen todentamiseksi.
Todistelua koskevia säännöksiä selkeytettäisiin ja nykyiseen lakiin sisältyviä viittauksia
oikeudenkäymiskaareen vähennettäisiin. Viittausten asemesta ehdotettuun lakiin otettaisiin hallintolainkäyttöön soveltuvat vastaavat säännökset. Todistajan esteellisyydestä
säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin.
Lakiin sisällytettäisiin säännös siitä, että tuomioistuin voi asettaa määräajan, jonka kuluessa osapuolten on toimitettava mahdollinen asiaa koskeva lisäaineisto. Jos aineistoa
toimitetaan tämän ajankohdan jälkeen, tuomioistuin voisi palauttaa sen lähettäjälle liittämättä sitä oikeudenkäyntiaineistoon.
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Päätösten tiedoksiantoa koskevia säännöksiä täsmennettäisiin nykyisestä. Pääsääntönä
olisi, että hallintotuomioistuimen päätös annettaisiin tiedoksi tavallisella kirjeellä tai
sähköisesti. Sähköinen tiedoksianto edellyttäisi yksityisen asianosaisen suostumusta.
Hallintotuomioistuin voisi käyttää todisteellista tiedoksiantoa, jos se on tarpeen asianosaisen oikeuksien turvaamiseksi tai muusta erityisestä syystä. Uutena todisteellisen
tiedoksiannon muotona olisi vastaanottotodistuksen liittäminen kirjetiedoksiantoon.
Hallintotuomioistuimen väliaikaista täytäntöönpanomääräystä koskevia säännöksiä tarkennettaisiin. Oikeudenkäynnin nopeuttamiseksi ehdotetaan, että täytäntöönpanoa koskevasta välipäätöksestä ei enää saisi erikseen valittaa siinäkään tapauksessa, että täytäntöönpanon kieltoa tai keskeytystä koskevaa hakemusta ei ole hyväksytty. Tällainen
määräys ei estä saman asian käsittelyä uudelleen samassa tuomioistuimessa.
Lakiin sisällytettäisiin uusi säännös väliaikaisesta turvaamismääräyksestä. Sen tarkoituksena olisi parantaa asianosaisen oikeusturvaa tilanteissa, joissa ei voida soveltaa päätöksen täytäntöönpanon kieltoa tai keskeytystä koskevia säännöksiä. Tällaisia tilanteita
voi syntyä esimerkiksi hallintoriita-asioissa tai silloin, kun viranomainen on hylännyt
asianosaisen hakemuksen. Hallintotuomioistuimen toimivalta turvaamismääräyksen
antamiseen koskisi sellaisia oikeuksia ja etuja, jotka voidaan vahvistaa hallintotuomioistuimen päätöksellä. Nykyisin turvaamismääräyksen antaa tällaisissakin asioissa käräjäoikeus.
Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden perusteiden arviointiin vaikuttavista seikoista säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin, mutta sääntelyn peruslähtökohtia ei
ole tarkoitus muuttaa. Viranomaisen korvausvelvollisuutta täsmennettäisiin nykyisestä
niin, että viranomaisen selvästi lainvastainen päätöksenteko aiheuttaisi yleensä korvausvastuun.
Ylimääräistä muutoksenhakua koskevaa sääntelyä uudistettaisiin nykyisestä. Kantelusta
itsenäisenä ylimääräisenä muutoksenhakukeinona luovuttaisiin ja kanteluperusteet yhdistettäisiin purkuperusteisiin. Purkua ei enää saisi hakea silloin, kun samassa asiassa on
mahdollista hakea lainvoimaisen hallintopäätöksen korjaamista hallintolain tai muun
lain nojalla. Purkua saisi hakea samassa asiassa pääsääntöisesti vain kerran. Menetetyn
määräajan palauttamisen asemesta uudessa laissa säädettäisiin uuden määräajan myöntämisestä. Uuden määräajan myöntämisen perusteet olisivat menetetyn määräajan palauttamisen perusteita suppeammat.
Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan noin kuuden kuukauden kuluttua siitä,
kun ne on hyväksytty ja vahvistettu.
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Regeringens proposition till Riksdagen
med förslag till lag om rättegången i
förvaltningsärenden och till lagstiftning som har samband med den

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL
I denna proposition föreslås det att en lag om rättegången i förvaltningsärenden ska stiftas. Denna lag ska ersätta den gällande förvaltningsprocesslagen. Den nya lagen föreslås
innehålla noggrannare och mer informativa bestämmelser om rättegången i förvaltningsärenden. Avsikten är däremot inte att de centrala principerna för förvaltningsprocessen ska ändras.
Det föreslås att den allmänna besvärsrätten ska regleras mer detaljerat än för närvarande. Enligt den föreslagna lagen får en myndighets förvaltningsbeslut eller ett beslut som
fattats med anledning av en begäran om omprövning överklagas hos förvaltningsdomstolen oavsett beslutsfattarens organisatoriska ställning. Med en myndighet jämställs
också enskilda aktörer som sköter offentliga förvaltningsuppgifter.
Förvaltningsdomstolens ställning som första rättsinstans ska stärkas. Enligt den föreslagna lagen får besvär anföras direkt hos högsta förvaltningsdomstolen endast över
sådana förvaltningsbeslut som fattats vid statsrådets plenum. Detta innebär att besvär
över ministeriernas beslut enligt den nya lagen ska anföras hos förvaltningsdomstolen.
Den myndighet vars beslut ärendet gäller har i egenskap av rättegångspart vissa skyldigheter som preciseras i den föreslagna lagen, dock utan att myndigheten formellt definieras som motpart till en enskild part. Lagen föreslås innehålla föreskrifter om myndighetens skyldighet att bemöta de yrkanden som framställts i besvären och lägga fram
sådan tilläggsutredning som domstolen begär. Den myndighet som fattat beslutet i fråga
föreslås även ha rätt att anföra besvär över det beslut genom vilket förvaltningsdomstolen har upphävt eller ändrat myndighetens beslut, om besvären behövs för att trygga en
enhetlig tillämpningspraxis.
Bestämmelserna om muntlig förhandling och andra bestämmelser som gäller ärendets
utredning ska också preciseras. I de nya bestämmelserna accentueras behovet av en
muntlig förhandling i större utsträckning än förut när det gäller att utreda omständigheterna eller trygga en rättvis rättegång. Den föreslagna lagen innehåller också nya bestämmelser bl.a. om muntlig förberedelse och om den muntliga förhandlingens förlopp.
Dessutom ska lagen utökas med en bestämmelse om sådana inspektioner som ska kunna
användas som utredningsmetod när det gäller att verifiera fakta.
Vidare föreslås det att bestämmelserna om bevisning ska förtydligas och att lagen ska
innehålla färre hänvisningar till rättegångsbalken än den gällande lagen. I stället för
hänvisningarna ska lagen utökas med motsvarande bestämmelser som lämpar sig för
förvaltningsprocessen. Lagen ska också innehålla tydligare bestämmelser om vittnesjäv
än vad som är fallet för närvarande.
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Det föreslås även att lagen ska utökas med en bestämmelse om att domstolen kan sätta
ut en tid inom vilken parterna ska lämna in eventuellt tilläggsmaterial i ärendet. Om
material lämnas in efter att denna tid löpt ut, kan domstolen returnera det till avsändaren
utan att foga det till rättegångshandlingarna.
Bestämmelserna om delgivning av beslut ska likaså preciseras. Enligt huvudregeln ska
förvaltningsdomstolens beslut delges som ett vanligt brev eller på elektronisk väg. För
elektronisk delgivning krävs dock samtycke av en enskild part. Förvaltningsdomstolen
ska vidare kunna använda bevislig delgivning om det behövs för att trygga en parts rättigheter eller av något annat särskilt skäl. En ny form av bevislig delgivning utgörs av
att delgivning som sker per brev kompletteras med ett delgivningsintyg.
Det föreslås också att bestämmelserna om förvaltningsdomstolens interimistiska verkställighetsförordnanden ska preciseras. För att rättegången ska försnabbas föreslås det
att ett interimistiskt beslut som gäller verkställigheten inte längre ska få överklagas separat ens i det fall att en ansökan om verkställighetsförbud eller avbrytande av verkställigheten inte har godkänts. Ett sådant förordnande hindrar inte att samma ärende behandlas på nytt vid samma domstol.
Dessutom ska lagen utökas med en ny bestämmelse om interimistiska säkringsförordnanden. Syftet med denna bestämmelse är att förbättra partens rättsskydd i sådana situationer där bestämmelserna om verkställighetsförbud eller avbrytande av verkställigheten
inte kan tillämpas. Sådana situationer kan uppkomma t.ex. i förvaltningstvistemål eller
då en myndighet har avslagit partens ansökan. Förvaltningsdomstolens befogenheter att
utfärda säkringsförordnanden föreslås gälla sådana rättigheter och intressen som kan
fastställas genom förvaltningsdomstolens beslut. För närvarande utfärdas säkringsförordnanden även i dessa fall av tingsrätten.
Vidare föreslås det att de omständigheter som påverkar bedömningen av grunderna för
skyldigheten att betala ersättning för rättegångskostnader ska regleras noggrannare än
för närvarande. De grundläggande principerna för regleringen kommer dock inte att
ändras. Myndigheternas ersättningsskyldighet ska dock preciseras så att uppenbart lagstridigt beslutsfattande i regel ska medföra ersättningsskyldighet för myndigheten.
Dessutom ska bestämmelserna om extraordinärt ändringssökande revideras. Klagan ska
slopas som en särskild form av extraordinärt ändringssökande och grunderna för klagan
ska inkluderas bland grunderna för återbrytande av ett laga kraft vunnet beslut. Vidare
föreslås det att återbrytande inte längre ska få sökas om det är möjligt att yrka på rättelse
av ett laga kraft vunnet förvaltningsbeslut med stöd av förvaltningslagen eller någon
annan lag. I ett och samma ärende ska återbrytande i regel få sökas endast en gång. Bestämmelserna om återställande av försutten fatalietid ska i den nya lagen ersättas med
bestämmelser om beviljande av en ny tidsfrist. Grunderna för beviljande av en ny tidsfrist föreslås vara snävare än grunderna för återställande av försutten fatalietid.
De föreslagna lagarna avses träda i kraft ca sex månader efter att de har godkänts och
blivit stadfästa.
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YLEISPERUSTELUT
1

Johdanto

Nykyisin yleiset säännökset oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ovat hallintolainkäyttölaissa (HLL, 586/1996), joka tuli voimaan 1 päivänä joulukuuta 1996. Tämän jälkeen
hallintotuomioistuinten järjestelmää on kehitetty niin, että hallinto-oikeudet toimivat
nykyisin laaja-alaisina ensi asteen hallintotuomioistuimina. Myös oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin edellytykset samoin kuin muut hallintoprosessia koskevat vaatimukset
ovat täsmentyneet hallintolainkäyttölain voimassaolon aikana.
Hallintolainkäyttölain säännösten yleispiirteisyys on turvannut sen, että niitä on voitu
soveltaa erilaisissa asiaryhmissä. Niitä on myös voitu soveltaa yleisten hallintotuomioistuinten ohella erityistuomioistuimissa ja valituksia käsittelevissä muutoksenhakulautakunnissa. Nykyisten menettelysäännösten yleispiirteisyys on kuitenkin mahdollistanut
sen, että menettely on käytännössä muodostunut erilaiseksi eri hallintotuomioistuimissa.
Yhtenä yleispiirteisyyden ongelmana on, että hallintoprosessia ei tunneta riittävästi hallintotuomioistuinten ulkopuolella. Valitusasiaansa hoitavat asianosaiset ja heidän asiamiehensä samoin kuin hallintoviranomaiset eivät aina ole selvillä prosessuaalisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.
Esityksen tarkoituksena on, että hallintoprosessia koskevia yleissäännöksiä täsmennetään ja täydennetään hallintolainkäyttölain soveltamisesta saatujen kokemusten pohjalta.
Uudistuksessa otetaan huomioon myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä tapahtunut kehitys sekä hallintoprosessille Euroopan unionin lainsäädännössä asetetut vaatimukset.

2
2.1

Nykytila
Hallintolainkäytön nykyinen sääntely

Hallintolainkäytössä noudatettavasta menettelystä säädetään yleisesti hallintolainkäyttölaissa. Hallintolainkäyttölakia koskeva hallituksen esitys annettiin eduskunnalle vuonna
1995 (HE 217/1995 vp). Ennen hallintolainkäyttölain voimaantuloa ei ollut yleislakia,
jossa olisi säädetty kattavasti menettelystä hallintotuomioistuimissa tai muissa valitusviranomaisissa. Keskeisiä lakeja olivat laki muutoksenhausta hallintoasioissa (154/1950)
ja laki ylimääräisestä muutoksenhausta hallintoasioissa (200/1966). Hallintolainkäytön
menettelysäännöksiä oli myös hallintotuomioistuinten organisaatiolaeissa. Lisäksi käytännössä nojauduttiin laajasti lähinnä oikeudenkäymiskaaresta ilmenevään lailliseen
oikeudenkäyntijärjestykseen, yleisiin oikeusperiaatteisiin sekä korkeimman hallintooikeuden oikeuskäytäntöön.
Sääntely oli puutteellista, hajanaista ja sisällöltään epäyhtenäistä. Käytännössä menettelytavat olivat muodostuneet hyvin erilaisiksi samanlaisissakin asioissa. Lainsäädännön
puutteet aiheuttivat myös sen, että yksityisten oli vaikea olla selvillä oikeuksistaan ja
velvollisuuksistaan hallintolainkäytön menettelyssä. Lisäksi hallintolainkäytön menette-
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lyä koskevassa sääntelyssä oli tarpeen ottaa huomioon lääninoikeuksien aseman vahvistuminen riippumattomina ensi asteen hallintotuomioistuimina, yleisen lainkäytön sääntelyssä tapahtuneet muutokset sekä Suomea sitoviksi tulleet kansainväliset velvoitteet.
Hallintolainkäyttöä koskevat perussäännökset sisältyivät Suomen Hallitusmuotoon. Perusoikeusuudistuksessa hallitusmuotoon sisällytettiin nykyistä perustuslain 21 §:ää vastaava oikeusturvasäännös (16 §, laki 969/1995) hyvästä hallinnosta ja oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä. Uuden perusoikeussäännöksen yhtenä taustana oli Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan säännös jokaisen oikeudesta oikeudenmukaiseen
oikeudenkäyntiin riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun
päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä.
Hallintolainkäyttölain valmistelussa pyrittiin ottamaan huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan sisältämät vaatimukset kansalliselle oikeusturvajärjestelmälle sekä sitä koskeva ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö. Suomi oli ratifioidessaan sopimuksen (SopS 19/1990), tehnyt sen 6(1) artiklaan suullista käsittelyä koskevan
varauman. Suullisen käsittelyn järjestämisvelvollisuudesta pyrittiin säätämään hallintolainkäyttölaissa niin, että säännökset vastaisivat ihmisoikeussopimuksen siihenastista
oikeuskäytäntöä. Hallintolainkäyttölain tultua voimaan suullista käsittelyä koskeva varauma poistettiin asteittain.
Hallintolainkäyttölain valmistelun aikana Suomi oli liittynyt ensin Euroopan talousalueeseen ja vuoden 1995 alussa Euroopan unioniin. Vaikka Euroopan unioni ei sääntele
lähemmin kansallista oikeusturvajärjestelmää, jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmän on
täytettävä tietyt Euroopan unionin oikeuden vaatimukset, sillä kansallisilla, viranomaisilla ja tuomioistuimilla on keskeinen asema unionin oikeuden toteuttamisen valvonnassa. Hallintolainkäyttölain valmistelussa vaikuttivat erityisesti Euroopan unionin oikeuden vaatimukset oikeudesta päästä tuomioistuimeen ja tehokkaista turvaamistoimenpiteistä.
Hallintolainkäyttölain yhtenä keskeisenä tavoitteena oli hallintolainkäytön vahvistaminen kansalaisten ja muiden yksityisten käytettävissä olevana oikeusturvamenettelynä.
Yleislailla voitiin myös keskitetysti uudistaa hallintolainkäyttöä. Uutta lakia pidettiin
johdonmukaisena jatkona hallintolainkäytön kehittämistyölle ja samalla pohjana menettelyn tulevalle kehittämiselle.
Hallintolainkäytössä on kyse oikeudenkäynnistä, joten sillä on yhteyksiä sekä riita- että
rikosprosessiin. Hallintolainkäyttö ja yleinen lainkäyttö tähtäävät samoihin tavoitteisiin:
oikeusriidan ratkaisemiseen, oikeussuojan antamiseen sekä sen vahvistamiseen, mikä on
lainmukaista. Yleensä tämä tapahtuu tuomioistuimiksi organisoiduissa viranomaisissa.
Yleistä lainkäyttöä sääntelevän oikeudenkäymiskaaren säännökset ovatkin olleet useiden hallintolainkäyttölain säännösten lähtökohtana.
Hallintolainkäyttölakia valmisteltaessa pidettiin kuitenkin myös tärkeänä, ettei hallintomenettelyn ja hallintolainkäyttömenettelyn kesken muodostu jyrkkää eroa. Tämän
katsottiin perustuvan lähinnä siihen, että muutoksenhaku merkitsee hallintoasian uudelleen käsittelyä tietyssä laajuudessa, joten samankaltaiset oikeusturvatekijät tulee ottaa
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huomioon sekä hallintovaiheessa että muutoksenhakuvaiheessa. Hallintolainkäyttölain
valmistelussa kiinnitettiinkin huomiota myös hallintomenettelyä yleislakina sääntelevän
tuolloin voimassa olleen hallintomenettelylain (598/1982) säännöksiin. Yleiset säännökset hallintoasian käsittelystä ovat nykyisin hallintolaissa (434/2003).
Hallintolainkäyttölaki on yleislaki, jota sovelletaan, jollei muussa laissa toisin säädetä.
Se sisältää keskeiset säännökset valituksesta ja eräistä muista hallintolainkäytön piiriin
kuuluvista oikeusturvakeinoista sekä niiden käsittelyssä noudatettavasta menettelystä.
Laki jakaantuu neljään osaa, joista ensimmäinen sisältää yleiset säännökset, toisessa
osassa säädetään valituksen tekemisestä ja käsittelystä, lain kolmas osa koskee muita
hallintolainkäytön oikeussuojakeinoja kuin valitusta ja neljännessä osassa ovat erityiset
säännökset.
Hallintolainkäyttölakia sovelletaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa, alueellisissa hallinto-oikeuksissa ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuimessa, vakuutusoikeudessa,
markkinaoikeudessa hankinta-, kilpailu- ja energiamarkkina-asioiden käsittelyssä, työtuomioistuimessa työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamista koskevista päätöksistä ja työneuvoston eräissä poikkeuslupa-asioissa antamista ratkaisuista tehtyjen valitusten käsittelyssä, sekä muutoksenhakulautakunnissa ja hallintoviranomaisissa hallintopäätöksistä tehtyjen valitusten käsittelyssä.
Hyväksyessään lain eduskunta antoi lausuman (EV 75/1996 vp), jonka mukaan eduskunta edellytti, että hallintolainkäyttölain tarkoituksen ja periaatteiden toteutumiseksi
kullakin hallinnonalalla erikseen tarkistetaan voimassa oleviin lakeihin ja asetuksiin
sisältyvät valitusmenettelysäännökset. Ne on tilanteen mukaan joko yhdenmukaistettava
hallintolainkäyttölain kanssa, poistettava tarpeettomina tai muutettava tarpeellisilta osin
viittauksiksi hallintolainkäyttölain säännöksiin. Muuhun lainsäädäntöön sisältyviä muutoksenhakusäännöksiä onkin useissa tapauksissa tarkistettu, mutta edelleen on voimassa
myös hallintolainkäyttölaista poikkeavia säännöksiä.
Hallintolainkäyttölaissa on lähtökohtana, että hallintopäätökseen saa hakea muutosta
valittamalla riippumatta siitä, mikä viranomainen on tehnyt päätöksen. Tämä koskee
hallintolainkäyttölain mukaan kuitenkin vain muutoksenhakua valtioneuvoston tai sen
alaiseen organisaatioon kuuluvan valtion viranomaisen, kunnallisen tai kirkollisen viranomaisen taikka Ahvenanmaan maakunnan viranomaisen tekemään päätökseen. Jos
toimivalta hallintopäätöksen tekemiseen on laissa annettu esimerkiksi yksityisoikeudelliselle yhteisölle tai muulle kuin laissa tarkoitetulle valtion toimielimelle, valitusoikeudesta on säädettävä erikseen.
Hallintolainkäyttölain säännökset perustuvat pääosin aikaisempaan lainsäädäntöön ja
sen pohjalta syntyneeseen oikeuskäytäntöön. Lakiin sisältyi kuitenkin myös uudistuksia.
Yhtenä keskeisenä muutoksena aikaisempaan sääntelyyn verrattuna on, että luovuttiin
aikaisemman lainsäädännön mukaisesta pääsäännöstä, jonka mukaan valitus valtion
alemman hallintoviranomaisen päätöksestä tehtiin ylemmälle hallintoviranomaiselle.
Hallintolainkäyttölaissa on lähtökohtana kaksiasteinen hallintotuomioistuinjärjestelmä,
jossa ensi asteen yleisinä hallintotuomioistuimina toimivat hallinto-oikeudet (hallintolainkäyttölain voimaantullessa lääninoikeudet). Tämän lähtökohdan mukaisesti valitus
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viranomaisen päätöksestä tehdään hallinto-oikeuteen, jollei muualla erikseen toisin säädetä. Laissa painotettiin hallinto-oikeuksien asemaa ensimmäisenä oikeusasteena myös
niin, että muutoksenhaku hallintoviranomaisten päätöksistä voisi vain poikkeuksellisesti
ohjautua suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Hallintolainkäyttölain yhtenä keskeisenä tavoitteena oli turvata Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaan sisältyvä vaatimus asianosaisen oikeudesta suulliseen käsittelyyn ja lisätä oikeudenkäyntien suullisuutta hallintotuomioistuimissa. Lain mukaan hallintotuomioistuin voi toimittaa suullisen käsittelyn, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi. Laissa säädetään myös ensimmäisenä oikeusasteena toimivan hallintotuomioistuimen velvollisuudesta järjestää suullinen käsittely yksityisen asianosaisen pyynnöstä.
Suullinen käsittely voidaan asianosaisen pyynnöstä huolimatta evätä laissa säädetyillä
perusteilla.
Hallintolainkäyttölakiin sisällytettiin myös uudet säännökset oikeudenkäyntikulujen
korvaamisesta. Niiden lähtökohtana on, että hävinnyt osapuoli velvoitetaan korvaamaan
vastapuolen kulut, jos asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, että
hän joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Osapuoleen rinnastetaan
hallintoviranomainen, jonka päätökseen muutosta haetaan. Yksityistä asianosaista ei
kuitenkaan voida velvoittaa korvaamaan valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön oikeudenkäyntikuluja, ellei hän ole esittänyt ilmeisen perusteettomia vaatimuksia.
Hallintolainkäyttölakiin on tehty eräitä tarkistuksia muiden lakien muuttamisen yhteydessä. Lisäksi lakiin lisättiin korkeimman hallinto-oikeuden esityksen pohjalta vuonna
2005 säännökset valitusluvan myöntämisen perusteista samalla kun valituslupajärjestelmää jonkin verran laajennettiin. Säännökset siitä, missä asioissa tarvitaan valituslupa
muutoksenhaussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, eivät kuitenkaan sisälly hallintolainkäyttölakiin, vaan ne ovat muussa lainsäädännössä.
Hallintolainkäyttölain säännösten yksityiskohtaisuuden tasoon vaikuttivat ensisijaisesti
käytäntöön perustuvat käsitykset siitä, millaisia säännöksiä hallintolainkäytössä tarvitaan. Lain perusteluissa todettiin, että hallintolainkäytön tulee lainkäyttömenettelynä
olla yksityiskohtaisemmin säänneltyä kuin hallintomenettelyn.
Hallintolainkäytön yleissäännöksiä ei kuitenkaan laadittu yhtä yksityiskohtaisiksi kuin
oikeudenkäymiskaaren säännökset, sillä hallintoprosessissa menettely on pääosin kirjallista.. Huomioon otettiin myös, että hallintolainkäytön järjestelmä on organisatorisesti
monipiirteisempi kuin yleisen lainkäytön järjestelmä. Lisäksi tavoitteena oli säilyttää
sääntelyssä sellainen joustavuus, että yksityiset henkilöt voivat edelleen hoitaa muutoksenhakuasiansa yleensä itse ilman erityistä oikeudellista apua.
Lakiin otettiin hallintoprosessia koskevat säännökset siinä laajuudessa, että laista saisi
välittömästi kokonaiskuvan menettelystä. Eräät säännökset kirjoitettiin käyttäen esikuvana oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. Lakiin otettiin kuitenkin useita viittauksia oikeudenkäymiskaareen silloin, kun kysymys oli täydentävistä säännöksistä, jotka eivät
ole hallintoprosessin kannalta keskeisiä ja joiden uudelleen kirjoittaminen lakiin olisi
tarpeettomasti laajentanut hallintolainkäyttölakia.
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Alkuperäisessä hallintolainkäyttölaissa oli 15 lukua ja 87 pykälää. Se oli laajempi kuin
tuolloin voimassa ollut hallintomenettelylaki, mutta olennaisesti oikeudenkäymiskaarta
suppeampi. Hallintolainkäyttölakiin sisältyi kuitenkin lisäksi lukuisia viittaussäännöksiä
esimerkiksi oikeudenkäymiskaareen. Hallintolainkäyttölakia on myöhemmin tarkistettu
ja täydennetty, mutta se ei ole merkittävästi muuttunut laajuudeltaan tai sääntelytavaltaan.
Hallintotuomioistuimissa sovelletaan hallintolainkäyttölain ohella useita muitakin yleislakeja. Näitä ovat esimerkiksi laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
(13/2003), kielilaki (423/2003) ja laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (381/2007).
Kunnallisvalituksen valitusperusteista ja muista kunnallisvalituksen erityispiirteistä säädetään kuntalaissa (365/1995). Kunnallisvalitusta koskevat säännökset sisältyvät kuntalain 11 lukuun. Kunnallisvalitukseenkin sovelletaan täydentävästi hallintolainkäyttölain
säännöksiä siltä osin kuin kuntalaissa ei toisin säädetä.

2.2

Hallintotuomioistuinten asiamäärät ja käytäntö

Korkein hallinto-oikeus
Perustuslain mukaan ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäytössä käyttää korkein hallintooikeus. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuu vuosittain noin 4 000 asiaa, mutta asiamäärä on hienoisessa kasvussa. Vuonna 2009 korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui
4 379 asiaa ja se ratkaisi 3 965 asiaa. Suurimman asiaryhmän muodostavat veroasiat.
Muita suuri asiaryhmiä ovat sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät asiat sekä rakentaminen.
Taulukko 1: Korkeimman hallinto-oikeuden asiamäärät, käsittelyajat ja resurssit
2005–2009
2005
Saapuneet asiat
Ratkaistut asiat
Keskimääräinen
käsittelyaika kk
Henkilötyövuodet

2006

2007

2008

2009

3 931
4 009

3 793
4 006

3 891
3 797

4 298
3 734

4 379
3 965

10,6
98,4

10,3
102,1

9,8
99

9,9
98,8

10,2
96,7

Hallintolainkäytössä on lähtökohtana kaksiasteinen muutoksenhaku hallintotuomioistuimiin. Alueellisten hallinto-oikeuksien päätöksiin saa pääsääntöisesti hakea muutosta
valittamalla korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Muutoksenhakua on kuitenkin rajoitettu
useissa asiaryhmissä säätämällä valitusluvasta tai valituskiellosta. Valituslupaperusteista
on yleissäännös hallintolainkäyttölaissa, mutta myös muuhun lainsäädäntöön sisältyy
säännöksiä valituslupaperusteista. Käytännössä lähes 40 prosenttia korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneista valituksista kuuluu asiaryhmiin, joissa muutoksenhaku edellyttää valituslupaa.
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Valituslupaperusteet on kuitenkin muotoiltu niin, että korkeimmasta hallinto-oikeudesta
ei näissäkään asiaryhmissä muodostu pelkästään ennakkopäätöstuomioistuinta. Hallintolainkäyttölain mukaan valituslupa on myönnettävä, jos asian saattaminen korkeimman
hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on tarpeen oikeuskäytännön yhtenäisyyden turvaamiseksi tai asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi tai jos valitusluvan myöntämiseen
on muu painava syy.
Suurimmassa osassa korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvista asioista on kyse hallinto-oikeuden päätöstä koskevasta valituksesta tai valituslupapyynnöstä. Sekä valitusasioiden että valituslupa-asioiden määrät ovat viime vuosina pysyneet melko samoina. Sen
sijaan purkua koskevien hakemusten määrä on vuodesta 2008 lähtien lisääntynyt voimakkaasti. Viime vuosina purkua on haettu erityisesti autoveroja ja väylämaksuja koskevissa asioissa.
Taulukko 2: Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneet asiat muutoksenhakulajeittain
2005–2009
2005
Valitus
Valituslupa
Osittainen
valituslupa
Purku
Menetetyn määräajan palauttaminen
Kantelu
Muu hakemus

2006

2007

2008

2009

2 186
1 484

2 076
1 454

2 331
1 239

2 265
1 482

2 296
1 470

194

206

239

1
469

2
561

23
32
12

34
17
6

45
23
14

32
40
9

20
25
5

Valtioneuvoston ja ministeriöiden päätöksistä valitetaan voimassa olevan hallintolainkäyttölain mukaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lisäksi edelleen on voimassa muitakin säännöksiä, joiden mukaan muutoksenhaku hallintoviranomaisen päätöksestä ohjautuu poikkeuksellisesti suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tällaisia
säännöksiä on pyritty vähentämään niin, että korkein hallinto-oikeus toimisi mahdollisimman laajasti toisena tuomioistuinasteena. Hallintoriita-asioissa ja tahdonvastaista
huostaanottoa koskevissa asioissa korkein hallinto-oikeus toimii kuitenkin ensimmäisenä muutoksenhakuasteena.
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Taulukko 3: Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneet asiat viranomaisittain
2005–2009
2005
Hallinto-oikeudet
Muutoksenhakulautakunnat
Valtioneuvosto ja
ministeriöt
Markkinaoikeus
Keskusvirastot
Lääninhallitukset
Ympäristökeskukset
Muut

2006

2007

2008

2009

3 327
169

3 262
122

3 212
160

3 382
211

3 462
134

127
50
29
18
8
203

96
38
15
4
5
251

120
65
19
2
5
308

111
101
227
4
8
254

71
124
322
1
1
264

Hallinto-oikeudet
Alueellisia hallinto-oikeuksia ovat Helsingin, Turun, Hämeenlinnan, Kouvolan, Kuopion, Vaasan, Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeudet. Lisäksi Ahvenanmaan käräjäoikeuden yhteydessä toimii Ahvenanmaan hallintotuomioistuin.
Hallintolainkäytön kehittämisessä on pitkään ollut suuntana ensimmäisenä oikeusasteena toimivien yleisten hallintotuomioistuinten vahvistaminen. Hallinto-oikeuksiin tulee
nykyisin valituksia laaja-alaisesti eri asiaryhmistä. Kaikilla hallinto-oikeuksilla on pääosin samanlainen asiallinen toimivalta, mutta eräitä asiaryhmiä on keskitetty yhteen tai
kahteen hallinto-oikeuteen. Vesi- ja ympäristönsuojeluasiat käsitellään Vaasan hallintooikeudessa. Helsingin hallinto-oikeuteen on keskitetty turvapaikkaa ja muuta kansainvälistä suojelua koskevat asiat sekä tulli- ja arvonlisäveroasiat. Poronhoitoa koskevat valitukset käsitellään Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeudessa.
Hallinto-oikeuksiin saapuu vuosittain yhteensä noin 20 000–24 000 asiaa. Suurimman
asiaryhmän muodostavat nykyisin sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat, joiden osuus on
kolmannes kaikista asioista. Niistä pääosa on mielenterveysasioita, lastensuojeluasioita
ja toimeentulotukiasioita. Toiseksi suurin asiaryhmä on veroasiat, joiden osuus kaikista
asioista on kuitenkin vähentynyt 1990-luvun alkupuolen 70 prosentista nykyiseen noin
15 prosenttiin. Muita suuria asiaryhmiä ovat rakentamiseen ja ympäristöön liittyvät asiat
sekä ulkomaalaisasiat.
Taulukko 4: Hallinto-oikeuksien asiamäärät, käsittelyajat ja resurssit 2005–2009

Saapuneet asiat
Ratkaistut asiat
Keskimääräinen käsittelyaika kk
Henkilötyövuodet

2005

2006

2007

2008

2009

24 026
22 480
8,4
434,8

24 389
22 720
8,4
442

19 568
23 103
9,3
449

20 539
22 369
9,2
455

22635
21598
7,8
452,9
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Suurin osa hallinto-oikeuksissa vireille tulevista asioista on valituksia. Valitusasioiden
määrään vuosina 2005 ja 2006 vaikuttivat autoveroasioissa tehdyt valitukset, joita saapui Helsingin hallinto-oikeuteen ennätyksellisen paljon. Hallinto-oikeuksiin saapuvat
hakemusasiat koskevat lähinnä tahdonvastaista lasten huostaanottoa. Hakemusasioiden
määrän kasvuun vuonna 2008 on vaikuttanut osaltaan vuoden 2008 alusta voimaan tullut lastensuojelulaki (417/2007), jonka mukaan hallinto-oikeus tekee viranhaltijan hakemuksesta ensi asteena päätöksen lapsen tahdonvastaista huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa asiassa.
Hallintoriitamenettelyä voidaan käyttää oikeussuojakeinona silloin, kun kyse ei ole valituskelpoisesta hallintopäätöksestä vaan muusta julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen
perustuvasta riidasta.
Taulukko 5: Hallinto-oikeuksissa vireille tulleet asiat vuosina 2005–2009
vireillepanolajeittain

Valitus
Alistus
Hakemus
Hallintoriita
Kantelu
Muu asia

2005

2006

2007

2008

2009

20 558
2 988
184
217
41
12

20 890
2 972
149
262
71
10

15 918
3 091
150
293
59
25

16 454
2 337
1 412
240
65
17

18 266
2 167
1 675
209
51
49

Eräissä asiaryhmissä valituksen tekemistä hallinto-oikeuteen edeltää oikaisuvaatimuksen tekeminen hallintoviranomaiselle. Erityisen suuri merkitys on käytännössä ollut
verotuksen oikaisuvaatimusjärjestelmällä, jossa oikaisuvaatimus tehdään verotuksen
oikaisulautakunnalle. Valitusta edeltävä oikaisuvaatimusmenettely on käytössä myös
kunnallisasioissa ja eräissä pienemmissä asiaryhmissä. Toimiva oikaisuvaatimusjärjestelmä vähentää tarvetta hakea muutosta valittamalla.
Oikaisuvaatimusjärjestelmän vahvistamiseksi hallintolakiin on lisätty uusi 7 a luku
(581/2010), jonka tarkoituksensa on ohjata oikaisuvaatimuksen käsittelyä yleislain tasolla. Uusilla säännöksillä pyritään selkeyttämään oikaisuvaatimuksen asemaa oikeussuojakeinoja sekä parantamaan yksilön oikeusturvaa. Hallintolain oikaisuvaatimusmenettelyä koskevat säännökset tulivat voimaan 1 päivänä elokuuta 2010.

Vakuutusoikeus
Asioiden käsittelyssä vakuutusoikeudessa noudatetaan pääosin hallintolainkäyttölakia.
Useissa etuuslaeissa on myös omia menettelysäännöksiä esimerkiksi valituskirjelmän
toimittamisesta etuuslaitokseen, valitusajan jälkeen saapuneen valituksen käsittelystä
sekä päätöksen oikaisemisesta.
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Vakuutusoikeuteen saapui vuonna 2009 yhteensä 7 743 asiaa. Suurimman asiaryhmän
muodostavat eri eläkejärjestelmien mukaisista työeläkepäätöksistä tehdyt valitukset.
Muita suuria asiaryhmiä ovat työttömyysturva-asiat, opintotukiasiat, työtapaturma-asiat,
sotilas-vamma-asiat, sairausvakuutusasiat ja asumistukiasiat. Lisäksi vakuutusoikeudessa käsitellään kansaneläkeasioita, vammais- ja hoitotukiasioita, kuntoutusasioita, rikosvahinkoasioita, Suomen sosiaaliturvan soveltamisasioita, palkkaturva-asioita ja muita
asioita. Uusin asiaryhmä vakuutusoikeudessa ovat vuodesta 2009 alkaen elatustukiasiat,
joissa aikaisemmin haettiin muutosta hallinto-oikeudelta. Muutoksenhakutien muutos
liittyi elatustuen toimeenpanoon siirtoon kunnilta Kansaneläkelaitokselle.
Taulukko 6: Vakuutusoikeuden asiamäärät, käsittelyajat ja resurssit 2005–2009

Saapuneet asiat
Ratkaistut asiat
Keskimääräinen käsittelyaika kk
Henkilötyövuodet

2005

2006

2007

2008

2009

10 903
10 580
14
107,3

10 177
10 396
14,5
112

7 087
10 423
15
118,5

7 117
9 814
13,6
117

7 743
7 364
10,9
114,3

Vakuutusoikeuden päätöksiin ei yleensä saa hakea muutosta valittamalla. Työtapaturma- ja ammattitautiasioissa saa kuitenkin hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta
silloin, kun kyse on oikeudesta korvaukseen tai siitä, kenen on suoritettava korvaus.
Vakuutusoikeuden käsiteltäväksi kuuluvissa asioissa ei sovelleta hallintolainkäyttölain
säännöksiä ylimääräisestä muutoksenhausta. Etuuslaeissa ja vakuutusoikeuslaissa
(132/2003) säädetään lainvoimaisen päätöksen poistamisesta. Eräissä asiaryhmissä ylimääräinen muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen on mahdollista. Lisäksi vakuutusoikeuden menettelyvirheen perusteella voi hakea purkua korkeimmalta hallintooikeudelta.

Markkinaoikeus
Markkinaoikeus toimii erityistuomioistuimena julkisia hankintoja koskevissa asioissa,
kilpailuasioissa, energiamarkkina-asioissa ja markkinaoikeudellisissa asioissa. Markkinaoikeus käsittelee lisäksi ne asiat, jotka erikseen säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi. Muut kuin markkinaoikeudelliset asiat kuuluvat hallintolainkäytön piiriin. Näiden
asioiden käsittelyssä noudatetaan esimerkiksi kilpailunrajoituslain (480/1992), julkisista
hankinnoista annetun lain (348/2007) ja sähkömarkkinalain (386/1995) ohella hallintolainkäyttölakia. Nämä asiat tulevat markkinaoikeudessa vireille valituksella tai hakemuksella. Kilpailuasia voi tulla vireille myös esityksellä. Markkinaoikeuden päätöksiin
haetaan näissä asioissa muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
Markkinaoikeuteen saapui vuonna 2009 yhteensä 603 asiaa. Suurimman asiaryhmän
muodostavat julkisia hankintoja koskevat asiat.
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Taulukko 7: Markkinaoikeuden asiamäärät, keskimääräiset käsittelyajat ja resurssit
2005–2009
2005
Saapuneet asiat
Ratkaistut asiat
Keskimääräinen käsittelyaika kk
Henkilötyövuodet

608
292
6,2
17,6

2006
418
365
13,5
18,8

2007
425
450
14,1
22

2008
587
643
14,1
26,5

2009
603
662
10,0
28,8

Työtuomioistuin
Työtuomioistuin ratkaisee erityistuomioistuimena lähinnä työehtosopimuksia ja virkaehtosopimuksia koskevia riita-asioita. Menettely niiden käsittelyssä vastaa pääpiirteittäin riita-asioiden oikeudenkäyntimenettelyä käräjäoikeuksissa.
Hallintolainkäytön järjestyksessä työtuomioistuin käsittelee ja ratkaisee työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta annetun laissa (56/2001) tarkoitetut valitukset
työehtosopimuksen yleissitovuudesta sekä työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetussa laissa (400/2004) tarkoitetut valitukset työneuvoston oikaisuvaatimukseen antamasta päätöksestä. Näiden valitusten käsittelyssä noudatetaan hallintolainkäyttölain valituskirjelmää, valitusasian käsittelyä ja selvittämistä samoin kuin oikeudenkäyntikuluja koskevia säännöksiä. Käytännössä näitä valitusasioita saapuu työtuomioistuimeen vain satunnaisesti.
Työtuomioistuimen päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Ylimääräisessä muutoksenhaussa noudatetaan oikeudenkäymiskaaren säännöksiä kuitenkin niin, että myös
kantelu tehdään korkeimpaan oikeuteen.

Muu hallintolainkäyttö
Hallintolainkäyttöä kuuluu edelleen myös valitusasioita käsittelemään perustetuille eri
hallinnonaloilla toimiville lautakunnille. Niiden merkitys muissa kuin toimeentuloturvaasioissa on kuitenkin vähenemässä. Sen sijaan toimeentuloturva-asioita käsittelevillä
valtakunnallisilla muutoksenhakulautakunnilla on käytännössä erittäin suuri merkitys.
Ne toimivat ensimmäisenä valitusasteena asioissa, jotka koskevat lähinnä Kansaneläkelaitoksen hoitamia etuuksia, työeläkettä, työttömyysturvaa, lakisääteistä tapaturmavakuutusta ja opintotukea.
Toimeentuloturva-asioita käsittelevissä muutoksenhakulautakunnissa noudatetaan asioiden käsittelyssä pääosin hallintolainkäyttölakia, mutta toimeentuloturvaetuuksia koskevassa lainsäädännössä on myös omia menettelysäännöksiä. Muutoksenhakulautakunnan päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla vakuutusoikeudelta.
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Toimeentuloturva-asioita käsittelevissä lautakunnissa ratkaistaan vuosittain yhteensä yli
40 000 valitusasiaa. Näitä lautakuntia on nykyisin viisi: sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta, työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta ja opintotuen muutoksenhakulautakunta.
Taulukko 8: Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan asiamäärät ja keskimääräiset
käsittelyajat 2007–2009
2007
Saapuneet asiat
Ratkaistut asiat
Keskimääräinen käsittelyaika kk

24 722
13 593
13,0

2008
22 045
18 219
16,3

2009
22 375
24 040
17,0

Taulukko 9: Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan asiamäärät ja keskimääräiset käsittelyajat 2007–2009
2007
Saapuneet asiat
Ratkaistut asiat
Keskimääräinen käsittelyaika kk

6 199
5 411
5,4

2008
6 236
6 477
5,9

2009
6 140
6 594
4,7

Taulukko 10: Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan asiamäärät ja keskimääräiset käsittelyajat 2007–2009
2007
Saapuneet asiat
Ratkaistut asiat
Keskimääräinen käsittelyaika kk

5 474
5 501
7,1

2008
5 402
5 366
7,1

2009
5 229
5 519
7,0

Taulukko 11: Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan asiamäärät ja keskimääräiset käsittelyajat 2007–2009
2007
Saapuneet asiat
Ratkaistut asiat
Keskimääräinen käsittelyaika kk

8 888
7 826
5,7

2008
8 359
7 942
6,8

2009
8 971
8 561
6,8
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Taulukko 12: Opintotuen muutoksenhakulautakunnan asiamäärät ja keskimääräiset
käsittelyajat 2007–2009
2007
Saapuneet asiat
Ratkaistut asiat
Keskimääräinen käsittelyaika kk

3 067
2 753
7,6

2008
3 548
3 340
7,5

2009
3 647
3 560
7,5

Muita hallintolainkäyttöasioita käsitteleviä muutoksenhakulautakuntia ovat maaseutuelinkeinojen valituslautakunta, patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta, kutsunta-asiain keskuslautakunta, valtion elokuvalautakunta ja valtion tilintarkastuslautakunta. Niihin saapuu vuosittain valituksia yhteensä muutamia satoja. Lautakunnissa
noudatetaan valitusten käsittelyssä pääosin hallintolainkäyttölakia. Muutoksenhaku niiden päätöksistä ohjautuu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta sitä on useissa asiaryhmissä rajoitettu valituskiellolla tai valitusluvalla.

2.3
2.3.1

Kansainvälinen kehitys
Yleistä

Modernin oikeusvaltion perusperiaatteisiin kuuluu oikeus muutoksenhakuun. Tämä liittyy läheisesti hallinnossa tapahtuvan vallankäytön oikeudelliseen valvontaan. Eurooppalainen kehitys on kulkenut enenevässä määrin suuntaan, jossa muutoksenhaku nähdään yksilöllisenä oikeutena. Tätä koskeva säännös sisältyy myös perustuslain 21 §:ään.
Pääsystä tuomioistuimeen on vakiintumassa tämän oikeuden yhä tärkeämpi menettelyllinen tae.
Suomessa muutoksenhakuoikeus on turvattu perustuslain 21 §:ssä. Hallintoasioissa oikeus toteutetaan hallintotuomioistuimissa ja hallintolainkäyttöasioita käsittelevissä erityistuomioistuimissa. Oma menettelyvaiheensa on lisäksi hallinnon sisäinen muutoksenhaku (oikaisuvaatimusmenettely), joka usein edeltää varsinaista tuomioistuinkäsittelyä. Perusoikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin tulee joka tapauksessa taata
myös hallintoprosessissa.
Suomen erillisiin hallintotuomioistuimiin perustuva järjestelmä muistuttaa pitkälti ruotsalaista järjestelmää. Lisäksi vaikutteita on saatu erityisesti saksalaisesta ja ranskalaisesta järjestelmästä. Kuitenkaan erillisen hallintotuomioistuinlinjan erottaminen muusta
lainkäytöstä (rikos- ja riitaprosessista) ei ole kansainvälisesti (eurooppalaisesti) tarkasteltuna itsestäänselvyys. Hallintoasioita koskeva oikeusturva voidaan järjestää myös
muulla tavalla, tyypillisesti sisällyttämällä hallintoasioita koskevat valitukset tai kanteet
osaksi siviilituomioistuinten tai yleisten alioikeuksien toimivaltaa.
Jako maihin, joissa on erilliset hallintotuomioistuimet ja maihin, joissa niitä ei ole, on
kuitenkin tulkinnanvarainen. Monissa maissa varsinaista tuomioistuinkäsittelyä edeltää
tai oheistaa hallinnossa tapahtuva itseoikaisu, oikaisuvaatimusmenettely tai jokin muu
vastaava käytäntö. Hallinnossa ja tuomioistuimissa toteutettava oikeusturva voidaankin
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sisällöllisesti hahmottaa jatkumoksi. Lisäksi monissa maissa on erilaisia erityishallintotuomioistuimia (esim. vero- tai sosiaaliasioita käsitteleviä) tai muutoksenhakulautakuntia.
Enemmistössä Euroopan unionin jäsenmaista (15 maata 27:stä) on erillinen ylin hallintotuomioistuin. Toisin sanoen yhden ainoan korkeimman oikeuden malli ei ole tyypillisin tapaus. Kansallisten traditioiden moninaisuus voidaan tiivistää neljään perustyyppiin, joista jokaisessa on omaksuttu erilainen rakenteellinen ratkaisu: 1) korkein hallintotuomioistuin, joka keskittyy ainoastaan tuomitsemistoimintaan (esim. Saksa), 2) erikoistunut korkein hallintotuomioistuin, jolla on myös neuvoa-antavaa valtaa lainsäädäntötoiminnassa (esim. Ranskan Conseil d’État), 3) yhteinen korkein oikeus, jolla on hallintoasioita käsittelevä jaosto (esim. Espanja) sekä 4) jakamaton järjestelmä, jossa ylin
tuomioistuin tuomitsee niin hallinto- kuin yksityisluonteisia asioita (esim. IsoBritannia).
Järjestelmien rakenteellisista eroavaisuuksista huolimatta laillisuus- tai oikeusvaltioperiaate (the rule of law) muodostaa käytännössä kaikkialla hallintolainkäytön keskeisimmän perustan. Kuitenkin tulkinta periaatteen sisällöstä ja ulottuvuudesta riippuu kunkin
oikeusjärjestyksen erityispiirteistä ja perinteistä.
Seuraavaksi tarkastellaan lyhyesti joidenkin Suomen järjestelmään vaikuttaneiden maiden (Ruotsi, Saksa, Ranska) sekä selvästi siitä poikkeavien (Iso-Britannia ja Tanska)
hallintoprosessijärjestelmiä. Maiden erityispiirteiden esittelemisen tarkoitus on havainnollistaa erilaisia hallintolainkäyttöä koskevia ratkaisuja. Erityisen huomion kohteena
ovat hallinto-oikeusjärjestelmän yleinen muoto, prosessin erityispiirteet ja viranomaisen
asema sekä oikeudenkäyntikulujen korvaaminen. Nämä osa-alueet muodostavat luontevia vertailukohtia Suomen erityispiirteiden tarkastelulle.

2.3.2

Ruotsi

Ruotsin järjestelmässä yleiset ja hallintotuomioistuimet on erotettu toisistaan. Hallintotuomioistuinjärjestelmä on kolmiportainen. Ylin hallintotuomioistuin on Regeringsrätten (vuoden 2011 alusta nimeltään Högsta förvaltningsdomstolen), joka toimii pääasiallisesti ennakkopäätöstuomioistuimena. Sinne valittaminen on luvanvaraista (prövningstillstånd). Väliasteen hallintotuomioistuimina toimivat neljä kamarioikeutta (kammarrätt). Ensi asteen hallintotuomioistuimia ovat hallinto-oikeudet (förvaltningsrätt), jotka
ennen vuotta 2010 olivat nimeltään lääninoikeuksia (länsrätt). Myös hallinto-oikeudesta
kamarioikeuteen valittamiseen tarvitaan lähes aina valituslupa. Toisin kuin Suomessa,
niissä käsitellään myös sosiaaliavustusta ja -vakuutusta koskevat asiat. Vesi- ja ympäristöasiat menevät puolestaan ympäristötuomioistuimiin (miljödomstolar), jotka ovat erityiskokoonpanoja tietyissä käräjäoikeuksissa. Ympäristötuomioistuimet toimivat myös
ensiasteen lupaviranomaisina. Vesi- ja ympäristöasioissa muutoksenhakutuomioistuimena on ympäristöylioikeus (miljööverdomstol). Hallituksen esityksen (prop.
2009/10:215) mukaan kiinteistötuomioistuimet, jotka samaten osa ovat tiettyjä käräjäoikeuksia (fastighetsdomstolar), ja ympäristötuomioistuimet on tarkoitus yhdistää viideksi
uudeksi tuomioistuimeksi, maa- ja ympäristötuomioistuimeksi (mark- och miljödomstolar). Maa- ja ympäristötuomioistuimista valitettaisiin ympäristöylioikeuteen, jonka nimi
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muutettaisiin maa- ja ympäristöylioikeudeksi (mark- och miljööverdomstolen). Muutosten on määrä tulla voimaan toukokuussa 2011. Myös ympäristöasioita koskevan prosessisääntelyn uudistus on vireillä.
Lisäksi on erityisiä maahanmuuttotuomioistuimina (migrationsdomstolar), jotka käsittelevät maahanmuuttoviraston päätöksiä koskevia valituksia. Näiden tuomioistuinten
päätöksistä valitetaan erilliseen muutoksenhakuasteeseen (migrationsöverdomstolen).
Maahanmuuttotuomioistuimet ovat kuitenkin organisatorisesti osa yleisiä hallintooikeuksia.
Ruotsin perustuslaissa (regeringsform) ei toistaiseksi ole säännöstä oikeudenmukaisesta
oikeudenkäynnistä, mutta käsiteltävänä on hallituksen esitys, jonka mukaan perustuslakiin sisällytettäisiin säännös oikeudenmukaisesta ja julkisesta oikeudenkäynnistä kohtuullisessa ajassa (Prop. 2009/10:80 11 §: ”En rättegång ska genomföras rättvist och
inom skälig tid. Förhandling vid domstol ska vara offentlig.”).
Yleinen hallintolainkäyttöä koskeva menettelysäädös on hallintoprosessilaki (förvaltningsprocesslag 1971:291). Laissa ei ole pykäläotsikoita eikä lukujakoa, mutta säännökset (57 voimassaolevaa pykälää) jakautuvat aiheittain alaotsikoiden alle. Förvaltninsgsprocesslagiin on tehty viime aikoina joitakin muutoksia. Uudistukset ovat kuitenkin
lähinnä seurausta muissa laeissa tapahtuneista muutoksista (esim. offentlighet- och sekretesslagen 2009:400 sekä rättegångsbalkenin 1942:740 oikeudenkäynnin modernisoimista koskevat säännökset).
Erityistapauksen muodostaa vielä rättsprövning-nimistä oikeuskeinoa koskeva laki (lag
2006:30 om rättsprövning av vissa regeringsbeslut). Rättsprövning on mahdollinen valtioneuvoston päätöksistä, joista tavanomainen muutoksenhaku ei ole sallittu. Tarkoitus
on taata pääsy tuomioistuimeen Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan edellyttämällä tavalla myös asioissa, joissa valitusmahdollisuutta on rajoitettu.
Ruotsin hallintoprosessi perustuu vuodesta 1996 alkaen kaksiasianosaissuhteelle (förvaltningsprocesslag 7 a §). Tämä tarkoittaa, että päätöksen tehnyt viranomainen esiintyy
oikeudenkäynnissä yksityisen asianosaisen vastapuolena ja esittää argumentteja yleisen
edun puolesta. Tämä ei kuitenkaan päde tapauksiin, joissa valitetaan suoraan kammarrätteniin. Vain viranomainen voi joissain tapauksissa valittaa regeringsrätteniin.
Kaksiasianosaissuhteelle perustuvan hallintoprosessin ajatuksena oli muuttaa prosessiasetelmaa siten, että hallintotuomioistuin voisi toimia selkeämmin puolueettomana riidanratkaisijana (vrt. EIS 6 artiklan fair trial -vaatimus). Kuitenkin tämä tarkoittaa myös
yksityisen asianosaisen roolin korostumista.
Ruotsissa hallintoprosessi voi tulla vireille myös muuten kuin valituksella. Itse asiassa
laissa ei tarkemmin oteta kantaa siihen, onko asia jo ennen lainkäyttövaihetta ratkaistu
vai ei: asia voi tulla vireille myös hakemuksella. Tällöin asiassa ei ole pohjalla valituskelpoista ratkaisua. Valituskelpoisen ratkaisun erityispiirteitä ei yksilöidä. Tuomioistuin
tutkii asian sekä laillisuuden että tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Se voi joko
muuttaa päätöstä, kumota sen tai palauttaa sen päätöksen tehneelle viranomaiselle.
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Hallintopäätöksen oikaisemisesta (omprövning av beslut) säädetään hallintolaissa (förvaltningslag 1986:223 27–28 §). Viranomainen voi oikaista päätöstään hallintotuomioistuimelle tehdyn valituksen vuoksi. Menettelyn lähtökohtana on, että valitus toimitetaan päätöksen tehneelle hallintoviranomaiselle, ja asia tulee siinä vireille oikaisuasiana.
Jos viranomainen oikaisee päätöstä valituksessa esitettyjen vaatimusten mukaisesti, valitus raukeaa. Oikaisuvaatimus muutoksenhaun pakollisena esivaiheena ei ole lainsäädännön mukaan laajasti käytössä. Oikeuskäytännön perusteella oikaisumenettelyn ulottuvuus on kuitenkin laajentunut. Siitä on myös hallinnonalakohtaista erityissääntelyä.
Oikaisujärjestelmän uudistushanke on kuitenkin vireillä (direktiv 2008:36 En ny förvaltningslag). Päätöksen oikaisua ja korjaamista koskevat säännökset on yhdistetty (uudessa hallintolakiesityksessä käytetään yhteisnimitystä ”rättelse”, joka viittaa sekä oikaisuun ”omprövning” että päätöksen korjaamiseen ”ändring”). Terminologisilla muutoksilla ei ole ainoastaan näennäistä merkitystä, vaan kyse on menettelytapojen yksinkertaistamisesta myös kielellisellä tasolla. Säännöksiä (IX luku, 30 – 34 §) on tarkoitus
muuttaa seikkaperäisemmiksi nykytilanteeseen verrattuna.
Uutta hallintolakia koskevassa mietinnössä (SOU 2010:29) myös korostetaan Euroopan
unonin perusoikeuskirjassa tunnustettua oikeutta hyvään hallintoon ja viranomaisten
harkintaa ohjaavia periaatteita. Lisäksi muutoksen keskeisiä lähtökohtia ovat menettelytapojen selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen. Erityisesti valittamista koskevat säännökset ovat tässä huomionarvoisia.
Uudessa hallintolaissa täydennetään hallintoprosessilain säännöstä valitusoikeudesta.
Tämä on muotoiltu siten, että pääsääntö tulee esiin poikkeusten kautta. Päätöksen valituskelpoisuudesta on ehdotettu otettavaksi säännöksiä, joita ei ole voimassa olevassa
laissa. Lisäksi valitusoikeudesta ja viranomaisen asemasta ehdotetaan täsmällisempiä
säännöksiä.
Myös oikeuskeinoja viranomaisen viivytellessä ehdotetaan säädettäväksi. Mahdollisesta
viivästyksestä on ilmoitettava asianosaisille etukäteen. Lisäksi ehdotetaan uutta oikeusturvakeinoa, viivästyskannetta (dröjsmålstalan). Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa, että
jos viranomainen ei tee päätöstä tietyssä ajassa asianomaisen mielestä ratkaisukypsässä
asiassa, ylempi viranomainen tai tuomioistuin voi asianomaisen kanteen hyväksyessään
velvoittaa alemman viranomaisen tekemään päätöksen määräajassa. Tämä tapahtuu valittamista koskevia säännöksiä soveltamalla. Ylemmän viranomaisen tai tuomioistuimen
määräaikapäätös ei ole valituskelpoinen, minkä tarkoitus on estää uudet viivästykset.
Lakimuutoksen on määrä tulla voimaan vuoden 2012 alusta.
Menettely hallintoprosessissa on lähtökohtaisesti kirjallista, mutta myös suullinen käsittely voidaan järjestää. Joissakin tapauksissa suullinen käsittely on pakollinen (esimerkiksi veronkorotusasiat). Muissa tapauksissa tuomioistuin päättää suullisesta käsittelystä, jos asianosainen sitä vaatii, ellei sitä ole pidettävä tarpeettomana. Suulliset käsittelyt
ovat pääsääntöisesti julkisia. Käsittely voi tapahtua myös suljetuin ovin, jos siinä käsitellään arkaluontoista tietoa (erityisesti lasten huostaanotto- ja mielenterveysjutut). Joissain tapauksissa asianosaisia tai todistajia voidaan kuulla videoimalla.
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Tuomioistuimella on yleinen velvollisuus huolehtia, että juttu on asianmukaisesti valmisteltu. Tämä tarkoittaa myös tarvittavien asiakirjojen hankkimista. Kuitenkin vuoden
1996 uudistuksen jälkeen vastapuolena olevan viranomaisen velvollisuus hankkia tarvittava asiakirja- ja todistusaineisto on korostunut. Yksityishenkilöllä ei ole velvollisuutta
esittää todistelua, mutta se saattaa kuitenkin olla hänen etunsa mukaista. Käytännössä
todisteiden esittäminen on tavallista.
Tuomioistuin perustaa tuomionsa kaikkiin esille tulleisiin seikkoihin huolimatta mahdollisesta suullisesta käsittelystä. Muutoksenhaku on pääsääntöisesti tehtävä kolmen
viikon kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.
Hallintoprosessista ei tavallisesti koidu oikeudenkäyntikuluja. Poikkeuksena on tilanne,
jossa asianosaiselle on nimetty avustaja. Joissain tapauksissa valtio maksaa nämä kulut.
On myös mahdollista, että valtio maksaa osan kuluista. Lisäksi vaikeissa verojutuissa on
erityinen mahdollisuus kulukorvaukseen, jos asianosainen on tarvinnut oikeudellista
apua.

2.3.3

Saksa

Saksan hallinto-oikeusjärjestelmä on kolmiportainen. Järjestelmä koostuu yleisistä hallintotuomioistuimista (Verwaltungsgerichte, Oberverwaltungsgerichte ja Bundesverwaltungsgericht) ja erityistuomioistuimista. Saksassa on työtuomioistuimia, (kolme oikeusastetta: Arbeitsgerichte, Landesarbeitsgerichte, ja Bundesarbeitsgericht) veroasioita käsitteleviä tuomioistuimia (kaksi oikeusastetta: Finanzgerichte ja Bundesfinanzhof) sekä
sosiaaliasioita käsittelevä tuomioistuimia (kolme oikeusastetta: Sozialgerichte, Landessozialgerichte ja Bundessozialgericht). Lisäksi valtiosääntötuomioistuin (Bundesverfassungsgericht) käsittelee perustuslainmukaisuuskysymyksiä.
Ylempi hallinto-oikeusaste tutkii alemman ratkaisut sekä oikeus- että tosiasiakysymysten osalta, ylin aste (kassaatiotuomioistuin) tutkii vain oikeuskysymyksiä. Ylemmät
oikeusasteet ovat osavaltiokohtaisia, mutta ylin oikeusaste toimii liittovaltiotasolla. Ylin
hallintotuomioistuin toimii ensi asteena joissakin erikseen määritellyissä tapauksissa.
Hallintoprosessi käynnistyy lähtökohtaisesti kanneteitse. Saksan hallintoprosessi muistuttaa siviiliprosessia. Keskeisin prosessisäädös yleisissä hallintotuomioistuimissa on
hallintotuomioistuinlaki (Verwaltungsgerichtsordnung) vuodelta 1960. Se sisältää hallintoprosessia koskevat yksityiskohtaiset menettelysäännökset. Erityistuomioistuimia
koskevat lisäksi omat prosessisäädöksensä: sosiaalituomioistuinlaki (Sozialgerichtsgesetz), verotuomioistuinlaki (Finanzgerichtsordnung) sekä työtuomioistuinlaki (Arbeitsgerichtsgesetz).
Varsinaista oikeuskäsittelyä edeltää oikaisuvaatimusmenettely. Järjestelmästä käytetään
nimitystä Widerspruch ja siitä säädetään hallintotuomioistuinlain 68 §:ssä. Muodollisesti Widerspruch on hallinto- eikä hallintolainkäyttömenettelyä. Kyse on hallinnon sisäisestä oikaisukeinosta, joka muodostaa välttämättömän esivaiheen ennen moite- tai velvoituskanteen nostamista hallintotuomioistuimessa. Lisäksi viranomaisen itseoikaisu on
mahdollinen. Itseoikaisu ei kuitenkaan ole kytketty valitukseen kuten Widerspruch.
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Valmisteleva tuomari selvittää asiaa yhdessä asianosaisten kanssa. Hallintoprosessissa
on kaksiasianosaissuhde ja siinä sovelletaan virallisperiaatetta. Kantaja on velvollinen
osoittamaan materiaaliset syyt ja todistelukeinot, jotka saattavat olla asian selvittämisen
kannalta merkityksellisiä. Vastaaja ja muut mahdolliset osalliset voivat ottaa kantaa
kantajan vaatimuksiin ja niitä tukevaan todisteluun.
Tuomioistuin on velvollinen tukemaan asianosaisten yhteistyötä asiassa merkityksellisten seikkojen selvittämisessä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, tuomioistuimen on
pyrittävä selkiyttämään kyseisiä tosiseikkoja, vaikkei todistelua esitettäisikään. Asian
selvittämisvelvollisuuden ulottuvuus määräytyy aineellisen oikeuden perusteella. Aineellinen oikeus määrittää, kehen asian selvittämiseen liittyvät oikeusvaikutukset kohdistuvat (todistustaakka). Prekluusio alkaa tavallisesti suullisen käsittelyn päättymisestä.
Menettelysäännösten mukaan hallinto-oikeudet voivat joko kokonaan tai osittain kumota hallintopäätöksen, todeta päätöksen lainvastaisuuden tai velvoittaa hallintoviranomaisen tekemään asianmukaisen päätöksen, jos viranomainen on sen tekemisestä kieltäytynyt tai pidättäytynyt.
Käsittelyt ovat pääosin suullisia ja julkisia. Myös suljetuin ovin tapahtuva käsittely on
tietyin edellytyksin mahdollinen. Korkeimpaan oikeusasteeseen valittaminen on luvanvaraista. Hävinnyt osapuoli on velvollinen korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut. Jos asianosainen voittaa osan jutusta ja häviää osan, kulut jaetaan suhteellisesti.

2.3.4

Ranska

Ranskan oikeusjärjestyksessä hallinto- ja yleiset tuomioistuimet on erotettu toisistaan.
Järjestelmä on kolmiportainen: ensi asteena toimivat hallintotuomioistuimet (tribunal
administratif), joista valitetaan muutoksenhakuasteeseen (Cour administratif d'appel) ja
sieltä edelleen ylimpään tuomioistuimeen (Conseil d’État). Lisäksi on erityishallintotuomioistuimia (juridictions administratives spécialisées), kuten veroasioihin, sosiaaliturvaan ja kurinpitoon keskittyvät erilliset tuomioistuimet. Näille tuomioistuimille on
omat muutoksenhakuasteensa (juridictions administratives d’appel spécialisées), joista
on edelleen mahdollista valittaa Conseil d’État’han.
Ranskan hallintoprosessijärjestelmässä keskeistä on tuomioistuimen kontrollifunktio.
Yksilön oikeusturva huomioidaan eräässä mielessä välillisesti, hallinnon kontrollin näkökulmasta. Ajattelutapa perustuu yksityisen ja viranomaisen rakenteellisesti epätasaarvoisen aseman huomioonottamiseen. Kontrollinäkökulman painottumisen vuoksi prosessi on kehittynyt vähäisemmässä määrin hakemuslainkäyttönä.
Hallintolainkäyttö perustuu moniin kotimaisiin, kansainvälisiin sekä yhteisöoikeudellisiin oikeussääntöihin ja -standardeihin. Tärkein prosessisäädös on kuitenkin Code de
justice administrative (2001), johon on koottu aikaisemmin erillislaeissa olleita säännöksiä.
Tuomioistuin tulkitsee laillisuusperiaatteen laajuutta ja sen harkintavalta on muutoinkin
huomattava. Tuomioistuimissa käsitellään valitusasioina asia- ja laillisuusvirheitä sekä

36
mahdollista harkintavallan väärinkäyttöä. Conseil d’État tutkii kuitenkin vain oikeuskysymyksiä, eli sen rooli on kassatorinen.
Muutoksenhakujärjestelmä voidaan jakaa kahteen ryhmään sen perusteella, käsitelläänkö hakemus ennen tuomioistuinkäsittelyä hallinnossa noudattaen précontentieuxmenettelysääntöjä vai vasta tuomioistuimessa eli contentieux-vaiheessa. Muutoksenhakujärjestelmä perustuu yleiseen oikeuteen tehdä oikaisuvaatimus, viranomaisen itseoikaisumahdollisuuteen sekä muutoksenhakuun hallintotuomioistuimessa. Oikaisuvaatimuksen käsittely on hallintomenettelyä. Järjestelmän tarkoitus on vähentää
tuomioistuinkäsittelyjä.
Oikaisuvaatimukset jaetaan eri luokkiin sen mukaan, kuka käsittelee oikaisuvaatimuksen, perustuuko oikaisuvaatimus erityissäännökseen vai yleiseen oikeuteen tehdä oikaisuvaatimus, sekä onko oikaisuvaatimus pakollinen esivaihe muutoksenhaulle vai ei.
Hallintoprosessi on pääasiassa kirjallista. Suullinen käsittely voi kuitenkin täydentää
kirjallista menettelyä. Ranskan hallintoprosessilain 6 artiklassa on periaate, jonka mukaan (suullinen) käsittely on julkinen (”Les débats ont lieu en audience publique.”).
Tästä voidaan tehdä poikkeuksia esimerkiksi yksityisyyden tai yleisen järjestyksen turvaamiseksi. Suullisessa käsittelyssä ei saa esittää uusia argumentteja, vaan se ainoastaan
tukee kirjallista menettelyä.
Virallisperiaatteen asema on vahva Ranskan hallintoprosessissa. Näin ollen vaikka todistustaakka on valittajalla, se on hallintoprosessissa kevyempi kuin siviiliprosessissa.
Tämä pätee etenkin tapauksissa, jossa pääsy keskeiseen aineistoon on (vain) vastapuolena olevalla hallintoviranomaisella. Inkvisitorisessa järjestelmässä tuomarilla on lisäksi
keskeinen vastuu asian riittävässä selvittämisessä. Tuomarin on otettava tuomiossa kantaa jokaiseen esitettyyn väitteeseen. Lisäksi erillinen valtion edustaja, julkisasiamies,
tekee asiassa oman, riippumattoman ratkaisuehdotuksensa.
Valtion välittäjän avulla voidaan pyrkiä hallinnon ja yksityisen väliseen sovintoon ilman tuomioistuinkäsittelyä. Jos välittäjällä ei ole toimivaltaa tehdä asiassa päätöstä, hän
voi antaa suosituksia hallinnolle. Välittäjän tekemästä päätöksestä voidaan valittaa hallintotuomioistuimeen.
Hallintoprosessissa oikeudenkäyntikulut koostuvat oikeusavustajan palkkiosta. Lisäkustannuksia voi myös koitua prosessuaalisesta sakosta, jonka tuomari voi myös eräissä
tapauksissa määrätä (asianosaisen tahallinen viivyttely tms.). Sakko voi olla suuruudeltaan korkeintaan 3 000 euroa. Häviävä osapuoli korvaa pääsääntöisesti kulut. Joissain
tapauksissa kulut voidaan kuitenkin jakaa osapuolten kesken. Jos häviävä puoli on varaton, kulut tulevat valtion maksettaviksi.

2.3.5

Tanska

Tanskassa ei ole erillistä hallintotuomioistuinjärjestelmää. Vuoden 2007 alusta Tanskan
tuomioistuinlaitos on järjestetty seuraavasti: korkein oikeus (Højesteret), kaksi muutoksenhakuastetta (Landsretten), meri- ja markkina-asioita käsittelevä erikoistuomioistuin
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(Sø- og Handelsretten i København), maarekisterioikeus sekä 24 alueellista alioikeutta
(Byretten). Lisäksi Tanskassa on erillinen valtakunnanoikeus. Myös Färsaarilla ja Grönlannilla on omat tuomioistuimensa. Kaikki tuomioistuimet ovat toimivaltaisia hallintoasioissa; erillisiä hallintoasioita käsitteleviä jaostojakaan ei ole. Joissakin tapauksissa
ensi asteena toimii muutoksenhakuaste. Hallintoa koskevat kanteet käsitellään samoissa
tuomioistuimissa kuin siviili- ja rikosasiatkin. Hallintoprosessi muistuttaa pitkälti siviiliasian käsittelyä.
Vuonna 1987 voimaan tullut hallintolaki (forvaltningslov) ei sisällä yleissäännöksiä
hallinnollisesta muutoksenhausta eikä oikaisusta. Muutoksenhaku toiselle hallintoviranomaiselle tarkoittaa yleistä, lautakuntapohjaista muutoksenhakujärjestelmää. Muutoksenhakulautakuntia on lukuisia (noin 200).
Järjestelmästä käytetään nimitystä administrativ rekurs, jota koskevat säännökset perustuvat erityissääntelyyn. Käytännössä suurin osa hallintopäätöksistä voidaan saattaa tällaisen uudelleenharkinnan (efterprǿvelse) kohteeksi. Suurin osa hallintoasioita käsittelevästä erityislainsäädännöstä mahdollistaa muutoksen hakemisen erilliseltä lautakunnalta. Tämä saattaakin olla pakollinen vaihe ennen oikeusprosessia (esim. veroasioissa).
Jos tällaista erillistä muutoksenhakulautakuntaa ei ole, juttu menee suoraan tuomioistuimeen.
Hallintopäätösten oikeudellisessa arvioinnissa keskeistä on oikeusvaltioperiaatteen (laillisuusperiaatteen) ulottuvuus sekä subjektiivisten oikeuksien huomioonottaminen. Tuomioistuimet eivät kontrolloi hallinnon toimintaa. Tosin Tanskan perustuslain (63)1 pykälässä ilmaistaan, että tuomioistuimet arvioivat ”hallinnollisen vallankäytön rajoja”
(”Domstolene er berettigede til at påkende ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser.”). Säännös on epäselvyydessään herättänyt runsaasti keskustelua.
Yleensä tuomioistuimet kuitenkin tutkivat hallintotoimen kokonaisuudessaan. Toimivalta tähän juontuu edellä mainitusta perustuslain säännöksestä. Käsittelyyn vaikuttavat
ratkaisukäytännössä ja oikeusteoriassa syntyneet oikeusperiaatteet. Hallintoasian käsittelyä pidetään yleensä siviiliprosessina. Näin ollen hallintoasioiden käsittelyssä ei sovelleta virallisperiaatetta, vaan järjestelmä on akkusatorinen. Hallintoviranomaisella on
osapuolen asema (kaksiasianosaissuhde). Alioikeuksien tuomioista voi pääsääntöisesti
valittaa muutoksenhakuasteeseen.
Sen lisäksi, että tuomioistuin voi tutkia toimen laillisuuden, se voi myös kumota päätöksen, peruuttaa hallintoviranomaisen tekemän sopimuksen tai määrätä hallintoviranomaisen määrättyyn toimeen (esim. myöntämään luvan). Pääsääntöisesti tuomioistuin ei kuitenkaan itse muuta päätöksiä tai hallintotoimia, vaan ennemmin palauttaa ne asianomaiselle viranomaiselle. Lisäksi tuomioistuin voi määrätä vahingonkorvauksia asianosaiselle, jolle hallintoviranomainen on toimillaan tai passiivisuudellaan aiheuttanut vahinkoa.
Tuomioistuin tutkii juttuja vain asianomaisen aloitteesta. Vaikka esiedellytys on hallinnon todellinen toiminta, sellaiseksi voidaan lukea myös viranomaisen pidättäytyminen
päätöksen tekemisestä. Lähtökohtaisesti ei vaadita, että ennen oikeuskäsittelyä kaikki
muut oikeuskeinot olisi käytetty. Tästä on kuitenkin joitakin poikkeuksia. Sekä luonnol-

38
liset että oikeushenkilöt voivat nostaa kanteen hallintoviranomaista vastaan. Kuitenkaan
kaksi valtion viranomaista eivät voi olla jutun vastapuolina.
Pääkäsittelyt ovat pääsääntöisesti julkisia ja suullisia. Tuomioistuin ottaa huomioon
vain todistelun, joka on esitetty käsittelyn aikana. Osapuolet ovat vastuussa esitetyistä
oikeudellisista argumenteista ja niiden tueksi esitetystä todistelusta. Käsittelyssä noudatetaan kontradiktorista periaatetta ja vapaata todistusharkintaa. Nämä periaatteet perustuvat kansalliseen lainsäädäntöön, kansalliseen ja kansainväliseen oikeuskäytäntöön
sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöön. Useimmiten tuomioistuin soveltaa hallintomenettelylakia. Se muun muassa tutkii, onko asianomaista kuultu
asianmukaisesti tai onko suhteellisuusperiaatetta noudatettu.
Oikeusavusta vastaa tuomioistuinjärjestelmän ulkopuolinen viranomainen. Päätös oikeusavusta onkin periaatteessa hallintotoimi, josta voidaan valittaa tuomioistuimeen.
Avustuksen määrä perustuu asianosaisen taloudelliseen tilanteeseen ja jutun merkittävyyteen.
Tuomioistuin harkitsee, kenelle asianosaisista oikeudenkäyntikulut tulevat maksettaviksi. Kulut voivat tulla kokonaisuudessaan maksettaviksi yhdelle osapuolelle, tai ne voidaan tuomita jaettaviksi. On myös mahdollista, että kumpikin osapuoli maksaa omat
kulunsa.

2.3.6

Iso-Britannia

Iso-Britannian järjestelmä on kolmiportainen. Ensi asteena hallintolainkäytössä toimivat
hallinto-oikeudet (Administrative Court, joka on osa Queen’s Bench Division of the
High Court of Justice’ia). Lisäksi ensi asteena voi olla jokin lukuisista erityistuomioistuimista. Muutosta voidaan hakea ensin valitustuomioistuimen siviiliosastolta (Court of
Appeal, Civil Division) ja edelleen vastaperustetulta korkeimmalta oikeudelta (Supreme
Court of the United Kingdom), johon siirrettiin parlamentin ylähuoneen oikeudellisen
osaston (Judicial Committee of the House of Lords) tehtävät sekä osa Judicial Committee of the Privy Councilin tehtävistä.
Muutos perustui vuoden 2005 perustuslakiuudistukseen (The Constitutional Reform
Act). Uusi korkein oikeus aloitti toimintansa vuonna 2009. Se toimii ylimpänä oikeusasteena Englannille, Walesille ja Pohjois-Irlannille sekä Skotlannin siviiliasioille. The
High Court of Justiciary kuitenkin säilyy korkeimpana asteena Skotlannissa rikosasioissa.
Hallintolainkäytössä keskitytään sen tarkastelemiseen, ovatko hallintopäätökset sopusoinnussa yksilön oikeuksien kanssa. Keskeistä arvioinnissa on, onko virkamies toiminut oikeudenmukaisesti (fair) päätöksen kohteena olevaa yksityistä kohtaan.
Laillisuusperiaatteella (rule of law) on perustavanlaatuinen asema. Tuomioistuimissa
keskeisin oikeuslähde on oikeuskäytäntö (case law). Ratkaisun painoarvo riippuu pitkälti tuomioistuimen hierarkkisesta asemasta. Ylempien tuomioistuinten ratkaisut sitovat
käytännössä alempien tulkintaa. Myös jotkin säädökset rajoittavat tuomioistuinten toi-
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mintaa. Hallintotoimelle ei ole varsinaista määritelmää. Käytännössä erotellaan kuitenkin lainsäädännölliset, oikeudelliset ja hallinnolliset toimet/päätökset (act). Eräät hallintoviranomaiset voivat kuitenkin antaa normatiivisiakin päätöksiä valtuutuksen nojalla.
Hallintosopimuksia koskevaa erityissääntelyä ei ole. Muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksistä.
Oikeuskäsittelyn esiedellytys on tavallisesti se, että muut oikeuskeinot on käytetty loppuun. Toisin sanoen jos oikaisuvaatimusmenettely asiassa on mahdollinen, sitä on käytettävä ennen tuomioistuinkäsittelyä. Valittaminen on luvanvaraista.
Prosessi perustuu kaksiasianosaissuhteelle ja on luonteeltaan suullista. Prosessissa noudatetaan ”luonnollisesta oikeudenmukaisuudesta” (natural justice) juontuvia periaatteita
kuten tuomarin esteettömyyttä ja itsenäisyyttä sekä kuulemisperiaatetta (audi alteram
partem). Tuomarin on tarvittaessa jäävättävä itsensä asian käsittelystä. Asianosaiset
vastaavat todistelusta.
Juttu voi päättyä ilman tuomiota, jos asianosainen niin toivoo (jutun päättämistä on haettava erikseen), asianosainen kuolee kesken jutun käsittelyn, osapuolet sopivat jutun tai
jos vastaaja myöntää kanteen oikeaksi. Käsittely on pääsääntöisesti julkinen. Valitusluvan hakeminen on yleensä maksullista.
Oikeudenkäyntikulut voidaan kattaa yleisestä oikeusavusta. Oikeusavusta vastaa erillinen viranomainen (Legal Services Commission). Oikeusavun myöntämisessä otetaan
huomioon hakijan taloudellinen tilanne sekä oikeudenkäynnin tarpeellisuus. Oikeusapupäätöksestä voi valittaa Review Panel -nimiseen instanssiin.
Useimmiten hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan osan voittajan kuluista. Tämä on kuitenkin tuomioistuimen harkinnassa.

2.3.7

Yhteenveto

Tarkasteltujen maiden hallinto-oikeusjärjestelmät eroavat monissa kohdin. Hallintoa
koskeva oikeusturva voidaan järjestää monin vaihtoehtoisin tavoin. Organisatorista rakennetta keskeisempiä ovat sisällölliset kysymykset, kuten hallinnon oikeudellinen valvonta ja yksilöiden oikeuksien toteutuminen. Eurooppalainen kehitys (EU-oikeus ja
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntö) kuitenkin vaikuttaa osaltaan
siihen, lähentyvätkö järjestelmät tulevaisuudessa rakenteellisesti toisiaan.
Keskeisimmät erot voidaan paikantaa seuraavissa asioissa: Oikeusjärjestelmä. Mannermainen civil law -systeemi ja anglosaksinen common law –systeemi luovat poikkeavat
lähtökohdat hallintolainkäytölle. Tuomioistuinjärjestelmä. Osassa maista on erillisiä
hallintotuomioistuimia, osassa hallintoa koskevat jutut on systematisoitu yleisten tuomioistuinten yhteyteen (vrt. neljä perustyyppiä). Viranomaisen asema prosessissa.
Osassa maista noudatetaan virallisperiaatetta (inkvisitorinen järjestelmä, esim. Ranska),
osassa adversiaalista järjestelmää (esim. Tanska, Iso-Britannia), osassa eräänlaista välimuotoa, joka velvoittaa sekä tuomarin että asianosaiset osaltaan selvittämään asiaa
(Ruotsi, Saksa). Viranomaisen asema prosessissa on yhteydessä tuomioistuinjärjestel-
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män yleisiin piirteisiin: jos erillisiä hallintotuomioistuimia ei ole, hallintoprosessin samastaminen siviiliprosessiin heijastuu asianosaisen edellytettyyn aktiivisuuteen. Toisaalta esimerkiksi Saksassa on erillisiä hallintotuomioistuimia, mutta käsittely muistuttaa silti siviiliprosessia. Prosessiasetelmaan liittyy myös se, onko näkökulma painotetummin hallinnon oikeudellisessa valvonnassa (esim. Ranska) vai yksilön oikeuksien
toteuttamisessa (esim. Saksa, Iso-Britannia). Prosessin muoto. Järjestelmissä on eroa
sen suhteen, onko prosessin pääasiallinen muoto suullinen vai kirjallinen. Systeemeissä,
joissa hallintoprosessi on lähempänä siviiliprosessia, suullisuus on todennäköisemmin
pääsääntö (Saksa, Tanska, Iso-Britannia, Ranska), kun taas kirjallinen muoto on tyypillisempi esimerkiksi Ruotsissa. Kuitenkin sekä kirjallista että suullista käsittelyä voi
hyödyntää kummankin tyypin mallissa, kyse on pääsäännöstä. Toimivalta vahingonkorvauksen myöntämisessä. Joissakin järjestelmissä hallintotuomioistuimet voivat käsitellä
julkisen vallan käyttöön liittyviä vahingonkorvausvaateita (esim. Saksa, Iso-Britannia,
Ranska), joissakin järjestelmissä vahingonkorvausvaateet edellyttävät erillisen riitajutun
käynnistämistä.

2.4

Euroopan unionin oikeus ja Euroopan ihmisoikeussopimus

Hallintotuomioistuinten toiminnassa ja hallintoasioita koskevassa oikeudenkäynnissä on
lisääntyvästi merkitystä eurooppalaisilla oikeusturvan vaatimuksilla. Ne perustuvat erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan sisältämiin perusvaatimuksiin. Lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on monelta osin täsmennetty
ja konkretisoitu näiden vaatimusten sisältöä.

Euroopan unionin oikeus
Euroopan unionin oikeuden soveltaminen ja toimeenpano on pääasiassa jäsenvaltioiden
viranomaisten tehtävänä. Vastaavasti Euroopan unionin oikeuden toteuttamiseen liittyvästä oikeusturvasta huolehtivat ensisijaisesti kansalliset tuomioistuimet. Kun unionin
oikeuden toimeenpano on hallintoviranomaisten tehtävänä, oikeusturvan painopiste on
hallintotuomioistuinten toiminnassa.
Koska oikeusturvan toteuttaminen on pääosin jäsenvaltioiden vastuulla, kansallisten
oikeusturvajärjestelmien tehokkuudella ja toimivuudella on keskeinen merkitys unionin
oikeudessa. Jotta unionin lainsäädännössä määriteltyjen oikeuksien ja velvollisuuksien
asianmukainen ja täysimääräinen toteutuminen voidaan taata myös käytännössä, unionin oikeuden soveltamisen kohteilla on oltava käytettävissään riittävän kattavat ja samalla tehokkaat ja toimivat keinot toteuttaa ja turvata yksilölliset oikeutensa. Myös
unionin oikeuteen perustuvien velvoitteiden toteuttaminen voi edellyttää tuomiovallan
käyttöä.
Oikeusturvamenettelyn ja oikeusturvan toteuttamismuotojen määrittely kuuluu lähtökohtaisesti jäsenvaltion päätösvaltaan. Euroopan unionin oikeuden tarkoituksena ei ole
ollut perustaa kansallisissa tuomioistuimissa sen noudattamisen varmistamiseksi muita
oikeussuojakeinoja kuin ne, jotka on otettu käyttöön kansallisessa oikeudessa. Tämä
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todetaan nimenomaisesti sopimuksessa Euroopan unionista (2009), jonka 19(1) artiklan
mukaan jäsenvaltiot ”säätävät tarvittavista muutoksenhakukeinoista tehokkaan oikeussuojan takaamiseksi unionin oikeuteen kuuluvilla aloilla.”
Vaikka lähtökohtana on kansallinen prosessiautonomia, oikeusturvan toteuttamiselle ja
oikeusturvamenettelylle on asetettu lisääntyvästi vaatimuksia unionin oikeudessa. Tällaista oikeusturvan perusteita ja tuomioistuinmenettelyn keskeisiä piirteitä määrittelevää
unionin oikeutta on muotoutunut vähitellen unionin tuomioistuimen käytännössä. Sitä
on Lissabonin sopimuksen voimaantulon (2009) myötä kirjattu myös perussopimuksiin
ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan.
Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on edellytetty erityisesti oikeusturvan saatavuutta ja tehokkuutta. Näiltä osin keskeisenä lähtökohtana on ollut unionin oikeuden
tehokkaan ja yhdenmukaisen toteutumisen takaamiseen liittyvä vaatimus. Sen mukaan
kansallisen tuomioistuimen tutkittavaksi on voitava saattaa sekä unionin oikeuden soveltamisen ja toimeenpanon lainmukaisuus että soveltamisen laiminlyönnit ja virheellisyydet. Nämä vaatimukset korostavat yleisen muutoksenhakuoikeuden merkitystä.
Lisäksi oikeuskäytännössä on perinteisesti painotettu yksilön oikeusturvan toteuttamista
takaavia laadullisia vaatimuksia, kuten oikeusturvan kattavuuteen, vaikuttavuuteen, tehokkuuteen ja nyttemmin myös yhdenmukaisuuteen perustuvia kriteereitä. Oikeuskäytännössä on pyritty määrittelemään vähimmäiskriteereitä eräille oikeusturvan tehokkuuden kannalta keskeisille menettelyn osatekijöille. Nämä vaatimukset koskevat muun
muassa väliaikaista oikeussuojaa, hallintopäätöksen valituskelpoisuutta, tuomioistuimen
tutkimisvelvollisuutta ja sovellettavia prosessuaalisia määräaikoja. Niin ikään yksityisen asianosaisen prosessuaalista asemaa määritteleviä puolustuksen oikeuksia on täsmennetty oikeuskäytännössä.
Vaikka lähtökohtaisesti kansallisessa lainsäädännössä on määritettävä muun muassa
yksityisen oikeussubjektin asiavaltuus ja oikeussuojan tarve, unionin oikeudessa edellytetään kuitenkin, että tässä lainsäädännössä ei loukata yksilön oikeutta tehokkaaseen
oikeussuojaan. Jäsenvaltioiden on siten luotava oikeussuojakeinojen ja menettelyjen
järjestelmä, jolla voidaan varmistaa kyseisen oikeuden kunnioittaminen.
Lisäksi määriteltäessä oikeussuojakeinoja ja niiden käyttöä koskevia prosessuaalisia
säännöksiä on unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan noudatettava vastaavuus- ja tehokkuusperiaatetta. Vastaavuusperiaatteen mukaan unionin oikeutta koskevat oikeuskeinot eivät saa olla epäedullisempia kuin ne, jotka koskevat samankaltaisia jäsenvaltion sisäiseen oikeuteen perustuvia vaatimuksia. Tehokkuusperiaatteen mukaan kansalliset oikeuskeinot eivät saa myöskään olla sellaisia, että unionin
oikeuteen kuuluvien oikeuksien käyttäminen olisi niiden johdosta käytännössä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa.
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa on kirjattu unionin tuomioistuimen
oikeuskäytännön yleisiä perusteita määrittelemällä nimenomaisesti oikeus tehokkaisiin
oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen. Artiklan mukaan jokaisella,
jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava tässä
artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti käytettävissään tehokkaat oikeussuoja-
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keinot tuomioistuimessa. Säännöksessä on siten yhdistetty oikeuskäytännössä muotoutuneet tehokkaan oikeusturvan ja yksilön oikeusturvan takeiden peruslähtökohdat.
Perusoikeuskirjan 47 artiklassa määritellään myös tarkemmin tehokkaan oikeusturvan
vaatimuksia ja menettelyllisesti asianmukaista oikeudenkäyntiä. Oikeusturvan toteutumisen keskeisenä edellytyksenä on artiklan mukaan seuraavien vaatimusten takaaminen:
- oikeus oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa
- oikeudenkäynti kohtuullisen ajan kuluessa
- tuomioistuimen riippumattomuus ja puolueettomuus
- tuomioistuimen vakinaisuus (“etukäteen laillisesti perustettu” tuomioistuin)
- mahdollisuus saada neuvoja oikeudenkäynnissä
- mahdollisuus käyttää avustajaa ja edustajaa oikeudenkäynnissä
- oikeus maksuttomaan oikeusapuun tarpeen vaatiessa.
Nämä oikeusturvan menettelylliset takeet samoin kuin perusoikeuskirjan normit muutenkin koskevat unionin toimielimiä ja laitoksia. Sen sijaan jäsenvaltioita ne koskevat
perusoikeuskirjan 51(1) artiklan mukaan vain, kun jäsenvaltiot soveltavat unionin oikeutta. Koska kansallisten hallintoviranomaisten toiminnasta merkittävä osa sisältää unionin oikeuden soveltamiseksi luokiteltavaa toimintaa, oikeusturvaan kohdistuvilla vaatimuksilla on perusoikeuskirjan mukaisena perusoikeutena varsin laajasti merkitystä erityisesti hallintoasioita koskevissa oikeudenkäynneissä.
Joillakin unionin oikeuden aloilla oikeusturvan saatavuutta ja tehokkuutta sekä jossain
määrin myös oikeusturvamenettelyä on määritelty unionin lainsäädännössä. Etenkin
kilpailua ja valtiontukia koskevassa sääntelyssä on harmonisoitu eräiltä osin myös kansallisen prosessisääntelyn perusteita. Toistaiseksi pisimmälle menevä harmonisointi
perustuu julkisten hankintojen oikeussuojadirektiiviin (2007/66/EY). Se määrittelee
eräitä uusia oikeusturvakeinoja, joista on säädettävä jäsenvaltion oikeudessa. Myös kilpailuasetus (1/2003/EY) määrittelee verraten yksityiskohtaisesti oikeusturvamenettelyä.
Siinä säännellään muun muassa todistustaakkaa, tuomioistuinten toimintaa sekä komission ja tuomioistuinten yhteistoiminnan perusteita. Useissa direktiiveissä edellytetään
myös riittäviä kansallisia oikeusturvakeinoja.

Euroopan ihmisoikeussopimus
Euroopan neuvoston piirissä muodostuneella oikeudella on tärkeä merkitys hallintotoimintaan liittyvien oikeusturvatakeiden määrittelyssä. Tässä suhteessa keskeinen perusnormi on Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artikla, joka takaa yksityiselle oikeuden saada oikeusturvaa oikeudenkäyntiteitse. Lisäksi artikla edellyttää oikeudenkäynnin
oikeudenmukaisuutta ja julkisuutta. Säännös asettaa myös useimmissa hallintoasioissa
oikeusturvamenettelylle laadulliset vähimmäiskriteerit ja määrittelee samalla hallintoprosessin laatutasoa.
Sopimuksen 6(1) artiklan keskeinen sisältö on tiivistetty sen ensimmäiseen virkkeeseen:
"Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen

43
oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa
tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan
tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä."
Artiklan soveltamisala on muotoutunut ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä
vähitellen niin, että nykyisin hallintolainkäyttöasiat kuuluvat laajasti sen soveltamisen
piiriin. Soveltamisalan ulkopuolelle ovat kuitenkin jääneet esimerkiksi passiasiat, kansalaisuusasiat, ulkomaalaisten maassaolo-oikeutta koskevat asiat, mielisairaalaan määräämistä koskevat asiat sekä tavanomaiset veroasiat. Veronkorotusta koskevat asiat kuuluvat kuitenkin yleensä artiklan soveltamisen piiriin rikosasioihin rinnastettavina samalla tavoin kuin muut hallinnollista seuraamusta koskevat asiat.
Hallintoasioita koskevan oikeusturvajärjestelmän kannalta ihmisoikeussopimuksen 6(1)
artiklan säännös edellyttää ainakin neljän oikeusturvan osatekijän toteuttamista: oikeus
saattaa omaa oikeutta tai velvollisuutta koskeva päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi,
oikeusturvamenettelyn oikeudenmukaisuus, oikeudenkäynnin julkisuus sekä tuomioistuimen riippumattomuus ja puolueettomuus.
Kun kyseessä on hallintoasioiden käsittely, oikeus saattaa omaa oikeutta tai velvollisuutta koskeva päätös tuomioistuimen käsiteltäväksi tarkoittaa käytännössä myös oikeutta hakea muutosta viranomaisen päätökseen. Tätä oikeutta turvataan lähinnä riittävän
täsmällisin asianosaisen valitusoikeutta ja päätöksen valituskelpoisuutta koskevin säännöksin.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen runsaassa oikeuskäytännössä on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusvaatimuksina korostettu etenkin menettelyn tasapuolisuutta.
Oikeudenkäynnissä on lisäksi taattava asianosaisen kuuleminen ja muut vastavuoroisen
menettelyn edellytykset. Myös oikeudenkäynnin viivytyksettömyydellä on merkitystä
oikeusturvan toteutumisen ja menettelyn oikeudenmukaisuuden kannalta.
Hallintoasiaa koskevassa oikeudenkäynnissä tasapuolisuutta on tarpeen arvioida erityisesti päätöksen tehneen viranomaisen ja päätöksen kohteena olevan yksityisen asianosaisen välisessä suhteessa. Sekä viranomaiselle että yksityiselle asianosaiselle on taattava tasapuolinen mahdollisuus esittää todisteita, perusteluja ja väitteitä menettelyn kuluessa. Jos asianosaisia on useita, esimerkiksi kilpailevina luvanhakijoina, tasapuolisuusvaatimus koskee myös näiden asianosaisten keskinäistä kohtelua. Siten kaikilla
oikeudenkäynnin osapuolilla tulee prosessuaalisten säännösten perusteella olla yhdenvertaiset mahdollisuudet saada tietoa sekä esittää vaatimuksensa ja perustelunsa.
Tasapuolinen oikeudenkäynti hallintoasioissa voidaan järjestää myös siten, että päätöksen tehnyt viranomainen ei ole varsinaisen asianosaisen asemassa, kun sen päätöstä
koskevaa muutoksenhakua käsitellään hallintotuomioistuimessa. Prosessuaalinen tasapaino on tällöin mahdollista toteuttaa kohtelemalla viranomaista ja yksityistä asianosaista yhdenmukaisten perusteiden mukaisesti. Tuomioistuimen on huolehdittava prosessin
tasapuolisuudesta samoin kuin siitä, että asia tulee selvitetyksi. Sen on myös tarpeen
mukaan oma-aloitteisesti selvitettävä asiaa sillä tavoin kuin käsittelyn tasapuolisuus,
oikeudenmukaisuus ja asian laatu kussakin tapauksessa edellyttävät.
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Vastavuoroisuuden toteuttaminen oikeudenkäynnissä merkitsee yleensä ns. kontradiktorisen periaatteen mukaista menettelyä. Sen mukaan keskeisenä vaatimuksena on, että
oikeudenkäynnin osapuolilla on sekä riittävät että tasapuoliset mahdollisuudet osallistua
asian selvittämiseen ja käsittelyyn hallintotuomioistuimessa. Oikeudenkäynnin osapuolilla on siksi oltava samanlaiset oikeudet saada tieto tuomioistuimen ratkaisuun vaikuttavista selvityksistä ja asiakirjoista sekä oikeus esittää niiden johdosta omat kommenttinsa ja vaatimuksensa.
Vastavuoroisuuden vaatimusta koskevassa ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä on
korostettu etenkin asianosaisen kuulemisperiaatteen tärkeyttä. Kuulemisperiaatteen noudattamiseen kuuluu myös se, että kaikki asian ratkaisuun vaikuttava oikeudenkäyntiaineisto saatetaan asianosaisten tietoon ja varataan asianosaisille siten tosiasiallinen mahdollisuus reagoida siihen. Tämä aineisto voi sisältää esimerkiksi muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen perusteena olleita asiakirjoja taikka oikeusturvamenettelyn kuluessa hankittuja tai esitettyjä selvityksiä, tietoja ja todisteita.
Saman oikeuskäytännön mukaan asianosaisen itsensä tulee lähtökohtaisesti saada päättää, onko jokin lausuma tai selvitys sen luonteinen, että se edellyttää hänen kannanottoaan. Näin ollen tuomioistuin voi poiketa kuulemisvelvoitteesta vain hyvin poikkeuksellisesti.
Tuomioistuimen ratkaisu voi lisäksi vastavuoroisuuden vaatimuksen vuoksi perustua
vain tosiasioihin ja tietoihin, joihin osapuolet ovat voineet tutustua ja joista ne ovat vastavuoroisesti voineet esittää omat arvionsa. Siten tuomioistuin ei yleensä voi ratkaisussaan nojautua sellaiseen tietoon tai asiakirjaan, jota oikeudenkäynnin toinen osapuoli ei
ole voinut saada tietoonsa esimerkiksi asiakirjajulkisuuden rajoitusten vuoksi (ks. esim.
EIT 15.10.2003 Fortum v. Suomi).
Oikeudenkäynnin kohtuullista kestoa koskeva vaatimus edellyttää oikeudenkäynnin
kohteena olevan asian erityispiirteiden ja prosessin luonteen huomioon ottamista. Merkitystä on muun muassa muutoksenhaun kohteena olevan asian merkityksellä asianosaiselle, sen monimutkaisuudella sekä osapuolten, tuomioistuimen ja muiden viranomaisten toiminnalla. Muutoksenhakuun kokonaisuudessaan kulunut aika otetaan arviossa
huomioon, ja siihen luetaan myös oikaisuvaatimuksen käsittelyyn käytetty aika. Lisäksi
ihmisoikeussopimuksen 13 artikla edellyttää tehokkaita kansallisia oikeussuojakeinoja,
joilla oikeudenkäynnin viivästyminen voidaan estää tai hyvittää.
Oikeudenkäynnin julkisuuden tarkoituksena on suojella osapuolia ja kansalaisia yleensäkin ilman julkista valvontaa tapahtuvalta tuomiovallan käytöltä. Julkisuudella on
myös periaatteellinen funktio, sillä se ylläpitää osaltaan oikeusturvamenettelyn julkista
luotettavuutta. Uudemmassa ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu,
että myös kirjallinen tuomioistuinkäsittely voi täyttää oikeudenkäynnin julkisuuden vaatimuksen, mikäli oikeudenkäyntiasiakirjojen riittävä julkisuus voidaan taata. Erityisesti
tosiseikkojen selvittäminen ja niiden uskottavuuden arviointi voivat edellyttää suullista
käsittelyä. Mikäli oikeudenkäynnin kohteena ovat pääasiassa kirjallinen selvitys ja oikeudellinen arviointi, kirjallinen menettely on sen sijaan yleensä riittävä.
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Riippumattomaan ja puolueettomaan tuomioistuimeen kohdistuvassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä on erityisesti korostettu tuomioistuimen riippumattomuutta suhteessa toimeenpanovaltaan. Suhteessa hallintokoneistoon itsenäisyyteen arviointiperusteina ovat olleet lähinnä hallintoviranomaisten ohjausmahdollisuus
sekä toimivalta nimittää tai erottaa tuomioistuimen jäsenet. Periaatteessa yhtä tärkeänä
on kuitenkin pidetty myös itsenäisyyttä menettelyn osapuolista ja prosessin ulkopuolisista vaikutteista.
Oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kohdistuvien yleisten vaatimusten lisäksi eräillä
hallinnollisen päätöksenteon aloilla tulevat oikeudenkäynnissä noudatettavaksi myös
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan sisältämät erityiset menettelyvaatimukset.
Tällaisia ovat päätökset, joilla puututaan henkilökohtaiseen vapauteen, kuten henkilön
tahdosta riippumatonta hoitoa koskevat asiat. Nämä 5 artiklan mukaiset erityisvaatimukset edellyttävät muun muassa hallinnollisen vapauden rajoituksen perustelua, laillisuuden arviointia ja inkriminointikiellon noudattamista.
Jos hallintoviranomaisen tai tuomioistuimen toiminta loukkaa Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaamia oikeuksia, ensisijaisena oikeusturvakeinona on turvautuminen kansallisiin oikeusturvamenettelyihin. Tällaista menettelyä edellyttää myös ihmisoikeussopimuksen 13 artikla, jonka mukaan ”jokaisella on oltava käytettävissään tehokas oikeussuojakeino kansallisen viranomaisen edessä siinäkin tapauksessa, että oikeuksien ja
vapauksien loukkauksen ovat tehneet virantoimituksessa olevat henkilöt”.

2.5

Nykytilan arviointi

Yleistä
Hallintolainkäyttölain voidaan arvioida selkeyttäneen ja yhdenmukaistaneen hallintolainkäyttöasioiden käsittelyssä noudatettavaa menettelyä. Se on myös vahvistanut hallintolainkäytön asemaa yhtenä oikeudenkäyntimenettelyn lajina.
Hallintolainkäyttölaissa otettiin huomioon ne vaatimukset, joita perusoikeusuudistuksessa asetettiin oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevalle lainsäädännölle. Laissa
otettiin huomioon myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan unionin asettamat oikeussuojavaatimukset, sillä lain valmisteluvaiheessa Suomi oli jo liittynyt Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja Euroopan unioniin. Hallintolainkäyttölain soveltamisesta saatujen käytännön kokemusten perusteella voidaan arvioida, että lain keskeisiin perussäännöksiin ei liity perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien näkökulmasta voimakkaita
muutostarpeita.
Hallinto-oikeudellista muutoksenhakujärjestelmää on kehitetty niin, että alueelliset hallinto-oikeudet toimivat entistä laaja-alaisemmin ensi asteen hallintotuomioistuimina.
Hallintotuomioistuimiin tulee nykyisin asioita entistä useammista erilaisista asiaryhmistä.
Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytykset ovat hallintolainkäyttölain voimassaolon aikana täsmentyneet ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä. Tästä syystä
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on tarpeen tarkistaa muun muassa asianosaisen kuulemista ja suullisen käsittelyn järjestämisvelvollisuutta koskevia kansallisia menettelysäännöksiä.
Hallintoprosessiin kohdistuvat vaatimukset ovat muutoinkin kasvaneet ja täsmentyneet
hallintolainkäyttölain voimassaolon aikana. Hallintotuomioistuinten merkitys oikeussuojan antajana on vahvistunut samalla, kun hallinnollinen sääntely on laajentunut ja
julkisen hallinnon rakenteet ja toiminnot ovat monipuolistuneet. Myös Euroopan unionin oikeuden tehokas toteuttaminen on osaltaan lisännyt kansalliseen oikeusturvaan
kohdistuvia vaatimuksia.
Asianosaisten ja yleisön oikeussuojaodotukset ovat kasvaneet. Oikeudenkäyntimenettelyltä odotetaan perinteisten laatuvaatimusten eli varmuuden, joutuisuuden ja taloudellisuuden ohella entistä enemmän sitä, että tuomioistuimissa asioivat tahot kokevat oikeudenkäyntimenettelyt oikeudenmukaisina. Koetun oikeudenmukaisuuden kannalta keskeisiä ovat erityisesti asianosaisten osallistumiseen ja menettelyn vuorovaikutukseen
liittyvät seikat samoin kuin päätösten laadukas perusteleminen. Oikeudenkäynniltä odotetaan myös joutuisuutta ja sitä, että oikeusturvaa annetaan tehokkaasti niin, että tarvittaessa oikeuden toteuttamiseksi voidaan käyttää riittäviä turvaamistoimia.
Hallintoprosessi muodostaa oman prosessilajinsa riita- ja rikosprosessin rinnalla. Lainkäyttö ja tuomioistuinlaitos muodostavat kuitenkin oikeusjärjestelmässä kokonaisuuden,
jossa oikeudenkäyntimenettelyille voidaan asettaa samankaltaisia tavoitteita ja perusvaatimuksia. Tästä syystä riita-asioiden käsittelyä koskevat oikeudenkäymiskaaren
säännökset olivatkin yhtenä lähtökohtana hallintolainkäyttölain valmistelussa. Hallintoprosessin menettelysäännösten kehittämisessä on edelleen tarpeen ottaa huomioon yleisiä tuomioistuimia koskeva vastaava sääntely ja sen kehittäminen.
Hallintolainkäyttölakiin sisällytettiin myös useita viittauksia oikeudenkäymiskaaren
säännöksiin. Viittausten kohteena olevia oikeudenkäymiskaaren säännöksiä on osittain
uudistettu hallintolainkäyttölain voimassa ollessa, joten näiden viittausten tarkistaminen
on välttämätöntä. Sääntelyn selkeyttämiseksi on myös tarpeen avata osa viittauksista
hallintoprosessiin paremmin soveltuviksi säännöksiksi.
Hallintolainkäyttölain valmistelussa oli yhtenä keskeisenä tavoitteena laatia menettelysäännökset niin yksinkertaisiksi ja joustaviksi, että yksityiset asianosaiset voivat useimmissa tapauksissa itse hoitaa valitusasiansa hallintotuomioistuimissa. Sääntelyn joustavuutta pidettiin tärkeänä myös sen vuoksi, että lakia sovelletaan luonteeltaan erilaisissa
asiaryhmissä ja organisatorisesti erilaisissa valitusviranomaisissa. Varsinaisten hallintotuomioistuinten ohella sitä sovelletaan valituksia käsittelevissä muutoksenhakulautakunnissa.
Yleispiirteinen sääntely on mahdollistanut sen, että hallintolainkäyttölakia on voitu soveltaa erilaisissa uusissakin asiaryhmissä. Se on pääosin soveltunut hallintolainkäyttöasioiden käsittelyyn yleisten hallintotuomioistuinten ohella myös erityistuomioistuimissa ja valituksia käsittelevissä muutoksenhakulautakunnissa.
Toisaalta menettelysäännösten yleispiirteisyys mahdollistaa sen, että säännöksiä tulkitaan ja sovelletaan eri tavoin eri hallintotuomioistuimissa ja samassakin tuomiois-
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tuimessa eri ratkaisukokoonpanoissa. Hallintolainkäyttölain soveltamiskäytännön yhtenäisyydestä on vain vähän empiiristä aineistoa. Voidaan kuitenkin arvioida, että hallintolainkäyttölain menettelysäännösten täsmentäminen nykyisestä turvaisi nykyistä paremmin hallintotuomioistuinten menettelytapojen yhdenmukaisuutta ja ennakoitavuutta.
Yhtenä sääntelyn yleispiirteisyyden ongelmana on, että hallintolainkäytön menettelyä ei
edelleenkään tunneta riittävästi hallintotuomioistuinten ulkopuolella. Valitusasiaansa
hoitavat asianosaiset eivät siten aina ole selvillä prosessuaalisista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tämä koskee myös hallintolainkäyttöasioita hoitavia avustajia ja asiamiehiä samoin kuin hallintoviranomaisia, joiden päätöksistä hallintotuomioistuimiin
valitetaan.
Hallintolainkäyttölain voimaantulon jälkeen hallintomenettelystä on säädetty entistä
kattavammin ja yksityiskohtaisemmin hallintolaissa, jolla kumottiin sitä edeltänyt hallintomenettelylaki. Tämäkin puoltaa sitä, että menettelystä hallintotuomioistuimissa
säädettäisiin nykyistä kattavammin ja yksityiskohtaisemmin.

Yleinen valitusoikeus
Valitusoikeuden rajaaminen hallintolainkäyttölain mukaisesti valtioneuvoston ja sen
alaisen viranomaisen sekä kunnallisen ja kirkollisen viranomaisen ja Ahvenanmaan
maakunnan viranomaisen tekemiin päätöksiin on ongelmallista perustuslain 21 §:n oikeusturvasäännöksen kannalta, sillä siihen ei sisälly vastaavaa rajoitusta. Erityissäännöksiä oikeudesta valittaa muusta kuin hallintolainkäyttölaissa mainitun viranomaisen
tekemästä hallintopäätöksestä on runsaasti, mutta nykyisen sääntelyn pohjalta on mahdollista, että yksilön oikeuksia tai velvollisuuksia koskeva hallintopäätös jää hallintolainkäyttölain soveltamisen ulkopuolelle.
Valitusmahdollisuutta koskevien yleissäännösten tulisi kattaa kaikki hallintopäätökset
riippumatta päätöksen tekijän organisatorisesta asemasta. Säännökset päätöksen valituskelpoisuudesta ja asianosaisesta rajaavat ainakin useimmissa tapauksissa riittävästi valitusoikeuden käyttämistä. Tarvittaessa valituskelpoisen hallintoasian käsitettä voidaan
täsmentää yleislaissa tai erityislainsäädännössä.

Muutoksenhaku ministeriöiden hallintopäätöksistä
Muutoksenhaku ministeriöiden hallintopäätöksistä ohjautuu nykyisin hallintolainkäyttölain mukaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Joissakin asiaryhmissä säädetään
nykyisin erikseen muutoksenhausta ministeriön päätöksistä hallinto-oikeuteen. Tällaisia
säännöksiä on esimerkiksi rakennerahastolaissa (1401/2006) ja kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetussa laissa (21/1987).
Oikeussuojajärjestelmän toimivuuden kannalta on tärkeää, että korkein hallinto-oikeus
toimii ensimmäisenä oikeusasteena vain poikkeuksellisesti silloin, kun siihen on asian
laadun vuoksi erityisiä syitä. Ministeriön tekemät hallintopäätökset voidaan useimmiten
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rinnastaa luonteeltaan niihin muiden hallintoviranomaisten tekemiin hallintopäätöksiin,
joissa muutosta haetaan ensin hallinto-oikeudelta. Valitusten ohjaaminen ministeriön
päätöksestä suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen voi olla perusteltua erityisen laajakantoisissa tai periaatteellisesti merkittävissä asioissa, joissa on tärkeää saada nopeasti
ylimmän oikeusasteen ratkaisu, mutta tällaisista asioita voitaisiin tarvittaessa säätää
erikseen.
Eduskunnan lakivaliokunta ja hallintovaliokunta ovat todenneet käsitellessään hallituksen esitystä eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi (HE
13/2005 vp), että hallinnon muutoksenhakujärjestelmää kehitettäessä on tarpeen selvittää mahdollisuutta ohjata ministeriöiden hallintopäätöksistä tehtävät valitukset alueellisiin hallinto-oikeuksiin (LaVL 7/2005 vp ja HaVM 13/2005 vp).

Viranomaisen asema prosessissa
Viranomaisella ei ole hallintoprosessissa asianosaisen asemaa pelkästään sillä perusteella, että se on tehnyt muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen. Tämän viranomaisen
tosiasiallinen asema rinnastuu kuitenkin monessa suhteessa asianosaiseen. Päätöksen
tehnyttä viranomaista kuullaan valituksen johdosta. Jos asiassa järjestetään suullinen
käsittely, päätöksen tehnyt viranomainen kutsutaan tähän käsittelyyn ja sillä on myös
oikeus nimetä todistajia. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevissa säännöksissä
päätöksen tehnyt viranomainen rinnastetaan asianosaiseen niin, että sille voi syntyä kulujen korvausvelvollisuus samalla tavoin kuin asianosaisena olevalle viranomaiselle.
Kansainvälisessä vertailussa Suomen järjestelmä poikkeaa siitä, millä tavoin päätöksen
tehneen hallintoviranomaisen prosessuaalinen asema on tavallisesti järjestetty muissa
maissa. Niissä on tavallista, että päätöksen tehneellä viranomaisella on asianosaisasema
oikeudenkäynnissä.
Ruotsissa hallintoprosessilakiin sisällytettiin vuonna 1996 säännös kaksiasianosaissuhteesta hallintolainkäytössä silloin, kun ensimmäisenä oikeusasteena toimii lääninoikeus.
Näitä säännöksiä ei sovelleta silloin, kun valitus tehdään suoraan kamarioikeuteen. Ennen lainmuutosta sääntely poikkesi suomalaisesta järjestelmästä siinä suhteessa, että
julkinen valta ei ollut useimmissa tapauksissa lainkaan edustettuna hallintoprosessissa.
Uudistuksen arvioitiin turvaavan tuomioistuimen puolueettomuutta ja vahvistavan hallintoprosessin luonnetta hallintomenettelystä eroavana oikeudenkäyntimenettelynä. Viranomaisen valitusoikeutta pidettiin tärkeänä ennakkopäätösten saamiseksi ja yleisen
edun valvonnan kannalta. Lisäksi arvioitiin, että asiat tulevat paremmin selvitetyiksi,
kun molemmat osapuolet huolehtivat selvityksen hankkimisesta.
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklassa tarkoitetun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiin sisältyy tasapuolisuus ja osapuolten välinen yhdenvertaisuus
asian käsittelyssä. Artiklan soveltamiskäytännössä ei ole edellytetty muodollista kaksiasianosaissuhdetta. Sen sijaan käytännössä on edellytetty tasapuolisuutta kuulemismenettelyssä ja muussa asian selvittämisessä.
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Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean (Oikeusministeriön komiteanmietintö
2003:3) mukaan prosessiin osallistuvien hallintoviranomaisten osittain täsmentymätön
asema ei ole ongelmatonta menettelystä saatavan kokonaiskuvan kannalta. Hallintolainkäytön nykyisten prosessiasetelmien muuttaminen saattaisi kuitenkin aiheuttaa sellaisia
kielteisiä vaikutuksia, joiden laajuutta on vaikea arvioida.
Kehittämiskomitean mietinnössä todettiin myös, ettei hallintotuomioistuimen erityisenä
tehtävänä koskaan ole julkisen edun valvominen, vaan julkinen etu otetaan huomioon
ainoastaan siinä määrin kuin aineellinen lainsäädäntö sitä edellyttää. Prosessinjohdollisesti hallintotuomioistuin huolehtii erityisesti tasapuolisuudesta asian selvittämisessä.
Kehittämiskomitean mietinnössä ehdotettiin päätöksen tehneen viranomaisen prosessiasemaa koskevien säännösten selventämistä sekä päätöksen tehneen viranomaisen
valitusoikeuden laajentamista silloin, kun sen tekemää päätöstä on muutettu hallintotuomioistuimessa, tai ainakin valitusoikeutta koskevien säännösten selkeyttämistä. Päätöksen tehneen viranomaisen valitusoikeuden laajentamista pidettiin tärkeänä oikeudenkäytön yhdenmukaisuuden turvaamiseksi ainakin yhteiskunnan kannalta tärkeissä tai
uudentyyppisissä asioissa.

Suullinen käsittely, katselmus, tarkastus ja muut todisteluun liittyvät kysymykset
Hallintolainkäyttölain tultua voimaan niiden asioiden osuus, joissa järjestetään suullinen
käsittely hallinto-oikeuksissa, on selvästi kasvanut. Tässä on kuitenkin hallintooikeuskohtaisia eroja, jotka voivat osittain johtua hallinto-oikeuksien erilaisista asiaryhmistä. Hallinto-oikeuksien kesken on eroja myös suullista käsittelyä koskevien menettelysäännösten soveltamiskäytännöissä.
Suullisen käsittelyn järjestämisvelvollisuutta arvioitaessa on usein otettava huomioon
samanaikaisesti useita tekijöitä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioista samoin kuin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuista ilmenee, että näitä tekijöitä ovat
esimerkiksi asian laatu ja sen merkitys asianosaiselle sekä se, onko asiassa tarpeen selvittää tosiseikkoja suullisessa menettelyssä. Asianosaisen pyynnöllä on merkitystä tässä
arvioinnissa, sillä asianosainen voi luopua oikeudestaan ihmisoikeussopimuksen 6(1)
artiklassa turvattuun asian suulliseen käsittelyyn.
Ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä on kuitenkin katsottu, että myös asianosaisen
pyytämä suullinen käsittely on voitu jättää järjestämättä, jos tapaukseen liittyy erityisiä
piirteitä, joiden vuoksi suullinen käsittely ei ole tarpeen. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun päätös on perustunut terveydellisten seikkojen arviointiin ja tämä
on ollut mahdollista puhtaasti kirjallisen aineiston perusteella (esim. EIT 2004, Hurting
v. Ruotsi, ja EIT 2007, Ekholm. v. Suomi). Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan sosiaaliturva-asioissa tulee kiinnittää erityistä huomiota myös tehokkuus- ja taloudellisuusnäkökohtiin, sillä suullisten käsittelyjen pitäminen saattaisi olla esteenä näiden asioiden
vaatimalle joutuisalle käsittelylle (EIT 2006, Pirinen v. Suomi, ja EIT 2006, Elo v.
Suomi).
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Hallintolainkäyttölain nykyiset säännökset täyttävät ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan
vaatimukset suullisen käsittelyn järjestämisestä. Ne antavat käytännössä hallintotuomioistuimille mahdollisuuden ottaa tapauskohtaisesti huomioon ihmisoikeustuomioistuimen
ratkaisuista ilmeneviä seikkoja. Hallintolainkäyttölain säännökset eivät kuitenkaan nykyisessä muodossaan anna asianosaisille ja heidän asiamiehilleen riittävästi informaatiota siitä, millaisissa tilanteissa hallintotuomioistuin voi pitää suullisen käsittelyn järjestämistä tarpeettomana asianosaisen pyynnöstä huolimatta.
Hallintolainkäyttölakiin ei sisälly tarkempia säännöksiä suullisen käsittelyn valmistelusta eikä suullisen istunnon kulusta. Käytännössä kirjallinen ja tarvittaessa suullinenkin
esivalmistelu tehostaisi suullista käsittelyä samoin kuin ratkaisun tekemistä kokonaisuudessaan. Erityisesti todistusteemojen yksilöimättömyys, usean todistajan kuuleminen
tarpeettomasti samasta teemasta tai sellaisten todistajien kuuleminen, jotka eivät tosiasiallisesti tiedä asian ratkaisun kannalta relevanteista seikoista, pitkittää suullista käsittelyä ja tekee prosessista helposti hahmottoman.
Suullista käsittelyä koskevien tarkempien prosessisäännösten puuttuminen on johtanut
siihen, että menettelytavoissa on selvästi eroja eri hallinto-oikeuksien kesken. Tämä voi
olla ongelmallista suulliseen käsittelyyn saapuvien asianosaisten ja heidän asiamiestensä kannalta. Hallintotuomioistuimessa tapahtuvan oikeudenkäynnin ja erityisesti suullisen käsittelyn kulun hahmottaminen voi olla asianosaisille ja asiamiehille hankalaa
myös sen vuoksi, että hallintolainkäyttölakiin sisältyy runsaasti viittauksia oikeudenkäymiskaaren säännöksiin.
Todistajan kuulemista koskevissa hallintolainkäyttölain säännöksissä viitataan laajasti
todistelua koskeviin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun säännöksiin. Tuomioistuimissa
asioivien kannalta on tarkoituksenmukaista, että todistajan kuulemista koskevat säännökset ovat mahdollisimman yhtenevät yleisissä tuomioistuimissa ja hallintotuomioistuimissa. Oikeudenkäymiskaaren säännökset ovat kuitenkin vain osin sovellettavissa
hallintolainkäyttöön. Erityisesti todistajan esteellisyyttä ja vaitiolovelvollisuutta koskevat kysymykset ovat osoittautuneet hallintolainkäytössä ongelmallisiksi.
Hallintolainkäyttölakiin sisältyy säännös siitä, että asian selvittämiseksi voidaan toimittaa katselmus. Keveämmässä kokoonpanossa tehtävästä tarkastuksesta ei ole yleissäännöksiä. Tarkastus voidaan nykyisin järjestää vain vesi- ja ympäristönsuojeluasioissa,
mutta sen järjestäminen voisi olla asian selvittämiseksi tarpeen muissakin asiaryhmissä.
Katselmusta ja tarkastusta koskevaa sääntelyä on myös tarpeen täsmentää, sillä käytännössä suullisen käsittelyn, katselmuksen ja tarkastuksen ero ei aina ole tullut riittävän
selväksi.

Selvityksen rajoittaminen
Hallintolainkäytössä tuomioistuimella on asian selvittämisvelvollisuus, joten asiassa
voidaan pyytää ja esittää käsittelyn aikana lisäselvitystä. Tuomioistuin asettaa lausuntopyynnöissään asianosaisille ja viranomaisille määräajan, mutta myös määräajan jälkeen
toimitettu selvitys on otettava huomioon. Lisäksi asianosaiset ja viranomaiset voivat
toimittaa oikeudenkäynnin aikana oma-aloitteisesti lisäselvitystä. Tuomioistuimelle
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toimitetaan toisinaan myös aineistoa, joka ei tuomioistuimen käsityksen mukaan vaikuta
asian ratkaisuun. Tällaista aineistoa toimitetaan usein normaalin kuulemiskierroksen
ulkopuolella.
Oikeudenkäynti voi aiheettomasti pitkittyä silloin, kun osapuolet esittävät prosessin
aikana jatkuvasti uutena pitämiään seikkoja, vaikka tuomioistuimen käsityksen mukaan
kaikki asian ratkaisuun tarvittava aineisto on jo saatu. Uudet selvitykset johtavat yleensä
uuteen kuulemiskierrokseen, jossa voi tulla vielä esiin uusia seikkoja. Asia on koettu
ongelmalliseksi erityisesti vakuutusoikeudessa.

Tiedoksianto
Hallintolainkäyttölain mukaan päätös, jonka tiedoksiannosta alkaa kulua valitusaika tai
muu asianosaisen oikeuteen vaikuttava määräaika, on annettava tiedoksi todisteellisesti.
Lisäksi todisteellista tiedoksiantoa voidaan käyttää muussa tilanteessa, jos se on tarpeen
asianosaisen oikeuksien turvaamiseksi. Käytännössä hallintotuomioistuimen päätökset
annetaan tavallisesti tiedoksi lähettämällä päätös kirjeessä saantitodistusta vastaan. Muita todisteellisen tiedoksiannon muotoja käytetään vain, jos tiedoksiantoa ei saada muutoin toimitettua. Erityislainsäädännön mukaan hallinto-oikeuden päätös voidaan tietyissä tilanteissa antaa myös julkipanomenettelyssä.
Muun asiakirjan kuin päätöksen tiedoksiantoon sovelletaan pääosin hallintolain säännöksiä, joiden mukaan pääsääntönä on tavallinen tiedoksianto. Tällöin vastaanottajan
katsotaan saaneen tiedon asiasta seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei
muuta näytetä. Käytännössä erilaisten välitoimien tiedoksiannossa on usein käytetty
todisteellista tiedoksiantoa, sillä tiedoksiannolla voi olla asianosaisen kannalta merkittäviä vaikutuksia. Hallintotuomioistuinten käytännöt muun asiakirjan kuin päätöksen tiedoksiannossa eivät kuitenkaan ole yhtenäisiä.
Käytännössä saantitodistusmenettelyä on pidetty raskaana tuomioistuinten kannalta. Se
ei ole vaivaton myöskään tuomioistuimessa asioivan näkökulmasta, sillä se edellyttää
asiakirjan noutoa määräajassa postitoimipaikasta. Välitoimien tiedoksiannossa on hallintotuomioistuimissa käytetty myös varsinaista saantitodistusta kevyempää menettelyä,
jossa asiakas palauttaa kirjeen mukana lähetetyn vastaanottotodistuksen tuomioistuimelle. Tällaisen menettelyn käytöstä ei ole säännöksiä, mutta se on yleistynyt muutamissa
hallintotuomioistuimissa.
Päätös tai muu asiakirja on mahdollista antaa tiedoksi käyttäen kirjeen sijaan sähköistä
tiedonvälitystapaa. Sähköisen tiedoksiannon käyttöä hallintolainkäytössä on vähentänyt
todisteelliselle tiedoksiannolle sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun
lain (asiointilaki, 13/2003) 18 §:ssä asetettu vaatimus, jonka mukaan asiakirjaa noudettaessa on tunnistauduttava käyttäen vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä
allekirjoituksista annetun lain (617/2009) mukaista tunnistautumisvälinettä. Kansalaisen
asiointitili -palvelun käyttöönotto ja siihen liittyvät asiointilain muutokset mahdollistavat kuitenkin sähköisen tiedoksiannon nykyistä laajemman käytön.

52
Asiakokonaisuuden yhdistäminen hallinto-oikeuksissa
Hallintolainkäytössä on käytännössä katsottu, että useita tuomioistuimessa samaan aikaan vireillä olevia asioita tulee eräissä tilanteissa käsitellä yhdessä. Hallintolainkäyttölaissa ei ole säännöksiä asioiden yhdessä käsittelemisestä. Ilman nimenomaista sääntelyäkin tuomioistuin pyrkii yleensä käsittelemään toisiinsa liittyvät asiat yhdessä ja samantyyppiset asiat samassa kokoonpanossa. Toisinaan yhdessä käsittely on välttämätöntä esimerkiksi tilanteissa, joissa hakemukset kilpailevat keskenään tai valitukset
kohdistuvat samaan päätökseen.
Toisiinsa liittyvien tai samanlaisten asioiden käsittely yhdessä tehostaa hallintotuomioistuinten toimintaa ja turvaa ratkaisujen yhdenmukaisuutta. Asiat, joiden yhdessä käsitteleminen olisi tarpeen, eivät kuitenkaan aina ole vireillä samassa tuomioistuimessa.
Hallintolainkäyttölaissa ei ole säännöksiä, joiden nojalla asioita voitaisiin siirtää tuomioistuimesta toiseen yhdessä käsittelemisen tarpeen perusteella.
Yhdessä käsittelemisen tarve voi perustua esimerkiksi siihen, että kyse on samoista asianosaisista tai siihen, että asiat perustuvat saman näytön arviointiin. Suullisen käsittelyn
järjestäminen saman näytön arvioimiseksi useissa tuomioistuimissa turhauttaa osapuolia
ja rasittaa tarpeettomasti todistajia.

Täytäntöönpanomääräykset ja turvaamistoimet
Hallintolainkäyttölaissa on pääsääntönä, että päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen
kuin se on lainvoimainen. Tämä ei kuitenkaan koske päätöstä, joka on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön. Täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä myös, jos sitä
ei yleisen edun vuoksi voida lykätä. Lisäksi pääsäännöstä on poikkeuksia muussa lainsäädännössä.
Kunnallisasioissa välitön täytäntöönpanomahdollisuus on pääsääntönä. Kuntalain mukaan täytäntöönpanon edellytyksenä on, ettei päätöksen täytäntöönpano tee oikaisuvaatimusta tai valitusta hyödyttömäksi.
Kun oikaisuvaatimus tai valitus on vireillä, sitä käsittelevä viranomainen tai tuomioistuin voi kieltää tai keskeyttää täytäntöönpanon. Kielto ei edellytä asianosaisen vaatimusta eikä kieltämiselle ole laissa säädetty edellytyksiä. Täytäntöönpanoa koskevaa
ratkaisua voidaan pääasian käsittelyn aikana muuttaa. Tästä ratkaisusta saa myös erikseen valittaa. Erikseen ei kuitenkaan saa valittaa hallinto-oikeuden asian käsittelyn aikana tekemästä päätöksestä, jolla muutoksenhaun alaisen päätöksen täytäntöönpano on
kielletty tai keskeytetty. Jos täytäntöönpanoasiaa koskevaa hakemusta ei hyväksytä,
erillisen valituksen tekeminen asian käsittelyn aikana voi pidentää oikeudenkäynnin
kestoa.
Hallintolainkäyttölain mukaan valitusta käsittelevä viranomainen voi antaa myös muun
täytäntöönpanoa koskevan määräyksen. Tämän säännöksen sisältö on tulkinnanvarainen
ja sen merkitys on käytännössä jäänyt vähäiseksi. Hallintolainkäyttölaissa ei ole säännöksiä muista asianosaisen oikeutta turvaavista väliaikaismääräyksistä. Käräjäoikeudel-
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la on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun säännösten mukaan yleinen toimivalta antaa turvaamismääräyksiä. Tämä koskee myös hallintoasioita.
Käräjäoikeuden toimivalta turvaamismääräysten antamiseen myös hallintoasioissa tekee
oikeussuojajärjestelmän sekavaksi. Ongelmallista on varsinkin se, että käräjäoikeudet
antavat turvaamismääräyksiä tilanteissa, joissa myös hallintotuomioistuin olisi toimivaltainen antamaan täytäntöönpanoa koskevan määräyksen, jos valitus olisi sen käsiteltävänä.
Nykyiset hallintolainkäyttölain säännökset eivät kaikissa tilanteissa anna asianosaiselle
riittävästi oikeusturvaa. Esimerkiksi silloin, kun asianosainen on luonnonsuojelulain
(1096/1996) nojalla vaatinut, että viranomainen kieltää naapuria tuhoamasta luontoa, ja
viranomainen on hylännyt vaatimuksen, valituksen hyväksymisellä ei ole käytännön
merkitystä, jos luonnonarvo tuhotaan valituksen käsittelyn aikana. Hallintoriita-asioissa
ja muissa tuomioistuinten käsiteltäviksi kuuluvissa hakemusasioissa ei ole päätöstä,
joka voitaisiin panna täytäntöön. Uudessa lastensuojelulaissa on tosin säännös, jonka
nojalla hallinto-oikeus voi antaa väliaikaisen määräyksen huostaanottohakemuksen vireillä ollessa.
Hallituksen esityksessä hallintolainkäyttölaiksi todettiin, että Euroopan neuvoston suosituksen mukaan kiireellisissä tapauksissa tai silloin, kun on tehty hallinnollinen oikaisuvaatimus, tulisi olla oikeus pyytää tuomioistuinta määräämään turvaamistoimenpide jo ennen pääasian vireilletuloa tuomioistuimessa. Hallintolainkäyttölakiin ei kuitenkaan sisällytetty tästä säännöstä.
Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea totesi, että hallintolainkäyttölaissa tulisi olla
riittävät säännökset turvaamistoimista, jolloin yleisten tuomioistuinten toimivalta voitaisiin tältä osin poistaa.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen
Hallintolainkäytössä asianosainen ei aina saa vaatimiaan oikeudenkäyntikuluja korvatuiksi, vaikka hän voittaa jutun. Tämä johtuu osaltaan hallintolainkäyttölain säännöksistä. Lisäksi on asiaryhmiä, joissa vain harvoin vaaditaan oikeudenkäyntikulujen korvausta. Oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta ei ole käytettävissä kattavia tilastotietoja,
mutta voidaan arvioida, että hallintolainkäyttölain voimaantulo on lisännyt päätöksiä,
joissa oikeudenkäyntikuluja on määrätty korvattavaksi.
Oikeudenkäyntikuluista suurin osa koostuu yleensä asiamiesten palkkioista. Hallintolainkäyttö on kuitenkin pyritty järjestämään menettelyltään niin yksinkertaiseksi, että
asianosaiset voivat useimmissa tapauksissa hoitaa asiansa ilman asiantuntija-apua. Kun
prosessi on pääosin kirjallista, oikeudenkäynnistä ei useimmiten aiheudu asianosaiselle
suuria oikeudenkäyntikuluja. Tieto siitä, että kuluja ei aina korvata, saattaa kuitenkin
joissakin tapauksissa estää asiantuntija-avun käyttöä silloin kun se olisi tarpeen.
Nykyisten säännösten tulkinnanvaraisuus aiheuttaa hallintolainkäytössä edelleen usein
sen, että oikeudenkäyntikulut jäävät valittajan vahingoksi. Ongelmana on myös oikeu-
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denkäyntikulujen korvaamista koskevan käytännön epäyhtenäisyys hallintotuomioistuimissa.

Hallintoriita
Valitus ei ole käytettävissä oikeussuojakeinona silloin, kun hallintoviranomaisella ei ole
toimivaltaa ratkaista asiaa muita osapuolia sitovalla hallintopäätöksellään vaan kyse on
muusta julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen perustuvasta riidasta. Hallintotuomioistuin voi antaa tällaiseen asiaan täytäntöönpanokelpoisen ratkaisun hallintoriitamenettelyssä.
Hallintoriita määritellään hallintolainkäyttölaissa hallinto-oikeuden toimivaltaa koskevan sääntelyn kautta. Hallinto-oikeuden toimivaltaan kuuluvat riidat, jotka koskevat
julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta tai muuta julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta
aiheutuvaa velvollisuutta tai oikeutta sekä hallintosopimusta koskevat riidat, joihin haetaan viranomaisen ratkaisua muuten kuin muutoksenhakuteitse. Käytännössä hallintoriidassa on tavallisimmin kyse julkisyhteisöjen välisestä kustannusten jakamista koskevasta riidasta, julkisyhteisön perusteettomasti maksaman suorituksen takaisinperinnästä,
hallintosopimuksesta tai riidasta, joka koskee oikeutta terveydenhuoltoon tai muuhun
palveluun, jonka järjestämiseen kunnilla on velvollisuus.
Käytännössä voi olla epäselvää, millaisissa tilanteissa hallintoriitamenettely on käytettävissä. Selkeitä ovat tilanteet, joissa on kyse kahden julkisyhteisön välisestä hallintoriidasta. Selvää on myös, että hallintoriitana käsitellään asia, jonka käsittelystä hallintoriitana säädetään nimenomaisesti laissa.
Rajanveto-ongelmia aiheuttavat esimerkiksi tilanteet, joissa on ratkaistava, onko riidassa julkisyhteisöä vastaan kyse hallintoriidasta vai riita-asiasta yleisessä tuomioistuimessa. Rajanveto-ongelmia liittyy myös siihen, onko kyse valituksesta vai hallintoriidasta.
Hallinto-oikeus voi käsitellä valituksena saapuneen asian hallintoriitana, mutta tällaista
joustavaa mahdollisuutta ei ole silloin, kun korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuu valitusasioita, jotka olisi tullut panna vireille hallintoriitana hallinto-oikeudessa.
Hallintoriitasäännösten käyttöala ja hallintoriitamenettely ovat täsmentyneet oikeuskäytännössä. Hallintotuomioistuinten toiminnan kannalta nykyiset säännökset hallintoriidan
käsittelystä ovat joustavia. Ne eivät kuitenkaan aina anna yksityiselle asianosaiselle
riittävästi hallintoriita-asioiden vireillepanoon tarvittavaa informaatiota.

Ylimääräinen muutoksenhaku
Ylimääräisellä muutoksenhaulla tarkoitetaan keinoja, joilla voidaan hakea muutosta jo
lainvoiman saaneeseen päätökseen. Lähtökohtana on se, että oikeusturvaa on saatava
silloinkin, kun varsinaiset muutoksenhakukeinot eivät riitä sitä takaamaan. Oikeusvarmuus edellyttää kuitenkin, että ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja voidaan käyttää
vain erittäin tärkeistä syistä.
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Ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja ovat kantelu, purku ja menetetyn määräajan palauttaminen. Hallintolainkäyttölain ylimääräistä muutoksenhakua koskevien säännösten
taustana ovat vastaavat yleisiä tuomioistuimia koskevat säännökset.
Kantelu tehdään sille viranomaiselle, jolle päätöksestä säännönmukaisesti valitetaan.
Kantelu viranomaisen päätöksestä tehdään siis yleensä hallinto-oikeudelle. Korkein
hallinto-oikeus tutkii hallinto-oikeuden päätöstä tai omaa päätöstään koskevan kantelun.
Päätös voidaan kantelun johdosta poistaa kuulemisvirheen tai muun menettelyvirheen
perusteella taikka päätöksen epäselvyyden perusteella. Kuulemisvirheeseen perustuvan
kantelun määräaika on kuusi kuukautta siitä, kun kantelija sai tiedon päätöksestä. Muun
menettelyvirheen perusteella kantelu voidaan tehdä kuuden kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaisuudesta. Päätöksen puutteellisuuteen perustuvalle kantelulle ei ole määräaikaa, sillä kantelun peruste voidaan joskus havaita vasta myöhäisessä täytäntöönpanovaiheessa.
Purkutoimivalta kuuluu korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Päätös voidaan purkaa menettelyvirheen, muun ilmeisen virheen tai erehdyksen taikka uuden selvityksen perusteella. Päätöstä ei saa purkaa, ellei se loukkaa yksityisen oikeutta tai julkisen edun katsota vaativan päätöksen purkamista. Purkua ei saa hakea, jos päätöksestä voidaan samalla perusteella tehdä perustevalitus tai kantelu.
Purku on siten toissijainen keino kanteluun nähden. Purku voidaan kuitenkin tehdä menettelyvirheen perusteella, jos kantelun määräaika on jo kulunut. Purkuedellytykset ovat
kantelua laaja-alaisemmat, mutta purkukynnys on selvästi korkeampi. Purun määräaika
on viisi vuotta päätöksen lainvoimaisuudesta. Erityisestä syystä päätös voidaan purkaa
määräajan jälkeenkin.
Menetetyn määräajan palauttamisella tarkoitetaan sitä, että valitusaika tai muu hallinnossa tai hallintolainkäytössä tehtävälle toimelle säädetty määräaika määrätään alkavaksi uudestaan. Myös aineellisia määräaikoja voidaan palauttaa, mutta säännöstä sovelletaan käytännössä suppeammin kuin sen sanamuodosta voisi päätellä. Määräajan palauttaminen edellyttää, että hakijalla on ollut laillinen este tai muu erittäin painava syy siihen, ettei hän ole voinut noudattaa alkuperäistä määräaikaa. Toimivalta asiassa on korkeimmalla hallinto-oikeudella.
Hallintolainkäyttölain ylimääräistä muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelletaan
toimeentuloturva-asioissa vain siltä osin, että korkein hallinto-oikeus voi purkaa vakuutusoikeuden päätöksen menettelyvirheen perusteella. Muuten ylimääräinen muutoksenhaku tapahtuu etuuslakien säännösten mukaan.
Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen tarvetta vähentävät nykyisin hallintolain säännökset, joiden mukaan viranomainen voi korjata kirjoitus- ja laskuvirheiden lisäksi laajasti myös asiavirheitä. Asianosaisen vahingoksi asiavirhe voidaan kuitenkin korjata
vain hänen suostumuksellaan, jos hän ei ole itse aiheuttanut virhettä. Asiavirheen korjaaminen on nykyisin mahdollista myös uuden selvityksen perusteella.
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Nykyinen ylimääräisen muutoksenhaun järjestelmä ei ole selkeä. Kantelun ja purun
osittainen päällekkäisyys on ongelmallista eikä menettely- ja asiavirheiden ero ole aina
selvä. Lisäksi kantelu sekoitetaan yleisessä keskustelussa hallintokanteluun. Purkuasioissa on ongelmallista, että samat henkilöt tekevät toistuvia purkuhakemuksia, mitä ei
voida pitää järjestelmän kannalta toimivana. Menetetyn määräajan palauttamista koskevat nykyiset säännökset voivat antaa virheellisen kuvan niiden soveltamisalasta.

3
3.1

Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on kehittää hallintolainkäytön yleisiä prosessisäännöksiä hallintolainkäyttölain soveltamisesta saatujen kokemusten pohjalta niin, että ne olisivat nykyistä informatiivisemmat ja vastaisivat nykyistä paremmin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia. Tavoitteena on myös parantaa hallintotuomioistuinten menettelytapojen yhdenmukaisuutta ja ennakoitavuutta sekä selkeyttää hallintoprosessia yhtenä
prosessilajina riita- ja rikosprosessin rinnalla.
Sääntelyn tarkistamistarpeet koskevat erityisesti suullista käsittelyä ja todistajien kuulemista, viranomaisen prosessiin osallistumista, päätösten tiedoksiantoa, hallintoriitaa,
hallintotuomioistuinten turvaamistoimivaltaa, ylimääräistä muutoksenhakua sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevia säännöksiä. Laissa tulisi myös säätää hallintotuomioistuinten toimivallasta nykyistä selkeämmin niin, että laista ilmenisi, millaisia
ratkaisuvaihtoehtoja hallintotuomioistuimella on käytettävissään.
Menettelysäännösten täsmentämisessä on huolehdittava siitä, ettei yksityiselle asianosaiselle aseteta uusia prosessuaalisia vaatimuksia. Uudistuksessa on turvattava oikeuden tosiasiallinen saatavuus ja sääntelyn tasapuolisuus sekä se, ettei muutoksenhausta
aiheudu asianosaisille kohtuuttomia kustannuksia.

3.2

Lakitekniset toteuttamisvaihtoehdot

Esitysluonnoksen valmistelussa ovat vaihtoehtoina olleet nykyisen hallintolainkäyttölain muuttaminen ja uuden lain säätäminen.
Nykyisen lain muuttaminen toisi selkeästi esiin sen, että keskeisiä hallintolainkäytön
periaatteita ei ole tarkoitus muuttaa. Esitysluonnoksessa ei ehdoteta muutoksia esimerkiksi virallisperiaatteeseen eikä tarkoituksena ole muuttaa myöskään sitä lähtökohtaa,
että yksityisen asianosaisen tulisi yleensä voida hoitaa asiansa hallintotuomioistuimessa
itse ilman asianajajaa tai muuta asiamiestä. Uudistuksen toteuttamista nykyistä lakia
muuttamalla puoltaisi myös se, että nykyinen hallintolainkäyttölaki on ollut voimassa
vasta suhteellisen lyhyen ajan, noin 14 vuotta, ja voimassaolon aikana lakia on muutettu
vain kahdeksan kertaa. Muutokset ovat olleet lain kokonaisuuteen nähden varsin vähäisiä ja ovat pääosin johtuneet muuhun lainsäädäntöön tehdyistä kokonaisuudistuksista.
Käytännössä voimassa olevan lain muuttaminen voisi helpottaa soveltamista, jos uudet
säännökset eivät merkitsisi muutosta lain rakenteeseen.
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Uuden lain säätäminen on kuitenkin selkeämpi vaihtoehto, kun lakiin tehdään paljon
muutoksia. Ehdotettujen muutosten tekeminen nykyiseen lakiin merkitsisi sitä, että hallintolainkäyttölain pykälistä noin kaksi kolmasosaa olisi muutettuja tai kokonaan uusia.
Uuden lain säätäminen antaa myös mahdollisuuden tarkistaa lain rakennetta. Esitysluonnoksessa perussäännökset valittamisesta viranomaisen päätöksestä ja hallintotuomioistuimen päätöksestä olisivat eri luvuissa. Lain rakennetta selkeytettäisiin muutenkin
nykyisestä.
Samalla lain nimike voidaan muuttaa nykyistä selkeämmäksi. Valmistelun aikana on
tarkasteltu useita vaihtoehtoja uuden lain nimikkeeksi. Esillä olleita nimikkeitä ovat
olleet esimerkiksi ”laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa”, ”laki oikeudenkäynnistä
hallintotuomioistuimissa”, ”hallintoprosessilaki”, ”hallintoprosessikaari” ja ”hallintooikeudenkäyntilaki”. Ensimmäiseksi mainittu nimike olisi yksiselitteinen ja informatiivinen. Se muistuttaisi rikosprosessia koskevan lain nimikettä (laki oikeudenkäynnistä
rikosasioissa). Nimike olisi kuitenkin pitkä, joten käytännössä laista käytettäisiin lyhennettyä nimeä tai lyhennettä. Sen sijaan ”hallintoprosessikaari” samoin kuin ”hallintoprosessilaki” olisivat nimikkeinä lyhyitä. ”Hallintoprosessilaki” olisi yhteneväinen
Ruotsin vastaavan lain nimikkeen kanssa. Sana ”prosessi” on käytössä kuvattaessa tuomioistuinmenettelyä, mutta se ei ole kielellisesti täysin vakiintunut.

3.3

Keskeiset ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Laki korvaisi voimassa olevan hallintolainkäyttölain.

Yleinen valitusoikeus
Ehdotettuun lakiin sisältyisi yleissäännös, jonka mukaan hallintopäätöksestä saa valittaa
riippumatta hallintopäätöksen tekijän organisatorisesta asemasta. Tällöin valitusoikeudesta muun kuin valtioneuvoston, valtioneuvoston alaiseen valtionhallinnon organisaatioon kuuluvan viranomaisen, kunnallisen tai kirkollisen viranomaisen tai Ahvenanmaan maakunnan viranomaisen tekemään päätökseen ei tarvitsisi säätää erikseen. Ehdotetulla yleissäännöksellä varmistettaisiin, ettei yksilön oikeuksia tai velvollisuuksia koskeva hallintopäätös jää ehdotetun lain soveltamisen ulkopuolelle. Myös valitusmahdollisuuden laajuus selkeytyisi käytännön soveltamistilanteissa.

Muutoksenhaku ministeriöiden hallintopäätöksistä
Ehdotuksen mukaan muutoksenhaku ministeriöiden hallintopäätöksistä ohjattaisiin yleisesti hallinto-oikeuksiin. Hallintolainkäytössä on lähtökohtana kaksiasteinen muutoksenhakujärjestelmä, jossa ensi asteen valitus tehdään alueelliseen hallinto-oikeuteen.
Ehdotettu muutos selkeyttäisi osaltaan korkeimman hallinto-oikeuden ja hallintooikeuksien asemaa muutoksenhakujärjestelmässä.
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Ministeriöiden tekemissä hallintopäätöksissä on useimmiten kyse tavallisesta hallintoasian ratkaisemisesta, kuten esimerkiksi julkisuuslainsäädännön tai valtionavustuslainsäädännön soveltamisesta. Muutoksenhaku ministeriöiden hallintopäätöksistä ensi asteena hallinto-oikeuteen vastaisi hallintolainkäytön yleisiä lähtökohtia. Hallintooikeuden päätöksestä voisi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Erityissäännökset
saattavat kuitenkin olla tarpeen joissakin asioissa, esimerkiksi maakuntakaavoja koskevassa muutoksenhaussa.
Valtioneuvoston yleisistunnon tekemien hallintopäätösten osalta muutoksenhakuun ei
ehdoteta muutoksia, vaan niihin haettaisiin edelleen muutosta ensi asteena korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Viranomaisen asema prosessissa
Ehdotuksen mukaan päätöksen tehneelle viranomaiselle säädettäisiin oikeus valittaa
hallintotuomioistuimen päätöksestä, jolla viranomaisen päätös on kumottu tai sitä on
muutettu, jos valituksen tekeminen on tarpeen soveltamiskäytännön yhdenmukaisuuden
turvaamiseksi. Säännös mahdollistaisi oikeudellisten tulkintakysymysten saattamisen
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi tapauksissa, jossa korkeimman hallintooikeuden ratkaisun saaminen on tarpeen ratkaisukäytännön yhdenmukaisuuden ja ennakoitavuuden turvaamiseksi. Tällainen tarve voi syntyä erityisesti asioissa, jossa alueellisten hallinto-oikeuksien ratkaisut poikkeavat samankaltaisissa asioissa toisistaan. Korkeimman hallinto-oikeuden ohjaava vaikutus turvaa osaltaan yhdenvertaisuutta lain
edessä ja vähentää muissa vastaavanlaisissa asioissa tarvetta hakea muutosta. Ehdotus
selkeyttäisi vakuutus- ja eläkelaitosten valitusoikeutta lakisääteistä toimeentuloturvaa
koskevissa asioissa.
Ehdotetussa laissa täsmennettäisiin päätöksen tehneen viranomaisen velvollisuutta antaa
lausunto, vastata valituksessa esitettyihin vaatimuksiin ja esittää tuomioistuimen pyytämää lisäselvitystä asetettuun määräaikaan mennessä. Säännöksellä selkeytettäisiin päätöksen tehneen viranomaisen asemaa prosessissa. Tätä viranomaista ei kuitenkaan pidettäisi muodollisesti yksityisen asianosaisen vastapuolena. Säännös korostaisi tuomioistuimen aktiivista prosessinjohtoa sekä hallinnosta erillistä riippumatonta asemaa. Säännösten täsmentäminen parantaisi yleisesti oikeudenkäynnin tasapuolisuutta ja läpinäkyvyyttä sekä tuomioistuimia kohtaan tunnettua luottamusta.
Lisäksi lakiin ehdotetaan yleissäännöstä siitä, että viranomaisen tulee ottaa oikeudenkäynnissä tasapuolisesti huomioon sekä yleinen etu että yksityisten asianosaisten edut.
Hallintoviranomaisten toimien puolueettomuus on yksi hallintolaissa säädetyistä hyvän
hallinnon perusteista. Päätöksen tehneellä viranomaisella ei ole oikeudenkäynnissä valvottavanaan omaa etua, vaan sen tulee pyrkiä lainmukaiseen ratkaisuun. Säännös korostaisi viranomaisen puolueettomuutta oikeudenkäynnissä ja parantaa viranomaista kohtaan tunnettua luottamusta.
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Suullinen käsittely, katselmus, tarkastus ja muut todisteluun liittyvät kysymykset
Hallintolainkäyttölaki sisältää säännökset suullisen käsittelyn toimittamisesta. Ehdotetussa laissa suullisen käsittelyn säännöksiä täsmennettäisiin. Tarkoituksena olisi yhdenmukaistaa soveltamiskäytäntöä. Säännökset olisivat myös nykyistä informatiivisemmat tuomioistuinten asiakkaiden kannalta.
Suullisen käsittelyn järjestämistä koskevaa säännöstä selvennettäisiin niin, että järjestämisvelvollisuutta arvioitaessa korostuisi suullisen käsittelyn tarpeellisuus tosiseikkojen
selvittämiseksi tai muutoin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamiseksi. Tällä
pyrittäisiin yhdenmukaistamaan tuomioistuimien soveltamiskäytäntöjä harkittaessa
suullisen käsittelyn järjestämistä. Suullinen käsittely voitaisiin edelleen rajoittaa koskemaan ainoastaan osaa asiasta, asianosaisten käsitysten selvittämistä ja suullisen todistelun vastaanottamista tai muulla vastaavalla tavalla.
Ehdotettuun lakiin sisällytettäisiin uusina säännöksinä suullista valmistelua, suullisen
käsittelyn kulkua, suullisen käsittelyn ajankohtaa, paikkaa ja käsittelysuunnitelmaa sekä
suullisen käsittelyn pyynnön hylkäämistä koskevat säännökset.
Suullinen käsittely, katselmus tai tarkastus ovat osa asian selvittämistä. Joissakin tapauksissa suullisen valmistelun järjestäminen tehostaa asian käsittelyä. Uuden säännöksen
tarkoituksena on korostaa suullisen valmistelun käyttämisen mahdollisuutta asian huolellista valmistelua ja selvittämistä edistävänä prosessinjohtotoimena. Suullinen valmistelu voi tehostaa sekä suullista käsittelyä että ratkaisun tekemistä kokonaisuudessaan.
Suullisen valmistelun järjestäminen ei edellyttäisi, että sen jälkeen välttämättä järjestettäisiin suullinen käsittely, katselmus tai tarkastus.
Säännökset suullisen käsittelyn kulusta, ajankohdasta, paikasta ja käsittelysuunnitelmasta sekä suullisen käsittelyn pyynnön hylkäämisestä täsmentäisivät ja ohjaisivat suullisen
käsittelyn kulkua sekä korostaisivat tuomioistuimen prosessinjohdollista asemaa. Hallintolainkäytössä on tavanomaista, että asianosainen hoitaa asiaansa itse ilman oikeudellista avustajaa. Säännökset selventäisivät suullisen käsittelyn kulkua tuomioistuimen
asiakkaille. Tämä parantaisi asiakkaan asemaa oikeudenkäynnissä.
Ehdotettuun lakiin sisällytettäisiin tarkastusta koskeva säännös. Tarkastus olisi asian
selvittämiskeino, jota voitaisiin käyttää ainoastaan tosiseikan todentamiseksi.
Hallintolainkäyttölain todistelua koskevat säännökset sisältävät paljon viittauksia oikeudenkäymiskaareen. Ehdotetussa laissa näitä viittauksia avattaisiin hallintolainkäytön
tarpeisiin muotoiltuna. Tämä selkeytettäisi sääntelyä ja vahvistaisi hallintoprosessin
asemaa itsenäisenä prosessimuotona. Todistajan kuulemisen ja todistamisvelvollisuuden
sekä vaitiolo-oikeuden osalta ehdotettuun lakiin jäisi viittauksia oikeudenkäymiskaareen. Todistajan esteellisyyden osalta lakiin sisällytettäisiin säännös siitä, että todistajana ei voida kuulla henkilöä, joka toimii päätöksen tehneen viranomaisen edustajana samassa oikeudenkäynnissä. Säännös selkeyttäisi käytännössä todistajan nimeämistä esimerkiksi lastensuojeluasioissa.
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Todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistuksen valmistelu on käynnistynyt oikeusministeriön 16 päivänä marraskuuta 2010 asettamassa toimikunnassa. Sen määräaika päättyy huhtikuun lopussa 2012.
Lisäksi ehdotetussa laissa säädettäisiin hallintotuomioistuimelle laaja oikeus saada tietoja viranomaisilta ja todistajilta muualla säädetystä vaitiolovelvollisuudesta huolimatta.
Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvista tiedoista todistajaa kuultaessa käsittely tapahtuu yleensä suljetuin ovin ja läsnä olevilla on kuulemastaan vaitiolovelvollisuus. Säännös liittyisi siihen, että hallintolainkäytössä tuomioistuimella on asian selvittämisvelvollisuus. Säännöksellä pyrittäisiin mahdollisimman oikean aineellisen ratkaisun saavuttamiseen käsiteltävässä asiassa.

Selvityksen rajoittaminen
Hallintolainkäytössä asiassa voidaan esittää uusia selvityksiä jopa ratkaisuhetkeen saakka. Tämä pääsääntö sisältyisi myös ehdotettuun lakiin. Ehdotetukseen sisältyy kuitenkin
säännös, jonka mukaan hallintotuomioistuin voisi asian laatuun nähden asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa osapuolten on toimitettava mahdollinen lisäaineisto
asiassa. Jos lisäaineisto toimitetaan asetetun määräajan jälkeen, tuomioistuin voisi jättää
sen huomioon ottamatta ja palauttaa lähettäjälle liittämättä sitä asian oikeudenkäyntiaineistoon. Tuomioistuin voisi toimia samalla tavalla myös sellaisen aineiston osalta, joka
selvästi ei kuulu käsiteltävään asiaan.
Ehdotetulla säännöksellä pyrittäisiin siihen, että oikeudenkäynnin osapuolet toimittavat
tarpeellisen selvityksen mahdollisimman nopeasti. Hyvin myöhäisessä vaiheessa toimitettu selvitys on voinut johtaa uuteen kuulemiskierrokseen, mikä on hidastanut asian
käsittelyä. Erityisen määräajan asettaminen olisi poikkeuksellista. Sitä käytettäisiin vain
tilanteessa, jossa hallintotuomioistuimen käsityksen mukaan kaikki asian ratkaisuun
tarvittavat selvitykset on jo saatu ja tuomioistuin on tekemässä päätöstä asiassa. Säännös turvaisi asian viivytyksetöntä käsittelyä. Se olisi sopusoinnussa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännön kanssa.
Ehdotuksen valmistelussa on harkittu myös säännöstä siitä, että tuomioistuin voisi etukäteen päättää rajoittaa sellaisen aineiston esittämistä, joka ei kuulu käsiteltävään asiaan. Tällaista säännöstä ei kuitenkaan ehdoteta, sillä etukäteen on vaikea tietää, toimittavatko osapuolet oikeudenkäynnin kannalta turhaa aineistoa.

Tiedoksianto
Esityksessä ehdotetaan, että laissa säädettäisiin nykyistä tarkemmin hallintotuomioistuinten päätösten tiedoksiannosta. Pääsääntönä olisi, että hallintotuomioistuimen päätös
annetaan tiedoksi tavallisella kirjeellä tai sähköisesti. Sähköisen tiedoksiannon käyttäminen edellyttäisi yksityisen asianosaisen suostumusta.
Kirjetiedoksiannon katsottaisiin tulleen asianosaisen tietoon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä tiedoksisaannin tapahtuneen tätä myö-
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hemmin. Sähköisen tiedoksiannon katsottaisiin tulleen vastaanottajan tietoon tavallisesti
viestin lähettämispäivänä, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että tiedoksisaanti on tapahtunut myöhemmin.
Hallintotuomioistuin voisi käyttää todisteellista tiedoksiantoa, jos se on tarpeen asianosaisen oikeuksien turvaamiseksi tai muusta erityisestä syystä. Todisteellisia tiedoksiantomuotoja koskevaa sääntelyä täydennettäisiin säätämällä uudeksi todisteellisen tiedoksiannon muodoksi vastaanottotodistuksen liittäminen kirjetiedoksiantoon. Käytännössä
vastaanottotodistusta käytetään toisinaan välipäätösten tiedoksiannossa nykyisinkin,
mutta siitä ei ole säännöksiä.
Laissa mahdollistettaisiin myös suullisen tiedoksiannon käyttäminen oikeudenkäynnin
aikana annettavien välipäätösten tiedoksiannossa, kun kyseessä on asiakirja, jonka sisällön ja merkityksen asianosainen välittömästi ymmärtää. Valituskelpoisen päätöksen
sisältävää asiakirjaa ei voitaisi antaa tiedoksi suullisella tiedoksiannolla. Suullisesti ei
voitaisi antaa tiedoksi myöskään kovin laajaa asiakirjaa. Suullinen tiedoksianto voisi
tapahtua esimerkiksi puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla. Suullisesti tiedoksi annettu asiakirja tulisi kuitenkin lisäksi toimittaa asianosaiselle sähköisesti tai tavallisella
kirjeellä.
Ehdotusten tarkoituksena on nopeuttaa ja keventää tiedoksiantomenettelyä sekä hallintotuomioistuinten että asianosaisten ja viranomaisten kannalta. Tarkoituksena on myös,
että hallintotuomioistuimet voivat erilaisissa tilanteissa valita juuri kyseessä olevan päätöksen tiedoksiantoon parhaiten soveltuvan tiedoksiantotavan. Lisäksi sähköisen asiointitilin käyttöönotto antaa mahdollisuuden käyttää sähköistä tiedoksiantoa entistä laajemmin myös hallintotuomioistuinten päätösten tiedoksiannossa.

Asiakokonaisuuden yhdistäminen hallinto-oikeuksissa
Esityksessä ehdotetaan toimivaltaisen hallinto-oikeuden määräytymistä koskevia säännöksiä täydennettäväksi niin, että samaan asiakokonaisuuteen kuuluvat asiat voitaisiin
käsitellä samassa hallinto-oikeudessa siinäkin tapauksessa, että ne kuuluisivat hallintooikeuksien alueellista toimivaltaa koskevien säännösten perusteella käsiteltäviksi eri
hallinto-oikeuksissa. Tällainen säännös turvaisi osaltaan sen, että samaan asiakokonaisuuteen kuuluvat asiat voidaan valitusvaiheessa käsitellä yhdessä.
Asiakokonaisuuden yhdistämisessä ei kuitenkaan voitaisi poiketa hallinto-oikeuksien
asiallista toimivaltaa koskevista säännöksistä. Näin ollen esimerkiksi arvonlisäverotusta
koskevaa asiaa taikka vesi- tai ympäristönsuojeluasiaa tai muuta yhteen hallintooikeuteen keskitettyyn asiaryhmään kuuluvaa asiaa ei voitaisi siirtää käsiteltäväksi toisessa hallinto-oikeudessa.
Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa näytön arvioinnin ja ratkaisujen yhdenmukaisuutta samaan asiakokonaisuuteen kuuluvissa asioissa. Ehdotuksen voidaan arvioida myös
tehostavan ja nopeuttavan tällaisten asioiden käsittelyä hallinto-oikeuksissa. Jos tällaisen asiakokonaisuuden ratkaisemista varten järjestetään suullinen käsittely, se voidaan
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järjestää vain yhdessä hallinto-oikeudessa. Tämä helpottaisi asian käsittelyä oikeudenkäynnin osapuolten, todistajien ja hallinto-oikeuksien kannalta.

Täytäntöönpanomääräykset ja turvaamistoimet
Oikeudenkäynnin nopeuttamiseksi esityksessä ehdotetaan, että täytäntöönpanoa koskevasta välipäätöksestä ei enää saisi erikseen valittaa siinäkään tapauksessa, että täytäntöönpanon kieltoa tai keskeytystä koskevaa hakemusta ei ole hyväksytty. Kyseessä on
väliaikainen määräys, jota voidaan tarvittaessa muuttaa. Asian voi saattaa uudelleen
vireille hakemuksella samassa tuomioistuimessa.
Esityksessä ehdotetaan myös, että hallintotuomioistuin voisi antaa väliaikaisen turvaamismääräyksen, jos on ilmeistä, että viranomainen tai yksityinen lainvastaisesti rajoittaa
lakiin perustuvan oikeuden tai edun toteuttamista tai laiminlyö sille lain mukaan kuuluvan velvollisuuden toteuttaa se. Hallintotuomioistuimen toimivalta turvaamismääräyksen antamiseen koskisi sellaisia oikeuksia ja etuja, jotka voidaan vahvistaa hallintotuomioistuimen päätöksellä.
Turvaamismääräyksen antaminen ei edellyttäisi, että pääasiasta on jo valitus vireillä
hallintotuomioistuimessa. Turvaamismääräyksen sisältönä voisi olla, että yksityisen tai
viranomaisen on toteutettava lainmukainen oikeus tai etu taikka noudatettava sille lain
mukaan kuuluvaa velvollisuutta. Hallinto-oikeus voisi myös kieltää yksityistä tai viranomaista ryhtymästä oikeutta tai velvollisuutta rajoittavaan toimeen tai päättää muusta
määräyksestä, jolla lain mukainen oikeus, etu tai velvollisuus toteutetaan. Hallintooikeus voisi tehostaa turvaamismääräystä sakon uhalla. Määräys olisi peruutettava, jos
sen peruste on lakannut.
Ehdotus selkeyttäisi nykyistä sääntelyä, jonka mukaan hallintotuomioistuin voi antaa
päätöksen täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä vain silloin, kun päätöksestä on valitus
vireillä, ja muussa tapauksessa turvaamismääräyksen antaa tarvittaessa hallintoasiassakin käräjäoikeus.
Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa asianosaisen oikeusturvaa tilanteissa, joissa ei
voida soveltaa päätöksen täytäntöönpanon kieltoa tai keskeytystä koskevia säännöksiä.
Tällaisia tilanteita voi syntyä esimerkiksi silloin, kun asiassa ei ole täytäntöönpantavissa
olevaa hallintopäätöstä sen vuoksi, että viranomainen on osittain tai kokonaan hylännyt
asianosaisen hakemuksen. Turvaamismääräyksellä voitaisiin antaa oikeusturvaa myös
hallinto-oikeuksien käsiteltäviksi kuuluvissa hallintoriita-asioissa, joissa ei ole pohjana
täytäntöön pantavissa olevaa hallintopäätöstä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen
Esityksessä ehdotetaan, että oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta koskevia
säännöksiä täsmennetään ja korvausvelvollisuutta laajennetaan nykyisestä. Oikeudenkäynnin osapuoli olisi velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut
kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi koh-
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tuutonta, että tämä joutuisi itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Peruslähtökohdiltaan ehdotus olisi nykyisen lain mukainen.
Korvausvelvollisuuden perusteiden arviointiin vaikuttavista seikoista säädettäisiin laissa
nykyistä yksityiskohtaisemmin. Korvausvelvollisuutta arvioitaessa voitaisiin ottaa huomioon muun muassa asian oikeudellinen epäselvyys, oikeudenkäyntiin johtaneet seikat,
osapuolen oma toiminta ja asian merkitys osapuolelle. Oikeudenkäyntikulujen määrää
arvioitaessa otettaisiin huomioon myös oikeusriidan kohteen merkitys ja osapuolen
maksukyky.
Viranomaisen korvausvelvollisuutta täsmennettäisiin nykyisestä niin, että viranomaisen
selvästi lainvastainen päätöksenteko aiheuttaisi korvausvastuun. Yksityisen asianosaisen
velvollisuus korvata viranomaisen oikeudenkäyntikuluja määräytyisi niin kuin nykyisinkin sen mukaan, onko yksityisen asianosaisen vaatimus ilmeisen perusteeton.
Oikeudenkäyntikuluja koskevia säännöksiä täsmennettäisiin niin, että keskeiset säännökset korvattavista oikeudenkäyntikuluista, korvausvaatimuksen tekemisestä, yhteisvastuullisesta korvaamisesta ja oikeudenkäyntikulujen korvaukselle määrättävästä viivästyskorosta ilmenisivät suoraan ehdotettavasta laista. Laissa olisi kuitenkin edelleen
myös muutamia viittauksia oikeudenkäymiskaaren säännöksiin.

Hallintoriita
Esityksessä ehdotetaan, että hallintoriitaa koskevia säännöksiä täsmennetään nykyisestä,
mutta hallintoriitasäännösten käyttöalaa ei ehdoteta laajennettavaksi. Hallintoriita-asian
käsittelyn pohjana ei ole viranomaisen hallintopäätöstä perusteluineen niin kuin valitusasioissa. Hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi tulisi ohjautua vain asioita, joissa asiaa
on ensin selvitetty riittävästi hallintoviranomaisessa. Sen vuoksi oikeussuojajärjestelmässä tulisi olla lähtökohtana hallintoasian selvittäminen ja päätöksen tekeminen hallintoviranomaisessa sekä muutoksen hakeminen hallinto-oikeudessa tähän päätökseen.
Hallintoriitasääntelyä selkeytettäisiin täsmentämällä laissa hallintoriitaa koskevien säännösten soveltamisalaa nykyisen sääntelyn ja oikeuskäytännön pohjalta. Lisäksi tiettyjen
asioiden ratkaisemisesta voitaisiin edelleen säätää eri hallinnonalojen lainsäädännössä.
Tämä mahdollisuus on nykyisinkin, mutta sitä korostettaisiin ehdotetussa laissa maininnalla siitä, että hallintoriitana käsitellään riita, joka on laissa säädetty ratkaistavaksi hallinto-oikeudessa hallintoriitana.
Ehdotuksen mukaan hallintoriita pantaisiin vireille hakemuksella, joka olisi toimitettava
hallinto-oikeuteen viiden vuoden kuluessa siitä, kun asia on tullut riitaiseksi. Julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta koskeva hakemus olisi pantava vireille viiden vuoden
kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta, jona maksua on vaadittu tai maksuvelvollisuuden peruste on alkanut. Ehdotettu viiden vuoden määräaika vastaa verojen ja maksujen
täytäntöönpanosta annetussa laissa säädettyä julkisen saatavan vanhentumisaikaa ja perustevalituksen määräaikaa.
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Esityksen valmistelussa oli esillä myös vaihtoehto, jonka mukaan hallintoriitahakemuksen määräaikana olisi kolme vuotta, jolloin se vastaisi yleistä velan vanhentumisaikaa.
Tätä yleistä vanhentumisaikaa ei kuitenkaan sovelleta kaikkiin julkisoikeudellisiin velvoitteisiin.

Ylimääräinen muutoksenhaku
Esityksessä ehdotetaan, että ylimääräisten oikeussuojakeinojen käyttöedellytyksiä täsmennettäisiin ja osin myös supistettaisiin verrattuna voimassa olevaan hallintolainkäyttölakiin.
Menetetyn määräajan palauttamisen käsite muutettaisiin uuden määräajan myöntämiseksi. Uusi määräaika voitaisiin myöntää ensisijaisesti muutoksenhakumenettelyn
käynnistämiseksi hallintotuomioistuimessa tai tätä aikaisemmin oikaisuvaatimuksen
esittämiseksi. Julkisista varoista myönnettävän avustuksen hakemista varten ei enää
myönnettäisi uutta määräaikaa. Oikeussuojakeinon käyttämiseksi hakemus olisi tehtävä
joko 30 päivän kuluessa laillisen esteen päättymisestä tai muutoin viimeistään kolmen
kuukauden kuluessa alkuperäisen määräajan päättymisestä. Viimeksi mainittu määräaika olisi lyhyempi kuin nykyinen yhden vuoden määräaika.
Kantelusta itsenäisenä ylimääräisenä muutoksenhakukeinona luovuttaisiin ja kanteluperusteet yhdistettäisiin purkuperusteisiin. Kuulemisvirheen perusteella purkua tulisi hakea kantelun tavoin kuuden kuukauden määräajassa.
Purun käyttöedellytyksiä supistettaisiin niissä tilanteissa, joissa purun hakijalla on vielä
jäljellä mahdollisuus hakea lainvoimaisen hallintopäätöksen korjaamista hallintolain tai
muun lain nojalla. Samoin purun käyttöedellytyksiä samassa asiassa supistettaisiin niin,
että purun hakeminen olisi mahdollista pääsääntöisesti vain kerran.

4
4.1

Esityksen vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset

Oikeusturvan saaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on taloudellisesti edullisinta sekä asianosaisen että yhteiskunnan kannalta. Sen vuoksi yleisenä tavoitteena on
vähentää hallintoasioita koskevien oikeudenkäyntien tarvetta vahvistamalla viranomaisten toteuttamaa oikaisu- ja korjausmenettelyä. Tätä sääntelyä on äskettäin uudistettu
sisällyttämällä hallintolakiin uusi oikaisuvaatimusmenettelyä koskeva 7 a luku. Uudistus tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 2010. Tuomioistuinten toiminnassa painopiste on
vastaavasti ensi asteen muutoksenhaussa.
Nykyistä selkeämpi sääntely turvaa osaltaan asioiden viivytyksetöntä käsittelyä. Nykyistä yksityiskohtaisemmat säännökset suullisesta valmistelusta ja suullisen käsittelyn
kulusta selkeyttäisivät menettelyä ja voisivat lyhentää suulliseen käsittelyyn käytettävää
aikaa. Myös asioiden käsittelyjärjestystä koskevan säännöksen voidaan arvioida ohjaavan tuomioistuinten työn organisointia ja nopeuttavan käsittelyä erityisesti niissä asiois-
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sa, joissa pitkästä käsittelyajasta aiheutuisi asianosaiselle tai yhteiskunnalle merkittävää
haittaa.
Ylimääräisen muutoksenhaun nykyistä rajatumpi käyttömahdollisuus vähentänee jonkin
verran hallinto-oikeuksiin ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuvien asioiden määrää
Toisaalta lakiehdotuksen uudet turvaamismääräystä koskevat säännökset saattavat lisätä
asioiden määrää hallinto-oikeuksissa.
Suullista käsittelyä koskevilla ehdotuksilla ei olisi ainakaan välitöntä vaikutusta suullisten käsittelyjen määrään. Suullisissa käsittelyissä käytettävien videolaitteiden hankinnasta ja ylläpidosta aiheutuisi kustannuksia, mutta hyödyntämällä nykyistä enemmän
videoneuvottelua tai muuta vastaavaa tiedonvälitystapaa voitaisiin vähentää suullisista
käsittelyistä aiheutuvia matkakustannuksia.
Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden tarkempi sääntely yhdenmukaistaisi oikeudenkäyntikulujen korvauskäytäntöä. Lisäksi voidaan arvioida, että viranomaisten
riski oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta lisääntyisi jonkin verran nykyisestä.
Sähköisen tiedoksiannon ja välipäätösten suullisen tiedoksiannon voidaan arvioida vähentävän tiedoksiannosta aiheutuvia kustannuksia.

4.2

Vaikutukset kansalaisten asemaan

Hallintolainkäytössä olisi edelleen lähtökohtana, että menettelyä koskeva lainsäädäntö
olisi niin yksinkertaista, että asianosaiset voivat hoitaa asiaansa hallintotuomioistuimessa ilman avustajaa tai asiamiestä. Säännösten täsmentäminen ja täydentäminen ehdotetulla tavalla turvaisi nykyistä paremmin menettelytapojen yhdenmukaisuutta ja ennakoitavuutta eri hallintotuomioistuimissa. Tämä parantaisi asianosaisten oikeusturvaa ja
lisäisi laajemminkin hallintolainkäytön avoimuutta.
Ehdotettuun lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa sisältyisi useita asianosaisen oikeusturvaa parantavia muutoksia. Ehdotukset vahvistaisivat yleisen valitusoikeuden
periaatteen toteutumista ja asianosaisen oikeutta saada hallintolainkäytössä korvausta
oikeudenkäyntikuluistaan. Asianosaisen oikeusturvaa vahvistaisivat osaltaan myös uudet turvaamistoimia koskevat säännökset. Tiedoksiantoa koskevien säännösten uudistaminen selkeyttäisi ja nopeuttaisi erityisesti hallintotuomioistuinten välipäätösten tiedoksiantoa.
Ylimääräinen muutoksenhaku olisi mahdollista nykyistä rajatummin, mutta se olisi
edelleen käytettävissä tilanteissa, joissa ei ole käytössä muita oikeussuojakeinoja. Lisäksi ylimääräistä muutoksenhakua koskevat säännökset selkeytyisivät nykyisestä.
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4.3

Vaikutukset hallintotuomioistuinten toimintaan

Nykyistä yksityiskohtaisemmat menettelysäännökset selkeyttäisivät menettelyä hallintotuomioistuimissa ja vähentäisivät perusteettomia eroja menettelytavoissa eri hallintooikeuksien kesken. Nykyistä informatiivisempien prosessisäännösten voidaan arvioida
myös selkeyttävän ja helpottavan prosessinjohtoa hallintotuomioistuimissa.
Päätöksen tehneen viranomaisen oikeus valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä selkeytyisi nykyisestä. Uudet säännökset turvaisivat nykyistä paremmin sen, että päätöksen
tehnyt viranomainen voisi saattaa yhdenmukaisen ratkaisukäytännön turvaamisen kannalta tärkeän asian korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Tämä parantaisi osaltaan ylimmän oikeusasteen mahdollisuuksia ohjata hallintoa ja oikeuskäytäntöä ennakkopäätöksillään.
Oikeudenkäymiskaarta koskevien viittausten vähentäminen ja vastaavien säännösten
sisällyttäminen uuteen lakiin hallintoprosessiin paremmin soveltuviksi muotoiltuina
selkeyttäisi ja vahvistaisi hallintoprosessin asemaa yhtenä prosessilajina riita- ja rikosprosessin ohella.

5
5.1

Asian valmistelu
Valmisteluvaiheet ja -aineisto

Oikeusministeriö asetti 26 päivänä syyskuuta 2007 hallintolainkäytön kehittämistä varten toimikunnan (hallintolainkäyttötoimikunta). Toimikuntaa avustamaan asetettiin 6
päivänä helmikuuta 2008 työryhmä (prosessityöryhmä). Työryhmän oli toimeksiantonsa
mukaisesti työskenneltävä yhteistyössä toimikunnan kanssa.
Hallintolainkäyttötoimikunnan tehtävänä on asettamispäätöksen mukaan tehdä hallituksen esityksen muotoon laaditut ehdotukset hallintolainkäytön yleisten menettelysäännösten uudistamisesta. Toimikunnan ja prosessityöryhmän työnjaosta johtuen ehdotukset on valmisteltu prosessityöryhmässä, mutta käsitelty yhteistyössä toimikunnan kanssa. Työryhmä luovutti loppumietintönsä oikeusministeriölle…
Työnsä aikana työryhmä laati välimietinnön, jossa esitettiin havaintoja menettelysäännösten mahdollisista kehittämistarpeista. Työryhmä luovutti välimietintönsä oikeusministeriölle 31 päivänä joulukuuta 2009. Välimietinnöstä pyydettiin lausuntoa 68 viranomaiselta ja yhteisöltä. Lausunnon antoi 50 tahoa. Lausunnoista laadittiin tiivistelmä.
Lähes kaikki lausunnonantajat ilmaisivat kannattavansa työryhmän esittämiä tavoitteita
selkeyttää ja täsmentää hallintolainkäyttöä koskevia menettelysäännöksiä. Esityksen
päätavoitteisiin lähtökohtaisesti myönteisesti suhtautuneista lausunnonantajista useilla
oli myös kriittisiä kannanottoja joihinkin työryhmän ehdotuksiin tai ehdotuksia koskeviin yksityiskohtiin.
Työryhmä on lisäksi järjestänyt neljä kuulemistilaisuutta 25 ja 26 päivänä toukokuuta
2009. Kuulemistilaisuuksiin osallistui edustajia korkeimmasta hallinto-oikeudesta,
eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta, valtioneuvoston oikeuskanslerin virastosta,
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kirkkohallituksesta, Helsingin hallinto-oikeudesta, Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta,
Kouvolan hallinto-oikeudesta, Kuopion hallinto-oikeudesta, Oulun hallinto-oikeudesta,
Rovaniemen hallinto-oikeudesta, Turun hallinto-oikeudesta, Vaasan hallintooikeudesta, markkinaoikeudesta, vakuutusoikeudesta, tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta, työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta, työttömyysturvan
muutoksenhakulautakunnasta, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta, sosiaali- ja
terveysministeriöstä, sisäasiainministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Maahanmuuttovirastosta, Valtiontalouden tarkastusvirastosta, Verohallinnon veronsaajien oikeudenvalvontayksiköstä sekä Suomen Asianajajaliitosta.
Kuulemistilaisuudesta estyneet opintotuen muutoksenhakulautakunta ja Eläketurvakeskus antoivat työryhmälle kirjalliset lausunnot. Työryhmä on lisäksi saanut pyynnöstään
kirjalliset lausunnot kolmelta hallinto-oikeuden tutkijalta.
Muutostarpeiden kartoittamisen avuksi prosessityöryhmä teetti kaksi kyselyä: hallintotuomioistuinten lainkäyttöhenkilökunnalle keväällä 2008 ja hallintotuomioistuimissa
toimineille asiamiehille ja avustajille keväällä 2009. Lisäksi työryhmässä laadittiin tapaustutkimus oikeudenkäyntikuluja koskevasta Helsingin hallinto-oikeuden, vakuutusoikeuden ja markkinaoikeuden käytännöstä kesällä 2009. Kyselyistä laaditut raportit on
jo julkaistu oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä sarjassa. Oikeudenkäyntikuluselvityksestä laadittu raportti julkaistiin työryhmän välimietinnön liitteenä.

5.2

Lausunnot ja niiden huomioonottaminen

Prosessityöryhmän mietinnöstä on pyydetty lausunnot…
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1
1.1

Lakiehdotuksen perustelut
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

1 luku
Yleiset säännökset
Luvussa olisi yleiset säännökset lain keskeisistä tavoitteista, soveltamisalasta ja suhteesta muuhun lainsäädäntöön. Luvussa määriteltäisiin myös lain keskeiset käsitteet ja lueteltaisiin hallintolainkäyttöasioiden vireillepanotavat. Lisäksi luvussa säädettäisiin hallintolainkäyttöasian käsittelyyn osallistuvien henkilöiden esteellisyydestä.
1 §. Oikeusturva ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Pykälässä määritellään lain keskeiset lähtökohdat ja sen yleiset tavoitteet. Pykälän tarkoituksena on ohjata yleisesti lain
tulkintaa ja soveltamista määrittelemällä tiivistetysti ne perustavat laadulliset ja menettelylliset vaatimukset, jotka kohdistuvat oikeusturvan toteuttamiseen hallintoasioissa ja
hallintolainkäyttöön oikeudenkäyntimenettelynä.
Pykälän 1 momentin säännös kytkee lain sisällön perustuslain 21 §:ssä perusoikeutena
taattuun oikeusturvaan ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Nämä oikeudet on turvattu myös ihmisoikeutena Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklassa. Samalla
laki konkretisoi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan takaamaa oikeutta tehokkaaseen oikeusturvaan Euroopan unionin oikeuden toteuttamiseen ja toimeenpanoon
liittyvissä asioissa. Lakia on sen perus- ja ihmisoikeustaustan vuoksi sovellettava niin,
että otetaan huomioon nämä yleiset säännökset sekä oikeusturvan ja oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin sisältöä täsmentävä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö.
Oikeusturvaan kuuluvat erityisesti sisällöllinen ja menettelyllinen oikeusturva, joiden
lisäksi myös koetulla oikeusturvalla on keskeinen merkitys. Oikeusturvan sisällöllinen
toteutuminen merkitsee, että hallintotuomioistuin tekee lainmukaisen päätöksen, jolla
lakiin perustuva oikeus, etu tai velvollisuus voidaan toteuttaa. Tämä edellyttää myös
oikeusturvan saatavuuden turvaamista siten, että määritellään edellytykset, joiden mukaan hallintopäätöksen lainmukaisuus on saatettavissa tuomioistuimen arvioitavaksi.
Menettelyllisen oikeusturvan toteutuminen puolestaan edellyttää, että lainkäyttö hallintotuomioistuimissa täyttää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset. Tältä kannalta yleisiä menettelytakeita ovat muun muassa prosessin selkeys, ennakoitavuus, vastavuoroisuus ja tasapuolisuus. Koettua oikeusturvaa tukee muun muassa se, että menettely hallintotuomioistuimessa on tasapuolista, avointa ja oikeudenmukaista, asia käsitellään riittävän ripeästi ja päätökset perustellaan asianmukaisesti.
Oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuus on menettelyllisen oikeusturvan perustava tae.
Perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet
turvataan lailla. Näistä lailla määriteltävistä takeista säännöksessä mainitaan erikseen
käsittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta.

69
Säädettävällä lailla on tarkoitus toteuttaa tämä perustuslaillinen toimeksianto hallintolainkäyttömenettelyssä. Laissa säädetään siten oikeudesta hakea muutosta hallintopäätökseen, oikeudesta tulla kuulluksi ja saada perusteltu päätös sekä oikeudesta suulliseen
käsittelyyn. Laissa säädetään myös oikeudenkäynnin tasapuolisuuden ja vastavuoroisuuden takeista, joita etenkin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä
on pidetty oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perustekijöinä.
Myös käsittelyn julkisuus kuuluu oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin, joista
perustuslain mukaan säädetään lailla. Uudistetut säännökset käsittelyn julkisuudesta
hallintolainkäytössä sisältyvät pääosin vuonna 2007 voimaan tulleeseen lakiin oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa. Tämän vuoksi lakiehdotukseen ei
sisälly käsittelyn julkisuutta koskevia säännöksiä.
Pykälän 2 momentin mukaan lain tarkoituksena on turvata jokaisen oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva hallintopäätös toimivaltaisen hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi sekä oikeus saada asiansa käsitellyksi hallintotuomioistuimessa
asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Säännöksen taustana on perustuslain 21
§:n 1 momentin säännös, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Lakiehdotuksen tarkoituksena on turvata tämä oikeus määrittelemällä yleinen oikeus valittaa hallintotuomioistuimeen hallintoasiassa tehdystä päätöksestä.
Valitusoikeus kohdistuu hallintoviranomaisen, julkisen toimielimen ja julkisoikeudellisen laitoksen hallintopäätösten lisäksi myös hallintopäätöksiin, joita yksityinen toimija
tekee sen hoitaessa julkista hallintotehtävää (4 §:n 3 kohta; 10 §:n 1 kohta). Valitusoikeus on jokaisella, johon tällainen hallintopäätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
etuun tai velvollisuuteen päätös välittömästi vaikuttaa (7 §). Lisäksi laissa säädettäisiin
erikseen viranomaisen valitusoikeudesta hallintoasioissa (8 §).
Perustuslain 21 §:n 1 momentissa taataan jokaiselle myös oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Asianmukaisen käsittelyn takeet sisältyvät käytännössä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin. Lakiehdotuksessa määritellään nämä asianmukaisen
käsittelyn takeet hallintoasioita koskevassa oikeudenkäynnissä.
Kun valitus koskee hallintopäätöstä, toimivaltainen hallintotuomioistuin olisi lakiehdotuksen 13 §:n mukaan yleensä hallinto-oikeus. Valtioneuvoston päätöksestä valitettaisiin kuitenkin suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen (11 §). Lisäksi toimivaltaisesta
hallintotuomioistuimesta on erityissäännöksiä, jotka jäisivät edelleen voimaan. Etenkin
erilaisten valitusasioita käsittelevien lautakuntien toimivalta ensimmäisen asteen muutoksenhakueliminä perustuu erityissäännöksiin.
Oikeusturvan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet kohdistuvat erityisesti tilanteisiin, joissa hallintoasia on ratkaistu hallintopäätöksellä, ja tähän hallintopäätökseen
haetaan muutosta valittamalla. Näillä takeilla voi kuitenkin olla merkitystä myös silloin,
kun hallintoasiaa koskevaa ratkaisua ei ole vielä tehty tai sitä ei tulla tekemään, eikä
valitus siten ole mahdollinen. Tämän vuoksi lakiehdotukseen sisältyy säännöksiä, joiden
tarkoituksena on määritellä oikeusturvan takeita ennen varsinaista päätöksentekoa. Muu
hallintolainkäyttöasia voitaisiin 28 §:n mukaan panna vireille hallinto-oikeudessa, vaik-
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ka asiassa ei ole tehty hallintopäätöstä. Lisäksi hallinto-oikeudella olisi 88 §:n mukaan
toimivalta antaa turvaamismääräys, jolla voidaan väliaikaisesti toteuttaa lainmukainen
oikeus, etu tai velvollisuus jo ennen varsinaista päätöksentekoa.
2 §. Lain soveltamisala. Pykäläehdotuksen 1 momentin mukaan laki koskee ensinnäkin
oikeudenkäyntimenettelyä yleisissä hallintotuomioistuimissa. Pykäläehdotuksen 1 momentin mukaan oikeudenkäyntimenettelyllä tarkoitetaan valitusasioiden ja muiden lakiehdotuksen 5 §:ssä mainituilla tavoin vireille pantavien lainkäyttöasioiden käsittelyä
ja ratkaisua. Hallintotuomioistuimissa käsiteltävät oikeushallintoasiat jäisivät tämän lain
soveltamisalan ulkopuolelle. Niihin sovellettaisiin ehdotuksen 3 §:n mukaisesti yleisenä
menettelysäännöksenä hallintolakia.
Pykälän 2 momentin mukaan lakia sovellettaisiin myös vakuutusoikeudessa, markkinaoikeudessa, työtuomioistuimessa ja valitusasioita käsittelemään perustetuissa lautakunnissa siten kuin siitä erikseen säädetään. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät lautakunnat, jotka soveltavat menettelysäännöksenä hallintolakia. Tällaisia lautakuntia ovat
esimerkiksi verotuksen oikaisulautakunta ja yliopiston tutkintolautakunta. Valituslautakuntia koskevassa erityislainsäädännössä voi lisäksi olla tämän lain soveltamista koskevia rajoituksia. Tällaisia säännöksiä on esimerkiksi toimeentuloturva-asioita käsitteleviä
muutoksenhakulautakuntia koskevassa lainsäädännössä. Niissä ei sovelleta hallintolainkäyttölain 11 luvun säännöksiä ylimääräisestä muutoksenhausta.
Pykäläehdotuksen 3 momentissa säädettäisiin selkeyden vuoksi siitä, että 2 momentissa
tarkoitetut valitusasioita käsittelevät lautakunnat rinnastettaisiin tätä lakia sovellettaessa
tuomioistuimiin.
3 §. Suhde muuhun lainsäädäntöön. Pykäläehdotus sääntelee ehdotetun lain ja muiden
säännösten välistä suhdetta. Lakiehdotus on yleislaki, josta voi muualla lainsäädännössä
olla poikkeuksia. Tämä ilmenee pykälän 1 momentista. Yleisellä tasolla oikeudenkäyntimenettelystä säätämistä rajoittavat kuitenkin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan ja perustuslain 21 §:n oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevat säännökset.
Hallintoasiaa koskeva valitus voidaan panna vireille hallintovalituksena, kunnallisvalituksena, kirkollisvalituksena tai perustevalituksena. Näistä hallintovalitus on yleisin
vireillepanomuoto. Hallintovalitukseen samoin kuin perustevalitukseen sovellettaisiin
tätä lakia.
Kuntalaissa säädetty kunnallisvalitus on toinen keskeinen valitusmuoto. Kuntalain 11
luvun säännökset valitusperusteista ja valitusoikeudesta sekä muut kunnallisvalitusta
koskevat säännökset olisivat niiden soveltamisalaan kuuluvissa asioissa ensisijaisia.
Tämän lain säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin kunnallisvalitusasiassakin täydentävästi
siltä osin kuin kuntalaissa ei toisin säädetä.
Poikkeuksena tämän lain soveltamisalasta olisivat myös esimerkiksi verovalitusta koskevat verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 5 luvun muutoksenhakua koskevat
säännökset, kirkollisvalitusta koskevat kirkkolain (1054/93) 24 luvun muutoksenhakusäännökset sekä ortodoksisesta kirkosta annetun lain (985/2006) 10 luvun muutoksenhakusäännökset.
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Muutoksenhakua koskevia hallintolainkäyttölaista poikkeavia säännöksiä on paljon
myös aineellisoikeudellisessa erityislainsäädännössä, kuten maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) 25 luvussa, ulkomaalaislain (301/2004) 13 luvussa ja sosiaalihuoltolain
(710/1982) 7 luvussa. Tämän lain säännökset tulisivat sovellettaviksi myös niiden soveltamisalaan kuuluvissa asioissa täydentävinä säännöksinä siltä osin kuin muualla lainsäädännössä ei toisin säädetä.
Oikeudenkäyntimenettelystä on säännöksiä myös esimerkiksi oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa (381/2007), viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999), kielilaissa (423/2003) ja saamen kielilaissa
(1086/2003).
Pykäläehdotuksen 2 momentin mukaan hallintotuomioistuinten ja valituslautakuntien
oikeushallintoasiat, kuten henkilöstöasiat ja julkisuusasiat, jäisivät tämän lain soveltamisalan ulkopuolelle. Niihin sovellettaisiin hallintolakia niin kuin nykyisinkin.
Tätä lakia ei pykäläehdotuksen 3 momentin mukaan sovellettaisi myöskään oikaisuvaatimuksen tai valituksen käsittelyyn hallintoviranomaisessa, vaan niiden käsittelyyn sovellettaisiin hallintolakia. Hallinnon sisäisestä valitusmenettelystä pyrittäisiin luopumaan, jolloin hallinnon sisäiseksi muutoksenhakukeinoksi jäisi ainoastaan oikaisuvaatimus. Ehdotetun lain soveltamisala olisi siten jonkin verran voimassa olevan hallintolainkäyttölain soveltamisalaa suppeampi.
4 §. Määritelmät. Pykälään sisällytettäisiin lain keskeisimpien käsitteiden määritelmät.
Nykyisessä hallintolainkäyttölaissa ei ole vastaavaa säännöstä.
Pykäläehdotuksen 1 kohdan mukainen asianosaisen määritelmä vastaa sisällöltään voimassa olevan hallintolainkäyttölain 6 §:n ja ehdotetun lain 7 §:n 2 momentin säännöstä,
joissa säädetään siitä, kuka saa valittaa hallintopäätöksestä.
Pykäläehdotuksen 2 kohdassa määriteltäisiin oikeudenkäynnin osapuoli. Tämä olisi
usein samalla myös asianosainen, mutta asianosaisen käsite ei riitä kattamaan kaikkia
niitä tahoja, jotka toimivat osapuolina oikeudenkäynnissä. Valituksen kohteena olevan
hallintopäätöksen tehnyttä viranomaista ei pidetä asianosaisena. Se olisi kuitenkin tässä
kohdassa tarkoitettu oikeudenkäynnin osapuoli. Joissakin asiaryhmissä on kuitenkin
järjestetty kaksiasianosaissuhde niin, että osapuolena oleva viranomainen olisi myös
asianosaisen asemassa oikeudenkäynnissä. Kaksiasianosaissuhteesta on säädetty esimerkiksi veroasioissa. Verohallinnosta annetun lain (237/2008) 14 §:n 1 momentin mukaan Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö käyttää veronsaajien puhevaltaa asianosaisena. Hallintotuomioistuin, jonka päätöksestä valitetaan ylempään hallintotuomioistuimeen, ei olisi asianosainen eikä myöskään oikeudenkäynnin osapuoli.
Pykäläehdotuksen 3 kohdan mukaan hallintotuomioistuimella tarkoitettaisiin tässä laissa
sekä 2 §:n 1 momentissa mainittuja yleisiä hallintotuomioistuimia että 2 §:n 2 momentissa mainittuja hallintolainkäyttöasioita käsitteleviä erityistuomioistuimia ja valituslautakuntia. Tämä yksinkertaistaisi tähän lakiin sisältyvien menettelysäännösten kirjoittamistapaa.
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Pykäläehdotuksen 4 kohdan viranomaisen määritelmän tarkoituksena on täsmentää viranomaisen käsite kattavasti ja soveltamisalaltaan yleisesti. Muulla julkisella viranomaisella tarkoitettaisiin esimerkiksi maakunnan yhteistyöryhmiä ja merimiespalvelutoimistoa. Viranomaiseen rinnastettaisiin tässä laissa myös muut kuin viranomaiset niiden
hoitaessa julkista hallintotehtävää. Ne voivat olla esimerkiksi valtion liikelaitoksia tai
julkisoikeudellisia yhdistyksiä taikka yksityisiä yhteisöjä. Julkisen hallintotehtävän käsite saisi sisältönsä perustuslain 124 §:stä. Se viittaa tehtäviin, joihin liittyy yleisen edun
toteuttamista ja jotka perustuvat lailla tai lain nojalla annettuun toimeksiantoon.
Pykäläehdotuksen 5 kohdan läheisen määritelmä vastaisi sisällöltään hallintolain 28 §:n
mukaista määritelmää. Läheisellä tarkoitettaisiin puolisoa, lapsia, vanhempia ja sisaruksia sekä muuta henkilöä, joka on hallintolain 28 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetussa
suhteessa häneen.
Pykäläehdotuksen 6 kohdan hallinnollisen seuraamuksen määrittely liittyy ensinnäkin
lakiehdotuksen 73 §:ssä tarkoitettuun todistajan todistamisvelvollisuuteen ja vaitiolooikeuteen. Sen mukaan todistaja saa kieltäytyä kertomasta muun muassa seikan, jonka
kertominen voisi saattaa syytteen tai hallinnollisen seuraamuksen vaaraan hänet tai hänen läheisensä. Hallinnollisen seuraamuksen määritelmällä on merkitystä myös äänestämistä koskevan 90 §:n sekä hallinnollisen seuraamuksen käsittelyn viivästymistä koskevan 92 §:n säännösten soveltamisessa. Hallinnollisella seuraamuksella tarkoitetaan
tässä laissa sellaista seuraamusta, joka Euroopan ihmisoikeussopimusta sovellettaessa
rinnastetaan rikosoikeudelliseen seuraamukseen. Näin ollen muut hallinnolliset seuraamukset, kuten esimerkiksi elinkeinoluvan peruuttaminen, jäävät määritelmän ulkopuolelle.
Pykäläehdotuksen 7 kohta sisältäisi nykyisen käytännön pohjalta muotoillun lainvoiman
määrittelyn. Lainvoiman käsite liittyy hallintoviranomaisen ja hallintotuomioistuimen
päätöksen pysyvyyteen ja siihen, milloin päätös sisältää lopullisen ratkaisun hallintoprosessin kohteena olevassa asiassa. Kun päätös on lainvoimainen, saman asian käsittelyä ei enää voida jatkaa. Päätös on lainvoimainen silloin, kun siihen ei enää voida hakea
muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin joko sen vuoksi, että valituksen
edellytyksenä olevan oikaisuvaatimuksen määräaika tai valitusaika on kulunut umpeen,
päätöksestä valittaminen on kielletty taikka korkein hallinto-oikeus tai muu tuomioistuin on ratkaissut asian ylimpänä oikeusasteena.
Julkista saatavaa koskeva perustevalitus sekä hallintolain 51 ja 52 §:ssä säädetty asiavirheen ja kirjoitusvirheen korjaaminen voivat kuitenkin kohdistua myös lainvoimaiseen päätökseen. Useissa tapauksissa asian voi myös panna uudelleen vireille siinä viranomaisessa, joka ensi vaiheessa ratkaisee asian. Lainvoimaiseen päätökseen voi myös
hakea muutosta ylimääräisin muutoksenhakukeinoin.
Päätöksen lainvoimaisuus on lakiehdotuksen 96 §:n mukaan pääsääntöisesti edellytyksenä päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudelle. Päätös, johon voidaan hakea muutosta
kunnallisvalituksin, voidaan kuitenkin kuntalain (365/1995) 98 §:n nojalla panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman, ellei oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin
tai valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon. Valituslupajärjestelmän piiriin kuuluva
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päätös on välittömästi täytäntöönpanokelpoinen siinäkin tapauksessa, että siihen on haettu valittamalla muutosta. Lainvoimaisuus on edellytyksenä myös päätöksen oikeusvoimalle, jonka mukaan määräytyy päätöksen lopullinen sitovuus ja pysyvyys.
5 §. Vireillepanotavat. Pykäläehdotuksen 1 momentissa lueteltaisiin hallintolainkäyttöasioiden vireillepanotavat, joita ovat valitus, hakemus tai muu kirjelmä. Suurin osa hallintotuomioistuimissa käsiteltävistä asioista pannaan vireille valituksella.
Pykäläehdotuksen 2 momentin mukaan valituksella voitaisiin vaatia päätöksen muuttamista tai kumoamista. Valituksen käyttäminen muutoksenhakukeinona edellyttää, että
asia on ratkaistu valituskelpoisella päätöksellä. Hallintopäätöksen valituskelpoisuudesta
säädettäisiin lakiehdotuksen 10 §:ssä.
Pykäläehdotuksen 3 momentissa lueteltaisiin hakemuksella vireille pantavat asiat. Näitä
olisivat ensinnäkin momentin 1 kohdassa mainitut hallintoriita-asiat, joista säädettäisiin
lähemmin lain 29 §:ssä. Myös muuhun lainsäädäntöön sisältyy säännöksiä asian vireillepanosta hallintoriitana. Momentin 2 kohdan mukaan hakemuksella pantaisiin vireille
lainvoimaisen päätöksen purkamista koskeva asia ja 3 kohdan mukaan uuden määräajan
myöntämistä koskeva asia, joista säädettäisiin lain 13 luvussa. Momentin 4 kohdassa
mainittaisiin turvaamismääräystä koskeva asia. Siitä säädettäisiin lähemmin lain 88 ja
89 §:ssä. Momentin 5 kohdassa tarkoitettuja muita hakemuksella vireille pantavia asioita ovat esimerkiksi lastensuojelulain mukainen huostaanottoa koskeva hakemus ja vakuutusoikeuslain (132/2003) 18 §:ssä tarkoitettu päätöksen poistaminen.
Pykäläehdotuksen 4 momentissa mainituilla muilla vireillepanokirjelmillä tarkoitetaan
esimerkiksi mielenterveyslain (1116/1990) mukaista hallinto-oikeudelle tehtävää alistushakemusta tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämistä koskevissa asioissa sekä
kilpailulaissa (HE 88/2010 vp eduskunnan käsiteltävänä) tarkoitettua markkinaoikeudelle tehtävää esitystä kilpailunrajoitusasiassa.
6 §. Esteellisyys. Pykäläehdotus vastaa sisällöltään voimassa olevaa lainsäädäntöä. Esteellisyys koskisi kaikkia lainkäyttöasioita. Esteellisyyssäännökset koskisivat tuomareiden ja esittelijöiden lisäksi myös muita henkilöitä, jotka osallistuvat asian käsittelyyn.
Esteellisyyssäännösten soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät luonteeltaan tekniset toimistotyöt ja muut vastaavat työt, jotka eivät voi vaikuttaa asian ratkaisuun.
Väite tuomarin esteellisyydestä ratkaistaan samassa tuomioistuimessa, jossa pääasia on
käsiteltävänä. Esteelliseksi väitetty tuomari saa itse ratkaista väitteen esteellisyydestään
vain, jos tuomioistuin ei ole ilman häntä päätösvaltainen eikä hänen tilalleen ole ilman
huomattavaa viivytystä saatavissa esteetöntä tuomaria. Esteelliseksi väitetty tuomari saa
myös ratkaista väitteen, joka on selvästi perusteeton. Hallintotuomioistuimen välipäätöksestä saa ehdotetun lain 110 §:n mukaan valittaa vain pääasian yhteydessä.
Pykälässä viitatut oikeudenkäymiskaaren 13 luvun säännökset tuomarin esteellisyydestä
on uudistettu vuonna 2001 voimaan tulleella lailla (441/2001). Uudistus perustui hallituksen esitykseen tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).
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Hallintotuomioistuimessa käsiteltävien oikeushallintoasioiden osalta esteellisyys määräytyisi lakiehdotuksen 3 §:n 2 momentin nojalla hallintolain esteellisyyssäännösten
perusteella.

2 luku
Valitus hallintopäätöksestä
Luvussa säädettäisiin valituksesta hallintoviranomaisen tekemästä hallintopäätöksestä.
Luku sisältäisi perussäännökset valitusoikeudesta, päätöksen valituskelpoisuudesta ja
siitä, mihin valitus tehdään, sekä valituksen vaikutuksesta hallintopäätöksen täytäntöönpanoon. Vastaavat perussäännökset muutoksenhausta hallintotuomioistuimen päätöksestä ylempään oikeusasteeseen olisivat erikseen lain 12 luvussa.
Nykyisin perussäännökset valittamisesta ja valituksen vaikutuksesta päätöksen täytäntöönpanoon ovat hallintolainkäyttölain 2 ja 6 luvuissa. Ne koskevat sekä muutoksenhakua hallintopäätöksestä että jatkomuutoksenhakua hallintotuomioistuimen päätöksestä
ylempään oikeusasteeseen.
7 §. Asianosaisen valitusoikeus hallintopäätöksestä. Pykälän 1 momentti ilmaisisi oikeusturvajärjestelmäämme kuuluvan keskeisen periaatteen valitusoikeudesta hallintoasioissa. Säännösehdotus viittaa perustuslain 21 §:ssä ilmaistuun perusoikeuteen (oikeusturva), jonka mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Ehdotetulla momentilla ei ole vastinetta hallintolainkäyttölaissa. Säännös konkretisoisi
perusoikeuden sisältöä hallintotuomioistuimen toimivallan alueella. Kyse ei näin ollen
olisi perusoikeutta laajemman muutoksenhakuoikeuden takaamisesta. Sen sijaan ehdotettu säännös korostaisi juuri valituksen asemaa vireillepanon perusmuotona ja täten
selkiyttäisi oikeustilaa. Ehdotettu momentti turvaisi myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklassa tarkoitetun jokaisen oikeuden saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös riippumattoman tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Ehdotetulla yleissäännöksellä olisi vaikutusta myös päätöksen valituskelpoisuutta koskevan säännöksen tulkintaan. Hallintolainkäyttölain 5 §:n 2 momenttia on tähän asti
voinut tulkita varsin laajasti. Etenkin hallinnonsisäisen määräyksen ja täytäntöönpanon
osalta se on voitu tulkita suorastaan ehdottomaksi valituskielloksi, mikä on ongelmallista perustuslain 21 §:n näkökulmasta. Säännösehdotus vakiinnuttaisi näkemystä, jonka
mukaan valituskieltoja on tulkittava suppeasti. Vaikka tähän velvoittaa jo perusoikeusmyönteinen laintulkintakin, ehdotettu säännös avaisi perusoikeuden merkitystä myös
hallintoprosessilain tasolla. Säännös täydentäisi tällä tavoin lain 1 §:ssä ilmaistua oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 2008:25, jossa perusoikeussäännöstä sovellettiin virkamieslain valituskieltosäännöksen asemesta, sekä perustuslakivaliokunnan tulkintakäytäntö viittaavat siihen,
että tällaiselle yleissäännökselle olisi tarvetta.
Pykälän 2 momentti sisältää keskeisen määritelmän valitusoikeuden ulottuvuudesta.
Säännös koskee valittamista hallintopäätöksestä ja rajoittuu asianosaiseen. Se konkretisoi 1 momentissa käytettyä ”jokaisen” käsitettä. Säännös koskisi sekä yksityisen että
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viranomaisen valitusoikeutta ensiasteessa silloin, kun ne ovat asianosaisia. Asianosaisen
valitusoikeudesta hallintotuomioistuimen päätökseen säädettäisiin erikseen ehdotetussa
108 §:ssä. Viranomaisen oikeudesta valittaa hallintopäätöksestä säädettäisiin lain 8
§:ssä ja sen oikeudesta valittaa hallintotuomioistuimen päätöksestä 109 §:ssä.
Erikseen on säännöksiä esimerkiksi luonnonsuojelujärjestöjen valitusoikeudesta. Valitusoikeus voi tällöin määräytyä erityissäännösten ja asianosaisen käsitteen tulkinnan
perusteella (ks. esim. alueellisen luonnonsuojelujärjestön valitusoikeutta koskeva KHO
2007:74 ja lintutieteellisen yhdistyksen valitusoikeutta koskeva KHO 2004:76, äänestys
4–1). Yleisön valitusoikeutta edellytetään tietyssä laajuudessa tiedon saannista, yleisön
osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepanooikeudesta ympäristöasioissa tehdyssä ns. Århusin sopimuksessa (SopS 122/2004).
Ehdotettu momentti sisältäisi yleissäännöksen. Asianosaisen valitusoikeuden ulottuvuutta ei ole tarkoitus supistaa tai laajentaa siitä, miten se on määritelty hallintolainkäyttölaissa. Ehdotettu säännös asianosaisen valitusoikeuden määräytymisestä vastaisi myös
kuntalain 92 §:ssä olevaa asianosaisen määritelmää. Valitusoikeus määräytyisi ehdotetun säännöksen mukaisesti, jollei subjektiivisesta valitusoikeudesta ole muussa laissa
tästä poikkeavia säännöksiä. Säännös olisi siten toissijainen lain 3 §:n mukaisesti. Esimerkiksi ympäristölainsäädännössä on ehdotetusta momentista poikkeavia säännöksiä,
joiden nojalla valitusoikeuteen oikeutettujen piiri on tässä momentissa ehdotettua laajempi.
Säännösehdotus vastaa sisällöltään hallintolainkäyttölain valitusoikeutta ja valittajaa
koskevia 4 §:n ja 6 §:n 1 momentin säännöksiä. Se vastaa pääpiirteissään vakiintunutta
määritelmää valittajasta. Määritelmä on jätetty tarkoituksella sanamuodoltaan laveaksi.
Valitusoikeus on ensinnäkin sillä, johon päätös on kohdistettu. Tämä tarkoittaa, että
valitusoikeus on muun muassa sillä, jolle on hallintopäätöksellä nimenomaisesti asetettu
jokin velvollisuus, kielto tai rajoite tai jolta on osittain tai kokonaan evätty jokin etu tai
oikeus. Lisäksi valitusoikeus on sillä, jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen päätös
välittömästi vaikuttaa, mutta johon päätöstä ei ole muodollisesti kohdistettu. Pykäläehdotuksessa on säilytetty sana ”välittömästi”, mikä tarkoittaa asianosaisuuden suppeampaa määrittelyä kuin hallintolaissa. Näin ollen valitusoikeutta ei voitaisi edelleenkään
johtaa pelkästään päätöksen välillisistä vaikutuksista (ks. esim. KHO 2007:62). Välittömyys-kriteerin soveltaminen kuitenkin edellyttää aina tapauskohtaista harkintaa asian
laadun ja oikeusturvan tarpeen näkökulmasta (esim. KHO 2008:51). Oikeussuojan tarvetta ei olisi, mikäli henkilö on päätöksen mukaan saanut kaiken, mitä on vaatinut.
8 §. Viranomaisen valitusoikeus hallintopäätöksestä. Viranomaisen valitusoikeutta koskevalla säännöksellä täsmennetään viranomaisen asemaa hallintoprosessin vireillepanossa. Viranomainen voi säännöksen määrittelemissä tilanteissa valittaa toisen viranomaisen tekemästä hallintopäätöksestä. Viranomaisen määritelmä sisältyy lain 4 §:ään.
Viranomaisella ei olisi säännöksen mukaan yleistä valitusoikeutta, mitä puoltavat myös
valtiosääntöiset näkökohdat. Perustuslakivaliokunta on pitänyt viranomaisen muutoksenhakuoikeutta hallintolainkäyttöjärjestelmässä poikkeuksellisena ja katsonut etenkin
viranomaisen yleisen muutoksenhakuoikeuden voivan muodostua ongelmalliseksi pe-
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rustuslain 21 §:n 1 momentissa vaaditun asianmukaisen menettelyn kannalta, koska
tällöin viranomainen saatetaan nähdä asianosaisen mahdolliseksi vastapuoleksi (esimerkiksi PeVL 45/2006 vp, PeVL 37/2004 vp). Viranomaisen valitusoikeutta ei ole tältä
osin tarkoitus laajentaa nykyisestä.
Viranomaisen valitusoikeus voi perustua ensinnäkin erityissäännökseen laissa. Tällainen säännös sisältyy useisiin eri lakeihin. Viranomaisella on esimerkiksi maankäyttö- ja
rakennuslain 191 §:n mukaan toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan ja
rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevasta päätöksestä. Ympäristönsuojelulain 97 §
puolestaan määrittelee useille eri viranomaisille valitusoikeuden ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä. Verotusta koskevissa asioissa veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on oikeus hakea veronsaajien edustajana muutosta verotusta koskevaan päätökseen verotusmenettelystä annetun lain 62 §:n nojalla.
Viranomaisen valvontatehtävään perustuva valitusoikeus edellyttää, että viranomaiselle
on lailla erikseen säädetty yleiseen etuun liittyvä valvontatehtävä. Kysymys voi olla
esimerkiksi terveyden, turvallisuuden, kulttuuriarvojen suojeluun tai markkinoiden toimivuuteen liittyvästä valvontatehtävästä, joka voi perustua myös Euroopan unionin oikeuteen. Valitusoikeuden käyttäminen edellyttää, että muutoksenhaku on tarpeen tämän
valvontatehtävän toteuttamiseksi. Sen sijaan viranomaiselle yleensä kuuluva velvollisuus valvoa esimerkiksi alaisensa hallinnon toimintaa ei perusta sille valitusoikeutta
alemman hallintoelimen päätöksistä. Myöskään pelkästään julkisyhteisön taloudellisen
edun valvominen ei perusta valitusoikeutta.
Oikeuskäytännössä on katsottu, että esimerkiksi alueellisella ympäristökeskuksella oli
oikeus valittaa ympäristölautakunnan päätöksestä myöntää rakennuslupa vähittäiskaupan suuryksikön laajennukselle, kun valitusoikeus oli ympäristökeskuksen valvottavana
olevan julkisen edun vuoksi tarpeen (KHO 2003:90). Samoin maakuntamuseolla oli
oikeus valittaa ympäristökeskuksen päätöksestä, jolla myönnettiin poikkeuslupa lomarakennuksen rakentamiseen ilman rantakaavaa runsaan kahden hehtaarin suuruiseen
kulttuurihistoriallisesti merkittävään saareen, jossa sijaitsi muinaismuistolaissa tarkoitettu kiinteä muinaisjäännös sekä tunnetun kirjailijan hauta ja sotahistoriallisia jäänteitä
(KHO 2000 taltio 413). Toisaalta ratkaisussa KHO 2006:96 arvioitiin, että maakuntamuseolla ei ollut oikeutta valittaa rakennuksen purkamislupaa koskevasta päätöksestä.
Viranomainen voi lisäksi olla hallintomenettelyssä asianosaisen asemassa, jos esimerkiksi toinen viranomainen määrittelee sille päätöksellään velvollisuuksia työnantajana
tai hallintopäätöksellä ratkaistaan viranomaisen omistamaa kiinteistöä koskeva lupahakemus. Esimerkiksi työsuojeluviranomaisen päätös voi kohdistua viranomaiseen työnantajana ja rakennusvalvonnassa viranomaiselle voidaan asettaa uhkasakko. Viranomaisella on tällaisessa tilanteessa oikeus hakea muutosta toisen viranomaisen tekemään
hallintopäätökseen.
9 §. Valitusoikeus oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä. Hallintomenettely ja hallintolainkäyttö muodostavat yhteyden siten, että hallintolainkäyttöä edeltää
usein oikaisuvaatimusmenettely. Oikaisuvaatimukseen annettu päätös eli oikaisupäätös
on hallintopäätös, johon voi tavallisesti hakea muutosta. Ehdotettu pykälä soveltuu tilanteisiin, joissa alkuperäiseen hallintopäätökseen on haettu oikaisua ja oikaisuvaati-
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mukseen on annettu päätös. Ehdotus vastaa nykyistä hallintolainkäyttölain 6 a §:ää, joka
tuli voimaan elokuussa 2010. Sen perustelut sisältyvät hallintolain ja hallintolainkäyttölain muuttamista koskevaan hallituksen esitykseen (HE 226/2009 vp).
10 §. Hallintopäätöksen valituskelpoisuus. Pykälässä ehdotetaan päätöksen valituskelpoisuudesta säädettäväksi asiallisesti hallintolainkäyttölain 5 §:ää vastaavalla tavalla.
Pykälän 1 momentin mukaan lähtökohtana on, että valituskelpoinen on päätös, jolla asia
on ratkaistu. Valituskelpoisia eivät ole julkisen palvelun toteuttamista koskevat tosiasialliset toimet. Esimerkiksi henkilön sijoittuminen joko vanhainkotiin tai terveyskeskuksen vuodeosastolle oli hänen yksilöllisten tarpeidensa ja kunnan käytettävissä olevien
hoitopaikkojen pohjalta tehtävä, huollon toteuttamista ja sisältöä koskeva ratkaisu, joka
ei ollut valituskelpoinen (KHO 2005:84). Pelkästään päätöksen perusteluihin ei saa erikseen hakea muutosta. Päätös jättää asiaratkaisu antamatta eli tutkimatta jättämispäätös
sen sijaan on valituskelpoinen.
Ei ole mahdollista nimenomaisesti luetella kaikkia niitä tilanteita, jolloin viranomaisen
toimenpide sisältää valituskelpoisen hallintopäätöksen. Valituskelpoisuutta koskeva
yleissäännös on siten joustava ja valituskelpoisuus joudutaan arvioimaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon asianosaisen oikeusturvan tarve ja päätöksen oikeusvaikutukset
perustuslain 21 §:n 1 momentin asettamista lähtökohdista sekä oikeuskäytäntö.
Valitusoikeuden ulkopuolelle on 2 momentin 1 kohdan mukaan rajattu käsittelyn kuluessa tehdyt ja päätöksen täytäntöönpanoa koskevat päätökset. Esimerkiksi rakennusvalvontaviranomaisen kiinteistön omistajille ja asuinrakennuksen vuokraajille antama kehotus lopettaa lomarakennuksen käyttö luvattomana asuinrakennuksena määräajan kuluessa uhalla, että muutoin voidaan ryhtyä pakkokeinojen käyttämiseen, ei ollut valmistelua koskevana valituskelpoinen ratkaisu (KHO 2003 taltio 2967). Täytäntöönpanoa
koskevana valituskelvottomana päätöksenä on pidetty muun muassa veroviraston päätöstä, jolla se oli hylännyt A:n vaatimuksen veronpalautuksensa maksamisesta velkojalleen (KHO 2008 taltio 3310). Tämän tyyppiset hallintopäätöksen täytäntöönpanoon
liittyvät tekniset toimet ovat valituskelvottomia. Sen sijaan täytäntöönpanoon liittyvät
itsenäiset päätökset, kuten uhkasakkoa tai muuta pakkokeinoa koskevat päätökset ovat
valituskelpoisia. Myös päätöksen täytäntöönpanon kieltoa tai keskeytystä koskevat ratkaisut ovat valituskelpoisia, jollei erikseen säädetä valituskiellosta.
Valitusoikeuden ulkopuolelle on momentin 2 kohdan mukaan rajattu hallinnon sisäiset
määräykset, jotka koskevat tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista. Hallinnon
sisäisellä määräyksellä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista tarkoitetaan työn ja työtehtävien johtoa ja valvontaa koskevaa määräystä. Määräys voi olla
yleisluontoinen tai konkreettinen. Se saattaa koskea yksittäistapausta tai se voidaan antaa yleisen määräyksen muodossa. Tällainen määräys voi olla suullinenkin.
Momentin 3 kohta koskee valituskieltoa hallintokanteluun annetusta päätöksestä. Hallintokantelu perustuu ylemmän viranomaisen ja yleisten laillisuusvalvojien velvollisuuteen valvoa hallintotoimintaa. Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa asianosaisasemasta riippumatta ja se voidaan kohdistaa mihin asiaan tahansa, eikä sen tekemiselle ole
asetettu määräaikaa. Kysymyksessä on valvontaan liittyvä päätös, jota ei pidetä valitus-
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kelpoisena. Hallintokanteluun annettu päätös saattaa kuitenkin sisältää valituskelpoisen
asiaratkaisun, jos siinä esimerkiksi määrätään toimintakielto tai annetaan varoitus.
Momentin 4 kohdassa todettaisiin selvyyden vuoksi, että päätöksistä, joihin voidaan
hakea muutosta oikaisuvaatimuksin, ei voida valittaa. Valitus voidaan tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen, jollei erikseen säädetä valituskiellosta.
11 §. Valitus hallintopäätöksestä. Pykälässä olisi perussäännökset siitä, mihin viranomaisen tekemästä hallintopäätöksestä valitetaan. Näitä säännöksiä sovellettaisiin, kun
haetaan muutosta lain 4 §:n 3 kohdassa tarkoitetun viranomaisen tekemään hallintopäätökseen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimen päätökseen säädettäisiin erikseen lain
107 §:ssä.
Pykälässä olisi lähtökohtana, että viranomaisen päätöksestä valitetaan hallintooikeuteen. Säännös tästä olisi pykälän 1 momentissa. Poikkeuksena olisivat vain valtioneuvoston yleisistunnon päätökset, joista valitettaisiin suoraan korkeimpaan hallintooikeuteen.
Ministeriöiden tekemistä hallintopäätöksistä valitettaisiin siten hallinto-oikeuteen ennen
kuin asiasta voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Nykyisin sekä valtioneuvoston yleisistunnon että ministeriöiden päätöksistä valitetaan hallintolainkäyttölain 7
§:n 1 momentin yleissäännöksen mukaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Yleissäännöstä muutoksenhausta hallinto-oikeuteen sovellettaisiin valtion hallintoviranomaisten tekemiin hallintopäätöksiin näiden viranomaisten organisatorisesta asemasta
riippumatta. Säännöstä sovellettaisiin siten myös sellaisten valtionhallinnon toimielinten
päätöksiin, jotka eivät kuulu valtioneuvoston alaiseen organisaatioon. Tällainen toimielin on esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia. Ehdotettu yleissäännös ei tulisi sovellettavaksi siltä osin kuin muutoksenhausta niiden päätöksiin säädetään erikseen.
Kunnallisten viranomaisten ja toimielinten päätöksistä valitettaisiin hallinto-oikeuteen.
Nykyisin muutoksenhausta kunnallisen viranomaisen päätökseen on hallintolainkäyttölain 8 §:n 1 momentissa säännös, jossa viitataan kuntalakiin. Vastaava viittaussäännös
olisi ehdotetun lain 12 §:n 1 momentissa. Kuntalaissa on lähtökohtana, että näiden viranomaisten ja toimielinten päätöksiin haetaan hallinto-oikeudelta muutosta kuntalain
11 luvussa tarkoitetulla kunnallisvalituksella. Kunnallisvalitusta koskevat säännökset
eroavat hallintovalitusta koskevista säännöksistä muun muassa siinä, kuka saa valittaa ja
millä perusteella valituksen saa tehdä sekä siinä, millä tavoin valitus vaikuttaa päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuteen. Kunnallisvalitukseen sovelletaan hallintovalitusta
koskevia yleisiä säännöksiä siltä osin kuin siitä ei säädetä erikseen kuntalaissa. Useissa
laeissa säädetään kuitenkin erikseen siitä, että kunnan viranomaisen tai toimielimen
päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen hallintolainkäyttölain mukaisesti. Tällöin muutosta haetaan hallintovalituksella eikä muutoksenhaussa sovelleta
kunnallisvalitusta koskevia säännöksiä.
Ehdotettua säännöstä sovellettaisiin julkisoikeudellisten laitosten tekemiin hallintopäätöksiin. Itsenäisiä julkisoikeudellisia laitoksia ovat esimerkiksi Suomen Pankki, Kan-
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saneläkelaitos, Kuntien eläkevakuutus, useimmat yliopistot ja Työterveyslaitos. Muutoksenhausta niiden päätöksiin säädetään nykyisin erikseen.
Viranomaisella tarkoitettaisiin lain 4 §:n 4 kohdan mukaisesti myös muuta kuin viranomaista sen hoitaessa julkista hallintotehtävää. Nykyisin hallintolainkäyttölain 7–10 §:n
säännökset edellyttävät, että muutoksenhausta yksityisen yhdistyksen, säätiön, yhtiön tai
muun yksityisen tahon tekemiin hallintopäätöksiin säädetään erikseen.
Hallintolain 49 b §:ssä ja eräissä muissa laeissa on säännöksiä siitä, että kun päätökseen
saa ennen valituksen tekemistä vaatia oikaisua, tällöin päätökseen ei saa hakea muutosta
valittamalla. Valituksen saa tällöin tehdä vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä. Myös muussa lainsäädännössä voi olla valitusoikeutta rajoittavia säännöksiä.
Ehdotuksen mukaan säännöksessä ei olisi nykyisin voimassa olevaan hallintolainkäyttölain 7 §:n 1 momenttiin sisältyvää mainintaa siitä, että valitus ministeriön ja valtioneuvoston yleisistunnon tekemästä hallintopäätöksestä voidaan tehdä vain laillisuusperusteella. Valitusperusteista säädettäisiin lain 20 §:ssä. Tarkoituksena ei ole muuttaa nykyistä käytäntöä, jonka mukaan hallintotuomioistuinten tehtävänä on tutkia hallintopäätösten lainmukaisuus mutta ei sitä, onko päätös muuten sisällöltään onnistunut tai tarkoituksenmukainen.
Muussa lainsäädännössä voisi olla yleissäännöksestä poikkeavia säännöksiä siitä, mihin
hallintopäätöksestä valitetaan. Muutoksenhausta lain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin
erityistuomioistuimin ja muutoksenhakulautakuntiin säädettäisiin erikseen. Tältä osin
momentti vastaisi voimassa olevaa hallintolainkäyttölain 10 §:n säännöstä. Joissakin
tapauksissa muutoksenhaku voi erityissäännösten perusteella ohjautua poikkeuksellisesti myös hallintoviranomaiselle.
Pykälän 2 momentin mukaan alistettavassa asiassa annetusta päätöksestä valitettaisiin
samalle viranomaiselle, jolle päätös alistetaan. Säännös vastaisi voimassa olevaa hallintolainkäyttölain 11 §:n säännöstä. Alistettavassa asiassa annetulla päätöksellä tarkoitettaisiin hallintopäätöstä, joka lain mukaan on alistettava hallintoviranomaisen tai hallintotuomioistuimen vahvistettavaksi. Käytännössä alistusviranomaiseksi on useimmiten
säädetty hallintotuomioistuin. Tällainen menettely on esimerkiksi eräissä mielenterveyslaissa säännellyissä tahdosta riippumattomaan hoitoon määräämistä koskevissa asioissa.
Säännökset hallintopäätöksen alistamisesta toisen hallintoviranomaisen vahvistettavaksi
ovat nykyisin harvinaisia. Tällainen säännös on esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain 31 §:ssä, jonka mukaan maakunnan liiton toimielimen päätös maakuntakaavan hyväksymisestä saatetaan asianomaisen ministeriön vahvistettavaksi. Tällöin maakuntakaavan hyväksymispäätöstä koskeva valitus tehtäisiin asianomaiselle ministeriölle niin
kuin nykyisinkin.
Pykälän 3 momentissa viitattaisiin perustevalitusta koskeviin säännöksiin, jotka sisältyvät verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annettuun lakiin (706/2007). Sen 9 §:n mukaan perustevalituksen saa tehdä se, joka katsoo, että julkinen saatava on määrätty tai
maksuunpantu virheellisesti. Perustevalitus tehdään samalle viranomaiselle kuin säännönmukainen valitus. Jollei sellaista viranomaista ole, perustevalitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu.
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Perustevalituksesta on säännöksiä myös esimerkiksi valtion eläkelain (1295/2006) 165
§:ssä, työntekijän eläkelain (395/2006) 131 §:ssä, vesilain (264/1961) 21 luvun 7 §:ssä
ja kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) 13 §:ssä. Säännöksiä perustevalituksesta on myös muussa lainsäädännössä. Lisäksi useissa verolaeissa on säännös siitä,
että kyseessä olevassa laissa tarkoitettuihin asioihin ei sovelleta verojen ja maksujen
täytäntöönpanosta annetun lain perustevalitusta koskevia säännöksiä.
12 §. Valitus kunnallisen viranomaisen, Ahvenanmaan maakunnan viranomaisen ja
kirkollisen viranomaisen päätöksestä. Valittamisesta pykälässä mainittujen viranomaisten päätöksistä säädetään erikseen, joten säännös olisi luonteeltaan informatiivinen. Ehdotetun lain säännökset täydentäisivät erityislakien säännöksiä. Ehdotettu säännös vastaisi hallintolainkäyttölain 8 §:n 2 ja 3 momenttia.
Pykälän 1 momentissa viitattaisiin kuntalakiin. Sen 90 §:n mukaan valtuuston ja kuntayhtymän toimielimen päätökseen sekä kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan
oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta.
Pykälän 2 momentissa viitattaisiin Ahvenanmaan itsehallintolakiin (1144/1991). Sen 25
§:ssä on lähtökohtana, että Ahvenanmaan maakunnan hallituksen alaisen viranomaisen
tekemästä päätöksestä sekä kunnallisen viranomaisen päätöksestä valitetaan Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen. Maakunnan hallituksen päätöksen laillisuudesta saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Ahvenanmaan hallintotuomioistuimelle voidaan antaa maakuntalailla lainkäyttötehtäviä
muissakin maakunnan toimivaltaan kuuluvissa hallintoasioissa. Maakuntalailla voidaan
myös säätää, että maakunnan hallituksen alaisen viranomaisen muuta hallintoasiaa kuin
veroa tai maksua koskevasta päätöksestä sekä kunnallisen viranomaisen päätöksestä
maakunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa valitetaan Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen asemesta maakunnan hallitukseen. Maakunnan viranomaisen sopimusasetuksen
nojalla tekemästä päätöksestä valitetaan Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen.
Pykälän 3 momentissa viitattaisiin kirkkolakiin (1054/1993, KL) ja ortodoksisesta kirkosta annettuun lakiin (985/2006). Kirkkolain 24 luvussa säädetään muutoksenhausta
evankelis-luterilaisen kirkon viranomaisen päätökseen. Tällainen kirkollisvalitus tehdään kirkkolain 24 luvun 4 §:n mukaan hallinto-oikeuteen. Alistettavassa asiassa kirkollisvalitus tehdään kuitenkin alistusviranomaiselle. Myös ortodoksisesta kirkosta annetussa laissa tarkoitettu valitus kirkollisen viranomaisen päätöksestä tehdään hallintooikeuteen. Siitä säädetään ortodoksisesta kirkosta annetun lain 10 luvussa.
13 §. Toimivaltainen hallinto-oikeus. Pykälässä säädettäisiin hallinto-oikeuksien alueellisesta toimivallasta. Säännökset alueellisesta toimivallasta vastaisivat pääsääntöisesti
hallintolainkäyttölain 12 §:n säännöksiä. Hallituksen esityksen valmistelussa on pohdittu myös sitä, tulisiko laissa säätää erikseen siitä, miten ratkaistaan tuomioistuinten toimivaltaa koskeva ristiriita, jos useat tuomioistuimet pitävät itseään toimivaltaisina käsittelemään samaa asiaa. Koska tällaisia ristiriitatilanteita ei ole käytännössä esiintynyt,
tässä vaiheessa lakia ei ehdoteta täydennettäväksi tämäntyyppisellä sääntelyllä.
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Pykälän 1 momentin mukaan valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä on sen viranomaisen toimialue, jonka päätöksestä valitetaan.
Hallinto-oikeuksien tuomiopiireistä säädetään tarkemmin hallinto-oikeuslain (430/1999)
2 §:n mukaan valtioneuvoston päätöksellä. Mainittua säännöstä ei ole uudistettu suhteessa perustuslain 80 §:ään. Hallinto-oikeuslain 2 §:ssä tarkoitettu valtioneuvoston päätös rinnastuu kuitenkin säädöksenä valtioneuvoston asetukseen. Voimassa oleva valtioneuvoston päätös hallinto-oikeuksien tuomiopiireistä on vuodelta 1999. Muiden vastaavien aluejaotusten mukaisesti hallinto-oikeuksien tuomiopiirit muodostuvat yhdestä tai
useammasta maakuntajakolain (1159/1997) mukaisesta maakunnasta. Sääntelytekniikan
vuoksi maakuntajakoon mahdollisesti tehtävien muutosten vuoksi myös hallintooikeuksien tuomiopiirijakoa olisi uudistettava erikseen.
Pykälän 1 momentissa säädetty toimivaltaperuste olisi ensisijainen kaikissa niissä tapauksissa, joissa valituksenalaisen päätöksen tehnyt viranomainen on aluehallintoviranomainen, jonka oman alueellisen toimivallan mukainen alue sisältyy jonkin hallintooikeuden tuomiopiiriin. Pykälän 1 momentin mukaisesti määräytyisi muun ohella, mille
hallinto-oikeudelle tehdään kunnallisvalitus kunnallisen toimielimen päätöksestä.
Kirkkolaissa säädetään erikseen toimivaltaisesta hallinto-oikeudesta (KL 24:12.1). Erityissäännökset johtuvat siitä, että hiippakuntajako ja hallinto-oikeuksien tuomiopiirijako
poikkeavat merkittävästi. Mikäli kirkollisvalituksiin sovellettaisiin hallintolainkäytön
yleistä sääntelyä, samaan hiippakuntaan kuuluvien seurakuntien päätöksistä tehtävät
valitukset hajaantuisivat eri hallinto-oikeuksiin. Kirkkolain mukaan seurakunnan toimielimen päätöksestä valitus tehdään kirkkolain mukaan aina kyseisen seurakunnan
tuomiokapitulin sijaintipaikan hallinto-oikeudelle, mikä merkitsee sitä, että kirkollisvalituksia ei käsitellä kaikissa hallinto-oikeuksissa. Erityissäännökset koskevat seurakuntien ja seurakuntayhtymien lisäksi tuomiokapituleita, hiippakuntavaltuustoa ja kirkkohallitusta. Kirkkohallituksen päätöksistä valitetaan Helsingin hallinto-oikeuteen. Kirkkolaissa säädetään erikseen myös toimivaltaisesta hallinto-oikeudesta hallintoriitaa käsiteltäessä (KL 24:12.2).
Hallintolainkäyttölain soveltamisalan laajentuessa koskemaan sellaisia perustuslain 124
§:ssä tarkoitettuja toimijoita, jotka eivät ole viranomaiseksi järjestettyjä, myös tällaisen
tietyllä alueella toimivan toimijan päätökseen haettaisiin muutosta 1 momentissa tarkoitetulta hallinto-oikeudelta. Jos yksityinen toimija on valtakunnallisesti toimivaltainen,
tällöin puolestaan noudatettaisiin samoja säännöksiä kuin haettaessa muutosta valtakunnallisesti toimivaltaisten viranomaisten päätöksiin.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, mille hallinto-oikeudelle tehdään valitus siinä
tapauksessa, että valituksenalaisen päätöksen tehneen viranomaisen tai siihen laissa rinnastetun muun toimijan toimialue koostuu useamman kuin yhden hallinto-oikeuden
tuomiopiirin sijoittuvasta alueesta. Tuolloin valitus tehtäisiin sille hallinto-oikeudelle,
jonka tuomiopiirissä sijaitsee tällaisen viranomaisen tai siihen rinnastuvan toimijan päätoimipaikka. Jos viranomaisen päätoimipaikkaa ei ole määritelty, tuolloin alueellisesti
toimivaltainen hallinto-oikeus ratkeaisi sen perusteella, missä valituksenalainen päätös
on tehty.
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Pykälän 2 momentissa tarkoitettu sääntely voi erityisesti olla tarpeen haettaessa muutosta aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten päätöksiin asioissa, joissa toimivaltaisesta tuomioistuimesta ei säädetä erikseen.
Aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 5 §:n 1 momentin mukaan aluehallintovirastojen lukumäärästä, toimialueista, nimistä ja toimipaikoista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lain 5 §:n 2 momentin mukaan aluehallintovirasto jakautuu sille kuuluvien tehtävien hoitamista varten vastuualueisiin, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Lain 6 §:n 1 momentin mukaan aluehallintovirasto huolehtii sille säädettyjen
tehtävien hoitamisesta toimialueellaan. Aluehallintovirasto voi kuitenkin hoitaa tehtäviä
myös useamman kuin yhden viraston toimialueella, jos toimialueen laajentamisella voidaan tehostaa virastojen toimintaa ja valtion henkilöstö- ja muiden voimavarojen käyttöä, parantaa palveluiden saatavuutta, edistää alueen suomen- ja ruotsinkielisten ja saamelaisten kotiseutualueella saamenkielisen vähemmistön kielellisten oikeuksien toteutumista tai turvata tehtävissä tarvittavan asiantuntemuksen saatavuus taikka toimialueen
laajentaminen on tarkoituksenmukainen muun vastaavan syyn vuoksi. Vastuualueiden
sijoittumisesta aluehallintovirastoihin ja virastojen toimialueen laajentamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella tai eräissä erikseen mainituissa tilanteissa asianomaisen vastuuministeriön asetuksella.
Vastaava sääntelytapa koskee myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia niistä
annetun lain (897/2009) 4 ja 5 §:n mukaisesti eli myös näillä viranomaisilla on alueellisesti määritelty toimialue, mutta niiden tehtävien hoitamisesta säädetään toimi- ja vastuualueittain.
Uusilla aluehallintoviranomaisilla voi olla myös valtakunnallisia tehtäviä, joista säädetään erikseen. Jollei valtakunnallisesti toimivaltaisen aluehallintoviranomaisen päätöksen muutoksenhausta ole säädetty erikseen, niin tuolloin toimivaltainen hallinto-oikeus
tulee määrittää samoin kuin toimivaltainen hallinto-oikeus haettaessa muutosta muun
valtakunnallisesti toimivaltaisen viranomaisen päätökseen.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin muutoksenhausta sellaisen viranomaisen tai muun
toimijan päätökseen, jonka oma toimivalta on valtakunnallinen. Tällaisen valtakunnallisesti toimivaltaisen viranomaisen päätökseen haetaan muutosta siinä tapauksessa, että
valituksenalainen päätös koskee vain tiettyä kiinteistöä, aluetta tai henkilöä tai yhteisöä,
siltä hallinto-oikeudelta, jonka tuomiopiirissä sijaitsee päätöksessä tarkoitettu kiinteistö,
pääosa alueesta taikka henkilön tai yhteisön kotipaikka.
Oikeuskäytännössä muun ohella yliopistot on tulkittu valtakunnallisiksi viranomaisiksi.
Jotta muutoksenhaku yliopistojen valintakoeratkaisuista ei jakautuisi opiskelijoiksi eri
puolilta hakeutuvien kotipaikan mukaan useaan eri hallinto-oikeuteen, yliopistolainsäädännössä säädetään erikseen alueellisesti toimivaltaisesta tuomioistuimesta. Jos vastaavista päätöksistä koskien erityisesti opiskelijaksi ottamista tai koulutukseen hyväksymistä ei ole säädetty alueellisesti toimivaltaista hallinto-oikeutta erikseen, tällöin muutoksenhaku hajaantuisi lähinnä opiskelijan kotipaikan perusteella useaan eri hallintooikeuteen.
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Pykälän 4 momentissa säädettäisiin viimesijaisesta alueellisesti toimivaltaisesta tuomioistuimesta, joka olisi voimassa olevan lain tavoin Helsingin hallinto-oikeus. Viimesijaista alueellisesti toimivaltaista tuomioistuinta käytettäisiin vain siinä tapauksessa, että
mikään hallinto-oikeus ei olisi alueellisesti toimivaltainen millään edellä mainitulla perusteella. Säännöksen tarkoituksena on estää se, että hallintolainkäytön alaan kuuluva
oikeussuojavaade jäisi tutkimatta sillä perusteella, että mikään hallinto-oikeus ei olisi
alueellisesti toimivaltainen tutkimaan asiaa, joka asiallisesti kuitenkin kuuluu hallintooikeuden toimivaltaan.
Oikeuskäytännössä Helsingin hallinto-oikeutta on pidetty toimivaltaisena muun ohella
tilanteessa, jossa Suomesta käsin haettiin oleskelulupaa Suomen ulkopuolella oleskeleville henkilöille, joiden perheenjäsen puolestaan jo oleskeli Suomessa (KHO 2002:5).
Päätöksen ei enemmistön (äänestys 4–3) kannan mukaisesti katsottu liittyneen Suomessa oleskelleeseen perheenjäseneen, vaikka tällä perheenjäsenellä oli ollut oikeus panna
hakemus vireille. Oikeuskäytännössä Helsingin hallinto-oikeuden toimivaltaan on katsottu kuuluvan myös muutoksenhaut Suomen ulkomaan edustustojen päätöksistä (KHO
2001 taltio 1413).
Voimassa olevassa ulkomaalaislaissa (304/2001) säädetään nyttemmin tarkemmin toimivaltaisesta hallinto-oikeudesta (ulkomaalaislain 192 §). Ulkomaalaisasioissa toimivaltainen tuomioistuin määräytyy pääsääntöisesti hakijan asuinpaikan mukaan. Perhesiteen perusteella myönnettävää oleskelulupaa koskevassa asiassa toimivaltainen hallinto-oikeus määräytyy sen mukaan, missä muutoksenhakijana oleva perheenjäsen tai
asiassa muutoin kuultavana oleva perheenjäsen asuu. Mikäli perheenjäsenet asuvat
Suomessa eri hallinto-oikeuksien tuomiopiireissä, toimivaltainen hallinto-oikeus on
tuolloin Helsingin hallinto-oikeus. Työperusteisissa oleskeluluvissa toimivaltainen hallinto-oikeus voi myös määräytyä työnantajan toimipaikan sijainnin mukaan. Myös ulkomaalaislain mukaan Helsingin hallinto-oikeus on viimesijainen toimivaltainen hallinto-oikeus.
14 §. Asiakokonaisuuden yhdistäminen hallinto-oikeudessa. Pykälän säännös olisi uusi.
Se täydentäisi hallinto-oikeuksien alueellista toimivaltaa koskevaa 13 §:ää.
Pykälän 1 momentin mukaan hallinto-oikeus olisi toimivaltainen käsittelemään myös
asian, joka kuuluu tässä tuomioistuimessa vireillä olevan asian kanssa samaan asiakokonaisuuteen, jos momentissa mainitut edellytykset asioiden yhdessä käsittelylle täyttyvät. Asiat kuuluisivat samaan asiakokonaisuuteen lähinnä silloin, kun valitusten kohteena olevat päätökset perustuisivat samaan järjestelyyn.
Yhdessä käsittelyn edellytyksenä olisi momentin 1 kohdan mukaan, että hallinto-oikeus
on asiallisesti toimivaltainen käsittelemään kyseessä olevaan asiaryhmään kuuluvia asioita. Säännös ei siten soveltuisi asiaryhmiin, joiden käsittely on keskitetty yhteen hallinto-oikeuteen. Tällaisia ovat esimerkiksi arvonlisäverotusta, turvapaikka-asioita tai vesija ympäristönsuojeluasioita koskevat valitusasiat.
Momentin 2 kohdan mukaan edellytyksenä olisi myös, että asioiden yhdessä käsitteleminen on tarpeen erityisestä syystä. Tällaisena syynä voisi olla esimerkiksi se, että asioissa vedotaan samaan näyttöön, joka tullaan esittämään suullisessa käsittelyssä tai kat-
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selmuksessa. Asioiden yhdessä käsitteleminen voisi tällöin selkeyttää ja nopeuttaa asioiden käsittelyä. Erityisen syyn voisi muodostaa myös se, että samankaltaisissa eri tuomiopiireihin ohjautuneissa asioissa olisi samat asianosaiset. Säännös voisi tulla sovellettavaksi esimerkiksi peiteltyä osingonjakoa koskevassa yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa.
Pykälän 2 momentin mukaan hallinto-oikeus voisi siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian
1 momentissa tarkoitetun hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Siirto edellyttäisi, että ainakin yksi asianosaisista vaatii siirtoa ja muita asianosaisia kuullaan asiasta. Käytännössä
hallinto-oikeuksien tulisi myös sopia siirrosta keskenään. Tämä olisi erityisen tärkeää
silloin, kun tapauksessa olisi useita vaihtoehtoja siinä, mihin toimivaltaisista hallintooikeuksista samaan asiakokonaisuuteen kuuluvien asioiden ratkaiseminen keskitetään.
Pykälän 3 momentin mukaan siirtopäätökseen ei saisi hakea muutosta valittamalla. Siirtopäätöksellä ei ratkaistaisi kenenkään oikeutta tai velvollisuutta. Siirto vaikuttaisi vain
siihen, missä useista toimivaltaisista hallinto-oikeuksista pääasia ratkaistaan.
15 §. Hallintopäätöksen täytäntöönpano. Pykälässä säädettäisiin hallintopäätöksen täytäntöönpanosta. Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevaa hallintolainkäyttölain 31
§:n 1 ja 2 momenttia. Pykälä koskisi kuitenkin vain hallintopäätöksen täytäntöönpanoa.
Hallintotuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta säädettäisiin 9 luvussa.
Pykälän 1 momentti sisältäisi pääsäännön hallintopäätöksen täytäntöönpanosta. Päätöksen täytäntöönpanolla tarkoitetaan päätökseen liittyvien oikeuksien, etuuksien tai velvollisuuksien alkamista ja toteuttamista. Ehdotetun säännöksen mukaan muutoksenhaulla olisi pääsääntöisesti päätöksen täytäntöönpanoa siirtävä vaikutus. Tämä ehdotetaan
säilytettäväksi lähtökohtana, vaikka päätöksen täytäntöönpanosta muutoksenhausta huolimatta on erityislainsäädännössä lukuisia poikkeuksia. Lainvoimaa vailla olevan päätöksen täytäntöönpanon siirtyminen on usein tärkeää asianosaisen oikeusturvan kannalta.
Ehdotetun 1 momentin mukaan hallintopäätöstä ei saa panna täytäntöön, jos päätökseen
saa vaatia oikaisua tai siitä saa valittaa. Päätöstä ei siten voitaisi panna täytäntöön ennen
valituksen tai oikaisuvaatimuksen tekemiselle asetetun määräajan päättymistä. Jos valittaminen tai muu muutoksenhaku päätöksestä on lailla kokonaan kielletty, päätös on heti
täytäntöönpantavissa. Lisäksi ehdotetun pykälän mukaan hallintopäätöstä ei saa panna
täytäntöön, jos oikaisuvaatimus tai valitus on jo pantu vireille. Erikseen on säädetty, että
kunnallisvalitus ja kirkollisvalitus eivät siirrä päätöksen täytäntöönpanoa. Uutta olisi,
että säännöksessä mainittaisiin nimenomaisesti se, että oikaisuvaatimuksen tekeminen
siirtää täytäntöönpanoa samalla tavoin kuin muu muutoksenhaku.
Pykälän 2 momentti sisältäisi hallintopäätöksen välittömän täytäntöönpanon perusteet.
Välitön täytäntöönpano merkitsee, että hallintoviranomaisen tekemää päätöstä on noudatettava heti ja että sen oikeusvaikutukset voidaan toteuttaa ennen kuin päätös on lainvoimainen.
Yleisenä lähtökohtana olisi edelleen 1 momentin mukaisesti viranomaiseen kohdistuva
kielto panna hallintopäätöstä täytäntöön, jos päätöksestä saa valittaa taikka jos sitä kos-
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keva valitus tai oikaisuvaatimus on vireillä. Tämä merkitsee, että yleensä vasta lainvoiman saanut päätös voidaan panna täytäntöön. Hallintopäätös voitaisiin kuitenkin kolmella perusteella panna täytäntöön jo ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Päätöksen välitön täytäntöönpano olisi ensinnäkin mahdollista, kun laissa on erikseen
säädetty mahdollisuudesta panna päätös täytäntöön (1 kohta). Useissa hallinnollista valvontaa ja suojelua tai turvallisuutta koskevissa laeissa on säännös, jonka mukaan päätös
voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Toisaalta esimerkiksi ympäristönsuojelulain sääntelemää toimintaa ei yleensä saa aloittaa tai muuttaa ennen kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Lupaviranomainen voi kuitenkin perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi,
luvan hakijan pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että lupapäätöksen mukainen toiminta voidaan aloittaa muutoksenhausta huolimatta.
Hallintolainkäyttölain mukaan päätöksen välitön täytäntöönpano saattoi perustua asetuksentasoiseen säännökseen. Tällaisesta oikeusturvaan keskeisesti vaikuttavasta seikasta on kuitenkin perustuslain 21 §:n vaatimukset huomioon ottaen nykyään mahdollista
säätää vain lailla (ks. myös PeVL 61/2002 vp). Aikaisempia asetuksentasoisia säännöksiä ei tältä osin siis voida enää soveltaa. Välitön täytäntöönpano voi perustua myös Euroopan unionin oikeuden säännökseen.
Hallintopäätös voi toiseksi olla luonteeltaan sellainen, että se on toteutettava viipymättä
(2 kohta). Tällaisia ovat etenkin erityisen kiireellisesti toteutettavat päätökset. Myös
Euroopan unionin oikeuden tehokas toteuttaminen voi edellyttää, että velvoittava tai
rajoittava päätös pannaan heti täytäntöön. Kolmanneksi on mahdollista, että päätöksen
täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä (3 kohta). Tällaisia yleistä etua
toteuttavia päätöksiä voivat olla esimerkiksi terveyttä tai ympäristöä suojaavat taikka
yleistä järjestystä turvaavat päätökset.
Yleensä välittömästä täytäntöönpanosta päättää hallintolain mukaisessa menettelyssä
hallintoviranomainen, jolla on toimivalta hallintopäätöksen tekemiseen. Päätöksen varsinainen täytäntöönpano voi kuitenkin kuulua muunkin kuin päätöksen tehneen viranomaisen tehtäviin.
Välittömän täytäntöönpanon sallivat säännökset ovat poikkeus pääsäännöstä, jonka mukaan vasta lainvoimainen päätös voidaan panna täytäntöön. Poikkeusperusteita on siksi
yleensä sovellettava suppeasti ja niin, että täytäntöönpano ei tee merkityksettömäksi
oikeutta saattaa päätöksen lainmukaisuus tuomioistuimen arvioitavaksi. Päätöstä tehtäessä on lisäksi noudatettava hallintolain 6 §:ssä määriteltyjä hallinnon oikeusperiaatteita, jotka edellyttävät muun muassa suhteellisuuden ja tarkoitussidonnaisuuden huomioon ottamista.
Hallintoviranomaisen on 3 momentin mukaan ilmoitettava tuomioistuimelle, jos se päättää panna päätöksensä välittömästi täytäntöön 2 momentin 2 ja 3 kohdan perusteella.
Säännöksen tarkoituksena on informoida tuomioistuinta välittömästä täytäntöönpanosta.
Hallintotuomioistuin voi tämän tiedon tai valituksessa esitetyn vaatimuksen perusteella
arvioida, onko perusteita kieltää tai keskeyttää hallintopäätöksen täytäntöönpano. Jos
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välitön täytäntöönpano perustuu suoraan lakiin, viranomaisella ei kuitenkaan olisi tällaista ilmoitusvelvollisuutta, koska asia käy ilmi jo laista.
Ehdotettu säännös koskee ainoastaan hallintopäätöksiä. Hallintotuomioistuimen päätöksen välittömästä täytäntöönpanosta säädettäisiin lain 96 §:ssä, jonka mukaan vasta tuomioistuimen lainvoimainen päätös voidaan panna heti täytäntöön. Jos tuomioistuimen
päätöksestä saa valittaa tai sitä koskeva valitus on vireillä, päätöstä ei sen sijaan voida
panna täytäntöön, ellei tuomioistuin toisin päätä.
16 §. Hallintuomioistuimen määräys hallintopäätöksen täytäntöönpanosta. Pykälässä
ehdotetaan säädettäväksi hallintotuomioistuimen mahdollisuudesta antaa valituksen
kohteena olevan hallintopäätöksen täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä. Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevan hallintolainkäyttölain 32 §:n 1 ja 2 momenttia. Pykälä
koskisi kuitenkin vain hallintotuomioistuimen toimivaltaa antaa täytäntöönpanomääräyksiä hallintopäätöksen täytäntöönpanosta. Hallintotuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta säädettäisiin ehdotetun lain 9 luvussa.
Pykälän 1 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi ensinnäkin antaa määräyksen
hallintopäätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä tai jo aloitetun täytäntöönpanon keskeyttämisestä. Tällainen määräys voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun hallintopäätös
on toteutettavissa välittömästi joko lain nojalla tai päätöksen tehneen viranomaisen
määräyksen johdosta. Lisäksi pykälän 1 momentin mukaan tuomioistuin voisi antaa
myös muun täytäntöönpanomääräyksen. Tällainen voi olla esimerkiksi määräys, jolla
sallitaan päätöksen täytäntöönpano, jos muiden kuin valittajan oikeusturva sitä edellyttää eikä täytäntöönpano tee tyhjäksi valituksen merkitystä. Muulla määräyksellä hallintotuomioistuin voisi myös sisällyttää määräykseen täytäntöönpanoa ohjaavia tai rajoittavia ehtoja. Momenttiin ehdotetaan otettavaksi myös nimenomainen säännös siitä, että
täytäntöönpanomääräys voi koskea paitsi koko päätöstä myös osaa siitä. Tämä vastaisi
nykyistä käytäntöä. Täytäntöönpanoa koskeva vaatimus tehdään sille tuomioistuimelle,
joka on toimivaltainen käsittelemään valituksen.
Pykäläehdotuksen 2 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi antaessaan pääasiassa
ratkaisua määrätä antamansa täytäntöönpanomääräyksen jatkumisesta ja voimassaolosta. Määräys tulisi nykyiseen tapaan antaa tarvittaessa esimerkiksi silloin, jos oikeustila
voisi muutoin jäädä epäselväksi. Määräyksen jatkuminen voi olla tarpeen myös silloin,
kun kumottu päätös ei kokonaisuudessaan ole lainvastainen, mutta päätöksenteossa on
havaittu menettelyvirhe. Hallintotuomioistuin voisi siten jatkaa täytäntöönpanoa koskevan määräyksen voimassaoloa siihen saakka, kunnes sen antama päätös on lainvoimainen tai asiaa käsittelevä tuomioistuin määrää toisin. Tällä tavoin voitaisiin turvata tilanteen säilyminen muuttumattomana päätöksen lainvoimaisuuteen saakka.
Pykäläehdotuksen 3 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi samalla, kun se palauttaa tai siirtää asian, määrätä, että kumottua päätöstä on noudatettava, kunnes asia ratkaistaan tai sitä käsittelevä viranomainen määrää toisin. Tällöin kumotun päätöksen
oikeusvaikutukset lakkaavat vasta silloin, kun uusi päätös on tehty. Hallintotuomioistuin
voi myös määrätä siitä, miltä osin kumottua päätöstä on noudatettava. Pykälä vastaisi
hallintolainkäyttölain 32 §:n 3 momenttia.
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Pykäläehdotuksen 4 momentissa säädettäisiin siitä, että tässä pykälässä tarkoitetusta
hallintotuomioistuimen päätöksestä ei saisi valittaa. Hallintolainkäyttölaissa on nykyisin
lähtökohtana, että täytäntöönpanoa koskevasta hallintotuomioistuimen välipäätöksestä
saa valittaa erikseen oikeudenkäynnin aikana. Valittaa ei kuitenkaan saa hallintooikeuden asian käsittelyn aikana tekemästä päätöksestä, jolla muutoksenhaun alaisen
päätöksen täytäntöönpano on kielletty tai keskeytetty. Hallintopäätöksen täytäntöönpanoa koskeviin välipäätöksiin ei kuitenkaan liity hakijan tai muiden tahojen kannalta
erityistä oikeussuojan tarvetta, koska kyse on väliaikaisesta määräyksestä. Hallintotuomioistuimen ratkaisu ei ole esteenä tällaisen asian uudelleen käsittelylle samassa tuomioistuimessa joko asianosaisen aloitteesta tai viran puolesta. Tästä syystä ehdotetaan,
että oikeus hakea erikseen muutosta ei ulottuisi hallintopäätöksen täytäntöönpanoa koskeviin hallintotuomioistuimen välipäätöksiin (ks. myös EIT 2009 Micallef v. Malta).
Ehdotuksen tarkoituksena on nopeuttaa oikeudenkäyntiä. Asianosainen voisi saattaa
täytäntöönpanoa koskevan asian uudelleen vireille samassa hallintotuomioistuimessa,
jos päätöksen perusteena olleet seikat ovat muuttuneet. Säännös vastaisi sisällöltään
julkisista hankinnoista annetun lain 103 §:n 2 momenttia.

3 luku
Valituksen tekeminen
Luvussa olisi perussäännökset valituksen tekemisestä, valitusajasta ja valituksen sisällöstä.
17 §. Valituksen tekeminen ja valitusaika. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin muutoksenhaussa noudatettavasta määräajasta ja 2 momentissa valituksen tekemisestä. Pykälän
3 momenttiin koottaisiin viittaukset sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettuun lakiin (13/2003) sekä määräaikain laskemisesta annettuun lakiin (150/1930).
Pykälän 1 momentin mukaan valitus on tehtävä 30 päivässä päätöksen tiedoksisaannista,
jollei laissa erikseen toisin säädetä. Momentin toisen virkkeen mukaan päätöksen tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa. Vastaavat säännökset valituksen tekemiselle käytettävissä olevasta määräajasta ja sen laskennasta sisältyvät hallintolainkäyttölain 22 §:ään.
Säännös 30 päivän valitusajasta ilmaisee samalla yleisemmin käytetyn valitusajan haettaessa muutosta hallintotuomioistuimelta sekä myös haettaessa muutosta hallintotuomioistuimen ratkaisuun korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Samalla laissa ilmaistaan
kuitenkin, että valitusajasta voidaan säätää muualla laissa toisin.
Laissa tarkoitetun valitusajan noudattaminen on prosessin edellytys, joka tuomioistuimen on viran puolesta otettava huomioon. Myöhästynyttä valitusta ei voida ottaa tutkittavaksi, mikä tarkoittaa samalla sitä, että tällaisen valituksen kohteena oleva hallintopäätös tulee samalla valitusajan kuluttua umpeen lainvoimaiseksi. Jäljempänä esitettävällä tavalla valitusajan noudattaminen ei kuitenkaan ole samalla tavoin ehdotonta vakuutusoikeudessa eikä sitä edeltävissä muutoksenhakulautakunnissa, joissa myöhästynyt valitus voidaan ottaa tutkittavaksi, jos valittaja esittää myöhästymiselleen painavan
syyn.
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Pykälän tulkinnassa on otettava huomioon, että valitusaika ei oikeuskäytännön mukaan
ala lainkaan kulua, jos valittajalle ei ole annettu päätöstä tiedoksi laissa edellytetyllä
tavalla. Valituksen voidaan tulkita saapuneen ajoissa myös silloin, kun valitusohjeessa
on olennainen puutteellisuus tai valitusohje on puuttunut kokonaan.
Eräissä maankäyttö- ja rakennuslain sekä ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa
asioissa tiedoksianto perustuu lain mukaan julkipanomenettelyyn. Oikeuskäytännössä
on katsottu, että tilanteessa, jossa valittajalle ei ole toimitettu julkipanomenettelyssä
päätöskappaletta valitusajassa, valittajan oikeussuoja jää muutoksenhakijana niin puutteelliseksi, että valittajan on mahdollista menestyksellisesti hakea menetetyn määräajan
palauttamista. Ratkaisussa KHO 2003:86 maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnittelutarveratkaisu oli annettu tiedoksi julkipanomenettelyllä lähettämättä samalla kahdelle hanketta vastustaneelle taholle päätöskappaletta. Asiassa palautettiin menetetty
määräaika valituksen tekemistä varten hallinto-oikeuteen (Ks. myös KHO 2001 taltio
2862).
Eräissä hallintolainkäytön järjestyksessä käsiteltävissä asioissa muutoksenhakuaika on
lyhyempi kuin 30 päivää. Esimerkiksi hankinta-asioissa markkinaoikeuteen valitus on
tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tällöinkin jatkomuutoksenhaussa noudatetaan 30 päivän valitusaikaa.
Veroasioissa on puolestaan käytössä pitkä ensi vaiheen valitusaika, kun oikeussuojan
hakijana on verovelvollinen itse tai muu vastaava muutoksenhakuun oikeutettu. Verotusmenettelylain 67 §:n mukaan verovelvollisen tai muun muutoksenhakuun oikeutetun
on tehtävä valitus viiden vuoden kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Veronsaajien edustajien eli Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön, kunnan, seurakunnan ja Kansaneläkelaitoksen on kuitenkin tehtävä valitus vuoden
kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Saman lainkohdan mukaan oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä saadaan tämän määräajan
estämättä valittaa 60 päivän aikana sen päivän jälkeen, jona muutoksenhakuun oikeutettu on saanut päätöksestä tiedon. Veronsaajien osalta jälkimmäinen valitusaika lasketaan
päätöksen tekemisestä, kun taas verovelvollisten osalta noudatetaan kirjetiedoksiantoa
koskevaa ns. seitsemän päivän sääntöä. Verotusmenettelylain 71 §:n mukaan haettaessa
muutosta valitusluvanvaraisesti korkeimmalta hallinto-oikeudelta verotusmenettelylain
soveltamisalaan kuuluvasta päätöksestä noudatetaan 60 päivän valitusaikaa.
Myös Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnassa muutosta haetaan poikkeavassa määräajassa. Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnasta annetun lain
(576/1992) 4 §:n 1 momentin mukaan valitus on tehtävä 60 päivän määräajassa. Lisäksi
valituksen tutkiminen edellyttää asian käsittelymaksun suorittamista samassa määräajassa.
Vakuutusoikeuden ja sen alaisten muutoksenhakulautakuntien toimivaltaan kuuluvissa
asioissa valitusaika on samoin yleensä 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika ei kuitenkaan ole samalla tavalla ehdoton prosessin edellytys, sillä näissä asioissa on
mahdollista ottaa muutoksenhakuasteen tutkittavaksi myös sellainen valitus, jonka
myöhästyminen on johtunut painavasta syystä. Oikeuskäytännössä painavana syynä on
pidetty usein sellaisia seikkoja, joiden johdosta hallintotuomioistuimet eivät myöskään
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ole tulkinneet valituksen myöhästyneen (tällainen seikka voi olla esimerkiksi valitusosoituksen puutteellisuudet tai muut viipeet ja epäselvyydet, jotka perustuvat etuuslaitoksen omaan toimintaan asiassa). Vakuutusoikeuden ratkaisussa 2009 taltio 2786 on
katsottu, että sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan olisi tullut tapauksessa selostetuissa olosuhteissa varata valittajalle mahdollisuus selvittää painavaa syytä eikä jättää
valitusta myöhästyneenä tutkimatta. Tapauksessa valitus oli myöhässä päivän ja valittajan ilmoituksen mukaan Kansaneläkelaitoksen virkailija oli antanut hänelle virheellistä
suullista tietoa valitusajan viimeisestä päivästä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valituksen tekemisestä ja toimittamisesta. Momentissa säädettäisiin valituksen toimittamismuodosta. Lähtökohtana olisi nykyiseen tapaan,
että valitus pannaan vireille kirjallisesti. Säännöksessä huomioitaisiin lisäksi nimenomaisesti mahdollisuus panna asia vireille sähköisesti. Sähköisen vireillepanon muotoja
ovat esimerkiksi sähköpostin tai telefaksin käyttäminen.
Edelleen 2 momentin mukaan valitus tulisi toimittaa valitusajassa toimivaltaiselle taholle, joka pääsääntöisesti on hallintotuomioistuin. Erityisesti vakuutusoikeuden ja sen
alaisten muutoksenhakulautakuntien toimivaltaan kuuluvia asioita koskevassa erityislainsäädännössä on kuitenkin säännöksiä siitä, että valitus tulee toimittaa päätöksen tehneelle viranomaiselle. Tällöin viranomaisella on velvollisuus toimittaa asia eteenpäin
toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Eräissä tilanteissa viranomaiselle on annettu tässä
vaiheessa mahdollisuus oikaista omaa päätöstään. Valittajan oikeusturvan suojaamiseksi
18 §:n 2 momentissa säädettäisiin kuitenkin voimassa olevan lain tavoin, että erityssäännöksen vastaisesti hallintotuomioistuimelle toimitettua valitusta ei kuitenkaan voitaisi jättää tutkimatta yksin tällä perusteella.
Pykälän 3 momentissa viitataan sähköisestä viranomaistoiminnasta annettu lakiin. Jo
ennen mainitun lain voimaantuloa oikeuskäytännössä hyväksyttiin sähköisesti perille
toimitettu valituskirjelmä, mutta tuolloin vielä edellytettiin, että valituskirjelmää täydennettiin allekirjoituksin. Voimassa olevan lain 9 §:n 2 momentin mukaisesti sähköinen valituskirjelmän toimittaminen ei enää edellytä pääsääntöisesti valituskirjelmän
erillistä allekirjoittamista eikä siten saman valituskirjelmän toimittamista paperisena
versiona.
Pykälän 3 momentissa viitataan lisäksi yleislakina säädettyjen määräaikain laskemisesta
annettuun lakiin. Mainitussa laissa säädetään muun ohella siitä, mikä vaikutus valituksen tekemiseen on sillä seikalla, että valitusajan viimeinen päivä on lauantai, sunnuntai
tai pyhäpäivä. Mainitun lain mukaan valitusaika pitenee tuolloin siten, että valitus voidaan toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Esimerkiksi valitusajan viimeisen päivän sattuessa keskellä viikkoa olevaksi itsenäisyyspäiväksi, valituskirjelmä on
toimitettava perille määräajassa seuraavana arkipäivänä.
18 §. Valitusajan noudattaminen. Pykälässä säädettäisiin pääosin hallintolainkäyttölain
26 §:ää vastaavasti valituskirjelmän toimittamisesta hallintotuomioistuimelle tai erityissäännöksen perusteella hallintoviranomaiselle. Pykälässä säädettäisiin myös seuraamuksesta, jos valituskirjelmää ei toimiteta ajoissa perille hallintotuomioistuimelle tai viranomaiselle.
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Pykälän 1 momentin mukaan valittaja vastaa siitä, että valitus tulee perille valitusajassa.
Valittaja vastaa kaikissa valituksen toimittamistavoissa valituksen saapumisesta oikeaaikaisesti hallintotuomioistuimeen tai, jos valituskirjelmä on mahdollista erityislainsäädännön mukaan toimittaa hallintoviranomaiselle, kirjelmän toimittamisesta tuolle viranomaiselle. Momentin toisen virkkeen mukaan valitusajan päätyttyä saapunut valitus
jätetään tutkimatta.
Verrattuna voimassa olevaan sääntelyyn laista kävisi nyt selvästi ilmi pääsääntö, jonka
mukaan hallintotuomioistuin ei tutki myöhässä saapunutta valitusta. Vakuutusoikeuden
alaisessa erityislainsäädännössä on kuitenkin tästä pääsäännöstä poikkeuksia, joiden
mukaan myöhästynytkin valitus voidaan tutkia, mikäli tutkimiseen on painava syy. Sen
sijaan muissa hallintotuomioistuimissa valitusajan umpeen kulumisen jälkeen saapuneen valituksen tutkiminen ei ole mahdollista. Joissakin tapauksissa voi kuitenkin olla
tulkinnanvaraista, milloin päätös on saatu tiedoksi tai onko sitä lainkaan annettu tiedoksi niin, että valitusaika olisi alkanut.
Valituskirjelmä on toimitettava perille tuomioistuimen aukioloajan kuluessa ja määräajan laskennassa noudatetaan 17 §:n 3 momentin mukaan määräaikain laskemisesta annettua lakia. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että valituskirjelmän on saavuttava viimeistään klo 16.15 tuomioistuimeen tai siihen hallintoviranomaiseen tai muuhun paikkaan, johon valituskirjelmä muun lain nojalla voidaan toimittaa. Aikaisemmassa oikeuskäytännössä määräaikaa on katsottu noudatetun muun ohella silloin, kun valituskirjelmä on toimitettu postin välityksellä viimeistään tuolloin viranomaisen käytössä olevaan postilokeroon (ks. esim. KHO 1985 II A 148, jossa viranomainen ei ollut varmistanut erillisellä käynnillä sitä, oliko postilokeroon saapunut lähetyksiä virka-ajan päättymiseen mennessä).
Oikeuskäytännössä telefaksina saapuneiden valituskirjelmän osalta on edellytetty, että
valituskirjelmästä osa on saapunut mainittuun kellonaikaan mennessä (ks. esim. KHO
2000 taltio 3343). Sähköisenä tiedostona saapuneen valituskirjelmän osalta vastaavaa
ongelmaa ei yleensä ole. Sähköisenä tiedostona toimitetun valituskirjelmän katsotaan
saapuneen perille muutoksenhakuelimelle, kun tällainen viesti on muutoksenhakuelimen järjestelmässä sellaisessa muodossa, että sitä voidaan teknisesti käsitellä.
Sähköisiä viestintävälineitä käyttäen lähetettyihin valituskirjelmiin liittyy lisäksi valittajan vastanäyttömahdollisuus siitä, että lähetys on saapunut ajoissa. Käytännössä vastanäyttö voi olla menestyksellistä siinä tapauksessa, että tuomioistuimen tai muun valituskirjelmän vastaanottavan tahon tietojärjestelmässä on ollut häiriö kirjelmän lähettämisaikaan. Lähettäjän käyttämän oman järjestelmän häiriöillä ei ole merkitystä asiassa,
koska lähettäjä vastaa hallintolainkäyttöasioissa oman lähetyksensä saapumisesta määräajassa.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hallintolainkäyttölain 26 §:n 2 momenttia vastaavasti sellaisesta tilanteesta, jossa valituskirjelmä toimitetaan hallintotuomioistuimeen, vaikka erityislainsäädännön mukaan se olisi tullut toimittaa tietylle viranomaiselle. Näissä
tilanteissa valitusta ei jätetä tutkittavaksi ottamatta valittajan tällaisen menettelyn seuraamuksena.
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Käytännössä erityislainsäädännössä valituskirjelmän toimittaminen valituksenalaisen
päätöksen tehneelle viranomaiselle tai muulle viranomaiselle on säädetty valittajan velvoitteeksi silloin, kun näin menetellen valituksen kohteena olevan päätöksen tehnyt viranomainen voi samalla asian käsittelyn jouduttamiseksi antaa oman lausuntonsa asiasta
ilman tuomioistuimen ohjaamia välitoimia (ulkomaalaisasiat) tai oikaista tekemäänsä
päätöstä valituksen johdosta (muutoksenhaku vakuutusoikeuden alaisessa järjestelmässä). Ympäristölainsäädännössä säädetään valituskirjelmän toimittamisesta valituksenalaisen päätöksen tehneelle viranomaiselle sen vuoksi, että näin menetellen päätöksen tehnyt viranomainen huolehtii laaja-alaisella kuulutusmenettelyllä ensi vaiheen kuulemisesta valituksen johdosta. Sen sijaan jatkovalitusvaiheessa kuulemisesta huolehtii
korkein hallinto-oikeus. Erityislainsäädännössä säädetyissä edellä esitetyn kaltaisissa
asioissa valittajan menettely toimittaa valituskirjelmänsä suoraan hallintotuomioistuimelle ei kuitenkaan ole sellainen menettelyvirhe, jonka johdosta valitus tulisi yksinomaan tällä perusteella jättää tutkimatta.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin suljetussa laitoksessa olevan henkilön mahdollisuudesta antaa valituskirjelmänsä laitoksen toimivaltaiselle edustajalle velvoittein, että tämä edustaja toimittaa valituskirjelmän perille. Hallintolainkäyttölain 26 §:n 3 momentissa puhutaan tältä osin vain laitoksen johtajasta. Koska tällainen tehtävä voidaan delegoida, säännöksessä lähdetään siitä, että uudessa laissa toimivalta valituskirjelmän vastaan ottamiseen ja edelleen toimittamiseen valittajaa koskevien oikeusvaikutuksin kuuluisi laitoksen toimivaltaiselle edustajalle. Säännöstä sovellettaessa lähtökohtana pidetään sitä, että laitoksessa määritellään sisäisesti selvästi ja täsmällisesti, kenellä henkilöstöön kuuluvilla on tällainen toimivalta ja että laitoksessa olevat ovat myös selville
näistä järjestelyistä.
Säännöksellä on soveltamisalaa erityisesti pakkohoidossa ja käsiteltäessä vankilassa
olevien henkilöiden tekemiä valituksia. Sähköisten asiointimahdollisuuksien lisääntyessä on toisaalta mahdollista, että suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi käyttää tai saa
luvan käyttää sähköisiä välineitä, jolloin asianomainen henkilö asioi suoraan tuomioistuimen tai muun valituksen vastaanottavan viranomaisen kanssa, tai tällainen henkilö
käyttää perinteisiä asiointitapoja itsenäisesti. Asiointimahdollisuuden vaihtoehtoisuutta
osoittaa momentissa erityisesti sana "myös". Velvoitetta momentissa tarkoitettuun asiointiin henkilöllä ei luonnollisestikaan ole. Säännöksen tarkoituksena on ensisijaisesti
turvata valitusmahdollisuudet silloin, kun henkilöllä ei ole muuta mahdollisuutta valituksensa eteenpäin toimittamiseen.
Valituskirjelmän vastaanottaessaan laitoksen edustaja ei toimi valittajan valtuutettuna
eikä tämän asiamiehen ominaisuudessa. Valituskirjelmän käsittelyyn liittyvät velvoitteet
ovat oikeudelliselta luonteeltaan lähinnä viranomaisvelvoitteita ja niiden mahdollisia
laiminlyöntejä on arvioitava tältä pohjalta. Valituskirjelmän vastaanottaneen laitoksen
edustajan on huolehdittava siitä, että hän toimittaa valituskirjelmän välittömästi toimivaltaiselle tuomioistuimelle tai erityislainsäädännössä tarkoitetulle viranomaiselle.
19 §. Valituksen sisältö. Pykälä vastaa pääasialliselta sisällöltään voimassa olevaa hallintolainkäyttölain 23 §:n säännöstä. Koska valituksen muotoa koskevat säännökset sisältyvät tämän luvun 17 §:ään, niistä ei ole enää tarpeen säätää tässä pykälässä.
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Pykälän 1 momentissa lueteltaisiin keskeiset valituksen sisältöä koskevat vaatimukset.
Momentin 1 kohdan mukaan valituksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta. Koska valituksen tulee aina kohdistua tiettyyn päätökseen, on tärkeää, että valituksen
kohteena oleva päätös yksilöidään valituksessa.
Momentin 2 kohdassa edellytettäisiin, että valituksessa ilmoitetaan, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan. Kohdan ei ole tarkoitus
asettaa valitukselle tarkkoja muodollisia vaatimuksia, vaan ohjata valittajaa esittämään
asiansa selkeästi siten, että hallintotuomioistuin tietää, mihin sen pitää päätöksessään
antaa vastaus. Valituksessa voidaan esittää myös muita kuin varsinaista pääasiaa koskevia vaatimuksia. Tavallisimpia sivuvaatimuksia ovat oikeudenkäyntikulujen korvaamista ja päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevat vaatimukset.
Momentin 3 kohta koskee vaatimusten perustelujen ilmoittamista. Valituksen perusteluilla tarkoitetaan tässä paitsi lakiehdotuksen 20 §:ssä tarkoitettua valitusperustetta, jonka mukaan valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen niin myös
kaikkia vaatimuksen tueksi esitettäviä seikkoja tekemättä eroa oikeustosiseikkojen ja
todistustosiseikkojen välillä. Valituksessa ei ole tarpeen eritellä perusteluja oikeus- ja
todistustosiseikkoihin. Tällainen erittely on yleensä tarpeetonta ja hallintolainkäytössä
usein hankalaa. Oikeustosiseikalla tarkoitetaan niitä seikkoja, joilla on välittömästi merkitystä asian ratkaisemisessa. Niiden olemassaolo vaikuttaa jonkin oikeusseurauksen
syntymiseen. Todistustosiseikalla on puolestaan välillistä vaikutusta asiassa, sillä se on
todiste jonkin oikeustosiseikan olemassaolosta. Tosiseikkojen lisäksi vaatimuksen tueksi voidaan esittää kokemussääntöjä ja oikeusohjeita.
Momentin 4 kohdan säännös, jonka mukaan valittajan on ilmoitettava, mihin valitusoikeus perustuu, jos päätös ei kohdistu valittajaan, olisi uusi säännös. Valitusoikeuden
määritteleminen on hallintolainkäytössä usein tulkinnanvaraista ja se riippuu myös siitä,
onko kysymys hallinto- vai kunnallisvalituksesta. Valitusoikeuden olemassaoloa joudutaan hallintotuomioistuimessa usein selvittämään viran puolesta. Se, että valittajan olisi
valituskirjelmässä ilmoitettava, mihin valitusoikeus perustuu, jos päätöstä ei ole annettu
hänen asiassaan, nopeuttaisi asian käsittelyä valitusoikeuden olemassaolon arvioinnin
osalta. Tilanteessa, jossa viranomaisen valitusoikeuden olemassaoloa arvioidaan sillä
perusteella, onko valitusoikeus tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun
vuoksi, myös viranomaisen tulisi vastaavasti ilmoittaa, mihin seikkoihin se katsoo valitusoikeutensa perustuvan.
Valitusluvan myöntämisperusteiden ilmoittamisen osalta pykälän 2 momentti vastaa
voimassa olevaa lainsäädäntöä. Valituslupa-asioissa valituskirjelmä laadittaisiin samalla
tavoin kuin asioissa, joissa valitus voidaan tehdä ilman valituslupaa. Lisäsi valittajan
tulisi valituskirjelmässä esittää myös käsityksensä siitä, miksi valituslupa tulisi myöntää. Tämä ei tarkoita, että valittajan tulisi osata oikeudellisin termein selostaa, millä valituslupaperusteella hän hakee lupaa ja miksi lupaperuste on kyseessä olevassa asiassa
olemassa. Valittajalta ei myöskään edellytetä, että hän nimenomaan kirjoittaa valituksessa pyytävänsä valituslupaa. Valitusosoituksen perusteella valittaja tietäisi, että valitus
voidaan tutkia vain, jos asiassa on peruste valitusluvan myöntämiselle. Hänen tulisi
pyrkiä tuomaan esiin näkökohdat, joilla hän katsoo lupaperusteen olevan olemassa.
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Säännöksen tarkoituksena on edesauttaa valittajaa harkitsemaan valituksen tekemistä ja
tuomaan esiin sellaiset näkökannat, jotka voivat tukea valituksen menestymistä.
20 §. Valitusperusteet. Valituksen saa pykälän 1 momentin mukaan tehdä vain sillä perusteella, että viranomaisen päätös on lainvastainen. Säännös on sinänsä uusi, mutta se
perustuu vakiintuneeseen lähtökohtaan, jonka mukaan hallintotuomioistuimen toimivaltaan kuuluu arvioida ainoastaan valituksen kohteena olevan päätöksen lainmukaisuutta.
Tämän vuoksi vain hallintoviranomaisen päätöksen lainvastaisuus voi olla valituksen
perusteena. Säännöksellä kirjataan hallintovalitusta koskeva vakiintunut käytäntö eikä
sillä ole tarkoitus muuttaa valitusperusteita tai hallintotuomioistuimen toimivaltaa nykyisestä.
Koska valituksen voi tehdä vain laillisuusperusteella, tuomioistuin ei voi valituksen
johdosta ottaa kantaa esimerkiksi siihen, onko sinänsä lainmukainen päätös onnistunut,
olisiko sille parempia vaihtoehtoja tai onko sen lopputulos tarkoituksenmukainen. Siltä
osin kuin valitus tehdään tällaisella päätöksen tarkoituksenmukaisuuteen kohdistuvalla
perusteella, se jätetään tuomioistuimessa tutkimatta.
Muodollisesti lainmukaisia ratkaisuvaihtoehtoja arvioidessaan tuomioistuimen on kuitenkin lisäksi otettava huomioon julkisen vallan velvollisuus turvata perusoikeuksien ja
ihmisoikeuksien toteutuminen perustuslain 22 §:n mukaisesti sekä perustuslain etusija
perustuslain 106 §:n mukaisesti. Ne voivat edellyttää päätöksen lainmukaisuuden arvioinnissa sovellettavaksi myös perus- ja ihmisoikeusmyönteistä tulkintaa tai etusijan
antamista perustuslain säännökselle. Esimerkiksi ratkaisussa KHO 2009:28 korkein
hallinto-oikeus sovelsi kansalaisuusasiassa perusoikeusmyönteistä tulkintaa katsoen,
että henkilöltä oli erityisolosuhteet huomioon ottaen kohtuutonta vaatia lakisääteisten
kielitaitoedellytyksen täyttämistä. Ratkaisussa KHO 2008:25 taas valitus tutkittiin lakisääteisestä valituskiellosta huolimatta, koska kielto oli ilmeisessä ristiriidassa oikeusturvan takaavan perusoikeuden kanssa.
Ehdotetulla valitusperusteet määrittelevällä säännöksellä ei ole tarkoitus muuttaa kunnallisvalituksen ja kirkollisvalituksen erityispiirteitä. Näiden valituslajien valitusperusteista säädetään siten edelleen erikseen kuntalain 90 §:n 2 momentissa, kirkkolain 24
luvun 4 §:n 4 momentissa ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 100 §:ssä.
Tässä pykälässä tarkoitetaan lailla kaikkia viranomaisen päätöksenteossa ja sen valmistelussa noudatettavia oikeussääntöjä. Ne voivat sisältyä perustuslakiin, tavalliseen lakiin
taikka lain nojalla annettuun asetukseen tai muuhun oikeussääntöön. Lailla tarkoitetaan
myös Euroopan unionin oikeutta ja Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia. Hallintopäätös voi siten olla säännöksessä tarkoitetulla tavalla lainvastainen, jos se on tehty
vastoin sovellettavaa lakia tai asetusta. Lainvastaisuus saattaa aiheutua myös siitä, että
päätös loukkaa perusoikeutta tai velvollisuutta turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen taikka on ristiriidassa Euroopan unionin oikeuden tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen kanssa. Lisäksi päätös voi olla lainvastainen sen vuoksi, että se on Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen tai Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön vastainen.
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Valitusasiassa tehtävän tuomioistuimen päätöksen erilaiset ratkaisuvaihtoehdot määritellään lain 86 §:ssä. Päätöksen lainvastaisuus voi johtaa sen kumoamiseen osittain tai
kokonaan valituksen johdosta. Kaikki lainvastaisuuden ilmenemistavat eivät kuitenkaan
ilman muuta johda päätöksen kumoamiseen. Esimerkiksi vähäinen ja asian ratkaisun
kannalta täysin merkityksetön menettelyvirhe asian käsittelyssä ei välttämättä ole riittävä peruste päätöksen kumoamiselle.
Pykälän 2 momentissa luetellaan seikkoja, jotka mahdollisesti aiheuttavat päätöksen
lainvastaisuuden ja joihin siten voidaan kiinnittää huomiota valituksen perusteluissa.
Vakiintuneen lähtökohdan mukaan viranomaisen päätöksen lainmukaisuus edellyttää,
että se on tehty sekä lakia noudattaen että riittävän ja paikkansapitävän informaation
perusteella. Lain noudattaminen edellyttää, että viranomainen soveltaa lakia oikein,
toimivaltansa rajoissa ja menettelyvaatimuksien mukaisesti. Päätöksen sisällöllinen
lainmukaisuus puolestaan edellyttää, että sen perusteena on riittävät tosiseikat ja paikkansapitävä selvitys, joita viranomainen arvioi oikein.
Virhe tai puutteellisuus näiden vaatimusten noudattamisessa voi aiheuttaa päätöksen
lainvastaisuuden. Tämän vuoksi 2 momentissa on kuvattu keskeiset ja käytännössä yleisimmät päätöksen lainvastaisuuden syyt ja ilmenemismuodot. Säännöksen tarkoitus on
ensisijaisesti sisältää informaatiota näistä lainvastaisuuden useimmiten aiheuttavista
seikoista. Siinä esitettyä luetteloa ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi, joten lainvastaisuus
voi aiheutua muustakin seikasta, jonka vuoksi päätös ei ole lainmukainen. Luettelossa
kuvatut lainvastaisuuden muodot ovat pelkistettyjä ja osittain päällekkäisiä. Ne voivat
toteutua myös samanaikaisesti. Hallintolain mukaan viranomaisen on muun muassa
huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä. Tämän velvoitteen
laiminlyönti on menettelyvirhe, jonka vuoksi päätös voi perustua puutteelliseen selvitykseen. Toisaalta lain virheellinen soveltaminen voi johtaa myös toimivallan ylittämiseen.
Päätöksen lainvastaisuuden ilmenemismuodot ovat käytännössä myös valituksen keskeisiä perusteluja. Valittajan velvollisuutena on 19 §:n mukaan esittää valituksessaan
vaatimuksensa perustelut eli ne seikat, joiden vuoksi päätös olisi osaksi tai kokonaan
kumottava tai sitä olisi muutettava. Valittajan on myös esitettävä selvitystä päätöksen
lainvastaisuuden aiheuttaneista seikoista. Valittaja saa 25 §:n mukaan vielä valitusajan
päätyttyäkin täydentää valitustaan esittämällä lisäperusteluja ja lisäselvitystä vaatimuksensa tueksi. Hallintotuomioistuimen tehtävänä on valituksessa esitetyn vaatimuksen ja
sen perustelujen johdosta arvioida, onko hallintopäätös niiden vuoksi lainvastainen.
Tuomioistuimen on 91 §:n mukaan annettava päätöksessään ratkaisu kaikkiin asiassa
esitettyihin vaatimuksiin ja otettava kantaa asian kannalta merkityksellisiin valitusperusteisiin. Tuomioistuin ei siten omasta aloitteestaan tutki päätöksen lainmukaisuutta
kaikkien 2 momentissa esitettyjen lainvastaisuuden ilmenemismuotojen kannalta. Jos
valituksen perusteluissa esitetyllä seikalla ei ole merkitystä päätöksen lainmukaisuuden
arvioinnissa, tuomioistuimen ei välttämättä tarvitse ottaa siihen päätöksessään kantaa.
Päätöksen lainvastaisuuden voi 1 kohdan mukaan aiheuttaa se, että viranomainen on
soveltanut lakia virheellisesti. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että viranomainen on
tulkinnut sovellettavaa lakia väärin tai soveltanut päätöksensä perusteena säännöstä tai
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lakia, joka ei koske ratkaistavaa asiaa. Virheellistä lain soveltamista on myös se, että
viranomainen on jättänyt soveltamatta jotakin säännöstä, jota sen olisi tullut päätöstä
tehdessään soveltaa. Jos esimerkiksi luvan myöntäminen edellyttää täysi-ikäisyyttä,
olisi lain virheellistä soveltamista myöntää lupa 15-vuotiaalle tai hylätä hakemus perusteella, jota laki ei edellytä. Virheellinen lain soveltaminen voi aiheutua myös siitä, että
viranomainen ei ole päätöstä tehdessään noudattanut perustuslain, EU-oikeuden tai Euroopan ihmisoikeussopimuksen vaatimuksia.
Toimivallan ylittämisellä 2 kohdassa tarkoitetaan tilanteita, joissa viranomainen käyttää
päätösvaltaansa vastoin toimivaltasäännöstä tai siltä puuttuu toimivalta päätöksen tekemiseen. Toimivallan ylittämisestä on kysymys, jos viranomainen päätöksellään esimerkiksi rajoittaa henkilön oikeutta toimeentulotukeen ilman siihen oikeuttavaa lain säännöstä tai määrää yrityksen toiminnalle tiukemmat lupaehdot, kuin lain mukaan on mahdollista. Toimivallan ylitys voi liittyä myös viranomaisten välisiin toimivaltarajoihin.
Jos esimerkiksi ministeriön alainen virasto tekee päätöksen asiassa, joka kuuluu ministeriön toimivaltaan, virasto ylittää toimivaltansa.
Momentin 3 kohdassa tarkoitettu harkintavallan käyttäminen vastoin hallinnon oikeusperiaatteita voi niin ikään 2 kohdan mukaan aiheuttaa lainvastaisuuden. Hallintolain 6 §
määrittelee hallinnon viisi oikeusperiaatetta, joiden rajoissa toimiminen kuuluu hyvän
hallinnon perusteisiin. Viranomaisen on siten otettava ne huomioon myös päätöksenteossaan. Jos viranomainen käyttää harkintavaltaansa vastoin jotakin tai joitakin näistä
periaatteista ilman hyväksyttävää perustetta, tällainen harkintavallan väärinkäyttö voi
aiheuttaa päätöksen lainvastaisuuden.
Hallintolain 6 §:ään sisältyvän yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan viranomaisen on
kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti. Siten esimerkiksi syrjivä tai suosiva päätöksenteko on lainvastaista, ellei erilaiseen kohteluun ole lainmukaista perustetta. Koska
viranomainen saa käyttää toimivaltaansa vain lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin,
on tarkoitussidonnaisuuden periaatteen vastaista esimerkiksi myöntää etu tai tuki muuhun kuin lain määrittelemään tarkoitukseen. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia, joten objektiviteettiperiaatteen vastaista on muun muassa puolueellisin tai muuten epäasiallisin perustein tapahtuva päätöksenteko.
Päätöksenteossa on noudatettava myös suhteellisuusperiaatetta, jonka mukaan päätöksen on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Esimerkiksi hallinnollinen seuraamus on suhteellisuusperiaatteen vastainen, jos se on liian ankara muun
muassa lainvastaisen menettelyn luonne ja toistuvuus huomioon ottaen. Suhteellisuusperiaate edellyttää myös päätöksen olevan kohtuullinen asianosaisen kannalta. Viides
hallinnon oikeusperiaate, luottamuksensuojaperiaate puolestaan edellyttää, että viranomainen suojaa oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia. Esimerkiksi vaikutuksiltaan taannehtiva päätöksenteko olisi tämän periaatteen vastaista.
Päätöksen lainmukaisuus edellyttää riittävää ja paikkansapitävää informaatiota, joten
myös puutteellinen tai virheellinen selvitys voi aiheuttaa momentin 4 kohdan mukaan
päätöksen lainvastaisuuden. Selvityksen hankkiminen on viranomaisen tehtävänä, jos se
esittää asianosaiselle velvoitteita, rajoituksia tai muita vaatimuksia. Selvitysvastuu on
sen sijaan asianosaisella, jos tämä esittää vaatimuksia viranomaiselle esimerkiksi etua
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tai oikeutta koskevassa hakemuksessaan. Viranomaisella on hallintolain 31 §:n mukaan
yleinen velvollisuus huolehtia siitä, että asia on ennen päätöksentekoa tullut riittävästi ja
asianmukaisesti selvitetyksi. Selvittämisen laiminlyönti tai selvityksessä olevat virheet
voivat aiheuttaa sen, että päätös perustuu puutteelliseen tai virheelliseen selvitykseen.
Tämä voi 3 kohdan mukaan aiheuttaa päätöksen lainvastaisuuden.
Päätöksen lainvastaisuus voi 5 kohdan mukaan aiheutua siitä, että esitettyä selvitystä ja
siihen sisältyviä tosiseikkoja on arvioitu virheellisesti. Vaikka selvitystä on riittävästi ja
se on paikkansapitävää, päätöksen tekeminen edellyttää yleensä myös saadun selvityksen ja siinä esitettyjen tietojen arviointia käsiteltävän asian kannalta. Viranomaisen toimivaltaan kuuluva arviointi voi kohdistua esimerkiksi lääke- tai luonnontieteellisen selvitykseen ja siinä esitettyihin tosiseikkoihin. Tällaisessa arvioinnissa on otettava huomioon myös kohtuullisuuden vaatimus. Viranomaisen on hallintolain 45 §:n mukaan
ilmoitettava päätöksensä perusteluissa, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun. Tällä perusteella tulisi yleensä olla mahdollista arvioida, onko selvitystä arvioitu asianmukaisesti ja oikein päätöksenteon perusteena.
Asian käsittelyssä tapahtunut menettelyvirhe on 6 kohdan mukaan itsenäinen päätöksen
lainvastaisuuden peruste. Menettelyvirhe voi tapahtua asian valmistelussa tai päätöksenteossa. Esimerkiksi asianosaisen kuulemisen laiminlyönti tai esteellisen henkilön osallistuminen asian käsittelyyn tai päätöksentekoon aiheuttaa yleensä menettelyvirheen.
Hallintolaki sisältää perussäännökset menettelystä, jota viranomaisen on noudatettava
hallintoasiaa koskevassa päätöksenteossa ja sen valmistelussa. Hallintolain lisäksi asian
käsittelyssä noudatettavaa menettelyä säännellään lukuisissa muissa laeissa.
21 §. Valituksen liitteet. Pykälässä säädettäisiin valituksen liitteistä pääosin vastaavalla
tavalla kuin voimassa olevassa hallintolainkäyttölaissa. Valitukseen tulisi 1 momentin 1
kohdan mukaan liittää valituksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä.
Jäljennöksen ei tarvitse olla viran puolesta oikeaksi todistettu eikä myöskään yksityisten
henkilöiden oikeaksi todistama. Näin ollen pelkän valokopion lähettäminen täyttäisi
vaatimuksen. Valitusta ei myöskään ole aina tarpeen täydennyttää, vaikka päätöstä ei
olisi liitetty valitukseen. Valituksen kohteena oleva päätös voidaan hankkia viran puolesta, mikäli sen tiedot on riittävästi yksilöity. Vastaavasti tilanteessa, jossa valitus on
jätetty viranomaiselle, viranomainen voi liittää päätöksen valitukseen. Arvioitaessa,
onko valitus tehty määräajassa, joudutaan selvittämään myös valitusohjeen oikeellisuutta ja siinä mahdollisesti olevien virheiden vaikutusta muutoksenhakuajan alkamiseen.
Näin ollen myös valitusohje, joka on sinänsä osa päätöstä, tulisi aina toimittaa valituksen kohteena olevan päätöksen mukana hallintotuomioistuimelle.
Pykälän 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu selvitys siitä, milloin valittaja on saanut
päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta tarkoittaa todisteellisen tiedoksiannon osalta saantitodistusta tai muuta todisteellista selvitystä tiedoksiannosta. Muulla selvityksellä lainkohdassa tarkoitetaan valittajan ilmoitusta valitusajan
alkamisen ajankohdasta silloin, kun hän ei ole saanut viranomaisen antamaa todistusta.
Selvitys voi käsittää myös väitteen ja perustelut sille, että viranomaisen tiedoksiantoa
osoittava todistus on virheellinen. Esimerkiksi mikäli päätös on voitu tiedoksiantaa tavallisella kirjeellä, jolloin tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
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sen lähettämisestä, ellei muuta näytetä, voidaan joutua esittämään selvitystä siitä, että
tiedoksisaanti on tosiasiallisesti tapahtunut myöhemmin kuin mainittuna seitsemäntenä
päivänä.
Pykälän 1 momentin 3 kohdan säännös niiden selvitysten ja asiakirjojen esittämisestä,
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi ja joita ei ole aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle, on keskeinen, koska hallintolainkäytössä asian selvittäminen perustuu suurelta osin asianosaisten, viranomaisten ja muiden esittämiin asiakirjoihin. Selvityksiin tai asiakirjoihin sisältyvät seikat voivat johtaa välittömästi tiettyyn oikeusseuraamukseen tai ne voivat olla todisteita. Valituksen käsittelyn kannalta
on olennaista, että valittaja liittää valitukseensa asian ratkaisemisen kannalta merkitykselliset asiakirjat, joita ei ole aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle.
Asiakirjat on esitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä. Joissakin tapauksissa alkuperäisen asiakirjan esittäminen voi todistelun kannalta olla merkityksellistä, mutta yleensä
riittää jäljennös. Valituksen ajamiseksi saattaa olla tarpeen esittää hallintotuomioistuimelle myös muu esine kuin asiakirja. Tällaiset tapaukset ovat kuitenkin harvinaisia,
minkä vuoksi niistä ei ole katsottu tarpeelliseksi ottaa nimenomaista säännöstä tähän
pykälään.
Pykälän 2 momentissa on vastaava säännös asiamiehen velvollisuudesta esittää valtakirja kuin voimassa olevassa hallintolainkäyttölaissa.
22 §. Valittajan yhteystiedot. Pykälän 1 momentin mukaan valittajan yksilöimiseksi valituksesta tulee ilmetä valittajan nimi, osoitetiedot ja puhelinnumero sekä muut tarpeelliset yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja telefax-numero. Samat vaatimukset koskisivat myös valittajan puhevaltaa käyttävää lakimääräistä edustajaa tai asiamiestä. Valituskirjelmän laatijana voi olla myös muu henkilö kuin lakimääräinen edustaja. Myös
tästä henkilöstä tulisi antaa vastaavat tiedot. Riittävää kuitenkin on, että ilmoitetaan yhden henkilön yhteystiedot, johon tiedoksiannot toimitetaan, eli niin sanottu prosessiosoite.
Pykälän 2 momentin säännös yhteystietojen muutoksesta ilmoittamisesta on uusi ja sen
tarkoituksena on korostaa valittajan, hänen edustajansa ja asiamiehen velvollisuutta
huolehtia siitä, että hallintotuomioistuimen käytössä on koko asian käsittelyn ajan ajantasaiset yhteystiedot, jolloin tarvittavat tiedoksiannot voidaan toimittaa viivytyksettä
oikeaan osoitteeseen ja myös muu yhteydenpito voidaan hoitaa joustavasti.
Pykälään ei enää aikaisemmasta poiketen sisältyisi valittajan, lakimääräisen edustajan
tai asiamiehen velvollisuutta allekirjoittaa valituskirjelmä. Kuten sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 9 §:n 2 momentissa säädetään, viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitsisi täydentää allekirjoituksella, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä. Näin ollen valitus voitaisiin tehdä joustavasti sähköpostilla ilman sähköistä allekirjoitusta ja telefaxilla ilman, että valitusta jouduttaisiin tarpeettomasti täydentämään
valittajan, tämän edustajan tai asiamiehen omakätisellä allekirjoituksella. Kirjallisesti
tehdyn valituksen osalta on perusteltua noudattaa allekirjoituksen täydennyksen osalta
vastaavaa käytäntöä.
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23 §. Oikaisuvaatimuksen vaikutus valituksen sisältöön. Pykälässä säädettäisiin siitä,
missä määrin oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset vaikuttavat valituksen tekemiseen. Oikaisuvaatimus vaikuttaisi valituksen sisältöön vain siltä osin kuin oikaisuvaatimusta ei ole hyväksytty. Tältä osin valituksessa voidaan esittää uusia valitusperusteita.
Valituksessa voitaisiin esittää myös sellaisia uusia vaatimuksia, jotka perustuvat olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen jälkeen esille tulleeseen seikkaan.
Pykälä koskisi ainoastaan oikaisuvaatimuksen tekijän oikeutta esittää valitusvaiheessa
uusia vaatimuksia ja perusteita. Se vastaisi nykyistä hallintolainkäyttölain 26 a §:ää,
joka tuli voimaan 1 päivänä elokuuta.2010. Sen perustelut sisältyvät hallintolain ja hallintolainkäyttölain muuttamista koskevaan hallituksen esitykseen (HE 226/2009 vp).
24 §. Sivuvaatimukset. Pykälässä säädettäisiin osapuolen oikeudesta tehdä oikeudenkäynnin aikana sivuvaatimuksia.
Nykyisin hallintolainkäyttölain 27 §:n 1 momenttiin sisältyy säännös siitä, että valittaja
saa valitusajan päättymisen jälkeen vaatia vireillä olevassa asiassa täytäntöönpanon
kieltämistä tai tehdä muun sivuvaatimuksen. Ehdotus ei merkitsisi muutosta nykyiseen
sääntelyyn, mutta säännöstä täsmennettäisiin niin, että siinä mainittaisiin käytännössä
usein esiintyvät sivuvaatimustyypit.
Osapuoli voisi tehdä oikeudenkäynnin aikana muitakin kuin säännöksessä nimenomaan
mainittuja sivuvaatimuksia. Tällainen muu vireillä olevaan oikeudenkäyntiin liittyvä
sivuvaatimus voisi koskea esimerkiksi ennakkoratkaisun pyytämistä Euroopan unionin
tuomioistuimelta.
Pykälä koskisi muitakin oikeudenkäynnin osapuolia kuin valittajaa. Osapuolella tarkoitettaisiin lain 4 §:n 2 kohdassa mainittuja tahoja.
25 §. Lisäselvitys ja uusi vaatimus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin, millaisia lisäselvityksiä ja lisäperusteluja valittaja saisi esittää valitusajan päättymisen jälkeen sekä
myös niistä tilanteista, milloin valittaja saisi esittää uuden vaatimuksen valitusajan päättymisen jälkeen. Säännös vastaisi asiallisesti voimassa olevaa hallintolainkäyttölain 27
§:ää kuitenkin sillä poikkeuksella, että täytäntöönpanon kieltämisestä tai keskeyttämisestä, suullisesta käsittelystä, oikeudenkäyntikuluista tai muusta oikeudenkäyntiin liittyvästä sivuvaatimuksesta säädettäisiin erikseen ehdotetun lain 24 §:ssä. Uusilla termeillä
lisäselvitys ja lisäperustelu olisi tarkoitus tarkentaa annettavan selvityksen tai perustelujen luonnetta suhteessa valituksen yhteydessä esitettyyn. Momentti sisältäisi yleissäännöksen, joka olisi riittävän joustava hallintolainkäytössä esiintyvissä erilaisissa tilanteissa. Säännöksen taustalla ovat oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 2 §:n 1 ja 3 momentin
säännökset kanteen muuttamisen kiellosta sekä niistä vaatimuksista ja selvityksistä, joiden esittämistä ei katsota kielletyksi kanteen muuttamiseksi.
Valitusmenettelyn perustana on muutoksenhaun kohteena oleva päätös sekä valittajan
valitusajan kuluessa esittämät muutosvaatimukset ja niiden perustelut. Lisäselvityksen,
lisäperustelujen ja uusien vaatimusten esittämisen rajoittamisella hallintoprosessissa on
tarkoituksena pyrkiä määrittämään oikeusriidan kohde mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä selkeyttää prosessia sekä osapuolten että hallintotuomioistuimen kannalta.
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Pykälän 1 momentissa säädettäisiin vain valittajan oikeudesta esittää valitusajan päättymisen jälkeen lisäselvitystä, lisäperusteluja tai uusia vaatimuksia.
Pykälän 1 momentin mukaan valittaja saisi valitusajan päättymisen jälkeen esittää lisäselvitystä tai lisäperusteluja vaatimuksensa tueksi, jollei asia sen johdosta muuttuisi
toiseksi. Lisäselvityksellä ja lisäperusteluilla tarkoitettaisiin uusia tosiseikkoja tai oikeudellisia argumentteja, jotka tukevat valituksessa esitettyjä vaatimuksia. Käytännössä
tulkintaongelmana on, milloin uusi tosiseikka johtaa asian muuttumiseen toiseksi. Asiasta ei kuitenkaan voida antaa yksityiskohtaisia säännöksiä, vaan kysymys on jätettävä
lähemmin määräytyväksi tapauskohtaisesti oikeuskäytännössä.
Säännöksestä ilmenisivät edellytykset uuden vaatimuksen esittämiselle. Samalla se
osoittaisi pääsäännön, jonka mukaan valitusajan kuluttua umpeen ei saa esittää uutta
vaatimusta. Uudella vaatimuksella tarkoitetaan tässä myös aikaisemman vaatimuksen
laajentamista alkuperäisestä. Uuden vaatimuksen olisi perustuttava olosuhteiden muutokseen tai valitusajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan. Vaatimuksen rajoittaminen tai peruuttaminen valitusajan päättymisen jälkeen olisi aina
mahdollista. Ehdotetun lain 24 §:ssä tarkoitettujen sivuvaatimusten esittämistä ei pidetä
valituksen muuttamisena.
Ehdotetulla säännöksellä ei ole tarkoitus muuttaa kunnallisvalituksen ja kirkollisvalituksen erityispiirteitä. Valittajan on esitettävä kunnallisvalituksessa sekä kirkollisvalituksessa muutosvaatimuksensa ja muutosvaatimuksensa perustelujen lisäksi myös valitusperusteet, joista säädetään kuntalain 90 §:n 2 momentissa, kirkkolain 24 luvun 4 §:n 4
momentissa ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 100 §:ssä. Kuntalain 90 §:n 2 momentissa ja kirkkolain 24 luvun 4 §:n 4 momentissa säädetään lisäksi, että valittajan
tulee esittää valituksensa perusteet ennen valitusajan päättymistä. Jos muutosta on haettu esimerkiksi sillä perusteella, että päätös on syntynyt esteellisyyden vuoksi virheellisessä järjestyksessä, valitusajan päättymisen jälkeen ei voida vaatia päätöstä muutettavaksi esimerkiksi sillä perusteella, että valtuusto on päätöksen tehdessään ylittänyt asiassa toimivaltansa. Sen sijaan uutta selvitystä ja perusteluja valitusajan kuluessa esitetyn
vaatimuksen ja valitusperusteen tueksi voidaan esittää. Ortodoksisesta kirkosta annetussa laissa tätä nimenomaista säännöstä valitusperusteiden esittämisestä ennen valitusajan
päättymistä ei ole. Ortodoksista kirkkoa koskevat oikeustapaukset ovat harvinaisia, eikä
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännössä ole tullut esille kysymystä valitusperusteiden esittämisestä valitusajan päättymisen jälkeen. Edellä mainitussa ortodoksisesta kirkosta annetun lain 100 §:n hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa viitataan pykälän tulkinnan osalta kuntalain oikeuskäytäntöön.
Pykälän 2 momentin säännös olisi uusi. Siinä säädettäisiin hallintotuomioistuimen mahdollisuudesta rajoittaa lisäselvityksen esittämistä asettamalla selvityksen esittämiselle
määräajan.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyvässä
ratkaisukäytännössään selkeästi katsonut, että asianosaisella on oikeus tulla kuulluksi
aineistosta, jolla on tarkoitettu vaikuttaa asian ratkaisuun. Asianosaisen prosessuaalisiin
oikeuksiin kuuluu itse arvioida, mikä on tiedon tai selvityksen merkitys asiassa sekä
esittää omat vaatimuksensa, selvityksensä ja kommenttinsa. Hallintotuomioistuinten
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ratkaisutoiminnassa esiintyy käytännössä tilanteita, joissa tuomioistuimelle esitetään
lisäselvitystä valitusasian vireillä ollessa vielä sen jälkeen kun valittajalle on varattu
tilaisuus tulla kuulluksi päätöksenteon perusteena olevasta oikeudenkäyntiaineistosta.
Joissakin tapauksissa lisäselvitystä on esitetty sen jälkeen kun asia on jo ratkaistu istunnossa. Hallintotuomioistuimella on velvollisuus huolehtia asian selvitetyksi tulemisesta.
Asian vireillä ollessa esitetty lisäselvitys on pääsääntöisesti otettava huomioon. Uuden
selvityksen vastaanottaminen ja kuulemismenettely saattavat kuitenkin aiheuttaa asian
käsittelyn viivästymistä. Toisinaan kuulemismenettely saattaa johtaa jatkuvaan kuulemiskierteeseen esimerkiksi asiassa, jossa on useita asianosaisia. Hallintotuomioistuimilla ei ole nykyisin käytössään tehokkaita keinoja rajoittaa tarvittaessa lisäselvityksen
esittämistä.
Pykälän 2 momentissa tarkoitetun määräajan asettaminen olisi poikkeuksellista. Sitä
käytettäisiin vain tilanteissa, joissa hallintotuomioistuimen käsityksen mukaan kaikki
asian ratkaisuun tarvittavat selvitykset on jo saatu ja tuomioistuin olisi tekemässä asiassa päätöstä, mutta tuomioistuimelle esitetään selvitystä, josta ei ilmene mitään olennaista uutta. Asetettavan määräajan tulisi olla asian laatuun nähden riittävän pitkä ja asia
tulisi ratkaista määräajan päättymisen jälkeen viivytyksettä. Määräajan jälkeen toimitetun selvityksen palauttamisesta säädettäisiin erikseen ehdotetun lain 51 §:ssä. Määräajan
asettaminen lisäselvityksen esittämiselle ei vaikuttaisi hallintotuomioistuinten velvollisuuteen huolehtia asian selvittämisestä, josta säädettäisiin ehdotetun lain 45 §:ssä. Määräajan asettaminen ja määräajan jälkeen toimitetun lisäselvityksen palauttaminen valittajalle eivät estäisi tämän lisäselvityksen esittämistä siinä vaiheessa, kun hallintooikeuden päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
26 §. Virheellisen valitusohjeen vaikutus. Ehdotettu pykälä vastaa keskeiseltä sisällöltään hallintolainkäyttölain 30 §:ää. Muutokset hallintolainkäyttölain 30 §:ään nähden
ovat pääasiassa kielellisiä. Vanha termi ”valitusosoitus” ehdotetaan korvattavaksi yleiskielisemmällä ja helpommin ymmärrettävällä termillä ”valitusohje”. Tämä terminologinen muutos tulisi tehdä selvyyden vuoksi myös hallintolakiin, jossa käytetään yhä termiä ”valitusosoitus” (hallintolain 43, 46, 47 ja 49 §).
Pykälä koskisi viranomaisen hallintopäätökseen liittämän virheellisen valitusohjeen
vaikutusta muutoksenhaussa. Säännöksen lähtökohta olisi nykyistä oikeustilaa vastaavasti valitusoikeuden turvaaminen. Valitusohjeen oikeellisuus on tärkeää valitusajan
alkamisen ja hallintopäätöksen tai tuomioistuimen päätöksen lainvoimaiseksi tulemisen
vuoksi. Esimerkiksi ratkaisussa KHO 2009:25 korkein hallinto-oikeus katsoi, että kun
hallintoviranomaisen päätöksessä ollut kirjoitusvirhe korjattiin päätöksen valitusajan
ollessa vielä avoimena, korjaaminen oli tehtävä siten, ettei väärinkäsitystä itse korjattavaa päätöstä koskevasta valitusajasta päässyt syntymään.
Pykälän 1 momentin mukaan valittaja ei menettäisi puhevaltaansa siitä syystä, että viranomainen ei ole antanut valitusohjetta tai on antanut puutteellisen tai muuten virheellisen valitusohjeen. Pykälän 1 momentissa tarkoitettuihin virheellisyyksiin sisältyisivät
valitusajan ja valituksen tutkivan tuomioistuimen ilmoittamista koskevat virheet. Näihin
tilanteisiin voitaisiin rinnastaa se, että ohjeessa on virheellinen maininta viranomaisesta,
jolle valitus on toimitettava. Virheellisyydellä tarkoitettaisiin myös sitä, että valitusohjeesta puuttuu jokin seikka.
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Pykälän 2 momentin mukaan valitusaika lasketaan siitä, kun uusi laillinen valitusohje on
annettu tiedoksi. Jos valitus on valitusohjeen puutteellisuuden tai virheellisyyden vuoksi
toimitettu väärälle tuomioistuimelle tai viranomaiselle, se on siirrettävä oikealle tuomioistuimelle tai viranomaiselle. Säännösehdotus koskee sekä tapausta, jossa valitusviranomainen on mainittu valitusohjeessa väärin, että tapausta, jossa ohjeessa on mainittu
väärin viranomainen, jolle valituksen saa toimittaa (esim. KHO 2008:284). Valittaja ei
tällöin menettäisi puhevaltaansa, vaikka valitus saapuisi oikeaan viranomaiseen tai tuomioistuimeen valitusajan päättymisen jälkeen. Oikeuskäytännössä on katsottu valitusosoituksen olleen virheellinen hallintolainkäyttölain 30 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla myös silloin, kun valitusosoituksessa ei ollut sähköisestä asioinnista annetun
lain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavoin ilmoitettu mahdollisuudesta tehdä valitus
korkeimmalle hallinto-oikeudelle sähköisesti (KHO 2007:58).
27 §. Asian siirto. Pykälässä säädettäisiin asian siirrosta toiselle tuomioistuimelle tai
viranomaiselle tilanteessa, jossa valitus on toimitettu väärälle taholle erehdyksestä.
Säännös vastaisi asiasisällöltään pääosin voimassa olevaa lakia. Säännöstä kuitenkin
selvennettäisiin ja yksinkertaistettaisiin.
Päätökseen liitetystä valitusohjeesta asianosainen saa yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten hänen tulee toimia valituksen vireillepanossa. Virheen vaikutuksista ja asian siirrosta tilanteesta, jossa valitus pannaan vireille väärässä viranomaisessa valitusohjeessa olevan virheen vuoksi, säädettäisiin 26 §:ssä.
Virheettömästä valitusohjeesta huolimatta valitus saatetaan käytännössä panna vireille
väärässä hallintotuomioistuimessa. Tällöin on usein sekä vireillepanijan että tuomioistuimen näkökulmasta tarkoituksenmukaista siirtää asia suoraan oikean hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi.
Pykälän 1 momentin mukaan hallintotuomioistuin voisi siirtää siinä erehdyksessä vireillepannun valituksen. Pykälän keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa valitusten siirtäminen oikealle hallintotuomioistuimelle. Säännöstä sovellettaisiin valituksen lisäksi
myös muihin hallintolainkäyttöasioihin kuten hallintoriitaan ehdotetun lain 4 lukuun
otettavan viittauksen johdosta. Lisäksi säännöstä voidaan soveltaa ylimääräistä muutoksenhakua koskevien kirjelmien siirtoon. Pykälän periaatteita tulisi soveltaa myös silloin,
kun tuomioistuimeen saapuu erehdyksestä toisessa hallintotuomioistuimessa vireillä
olevaan asiaan liittyvä lisäselvitys, vastaselitys tai muu vastaava asiakirja.
Voimassaolevan lain tapaan pykälässä ei asettaisi estettä sille, että hallintotuomioistuin
siirtäisi myös muunlaisia asioita, jos se on kaikkien asiassa huomioon otettavien säännösten mukaan mahdollista. Asian siirtoa voidaan siten käyttää myös silloin, kun asia
on pantu vireille hallintolainkäyttöasiana, mutta se siirretään toiselle viranomaiselle
hallintomenettelyssä käsiteltäväksi. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että tuomioistuimelle on toimitettu hallintoviranomaiselle tarkoitettu oikaisuvaatimus. Vastavuoroisesti taas
hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi voi tulla siirron kautta asioita hallintoviranomaisesta hallintolain asiakirjan siirtoa koskevan 21 §:n johdosta. Asian siirtoa koskevan
ehdotetun säännöksen perusteella hallintotuomioistuin ei voi suoraan siirtää yleiselle
tuomioistuimelle sen käsiteltäväksi kuuluvaa asiaa. Mahdollisuuksien mukaan asian
vireillepanijaa on kuitenkin neuvottava tällaisessakin asiassa.
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Pykälän 1 momentissa luovuttaisiin erehdyksen ”ilmeisyyden” ja ”tietämättömyyden”
käsitteistä. Tuomioistuimen on käytännössä mahdoton arvioida erehdyksen astetta. Vastaava muutos on tehty aiemmin hallintolain asiakirjan siirtämistä koskevassa pykälässä
(hallintolain 21 §). Erehdyksen käsite katsotaan kuitenkin olevan tarpeen säilyttää asiakirjan toimittamista yleisesti ohjaavana lähtökohtana, jotta asiakirjoja ei tahallaan toimitettaisi väärään tuomioistuimeen. Tuomioistuimen tulisikin yleensä olla ryhtymättä siirtoon vain, jos se havaitsee viitteitä siitä, ettei kysymyksessä ole erehdys.
Voimassaolevan hallintolainkäyttölain tavoin ehdotettu laki ei asettaisi asian siirtovelvollisuutta. Pääsääntöisesti tulisi kuitenkin pyrkiä selvittämään, mikä on toimivaltainen
tuomioistuin tai viranomainen asiassa. Asian siirron esteenä voisi olla se, että toimivaltaisesta viranomaisesta ei saada asiakirjojen perusteella riittävää varmuutta. Syynä siirron toimittamatta jättämiseen voisi olla myös esimerkiksi se, että määräaika on jo ehtinyt kulua umpeen, jolloin siirron toimittamista voidaan pitää tarpeettomana. Käytännössä voisi lisäksi olla epäselvää, onko asiakirjalla lainkaan tarkoitus saattaa jokin asia vireille.
Momentin toisen virkkeen mukaan asian siirrosta voitaisiin tehdä päätös. Päätöksen
tekeminen jätettäisiin siten tapauskohtaiseen harkintaan. Siirtopäätöksen tekeminen ei
yleensä olisi tarpeen, jos toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen vaikuttaa selvältä. Siirto olisi tällöin menettelyllinen ratkaisu ja se voitaisiin tehdä tuomioistuimen
kansliassa tai esittelijän toimesta. Mahdollisuus siirtoon ilman päätöstä tutkimatta jättämisestä on katsottu välttämättömäksi säilyttää, jotta säännöksellä voisi olla tosiasiallista merkitystä valitusasioissa, joissa on yleensä lyhyt määräaika.
Siirto voidaan tehdä päätöksellä, jos toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen ei
vaikuta selvältä ja riidattomalta. Tällöin asiassa tehtäisiin lainkäyttöpäätös, jonka sisältönä olisi asian tutkimatta jättäminen. Tällainen päätös sisältäisi tuomioistuimen omaa
toimivaltaa koskevan kannanoton ja se olisi normaaliin tapaan valituskelpoinen. Jos
siirto tehdään ilman lainkäyttöpäätöstä asian tutkimatta jättämisestä, ei synny sellaista
ratkaisua, johon voitaisiin hakea muutosta.
Siirrosta on aina ilmoitettava valittajalle. Olennaista tässä ilmoituksessa olisi tieto siitä,
mille tuomioistuimelle tai viranomaiselle asia on siirretty. Ilmoituksen tekeminen kuuluisi siirtävälle tuomioistuimelle ja se tehtäisiin kirjallisesti. Erillinen ilmoitus ei kuitenkaan yleensä olisi tarpeen, jos asiassa tehtäisiin tutkimattajättämispäätös, jolloin tieto
asian siirrosta ja sen vastaanottajasta tulisi asianosaisen tietoon, kun siirtopäätös annetaan asianosaiselle tiedoksi.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siirron vaikutuksesta valitusaikaan. Säännös vastaisi
asiasisältöisesti voimassaolevaa lakia, mutta säännöksen kirjoitustapaa yksinkertaistettaisiin. Momentin mukaan asian siirto ei pidennä valitusaikaa, joten asian vireille tulemiseksi asian tulisi siirrosta huolimatta saapua toimivaltaiseen tuomioistuimeen valitusajan kuluessa. Jos siirrettävä asia tulee käsiteltäväksi hallintoviranomaisessa esimerkiksi
oikaisuvaatimuksena, oikealla viranomaisella tarkoitetaan yleensä asian ratkaisevaa
hallintoviranomaista.
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Käytännössä tuomioistuin pyrkii havaitsemaan asian vireillepanon virheellisyydet heti
asian saapuessa tuomioistuimeen. Siirtoon tulisi ryhtyä mahdollisimman nopeasti erityisesti silloin, kun asian vireille tulolle asetetun määräajan päättyminen on lähellä. Tarvittaessa siirto voidaan tehdä esimerkiksi telekopion välityksellä tai sähköisesti. Näin olisi
syytä toimia myös silloin, kun asian siirrosta tehdään lainkäyttöpäätös, jonka tekeminen
voi istuntoaikataulun vuoksi kestää jonkin aikaa.

4 luku
Muu hallintolainkäyttöasia
Luvussa olisi perussäännökset muista hallintolainkäyttöasioista kuin valituksista. Näitä
ovat lähinnä hallintoriita-asiat ja muut hallintotuomioistuinten käsiteltäviksi kuuluvat
hakemuksella tai esityksellä vireillepantavat hallintolainkäyttöasiat. Ylimääräisestä
muutoksenhausta säädettäisiin kuitenkin erikseen lain 13 luvussa.
28 §. Muu hallintolainkäyttöasia. Hallintotuomioistuimissa käsitellään valituksia, ylimääräistä muutoksenhakua ja muita hallintolainkäyttöasioita. Yleissäännös hallintolainkäyttöasioiden vireillepanotavoista olisi lain 5 §:ssä. Tässä pykälässä säädettäisiin lähemmin muun hallintolainkäyttöasian vireillepanosta.
Muulla hallintolainkäyttöasialla tarkoitetaan ensinnäkin hallintoprosessissa käsiteltävää
asiaa, josta ei ole säännöksiä muualla tässä laissa. Pykäläehdotus koskee siten muita
asioita kuin valitusta tai ylimääräistä muutoksenhakua, joista tässä laissa säädettäisiin
erikseen. Säännös ei koskisi myöskään muussa laissa säädettyä ylimääräistä muutoksenhakua, esimerkiksi päätöksen poistoa, joista säädetään sosiaalietuuslainsäädännössä.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin muun hallintolainkäyttöasian vireillepanotavasta.
Muita hallintolainkäyttöasioita ovat tyypillisesti erilaiset hakemusasiat. Hakemusasioita
ovat ensinnäkin hallintoriita-asiat, joista säädettäisiin tarkemmin 29–32 §:ssä. Hallintooikeudessa käsiteltäviä muita hakemusasioita ovat esimerkiksi lastensuojelulaissa
(417/2007) tarkoitetut tahdonvastaista huostaanottoa koskevat asiat. Markkinaoikeudessa käsiteltävistä asioista hakemuksella pannaan vireille eräitä kilpailunrajoituslaissa
(480/1992) tarkoitettuja kilpailuasioita. Hakemuksen lisäksi muita muun hallintolainkäyttöasian vireillepanon muotoja ovat markkinaoikeudelle kilpailuasioissa tehtävä esitys ja hallinto-oikeudessa käsiteltävät alistukset. Sen sijaan alistusasiaan liittyvästä valituksesta säädettäisiin valitusten yhteydessä 11 §:ssä. Hallintotuomioistuimissa käsiteltäviä hakemusasioista ovat myös oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimessa
annetun lain (381/2007) mukaiset asiat.
Asian vireillepano tapahtuisi kirjallisesti tai sähköisellä viestillä, joka toimitettaisiin
asiassa toimivaltaiselle tuomioistuimelle. Näiltä osin säännöksessä viitattaisiin valitusta
koskeviin säännöksiin (17 §:n 2 ja 3 momentti). Vireillepanokirjelmässä tulisi ilmoittaa
myös tarvittavat yhteystiedot 22 §:n mukaisesti. Kirjelmään tulisi myös liittää asiamiehen valtakirja (21 §:n 2 momentti).
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin hakemuksen tai muun vireillepanokirjelmän sisällöstä. Voimassa olevassa laissa hakemuksen sisällöstä säädetään vain koskien hallinto-

104
riita-asiaa. Ehdotetussa laissa vastaavat vireillepanokirjelmälle asetetut vaatimukset
laajennettaisiin koskemaan myös muita tässä luvussa tarkoitettuja hallintolainkäyttöasioita.
Kirjelmässä tulisi ilmoittaa vaatimuksen kohde ja vaadittu toimenpide sekä esittää vaatimuksen perustelut. Valitusta koskevan 19 §:n tavoin säännöksellä ei ole tarkoitus asettaa vireillepanokirjelmälle tarkkoja muodollisia vaatimuksia, vaan ohjata valittajaa esittämään asiansa selkeästi siten, että hallintotuomioistuin tietää, mihin sen pitää päätöksessään antaa vastaus. Vireillepanokirjelmän mahdolliset puutteellisuudet olisi mahdollista pyrkiä korjaamaan 46 §:n mukaisella täydentämispyynnöllä. Päävaatimuksen lisäksi kirjelmässä voitaisiin esittää myös muita kuin varsinaista pääasiaa koskevia vaatimuksia. Tyypillisiä sivuvaatimuksia ovat oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat
vaatimukset.
Pykälän 3 momentin mukaan kirjelmään tulisi liittää tarvittavat selvitykset ja asiakirjat.
Asiakirjat on esitettävä alkuperäisinä tai jäljennöksinä. Vastaavat selvitykset tulee 21
§:n 1 momentin mukaan liittää myös valitukseen. Hallintolainkäytössä asian selvittäminen perustuu suurelta osin asianosaisten, viranomaisten ja muiden esittämiin asiakirjoihin. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun on kyse muusta hallintolainkäyttöasiasta, joiden kohdetta ja käyttötilanteita ei ole säädetty tyhjentävästi lainsäädännössä.
29 §. Hallintoriita-asia. Hallintoriitaa koskevan sääntelyn tavoitteena on täsmentää hallintoriidan kohdetta sekä selventää sen vireillepanossa ja käsittelyssä sovellettavaa menettelyä. Aikaisempaa tarkemmalla sääntelyllä ei kuitenkaan pyritä laajentamaan hallintoriidan käyttöalaa. Lain tarkoituksena on sen sijaan vahvistaa valituksen asemaa ensisijaisena ja pääasiallisena oikeusturvakeinona. Hallintoriita voi kuitenkin täydentää oikeusturvan toteuttamiskeinoja, kun muutoksenhaku ei ole mahdollinen.
Hallintoriidalla tarkoitetaan oikeudenkäyntimenettelyä, jossa käsitellään julkisoikeudellisen oikeussuhteen sisältöä ja tulkintaa koskevia oikeusriitoja oikeussuhteen osapuolten
välillä. Hallintoriidan kohteeksi soveltuvat riita-asiat ehdotetaan määriteltäväksi kattavasti pykälän 1 momentissa. Säännöksen mukaan hallintoriita-asiana voidaan käsitellä
vain julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia koskevat riidat. Lisäksi laissa voitaisiin erikseen säätää hallintoriidan käyttöalasta. Sen
sijaan muita julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyviä oikeusriitoja ei voitaisi käsitellä hallintoriitana. Lisäksi säännös koskee vain hallinto-oikeudessa ratkaistaviksi säädettyjä riita-asioita. Jos erimielisyyden ratkaisu on laissa säädetty esimerkiksi viranomaisen tehtäväksi, kyseessä ei ole hallintoriita ja menettelyssä sovelletaan yleensä hallintolakia.
Yksityisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyviä riitoja tai niistä aiheutuvia vaatimuksia ei ole mahdollista käsitellä hallintoriitana, vaikka tällaisen oikeussuhteen osapuolena
olisi julkisyhteisö. Valtion tai kunnan tekemiä yksityisoikeudellisia sopimuksia (esimerkiksi kauppa, vuokra, työsopimus) tai vahingonkorvausvastuuta koskevat riidat käsitellään oikeudenkäymiskaaren 10 luvun mukaan ensimmäisenä oikeusasteena käräjäoikeudessa. Sama koskee muitakin oikeusriitoja yksityisoikeudellisissa suhteissa, joissa
osapuolena on julkisyhteisö.
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Hallintoriitana käsitellään 1 momentin 1 kohdan mukaan riidat, jotka lain mukaan ratkaistaan hallintoriitana hallinto-oikeudessa. Laissa on useita erityissäännöksiä hallintoriidan käyttämisestä. Esimerkiksi julkisen palvelun tuottajan ja ostajan välinen erimielisyys ratkaistaan erityissäännöksen mukaan hallintoriita-asiana, jos riita koskee esimerkiksi kotikuntakorvausta, kuluttajaneuvontapalveluja tai holhoustoimen edunvalvontaa.
Sosiaalihuoltolain 51 §:n nojalla hallintoriitamenettelyssä ratkaistaan riidat, jotka koskevat julkisoikeudellista korvaus-, maksu- tai elatusvelvollisuutta taikka jotka aiheutuvat muusta julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta.
Julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta koskeva riita voidaan 2 kohdan mukaan käsitellä hallintoriitana. Tällainen hallintoriita-asia voi liittyä esimerkiksi viranomaisen myöntämän julkisen tuen tai avustuksen takaisinperintään. Käytännössä ovat melko yleisiä
kuntien väliset hallintoriidat, joissa käsitellään niiden välisen maksuvelvollisuuden jakautumista terveydenhoitoa tai sosiaalihuoltoa koskevissa asioissa. Hallintoriidan kohteena voi olla myös perusteettoman edun palauttaminen, joka kohdistuu julkisen tehtävän hoitamiseen. Jos sen sijaan maksuvelvollisuus koskee veroa, julkista maksua tai
suoraan ulosottokelpoista maksua, hallintoriita ei ole mahdollinen, koska oikeusturvakeinona on tällöin käytössä valitus ja perustevalitus. Vahingonkorvauslain mukainen
julkisyhteisön korvausvelvollisuus taas kuuluu käsiteltäväksi käräjäoikeudessa.
Julkisoikeudellisesta perusteesta johtuvat saatavat on rajattu korkolain (633/1982) soveltamisen ulkopuolelle, eikä koronmaksuvelvollisuudesta siten ole yleisiä säännöksiä.
Tässä yhteydessä ei ehdoteta säännöksiä julkisoikeudellisille saataville maksettavasta
korosta. Asiaa tulisi selvittää erillisenä kokonaisuutena.
Hallintosopimuksella tarkoitetaan hallintolain 3 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen
toimivaltaan kuuluvaa sopimusta julkisen hallintotehtävän hoitamisesta ja sopimusta,
joka liittyy julkisen vallan käyttöön. Tällaisia sopimuksia voidaan tehdä muun muassa
julkisten palvelujen hankkimisesta, omaishoidon järjestämisestä ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä. Hallintosopimuksia koskevat riidat käsitellään 3 kohdan mukaan hallintoriitana. Samaa riidan ratkaisumenettelyä edellyttää hallintolain 66 §.
Hallintoriitamenettelyä käytetään 4 kohdan mukaan myös käsiteltäessä sellaisia muita
etua, oikeutta tai velvollisuutta koskevia julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen perustuvia oikeusriitoja, jotka eivät kohdistu maksuvelvollisuuteen. Ne voivat koskea esimerkiksi vastuuta julkisoikeudellisen velvollisuuden toteuttamisesta, oikeuden sisältöä ja
kestoa tai edun laajuutta. Myös Euroopan unionin oikeuteen perustuvan velvoitteen tai
oikeuden toteuttamiseen voidaan samoin edellytyksin käyttää hallintoriitamenettelyä.
Mikäli erimielisyyden kohteena oleva asia voidaan tai olisi voitu sitovasti ratkaista viranomaisen valituskelpoisella hallintopäätöksellä, hallintoriita ei 2 momentin mukaan
ole mahdollinen. Sitova ratkaisu edellyttää, että viranomaisella on lakiin perustuva toimivalta päättää esimerkiksi velvoitteesta tai oikeuden sisällöstä. Siten muun muassa
ratkaisussa KHO 2008:38 katsottiin, että kadun kunnossapitovelvollisuuden sisältöä ei
voitu vahvistaa hallintoriitamenettelyssä, kun sitä koskevaan kysymykseen oli saatavissa toimivaltaisen viranomaisen, alueellisen ympäristökeskuksen, ratkaisu, johon voidaan hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Jos viranomaisella sen sijaan ei ole
toimivaltaa ratkaista asiaa sitovasti, hallinto-oikeus voi käsitellä sitä koskevan riita-
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asian hallintoriitamenettelyssä ja päättää velvollisuuden tai oikeuden sisällöstä. Tilanne
voi olla tällainen, jos viranomaisella ei esimerkiksi ole lakiin perustuvaa toimivaltaa
velvoittaa avustuksen tai tuen saajaa palauttamaan liikaa tai väärin perustein maksetut
erät. Koska viranomainen ei voi tehdä asiassa sitovaa päätöstä, vain hallinto-oikeus voi
hallintoriitamenettelyssä määritellä sitovan velvoitteen.
Hallintoriita ei myöskään ole käytettävissä, jos erimielisyyden kohteena oleva asia voidaan saattaa käsiteltäväksi oikaisuvaatimuksella, valituksella tai perustevalituksella.
Mainitut oikeusturvakeinot ovat siten ensisijaisia suhteessa hallintoriitamenettelyyn.
Yleensä viranomainen päättää lain nojalla oikeudesta, edusta tai velvollisuudesta hallintolain mukaisessa menettelyssä. Koska tällaiseen päätökseen voidaan vaatia oikaisua tai
hakea muutosta, kyseessä ei ole hallintoriita-asia. Jos esimerkiksi julkisoikeudelliseen
oikeussuhteeseen liittyvä viranomaisen asettama velvoite perustuu valituskelpoiseen
päätökseen tai siihen voidaan hakea oikaisua, oikeusturvakeinona on valitus tai oikaisuvaatimus. Rajoitus koskee myös tilanteita, jossa päätökseen olisi voitu hakea oikaisua tai siitä olisi voitu valittaa, mutta näin ei ole menetelty. Käytettävissä olleen oikeusturvakeinon laiminlyönti ei siten tee asiasta hallintoriita-asiaa.
Oikaisuvaatimus käsitellään hallintomenettelyssä ja yleensä viranomainen tekee oikaisuvaatimuksen johdosta myös valituskelpoisen päätöksen. Tältä osin 1 ja 2 kohta
ovat osittain päällekkäiset. Selvyyden vuoksi tällaista sääntelyä voidaan kuitenkin pitää
perusteltuna.
Perustevalituksen saa tehdä päätöksestä, jolla on määrätty tai pantu maksuun vero, julkinen maksu ja muu suoraan ulosottokelpoinen julkinen saatava (laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 9 §). Tällaisen julkisen saatavan maksuvelvollisuutta koskevaa
erimielisyyttä ei siten myöskään voida käsitellä hallintoriitana. On kuitenkin huomattava, että suuri osa julkisoikeudellisesta perusteesta aiheutuvista saatavista on muita kuin
mainitussa laissa tarkoitettuja julkisia saatavia.
Prosessin joustavuuden ja oikeusturvan tehokkuuden vuoksi hallinto-oikeus voisi 3
momentin mukaan käsitellä välittömästi hallintoriitana sellaisen valitukseen sisältyvän
vaatimuksen, joka osoittautuu 1 momentissa tarkoitetuksi hallintoriita-asiaksi. Kysymyksessä voi olla esimerkiksi valituksessa esitetty vaatimus, joka kohdistuu hallintosopimukseen tai muuhun kuin julkista saatavaa koskevaan maksuvelvollisuuteen. Hallinto-oikeuden on kuultava asianosaista ennen kuin se käsittelee tällaisen vaatimuksen hallintoriitana. Kuulemisen yhteydessä asianosaiselle on tarvittaessa selvitettävä hallintoriitana käsittelyn merkitys hänen oikeusturvansa kannalta. Jos asianosainen vastustaa
asian käsittelyä hallintoriitana tai se heikentää hänen oikeusturvaansa, menettelyä ole
perusteltua käyttää.
Laki ei sinänsä aseta estettä sille, että hallinto-oikeus käsittelee valituksena sellaisen
muutoksenhakua koskevan vaatimuksen, joka sisältyy hallintoriitaa koskevaan hakemukseen. Tällainen vaatimus pitää kuitenkin olla tehty valitusajassa ja sen pitää kohdistua valituskelpoiseen päätökseen.
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30 §. Hallintoriidan vireillepano ja määräaika. Hallintoriita pannaan vireille hakemuksella, joka on toimitettava hallinto-oikeudelle viiden vuoden kuluessa siitä, kun asia on
tullut riitaiseksi. Julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta koskeva hakemus on toimitettava hallinto-oikeudelle viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen vuoden alusta, jona
maksua on vaadittu tai maksuvelvollisuuden peruste on alkanut.
Hakemuksessa on sen lisäksi, mitä 28 §:ssä säädetään, ilmoitettava hallintoriidan kohteena oleva asia ja yksilöitävä riitaiset seikat. Hakemukseen on tarpeen mukaan liitettävä selvitys määräajan alkamisen ajankohdasta.
Hallintoriita pannaan vireille hakemuksella, joka toimitetaan asiassa toimivaltaiselle
hallinto-oikeudelle. Oikeutta hakemuksen tekemiseen ei erikseen määriteltäisi laissa,
sillä vain oikeussuhteen osapuoli saa yleensä vaatia ratkaisua sitä koskevaan tai siitä
aiheutuvaan riitaan. Sama lähtökohta koskee myös julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta
aiheutuvan hallintoriidan ratkaisua.
Yleiseksi määräajaksi hallintoriidan vireillepanolle ehdotetaan 1 momentissa viittä vuotta. Tämä määräaika on johdonmukainen siltä kannalta, että myös julkisen saatavan vanhentumisaika on verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 20 §:n mukaan
viisi vuotta ja saatavaa koskeva perustevalitus on tehtävä samassa määräajassa. Vaatimus hallintopäätöksessä olevan virheen korjaamiseksi on hallintolain 52 §:n mukaan
niin ikään esitettävä viiden vuoden kuluessa päätöksen tekemisestä. Myös purkuhakemuksen määräaika on viisi vuotta. Valmistelussa on ollut toisena vaihtoehtona määritellä hallintoriidan vireillepanon määräajaksi kolme vuotta, joka on velan vanhentumisesta
annetun lain (728/2003) mukainen yleinen velkojen vanhentumisaika. Tätä vanhentumisaikaa ei kuitenkaan sovelleta kaikkiin julkisoikeudellisiin velvoitteisiin.
Viiden vuoden määräaika lasketaan yleensä siitä, kun asia on tullut riitaiseksi. Riidan
alkamisajankohta riippuu käytännössä hallintoriita-asian luonteesta ja tilanteen yksityiskohdista. Esimerkiksi hallintosopimusta koskevan riidan voidaan yleensä katsoa alkavan, kun sopimuksen osapuoli esittää sopimukseen kohdistuvan vaatimuksen, jonka
toinen osapuoli kiistää. Muun julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen kohdistuvan riidan
voidaan katsoa alkavan, kun erimielisyys edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta on ensimmäisen kerran esitetty tai todettu. Hakemuksen tekijän on esitettävä selvitys siitä,
milloin hallintoriidan kohteena oleva erimielisyys on alkanut. Hallinto-oikeus kuitenkin
arvioi lain nojalla itsenäisesti, onko hakemus tehty määräajassa.
Myös julkisoikeudelliseen maksuvelvollisuuteen kohdistuvan hallintoriidan vireillepano
on välttämätöntä sitoa viiden vuoden määräaikaan, vaikka kyseessä ei olekaan verojen
ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa tarkoitettu julkinen saatava. Määräaika
alkaisi yleensä sitä seuranneen vuoden alusta, jona maksua on vaadittu. Jos maksuvelvollisuuden alkaminen on erikseen määritelty esimerkiksi sitomalla se eräpäivään, määräaika alkaisi tällaisesta perusteesta. Hakemuksen tekijän on esitettävä selvitys maksun
vaatimisesta, eräpäivästä tai muusta maksuvelvollisuuden alkamisen ajankohdasta.
Hallintoriidan vireillepanon määräaika on voitu laissa määritellä erikseen ja myös viittä
vuotta lyhyemmäksi. Esimerkiksi laitoshuollosta aiheutuvia kustannuksia koskeva hal-
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lintoriita on sosiaalihuoltolain 42 §:n mukaan pantava vireille kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun laitoshuoltoa on alettu antaa.
Hakemuksessa on 28 §:n 2 momentin mukaan ilmoitettava viranomainen, henkilö, yhteisö tai muu taho, johon vaatimus kohdistetaan. Hakemuksessa on myös yksilöitävä ja
perusteltava vaatimus, jolla tarkoitetaan ratkaisua tai toimenpidettä, josta hallintooikeuden tulisi päättää. Vaatimuksena voi olla esimerkiksi maksu- tai suoritusvelvollisuuden vahvistaminen. Tämän lisäksi hakemuksessa olisi 2 momentin mukaan yksilöitävä riittävän täsmällisesti hallintoriidan kohteena oleva asia ja siinä on myös määriteltävä riidanalaiset seikat. Hakemuksen tekijän tehtävänä on esittää selvitystä hakemuksensa tueksi.
Hallintoriidan käsittelyssä noudatetaan 32 §:n mukaan soveltuvin osin samoja menettelysäännöksiä kuin valituksen käsittelyssä. Hallinto-oikeuden toimivaltaa ja hallintoriitaasiassa tehtävää ratkaisua säännellään tarkemmin 87 §:ssä.
31 §. Toimivaltainen hallinto-oikeus hallintoriita-asiassa. Pykälässä määritellään hallinto-oikeus, johon hallintoriitaa koskeva hakemus on toimitettava ja jossa se on käsiteltävä. Kyseessä on siten oikeuspaikkaa eli forumia koskeva säännös.
Hallintoriita käsitellään 1 momentin mukaan yleensä hallinto-oikeudessa, jonka tuomiopiirissä on vaatimuksen kohteena olevan henkilön tai yhteisön kotipaikka. Jos valtio tai
kunta esimerkiksi perii hallintoriitamenettelyssä yksityiseltä henkilöltä tai yhteisöltä
takaisin lainvastaisesti suoritettua avustusta, maksuvelvollisuutta koskeva hakemus on
tehtävä henkilön tai yhteisön kotipaikan hallinto-oikeuteen, jossa se myös käsitellään.
Luonnollisen henkilön kotipaikka määräytyy yleensä väestötietojärjestelmän mukaan.
Yhteisön kotipaikka määräytyy yleensä sen sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen mukaan.
Mikäli hallintoriitamenettelyssä esitetään vaatimus valtiota vastaan, sitä koskeva hakemus voidaan 2 momentin mukaan käsitellä hakemuksen tekijän kotipaikan mukaan määräytyvässä hallinto-oikeudessa. Vaihtoehtona on esittää vaatimus valtion viranomaisen
päätoimipaikan mukaan määräytyvässä hallinto-oikeudessa. Hakemuksen tekijä päättää
itse, toimittaako hän hakemuksen kotipaikkansa hallinto-oikeuteen vai viranomaisen
päätoimipaikan hallinto-oikeuteen.
Pykälän 3 momentin mukaan kuntaan kohdistuva hakemus käsitellään kunnan sijainnin
mukaan määräytyvässä hallinto-oikeudessa. Esimerkiksi kuntien välinen maksuvelvollisuutta koskeva hallintoriita-asia käsitellään siinä hallinto-oikeudessa, jonka tuomiopiirissä maksuvaatimuksen kohteena oleva kunta sijaitsee. Samassa hallinto-oikeudessa
käsitellään myös kunnan mahdolliset vastavaatimukset. Kuntayhtymään kohdistuva
hallintoriita-asia käsitellään 1 momentin mukaan määräytyvässä hallinto-oikeudessa.
Jos kotipaikan tai päätoimipaikan mukaista hallinto-oikeutta ei ole mahdollista määritellä, hallintoriitaa koskeva hakemus tehdään 4 momentin mukaisesti Helsingin hallintooikeudelle. Eräissä laeissa on lisäksi erityissäännöksiä hallintoriita-asian oikeuspaikasta
(esimerkiksi sosiaalihuoltolain 51 §, kirkkolain 24 luvun 12 §). Tällaisia erityissäännöksiä sovelletaan yleissäännöksen sijasta.
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Toimivaltaisesta hallinto-oikeudesta muissa 28 §:ssä tarkoitetuissa hallintolainkäyttöasioissa ei säädettäisi erikseen. Sen määräytymisessä sovellettaisiin tästä pykälästä ilmeneviä lähtökohtia.
32 §. Valitusta koskevien säännösten soveltaminen. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan
otettavaksi tarpeelliset viittaukset valitusta koskeviin 2 ja 3 luvun säännöksiin. Myös
muun hallintolainkäyttöasian käsittelyssä voi olla tarpeen yhdistää asioiden käsittely
yhdelle hallinto-oikeudelle 14 §:n mukaisesti. Eräissä tilanteissa hallintotuomioistuimella voisi olla tarvetta antaa myös täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä 16 §:n mukaisesti. Lisäksi momenttiin ehdotetaan otettavaksi nimenomainen viittaus 24, 25 ja 27 §:ään,
joita voitaisiin soveltaa myös muun hallintolainkäyttöasioiden vireillepanossa.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla, että muun
hallintolainkäyttöasian käsittelyssä noudatetaan valitusta koskevia säännöksiä. Muun
hallintolainkäyttöasian käsittelyyn sovellettaisiin paitsi asian selvittämistä ja suullista
käsittelyä myös päätöksentekoa sekä tiedoksiantoa koskevia säännöksiä.
Muiden hallintolainkäyttöasioiden moninaisen luonteen vuoksi yleisiä menettelysäännöksiä voi olla tarpeen soveltaa eri tavoin. Esimerkiksi hallintoriita-asiassa, jossa on
kaksi asianosaista, voi tuomioistuimen selvittämisvelvollisuuden laajuus vaihdella valitusasian käsittelyyn nähden. Muita huomioon otettavia seikkoja on käsillä olevan oikeusriidan laatu ja osapuolten asema.

5 luku
Puhevalta ja avustajan tai asiamiehen käyttäminen
Tässä luvussa säädettäisiin lähinnä vajaavaltaisen ja edunvalvojan puhevallasta sekä
asiamiehen ja avustajan käytöstä oikeudenkäynnissä. Lukuun sisältyisivät myös säännökset asianosaisseuraannosta ja väliintulijasta hallintoprosessissa.
33 §. Puhevalta. Hallintolainkäyttölakiin ei sisälly yleissäännöstä puhevallan käyttämisestä hallintoprosessissa. Perussäännös puhevallasta olisi siten uusi hallintoprosessia
koskevassa laissa ja se olisi luonteeltaan informatiivinen. Mikäli puhevallasta ei ole
erityissäännöstä, määräytyy puhevalta perussäännöksen mukaan. Oikeudesta käyttää
puhevaltaa on tarvittaessa esitettävä selvitys.
Ehdotetun pykälän 1 momentissa säädettäisiin pääsääntö puhevallan käytöstä: jokainen
luonnollinen henkilö ja oikeushenkilö käyttää itse puhevaltaansa hallintoprosessissa.
Poikkeuksena tästä pääsäännöstä ovat vajaavaltaiset ja asiamies, joka valtuutuksensa
perusteella käyttää päämiehensä puhevaltaa asian käsittelyssä.
Pykälän 2 momentti koskisi oikeushenkilöiden puhevallan käyttämistä hallintoprosessissa. Oikeushenkilöitä ovat esimerkiksi osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt. Oikeushenkilöä edustavat hallintoprosessissa sen toimielimet, joille puhevallan käyttö on uskottu
esimerkiksi oikeushenkilöitä koskevissa erityissäännöksissä, yhtiöjärjestyksessä tai yhdistyksen säännöissä.
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Pykälän 3 momentti koskisi valtion ja kunnan puhevallan käyttämistä hallintoprosessissa.
Perustuslain 65 §:n mukaan yleistoimivalta valtion puhevallan käytöstä on valtioneuvostolla, jollei tehtäviä ole osoitettu muun viranomaisen toimivaltaan. Yleensä ministeriöt ja muut valtion viranomaiset käyttävät valtion puhevaltaa omalla toimialallaan. Puhevallan käyttäjästä voi lisäksi olla täsmällisempiä säännöksiä. Aluehallintovirastot sekä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset käyttävät valtion puhevaltaa toimialaansa
kuuluvissa asioissa, jollei toiminnallisesta ohjauksesta vastaavan ministeriön tai keskushallinnon viraston edustaja sitä tee. Aluehallintovirasto käyttää valtion puhevaltaa
myös asioissa, joissa toimivaltaista viranomaista ei ole erikseen määrätty.
Kunnan puhevallasta ja sen käyttämisestä säädetään kuntalaissa. Kunta-nimike kattaa
tässä yhteydessä myös muun muassa kuntayhtymät. Kunnan puhevaltaa tuomioistuimissa käyttää kunnanhallitus, jollei johtosäännössä kunnan puhevallan käytöstä toisin määrätä.
Pykälässä tarkoitettuja muita viranomaisia olisivat muun muassa Ahvenanmaan maakunta sekä eduskunnan virastot ja laitoksia Suomen Pankki, Kansaneläkelaitos, Kuntien
eläkevakuutus, useimmat yliopistot ja Työterveyslaitos.
34 §. Yleissäännös vajaavaltaisen puhevallasta. Ehdotettu pykälä sisältäisi yleissäännöksen siitä, että vajaavaltaisen puhevaltaa käyttää hänen edunvalvojansa, huoltajansa
tai muu laillinen edustajansa. Ehdotettu pykälä vastaisi sanamuodoltaan hallintolainkäyttölain 17 §:ää. Pykälä vastaisi sisällöltään oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 §:n 1
momenttia.
Holhoustoimesta annetun lain 2 §:n mukaan vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18vuotiasta henkilöä ja sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi. Muulla laillisella edustajalla tarkoitettaisiin esimerkiksi lapselle määrättyä
edunvalvojan sijaista tai kunnallista lautakuntaa, jos lapsi on otettu sosiaalihuollosta
vastaavan toimielimen huostaan lastensuojelulain (417/2007) perusteella tai maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain
(1269/2006) mukaista edustajaa.
Vajaavaltaisen oikeudesta käyttää puhevaltaa hallintoprosessissa säädettäisiin tämän
lain 35 §:ssä.
35 §. Vajaavaltaisen oikeus käyttää puhevaltaa. Pykälässä säädettäisiin niistä tilanteista,
jolloin vajaavaltaisella olisi oikeus ehdotetun lain 34 §:ssä tarkoitetusta yleissäännöksestä poiketen käyttää puhevaltaa itse tai laillisen edustajansa kanssa rinnakkain. Ehdotettu pykälä vastaisi sanamuodoltaan hallintolainkäyttölain 18 §:ää. Pykälä vastaisi sisällöltään oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 §:n 2 momenttia.
Pykälän 1 momentin mukaan vajaavaltaisella olisi oikeus käyttää yksinään puhevaltaa
sellaista tuloa tai varallisuutta koskevassa asiassa, jota hänellä on oikeus vallita. Holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 25 §:n mukaan vajaavaltaisella on oikeus määrätä
siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut, ja siitä, minkä

111
edunvalvoja on saman lain 38 §:n mukaisesti antanut hänen vallittavakseen. Tällaista
varallisuutta ovat muun muassa vajaavaltaisen tarpeisiin ja olosuhteisiin nähden kohtuulliset käyttövarat. Vajaavaltaisella on oikeus määrätä myös holhoustoimesta annetun
lain 25 §:ssä tarkoitetun omaisuuden tuotosta sekä siitä, mikä on tullut tällaisen omaisuuden sijaan.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin 18 vuotta täyttäneen vajaavaltaisen oikeudesta käyttää itse yksin puhevaltaansa henkilöään koskevassa asiassa. Puhevallan käyttämisen
edellytyksenä olisi, että vajaavaltainen kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Tällä
tarkoitetaan ymmärryskykyä, jota voidaan asian laatuun nähden pitää riittävänä kysymyksessä olevan edun valvomisen kannalta.
Pykälän 3 momentin mukaan 15 vuotta täyttäneellä alaikäisellä olisi hänen huoltajansa
tai muun laillisen edustajansa kanssa rinnakkainen puhevalta alaikäisen henkilöä tai
henkilökohtaista etua tai oikeutta koskevassa asiassa. Ilmaus ”erikseen” osoittaa, että
alaikäinen ja hänen laillinen edustajansa eivät ole sidottuja yhteistoimintaan, vaan kumpikin voi käyttää puhevaltaa omista lähtökohdistaan. Erityislaeissa on voitu asettaa muita ikärajoja alaikäisen puhevallan käytölle asiassa, joka koskee alaikäisen henkilöä tai
henkilökohtaista etua tai oikeutta. Lastensuojelulain 21 §:n mukaan kaksitoista vuotta
täyttäneellä lapsella on oikeus käyttää huoltajan tai muun laillisen edustajan ohella erikseen puhevaltaansa itseään koskevassa lastensuojeluasiassa. Vastaavasti mielenterveyslain 24 §:n 4 momentin (1423/2001) mukaan 12 vuotta täyttäneellä lapsella on oikeus
käyttää erikseen puhevaltaansa omaa tahdonvastaista hoitoaan sekä yhteydenpidon rajoittamista koskevassa asiassa muiden kyseisessä momentissa lueteltujen henkilöiden
puhevallan rinnalla.
36 §. Edunvalvojan oikeus käyttää puhevaltaa. Pykälässä säädettäisiin edunvalvojan
oikeudesta käyttää puhevaltaa hallintoprosessissa. Ehdotettu pykälä vastaisi sanamuodoltaan hallintolainkäyttölain 18 a §:ää sekä oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 1 a §:ää.
Holhoustoimesta annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaan sille, joka ei ole vajaavaltainen, voidaan määrätä saman lain säännöksiä noudattaen edunvalvoja, jos hän tarvitsee
tukea asioittensa hoitamisessa. Jos edunvalvojan määrääminen ei riitä turvaamaan hänen
etuaan, hänen toimintakelpoisuuttaan voidaan rajoittaa. Toimintakelpoisuuden rajoittamisesta säädetään holhoustoimesta annetun lain 18 §:ssä.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin edunvalvojan oikeudesta käyttää tuomioistuimessa
itsenäisesti puhevaltaa täysivaltaisen päämiehensä ohella asioissa, joissa edunvalvoja on
muutoinkin kelpoinen edustamaan päämiestään lain tai tuomioistuimen päätöksen mukaisesti. Päämiehen toimintakelpoisuutta ei olisi siis rajoitettu, mutta hänelle olisi määrätty edunvalvoja. Edunvalvojalla ja hänen päämiehellään olisi tällöin rinnakkainen puhevalta ja edunvalvojan puhevalta rajoittuisi asioihin, jotka kuuluvat hänen tehtäviinsä.
Niissä tilanteissa, kun päämiehellä ja hänen edunvalvojallaan on asiassa rinnakkainen
puhevalta, on mahdollista, että he tekevät prosessitoimia, jotka ovat ristiriidassa keskenään. Kun päämies on täysivaltainen, on lähtökohtana pidettävä sitä, että asia tutkitaan
ja ratkaistaan päämiehen prosessitoimien pohjalta. Sen tähden ehdotetaan, että päämiehen kantaa olisi ristiriitatilanteissa pidettävä ratkaisevana, jos päämies kykenee ymmär-
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tämään asian merkityksen. Jos tuomioistuin sitä vastoin havaitsee, että päämies ei kykene ymmärtämään asian merkitystä, puhevaltaa käyttäisi hänen puolestaan edunvalvoja.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä tapauksista, joissa päämiehen toimintakelpoisuutta on rajoitettu julistamatta häntä kuitenkaan vajaavaltaiseksi. Holhoustoimesta annetun lain 18 §:n 1 momentin mukaan rajoittaminen voi tapahtua joko siten, että päätösvalta tiettyjen oikeustoimien osalta siirretään kokonaan edunvalvojalle tai siten, että
päämies voi tehdä tiettyjä oikeustoimia ainoastaan yhdessä edunvalvojan kanssa. Ehdotetun momentin mukaan edunvalvoja käyttäisi yksin puhevaltaa hallintoprosessissa asiassa, josta päättämiseen päämiehellä ei ole kelpoisuutta. Päämies ja hänen edunvalvojansa käyttäisivät sitä vastoin yhdessä puhevaltaa, jos kysymys on asiasta, josta heidän
tulee yhdessä päättää. Jos tilanne viimeksi mainitussa tapauksessa olisi sellainen, että
päämies ei tilansa vuoksi kykene ymmärtämään asian merkitystä, edunvalvojan kantaa
olisi 1 momentissa ilmaistun periaatteen mukaisesti pidettävä ratkaisevana.
37 §. Päämiehen ja edunvalvojan tai huoltajan kuuleminen. Ehdotettu pykälä sisältäisi
säännöksen tuomioistuimen velvollisuudesta kuulla vajaavaltaista hallintoprosessissa
silloin, kun edunvalvoja, huoltaja tai muu laillinen edustaja käyttää vajaavaltaisen puolesta puhevaltaa.
Ehdotetun pykälän mukaan kuulemiseen olisi ryhdyttävä, jos se on tarpeen vajaavaltaisen edun vuoksi tai asian selvittämiseksi. Jos olisi ilmeistä, että vajaavaltainen ei kykene ymmärtämään asian merkitystä, kuuleminen olisi luonnollisesti tarpeetonta. Vastaavasti olisi kuultava myös edunvalvojaa, huoltajaa tai muuta laillista edustajaa niissä tapauksissa, joissa vajaavaltainen käyttää itse puhevaltaansa. Ehdotettu pykälä vastaisi
sanamuodoltaan hallintolainkäyttölain 19 §:ää. Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 3 §:ssä
säädetään vajaavaltaisen edunvalvojan, huoltajan tai muun laillisen edustajan kuulemisesta asiassa, jossa vajaavaltaisella on oikeus yksin käyttää puhevaltaansa. Oikeudenkäymiskaaren mukaan tuomioistuin voi kuulla edellä mainittuja henkilöitä, jos kuuleminen katsotaan vajaavaltaisen edun kannalta tarpeelliseksi. Ehdotettu pykälä olisi tältä
osin sanamuodoltaan oikeudenkäymiskaareen verrattuna velvoittavampi.
38 §. Edunvalvojan määrääminen oikeudenkäyntiä varten. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin niistä tilanteista, jolloin tuomioistuin määräisi viran puolesta edunvalvojan
käyttämään yksin asianosaisen puhevaltaa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa.
Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan edunvalvoja voitaisiin määrätä, jos tuomioistuin
havaitsee, että asianosainen on kykenemätön valvomaan etuaan heikentyneen terveydentilan tai muun erityisen syyn vuoksi. Vaikka säännös on kirjoitettu toimivaltasäännökseksi, on luonnollisesti selvää, että tuomioistuin on edellytysten täyttyessä velvollinen määräämään edunvalvojan. Heikentyneellä terveydentilalla tarkoitettaisiin esimerkiksi asianosaisen sairautta, henkisen toiminnan häiriintymistä tai muuta asianosaisen
terveydentilaan liittyvää syytä, jonka perusteella hän on kykenemätön valvomaan etuaan
oikeudenkäynnissä. Ehdotuksessa olisi uutta voimassa olevaan hallintolainkäyttölain 19
a §:ään verrattuna, että tuomioistuin voisi määrätä edunvalvojan oikeudenkäyntiä varten
muun erityisen syyn vuoksi. Muulla erityisellä syyllä tarkoitettaisiin tilannetta, jolloin
asianosainen ei voisi riittävästi valvoa valtuutetun toimintaa muusta kuin omasta terveydentilastaan johtuvasta syystä. Esimerkiksi ulkomaalaislain mukaisissa asioissa jo
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maasta poistunut tai maasta karkotettu voi tarvita edunvalvojan valvomaan etuaan hallintoprosessissa. Ehdotus olisi tämän vuoksi soveltamisalaltaan laajempi kuin hallintolainkäyttölain 19 a §:n 1 momentti ja oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 4 a §:ä, jotka
vastaavat sanamuodoltaan holhoustoimesta annetun lain 8 §:n 1 momenttia. Kyseisissä
lainkohdissa käytetään ilmaisua muu vastaava syy. Ehdotuksessa olisi kuitenkin kysymys edunvalvojan määräämisestä tiettyä oikeudenkäyntiä varten, joten puuttuminen
henkilön itsemääräämisoikeuteen ei olisi yhtä laajaa kuin edunvalvojan määrääminen
holhoustoimesta annetun lain perusteella voi olla. Ehdotettu säännös mahdollistaisi
osaltaan asian selvittämisen ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tilanteista, jolloin asianosaisen edunvalvoja on esteellinen tai ei muuten voi käyttää asiassa puhevaltaa. Käytännössä on esiintynyt tapauksia, joissa esimerkiksi edunvalvoja ja hänen alaikäinen päämiehensä ovat vastapuolia
tai muutoin eri asemassa olevia asianosaisia tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa.
Tällaisessa tapauksessa olisi tarpeettoman monimutkaista, että edunvalvojalle joudutaan
erillisessä menettelyssä määräämään sijainen oikeudenkäyntiasian hoitamista varten.
Tuomioistuin määräisi viran puolesta vireillä olevan asian yhteydessä edunvalvojalle
sijaisen oikeudenkäyntiä varten. Ehdotettu säännös mahdollistaisi osaltaan asian selvittämisen ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen. Se, milloin edunvalvoja
on esteellinen, ilmenee holhoustoimesta annetun lain 34 §:n 2—5 momentista. Muu
säännöksessä tarkoitettu este voi olla esimerkiksi sellainen edunvalvojan sairaus, jonka
vuoksi hän ei voi käyttää puhevaltaa asiassa. Ehdotettu momentti vastaisi sisällöltään
hallintolainkäyttölain 19 a §:n 1 momentissa säädettyä.
Erityissäännöksissä voi olla säädetty edunvalvojan määräämisestä. Lastensuojelulain
(417/2007) 22 §:n mukaan lapselle tulee lastensuojeluasiassa määrätä edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa, jos on perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja
voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa ja edunvalvojan määrääminen on tarpeen
asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi. Pykälän yksityiskohtaisten
perustelujen mukaan pykälää sovellettaisiin lastensuojeluasioissa siitä riippumatta, onko
asia vireillä sosiaaliviranomaisessa vai tuomioistuimessa.
Tuomioistuimen tulisi ennen 1 ja 2 momenteissa tarkoitettua edunvalvojan määräämistä
kuulla asiassa asianosaista tai mikäli kysymyksessä on alaikäinen asianosainen hänen
edunvalvojaansa, huoltajaansa tai muuta laillista edustajaansa. Jos olisi ilmeistä, että
asianosainen ei kykene ymmärtämään asian merkitystä, kuuleminen olisi luonnollisesti
tarpeetonta.
Pykälän 3 momentin mukaan tässä pykälässä tarkoitettu edunvalvojan määräys olisi
voimassa myös ylemmässä oikeusasteessa, jollei määräyksen antanut tuomioistuin toisin päätä. Ehdotetun 3 momentin ensimmäinen virke vastaisi asiallisesti hallintolainkäyttölain 19 a §:n 2 momenttia. Ehdotetun 3 momentin viimeisessä virkkeessä viitattaisiin edunvalvojan osalta holhoustoimesta annetun lain säännöksiin. Kyseinen virke
vastaisi hallintolainkäyttölain 19 a §:n 1 momentin viimeistä virkettä.
39 §. Asianosaisseuraanto. Lakiin ehdotetaan sisällytettäväksi säännös asianosaisseuraannosta. Oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 5 a §:ssä on säännös siitä, millä edellytyksillä oikeudenkäyntiin voi tulla mukaan henkilö, jolle kantaja tai vastaaja on luovuttanut

114
oikeutensa riidan kohteeseen oikeudenkäynnin aikana. Sen sijaan nykyisessä hallintolainkäyttölaissa ei ole säännöksiä siitä, että asianosaiseksi voi oikeudenkäynnin aikana
tulla alkuperäisen asianosaisen asemesta toinen henkilö. Käytännössä on kuitenkin katsottu, että asianosaisseuraanto on hallintolainkäytössäkin mahdollinen, mutta tästä on
vain vähän julkaistua oikeuskäytäntöä.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin asianosaisseuraannosta silloin, kun asianosainen
kuolee oikeudenkäynnin aikana. Tällöin lähtökohtana olisi, että hänen sijaansa tulisivat
hänen oikeudenomistajansa. Tämä ei kuitenkaan olisi ehdoton sääntö. Siitä voitaisiin
poiketa asian laadun perusteella silloin, kun oikeudenkäynnin kohde on sillä tavoin
henkilökohtainen, ettei perillisillä ole oikeudenkäyntiin oikeudellista intressiä. Nykyisinkin tätä arvioidaan käytännössä tapauskohtaisesti (ks. esim. vammaispalvelulain
mukaista kuljetuspalvelua koskeva KHO 2008 taltio 3033 ja asunnon muutostöiden
korvaamista vammaispalvelulain mukaisena tukitoimena koskeva KHO 2008 taltio
3034).
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin asianosaisseuraannosta tilanteissa, joissa oikeudenkäynti koskee omistusoikeuden tai muun oikeuden käyttämistä ja tämä oikeus siirtyy
oikeudenkäynnin aikana toiselle. Tällöin oikeuden uusi omistaja tulisi alkuperäisen sijaan, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sama koskisi tilannetta, jossa valitusoikeus
riippuu omistus- tai muusta oikeudesta. Säännös voisi tulla sovellettavaksi esimerkiksi
rakennuksen tai kiinteistön käyttöön liittyvissä asioissa. Tämänkin momentin soveltamiseen liittyisi tilannekohtaista harkintaa (ks. esim. rakennusvalvonta-asiaa koskeva KHO
1976 taltio 49).
40 §. Väliintulija. Hallintolainkäyttölakiin ei nykyisin sisälly säännöksiä väliintulosta
eikä viittauksia väliintuloa koskeviin oikeudenkäymiskaaren säännöksiin. Oikeudenkäymiskaaressa varsinaisella väliintulolla tarkoitetaan nykyisin ns. sivuväliintuloa, jossa
ulkopuolinen henkilö tulee mukaan oikeudenkäyntiin tukemaan asianosaista. Hallintolainkäytössäkin syntyy tilanteita, joissa oikeudenkäynnissä annettava ratkaisu koskee
myös muun kuin oikeudenkäynnissä osapuolena olevan oikeutta. Selkeyden vuoksi olisi
perusteltua sisällyttää lakiin säännökset väliintulijasta hallintolainkäytössä. Ehdotetut
säännökset perustuisivat pääosin oikeudenkäymiskaaren 18 luvun 8–10 §:n säännöksiin.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin siitä, että jos oikeudenkäynnissä päätetään asiasta,
joka koskee myös muun kuin oikeudenkäynnissä osapuolena olevan oikeutta, etua tai
velvollisuutta, tuomioistuin voisi päättää, että hän saa osallistua oikeudenkäyntiin väliintulijana. Tuomioistuin voisi päättää väliintulosta missä tahansa oikeudenkäynnin
vaiheessa.
Väliintulija voi tulla mukaan oikeudenkäyntiin vain omasta aloitteestaan. Tuomioistuimen tehtävänä on ratkaista, onko sivullisella riittävä väliintulointressi, jotta hän voi tulla
mukaan oikeudenkäyntiin väliintulijana. Tämän intressin tulee liittyä riittävän konkreettisesti kyseessä olevaan oikeudenkäyntiin. Väliintulijana olisi tavallisesti yksityinen
taho, mutta sinänsä ei olisi estettä sille, ettei väliintulijana voisi olla myös viranomainen.

115
Oikeuskäytännöstä voidaan mainita esimerkkinä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisu 21.10.2003 (dnro 03/0548/2), jossa määräalan myyjällä katsottiin olevan sivuväliintulijan asema valitusasiassa, joka koski poikkeamishakemusta omakotitalon rakentamiseksi määräalalle. Vaikka määräalan kauppakirjaan sisältyi poikkeamisluvan myöntämistä koskeva purkava ehto, kielteinen poikkeamispäätös ei vaikuttanut määräalan
myyjän oikeuteen välittömästi. Myyjällä ei siten ollut valitusoikeutta asiassa, mutta hänellä oli väliintulijana oikeus esittää perusteluja poikkeamisluvan hakijan valituksen
tueksi.
Vanhemmasta oikeuskäytännöstä voidaan mainita esimerkiksi ratkaisu KHO 1979 II
144, jossa öljy-yhtiöllä, joka ei omistanut eikä hallinnut huoltoasemakiinteistöä, oli oikeus esiintyä sivuväliintulijana huoltoaseman omistajan valittaessa tie- ja vesirakennushallituksen liittymissuunnitelmapäätöksestä.
Sen, joka haluaa osallistua väliintulijana oikeudenkäyntiin, on pyydettävä sitä tuomioistuimelta. Pyyntö on yleensä kirjallinen mutta suullisessa käsittelyssä se voidaan tehdä
myös suullisesti. Tuomioistuin kuulee oikeudenkäynnin osapuolia pyynnön johdosta.
Pyynnön hyväksyminen ei kuitenkaan edellytä asianosaisten suostumusta. Jos tuomioistuin hylkää väliintulopyynnön, siitä tehdään erillinen päätös, johon hakija saa hakea
erikseen muutosta.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin väliintulijan asemasta oikeudenkäynnissä. Lähtökohtana olisi, että hän voisi toimia oikeudenkäynnissä osapuolen tavoin. Säännös vastaisi keskeiseltä sisällöltään oikeudenkäymiskaaren 18 luvun 10 §:n 1 momenttia. Väliintulija voisi ryhtyä kaikkiin sellaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat omiaan edistämään
sen asianosaisen etua, jota hän tukee. Hän voisi esimerkiksi itsenäisesti esittää todistelua
asiassa. Hän ei kuitenkaan voisi määrätä oikeudenkäynnin kohteesta, joten hän ei voisi
luopua asianosaisen esittämästä vaatimuksesta eikä myöntää vastapuolen vaatimusta.
Väliintulijan asema oikeudenkäynnissä olisi kuitenkin asianosaisen asemaa rajatumpi,
sillä hän ei saisi esittää vaatimusta, joka on ristiriidassa osapuolen esittämien vaatimusten kanssa eikä hakea muutosta tuomioistuimen päätökseen muutoin kuin osapuolen
ohella. Väliintulijaa voitaisiin yleensä kuulla oikeudenkäynnissä todistajana. Todistajana ei kuitenkaan voitaisi kuulla ns. itsenäistä väliintulijaa, jonka oikeudelliseen asemaan
oikeudenkäynnissä annettava ratkaisu vaikuttaisi välittömästi samalla tavoin kuin jos se
olisi annettu oikeudenkäynnissä, jossa hän itse olisi ollut osapuolena.
41 §. Asiamies ja avustaja. Ehdotetun pykälän 1 momentista ilmenisi ensinnäkin oikeudenkäynnin osapuolen oikeus käyttää asiamiestä tai avustajaa. Ehdotus olisi tältä osin
sanamuodoltaan laajempi kuin hallintolainkäyttölain 20 §:n 1 momentin ensimmäinen
virke ja oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 1 §:n 1 ja 3 momentti, joiden mukaan asianosainen saa käyttää asiamiestä ja avustajaa. Sanamuodon laajentaminen on tarpeen selkeyden vuoksi, koska myös esimerkiksi valituksen kohteena olevan päätöksen tehnyt
viranomainen voi käyttää oikeudenkäynnissä avustajaa tai asiamiestä. Käytännössä näin
on tapahtunutkin muun muassa lastensuojelulain mukaisissa asioissa ja palvelussuhdeturvaa koskevissa asioissa. Velvollisuus saapua henkilökohtaisesti paikalle rajoittaa
oikeutta käyttää asiamiestä. Mikäli oikeudenkäynnin osapuoli on esimerkiksi kutsuttu
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henkilökohtaisesti asiassa järjestettävään suulliseen käsittelyyn, hän ei voi käyttää asiamiestä, mutta sen sijaan hänellä voi olla avustaja suullisessa käsittelyssä.
Ehdotetun momentin toisessa virkkeessä säädettäisiin asiamiehen ja avustajan yleisestä
kelpoisuudesta. Säännös vastaisi sanamuodoltaan hallintolainkäyttölain 20 §:n 1 momentin toista virkettä. Sisällöltään se vastaisi myös oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2
§:n säännöstä. Asianajajalla tarkoitettaisiin Suomen Asianajajaliiton jäsentä, joka on
merkitty asianajajaluetteloon. Suomalaiseen asianajajaan rinnastettaisiin henkilö, joka
saa harjoittaa asianajajan tointa jossakin muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa.
Muulta asiamieheltä tai avustajalta kuin asianajajalta edellytettäisiin, että hän on rehellinen ja muuten toimeen sopiva ja kykenevä henkilö, joka hallitsee itseään ja omaisuuttaan. Asiamiehenä ja avustajana toimiminen ei siten edellyttäisi oikeustieteellisen tutkinnon suorittamista. Muu asiamies voisi olla myös ulkomaalainen. Mikäli avustaja
määrätään oikeusapulain nojalla, hänen on kuitenkin oikeusapulain 8 §:n ja oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan oltava asianajaja tai oikeustieteen
kandidaatin tutkinnon suorittanut henkilö. Oikeustieteen kandidaatin tutkintoa vastaava
tutkinto on nykyiseltä nimeltään oikeustieteen maisterin tutkinto.
Oikeudenkäyntiasiamiesten ja -avustajien kelpoisuusehtojen uudistamista on selvitetty
oikeudenkäyntiavustajatyöryhmässä, jonka mietintö valmistui marraskuussa 2009 (Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta. Oikeusministeriön työryhmämietintö
2009:17). Työryhmä ehdotti muun muassa uutta lupajärjestelmää oikeudenkäyntiasiamiehille ja -avustajille. Yleisissä tuomioistuimissa voisi oikeudenkäyntiasiamiehenä tai
-avustajana toimi vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Vastaava vaatimus ulotettaisiin myös lastensuojeluasioihin hallintooikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Asiamiehen tai avustajan kelpoisuus on menettelyn ehdoton edellytys, joka tuomioistuimen on viran puolesta todettava. Jos tuomioistuin toteaa, että asiamieheltä tai avustajalta puuttuu kelpoisuus, tämä on pyrittävä korjaamaan varaamalla asianosaiselle tilaisuus hankkia uusi asiamies tai avustaja.
Ehdotetun pykälän 2 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan tuomari tai esittelijä ei
saisi toimia asiamiehenä tai avustajana lukuun ottamatta omaa ja läheisensä asiaa. Säännös vastaisi asiallisesti oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 3 §:n 2 momenttia, johon viitataan voimassa olevan hallintolainkäyttölain 20 §:n 3 momentissa. Tuomarilla tarkoitetaan tässä yhteydessä myös tuomioistuimen asiantuntijajäseniä ja intressiedustajia. Läheisellä tarkoitettaisiin ehdotetun lain 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja läheisiä. Tuomarin tai esittelijän kielto toimia asiamiehenä tai avustajana koskisi myös muuta hallintotuomioistuinta kuin omaa tuomioistuinta.
Asiamiehenä tai avustajana ei saisi 2 momentin viimeisen virkkeen mukaan toimia
myöskään se, joka on osallistunut asian käsittelyyn tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa tai ollut siinä vastapuolen asiamiehenä ja avustajana. Säännös vastaisi asiallisesti hallintolainkäyttölain 20 §:n 2 momentin viimeistä virkettä ja oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 3 §:n 3 momentin viimeistä virkettä. Selkeyden vuoksi pykälään ehdotetaan otettavaksi maininta osallistumisesta asian käsittelyyn tuomioistuimessa. Tuo-
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mioistuimella tarkoitetaan tässä muitakin tuomioistuimia kuin sitä, jossa kyseessä oleva
oikeudenkäynti on vireillä.
Toisena erityisenä kelpoisuusvaatimuksena 2 momentin viimeisessä virkkeessä olisi se,
ettei henkilö ole toiminut samassa asiassa vastapuolen asiamiehenä tai avustajana. Vastapuolella tarkoitetaan menettelyssä asianosaisena ollutta henkilöä, jolla on ollut asiassa
ajettavanaan sellaisia etuja, jotka ovat ristiriidassa toisen asianosaisen etujen kanssa.
Lisäksi momentissa viitattaisiin oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 3 §:n 3 momenttiin.
Sen mukaan asiamiehenä tai avustajana ei saa toimia se, joka on asiaa käsittelevän tuomarin läheinen oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Ehdotetun pykälän 3 momentissa säädettäisiin tilanteista, jolloin tuomioistuin voi kieltää asiamiestä tai avustajaa toimimasta asiamiehenä yksittäisessä asiassa siinä tuomioistuimessa. Säännös vastaisi asiallisesti oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 10 a §:n 1 momentin ensimmäistä virkettä ja 2 momenttia. Asiamies tai avustaja olisi tehtäväänsä
sopimaton, jos hän osoittautuisi epärehelliseksi, ymmärtämättömäksi tai taitamattomaksi taikka jos hänet havaitaan toimeensa muutoin sopimattomaksi. Kiellosta olisi ilmoitettava päämiehelle ja varattava tälle tilaisuus uuden asiamiehen tai avustajan hankkimiseen. Tuomioistuin voisi myös kieltää asiamieheltä tai avustajalta oikeuden enintään
kolmen vuoden aikana toimia siinä tuomioistuimessa asiamiehenä tai avustajana. Tältä
osin momentissa viitattaisiin oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 10 a §:n 1 momenttiin.
42 §. Asiamiehen valtuutus. Ehdotettu pykälä koskisi asiamiehen valtuutusta ja sen
muotoa. Uutena pykälään 2 momenttiin otettaisiin säännös, jonka mukaan valtakirjaa ei
tarvitsisi esittää, jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa. Muilta osin ehdotus vastaisi asiallisesti hallintolainkäyttölain 21 §:ää.
Ehdotetun pykälän 1 momentti sisältäisi pääsäännön asiamiehen velvollisuudesta esittää
valtakirja hallintoprosessissa. Oikeus käyttää puhevaltaa hallintoprosessissa on prosessinedellytys, joka tuomioistuimen tulee tutkia viran puolesta. Mikäli valtuutus on epäselvä, asiamiehelle ei voitaisi esimerkiksi antaa salassa pidettäviä tietoja ennen kuin
riittävä selvitys valtuutuksen voimassaolosta on toimitettu. Lähtökohtaisesti valtakirja
tulisi liittää valituskirjelmään. Valtakirjalla tarkoitetaan kirjallista valtuutusta. Tavallisimmin valtakirja on muodoltaan avoin asianajovaltakirja. Tietyn jutun hoitamista varten voidaan laatia myös yksilöity valtakirja ja nimetä juttua hoitava asiamies. Yleisvaltakirjalla puolestaan valtuutetaan henkilö hoitamaan toisen puolesta useita juttuja tai
kaikki hänen oikeusriitansa. Valtakirja olisi allekirjoitettava, koska muuten valtuutuksen
antamisesta ei voitaisi varmistua. Valtakirjalla tarkoitettaisiin myös oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 4 §:n 2 momentin mukaista oikeushenkilön antamaa valtuutusta, joka
ilmenee erillisenä määräyksenä tai pöytäkirjanotteena.
Oikeudenkäyntiasiamiesten ja -avustajien kelpoisuusehtojen uudistamista selvittänyt
oikeudenkäyntiavustajatyöryhmä (Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta.
Oikeusministeriön työryhmämietintö 2009:17) ehdotti, että luvan saaneen oikeudenkäyntiasiamiehen ei pääsääntöisesti tarvitsisi esittää valtakirjaa.
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Asiakirja voidaan toimittaa tuomioistuimelle myös sähköisesti esimerkiksi telefaksina
tai skannattuna viestinä. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain
(13/2003) 9 §:n 2 momentin mukaan, jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Viranomainen voi kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos viranomaisella
on aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta.
Ehdotetun pykälän 1 momentin viimeisen virkkeen mukaan valtakirjan puuttuessa sen
esittämiseen olisi tarvittaessa varattava tilaisuus. Täydennysmenettelyyn olisi ehdotuksen mukaan ryhdyttävä ainoastaan, jos se olisi tarpeellista. Esimerkiksi jos asiamies ei
ole esittänyt valtakirjaa tai jos valtakirja on jollain tavoin puutteellinen, ei täydennysmenettelyyn tarvitsisi ryhtyä, jos muuten on käynyt selväksi, että asiamiehellä on asiassa pätevä valtuutus. Ehdotuksen mukaan tuomioistuimella olisi mahdollisuus harkintansa mukaan jatkaa asian käsittelyä, kunnes valtuutus esitetään.
Ehdotetun pykälän 2 momentissa olisi säännökset niistä tilanteista, jolloin valtakirjaa ei
pääsäännöstä poiketen tarvitsisi esittää, ellei tuomioistuin erikseen niin määrää. Päämies
on voinut ensinnäkin antaa valtuutuksen suullisesti tuomioistuimessa. Toiseksi valtakirjaa ei tarvitsisi esittää, jos asiamies olisi toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa esimerkiksi viranomaisessa tai aiemmassa muutoksenhakuasteessa tai
ylemmässä muutoksenhakuasteessa, josta asia on palautettu tuomioistuimeen uudelleen
käsiteltäväksi. Käytännössä esimerkiksi ulkomaalaislain mukaisissa asioissa on ollut
tilanteita, joissa päämies on poistunut Suomesta ennen kuin asia on käsitelty kaikissa
oikeusasteissa. Tällaisissa tilanteissa uuden valtakirjan saaminen päämieheltä voi olla
vaikeaa ja sen edellyttäminen saattaa hankaloittaa asian hoitamista. Tuomioistuin voisi
kuitenkin aina vaatia valtakirjan esittämistä, jos asiassa ilmenisi, että valtuutus on epäselvä. Myöskään asianajajan ja yleisen oikeusavustajan ei tarvitsisi esittää valtakirjaa.
Tuomioistuin voisi vaatia asiamiehenä toimivaa asianajajaa tai yleistä oikeusavustajaa
esittämään valtakirjan esimerkiksi silloin, kun samassa asiassa asianosaisen puolesta
esiintyy uusi asiamies.
Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan asiamies ei saisi ilman päämiehen suostumusta
siirtää toiselle henkilölle valtuutusta, joka on annettu nimetylle henkilölle. Säännös korostaisi päämiehen oikeutta ja mahdollisuutta valvoa asiansa hoitamista. Säännös vastaisi oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 7 §:n 1 momentin jälkimmäistä virkettä.
43 §. Asiamiehen salassapitovelvollisuus. Ehdotettu pykälä olisi uusi ja siinä avattaisiin
voimassa olevan hallintolainkäyttölain 20 §:n 2 momenttiin sisältyvä viittaussäännös
oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 17 §:ään, jossa säädetään asiamiehen, avustajan ja näiden apulaisen salassapitovelvollisuudesta.
Salassapitoa koskeva yleinen säännöstö sisältyy viranomaisen toiminnan julkisuudesta
annettuun lakiin (621/1999, julkisuuslaki). Asianosaista, hänen edustajaansa ja avustajaansa koskevasta vaitiolovelvollisuudesta ja salassa pidettävän tiedon hyväksikäyttökiellosta siltä osin kuin on kysymys tiedosta, joka koskee muita kuin asianosaista itseään, säädetään julkisuuslain 23 §:ssä.
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Ehdotetun pykälän 1 momentissa säädettäisiin asiamiehen ja avustajan salassapitovelvollisuudesta. Asiamies tai avustaja ei saisi ilman päämiehen lupaa ilmaista eikä käyttää
omaksi tai toisen hyödyksi päämiehen hänelle asian hoitamista varten uskomaa luottamuksellista tietoa eikä muutakaan tällaista tietoa, jonka hän on saanut tehtävänsä hoitamista varten. Säännös koskisi kaikkia asiamiehiä ja avustajia hallintoprosessissa siitä
riippumatta, ovatko he asianajajia tai muita lakimiehiä tai onko heillä oikeustieteellistä
koulutusta. Se koskisi myös sellaista asiamiestä tai avustajaa, joka toimii tilapäisesti
asiamiehen tai avustajan tehtävissä hallintoprosessissa sekä myös sellaista asiamiestä,
joka on saanut päämieheltään tietoja toimeksiantoa varten, vaikkei ole itse hoitanutkaan
asian oikeuskäsittelyä.
Kysymyksessä olevien luottamuksellisten asioiden piiri olisi tarkoitettu hyvin laajaksi,
mikä on luonnollista kun otetaan huomioon asiamiehen tai avustajan ja päämiehen välinen luottamuksellinen suhde. Se koskisi periaatteessa kaikkia päämiehen luottamuksellisesti antamia tietoja tai muuta tällaista tietoa, jonka asiamies on saanut tehtävänsä hoitamista varten. Salassapitovelvollisuus ei koskisi kuitenkaan yleisesti tunnettuja seikkoja, vaikka asiamies olisi saanut ne tietoonsa päämieheltään. Käsitteen tulkinnassa voidaan käyttää apuna julkisuuslain salassapitosäännöksiä, vaikka luottamuksellinen tieto
voi tarkoittaa muutakin tietoa kuin julkisuuslaissa tarkoitettuja salassa pidettäviä tietoja.
Muulla tiedolla, jonka asiamies tai avustaja on saanut tehtävänsä hoitamista varten, tarkoitettaisiin tässä yhteydessä esimerkiksi asiaa käsittelevältä tai asiaa käsitelleeltä viranomaiselta saatuja tietoja tai tietoja joita asiamies tai avustaja on hankkinut päämiehen lukuun muilta viranomaisilta ja yksityisiltä. Asiamies tai avustaja ei saisi ilman
päämiehensä lupaa ilmaista tai käyttää omaksi tai toisen hyödyksi tällaista tietoa
Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettu salassapitovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto koskisivat myös asian käsittelyssä käytettävää tulkkia, kääntäjää sekä muuta henkilöä, joka toimeksiannosta tai muutoin osallistuu päämiehen asian
hoitamiseen. Muulla henkilöllä tarkoitettaisiin tässä yhteydessä esimerkiksi asianajotoimiston avustavaa henkilökuntaa tai henkilöä, jonka asiamies toimeksiannollaan valtuuttaa suorittamaan joitakin asian kannalta tarpeellisia tehtäviä, kuten laatimaan asiantuntijalausunnon.
Ehdotetun pykälän 3 momentti sisältäisi viittauksen rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §:n ja 40
luvun 5 §:n säännöksiin salassapitovelvollisuuden rikkomisesta. Ehdotettu momentti
vastaisi sanamuodoltaan oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 17 §:n 2 momenttia.

6 luku
Asian käsittely ja selvittäminen
Tässä luvussa säädettäisiin asian käsittelystä ja selvittämisestä hallintotuomioistuimessa. Ennen kuin asia voidaan sisällöllisesti käsitellä, tuomioistuimen on arvioitava, täyttääkö asian vireillepano sille laissa asetetut vaatimukset. Jos jokin asian vireilletulon
edellytys eli prosessinedellytys puuttuu, hallintotuomioistuin ei voi tutkia asiaa. Tällaisia prosessinedellytyksiä ovat esimerkiksi tuomioistuimen toimivaltaisuus, valitusajan
noudattaminen ja se, että valittajalla on oikeus tehdä valitus. Jos prosessinedellytykset
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eivät täyty, valitus jätetään tutkimatta. Tällöin eivät tämän luvun säännökset tule sovellettaviksi asian käsittelyssä.
Kun asia on tullut asianmukaisesti vireille hallintotuomioistuimessa, hallintotuomioistuimen on huolehdittava, että asia tulee selvitetyksi. Velvollisuus selvityksen esittämiseen kuuluu kuitenkin ensisijaisesti osapuolille. Tuomioistuimen tehtävänä on johtaa
oikeudenkäynnin kulkua niin, että päätös voi perustua mahdollisimman luotettavaan ja
paikkansa pitävään tietoon. Koska oikeudenkäynnin tavoitteena on aineelliseen totuuteen perustuva päätös, se voi edellyttää, että tuomioistuin hankkii selvitystä myös omaaloitteisesti. Etenkin prosessin tasapuolisuuden toteuttaminen voi edellyttää selvityksen
hankkimista viran puolesta.
Luvussa määritellään asian pääasialliset käsittelytavat, käsittelyn keskeiset vaiheet ja
erityiset selvityksen hankkimismenettelyt. Asia käsitellään yleensä kirjallisesti, mutta
selvitystä voidaan hankkia myös suullisessa menettelyssä. Keskeisiä vaiheita valituksen
käsittelyssä ovat viranomaisen vastaus ja asianosaisen kuuleminen vaatimuksista ja asian käsittelyssä esitetystä selvityksestä. Selvitystä voidaan hankkia myös katselmuksella
ja tarkastuksella. Luvussa säädettäisiin myös tuomioistuimen oikeudesta saada tietoja
viranomaisilta ja yksityisiltä sekä oikeudenkäynnin kielestä, laillisen esteen merkityksestä ja järjestyksenpidosta oikeudenkäynnissä.
44 §. Käsittelytavat. Asian käsittely hallintotuomioistuimessa on yleensä kirjallista. Selvyyden vuoksi tämä vakiintunut pääsääntö ilmaistaisiin 1 momentissa. Kirjallinen käsittely perustuu oikeudenkäyntiasiakirjoihin. Käsittelyn perustana ovat valitus ja sen kohteena oleva viranomaisen päätös. Lisäksi tuomioistuin pyytää päätöksen tehneeltä viranomaiselta yleensä vastauksen valituksessa esitettyihin vaatimuksiin (48 §). Oikeudenkäynnin osapuolet voivat myös toimittaa selvitystä sekä esittää vaatimuksia ja kannanottoja kirjallisessa muodossa, johon yleensä rinnastuu sähköisessä muodossa toimitettu aineisto. Tuomioistuin voi oma-aloitteisestikin hankkia selvitystä. Ennen asian
ratkaisua asianosaiselle on vielä varattava tilaisuus tulla kuulluksi oikeudenkäyntiaineistosta (47 §).
Hallintotuomioistuin voi 2 momentin mukaan täydentää kirjallista käsittelyä järjestämällä suullisen valmistelun, suullisen käsittelyn, katselmuksen tai tarkastuksen. Suullisessa
menettelyssä selvitystä voidaan hankkia kuulemalla muun muassa asianosaisia ja todistajia. Katselmus ja tarkastus mahdollistavat myös erilaisten aistihavaintojen tekemisen.
Näiden kirjallista käsittelyä täydentävien käsittelytapojen edellytyksistä ja sisällöstä
sekä niissä noudatettavasta menettelystä säädettäisiin tarkemmin 52–57 §:ssä.
45 §. Asian selvittäminen. Pykälässä säädettäisiin pääpiirteissään hallintotuomioistuimen ja oikeudenkäynnin osapuolten tehtävät asian selvittämisessä. Pykälässä olisi edelleen lähtökohtana virallisperiaate niin kuin nykyisessäkin laissa. Pykälän 1 ja 2 momentti vastaavat sisällöltään asiallisesti hallintolainkäyttölain 33 §:ää, eikä niiden tarkoituksena ole muuttaa nykyisen sääntelyn perusteita. Sen sijaan 3 momentti sisältää
uuden säännöksen oikeudenkäynnin osapuolten myötävaikutusvelvollisuudesta. Siinä
säädettäisiin lisäksi oikeudenkäynnin osapuolena olevan viranomaisen toiminnan perusteista edellyttämällä viranomaisen toimivan myös oikeudenkäynnin osapuolena tasapuolisesti ja objektiivisesti.
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Pykälän 1 momentti sisältää yleissäännöksen, jonka mukaan hallintotuomioistuimen on
huolehdittava siitä, että asia tulee selvitetyksi. Säännös edellyttää tuomioistuimen huolehtivan prosessin johtamisesta niin, että asia voidaan selvittää asianmukaisesti ja riittävästi. Prosessinjohdon tavoitteena on huolehtia siitä, että asian ratkaisuun vaikuttavat
tosiseikat voidaan selvittää ennen asian ratkaisua. Mikäli oikeudenkäynnin osapuolet
eivät ole esittäneet riittävästi selvitystä, tuomioistuimen on tarvittaessa ohjattava osapuolet esittämään puuttuvaa selvitystä.
Yleistä huolehtimisvelvollisuutta toteuttaessaan hallintotuomioistuimen on varmistettava, että oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin menettelylliset vaatimukset toteutuvat asian käsittelyssä. Tuomioistuimen on kohdeltava oikeudenkäynnin osapuolia tasapuolisesti ja huolehdittava siitä, että oikeudenkäynnissä toteutuu vastavuoroisuuden vaatimus. Tasapuolisuus (equality of arms) edellyttää, että osapuolilla on tasaveroiset mahdollisuudet osallistua oikeudenkäyntiin. Sitä toteuttaa myös vastavuoroisuuden vaatimus, jonka keskeisenä sisältönä on asianosaisen riittävä kuuleminen kaikesta oikeudenkäyntiaineistosta. Hallintotuomioistuimen päätös ei siten voi perustua selvityksiin tai
vaatimuksiin, joita asianosainen ei ole saanut tietoonsa ja joita hän ei ole voinut kommentoida.
Huolehtimisvelvollisuuden toteuttaminen voi edellyttää lisäselvityksen saamista. Se voi
olla tarpeen etenkin, jos viranomaisen vastauksen ja asianosaisen kuulemisen jälkeen
tuomioistuin arvioi, että asia on edelleen epäselvä tai muuten puutteellisesti selvitetty.
Tuomioistuimen tehtävänä on tällaisessa tilanteessa ilmoittaa osapuolille, miltä osin
asiassa on edelleen epäselvyyttä ja varata tilaisuus selvitysten täydentämiseen. Jos asiaa
ei osapuolten esittämän lisäselvityksenkään perusteella saada riittävästi selvitetyksi,
hallintotuomioistuin voi hankkia selvitystä myös omatoimisesti, viran puolesta. Tällainen omatoiminen selvityksen hankkiminen rajoittuu valituksen kohteena oleviin oikeudellisiin kysymyksiin. Tuomioistuin arvioi viran puolesta myös, onko asian ratkaisemiseksi aihetta pyytää ennakkoratkaisu Euroopan unionin tuomioistuimelta.
Tuomioistuimen oma-aloitteisen selvitysvelvollisuuden perusteita säännellään erityisesti
2 momentissa. Tuomioistuimella on säännöksen mukaan velvollisuus hankkia selvitystä
viran puolesta siinä laajuudessa kuin käsittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja
asian laatu edellyttävät. Tuomioistuin voi toteuttaa tätä velvollisuuttaan muun muassa
pyytämällä tietoja viranomaiselta, esittämällä osapuolille kysymyksiä sekä järjestämällä
suullisen käsittelyn ja kutsumalla siihen kuultavaksi todistajia sekä toimittamalla katselmuksen tai tarkastuksen.
Säännös kirjaa osaltaan myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusvaatimuksiin
kuuluvat tasapuolisuuden ja vastavuoroisuuden vaatimukset. Tuomioistuimen omaaloitteinen selvitysvelvollisuus on laajempi muun muassa silloin, kun yksityinen asianosainen on käytännössä viranomaista heikommassa asemassa tai päätöksellä on erityisen suuri merkitys asianosaisen oikeusturvan kannalta. Tilanne voi olla tällainen, kun
oikeudenkäynti koskee perusoikeuden toteuttamista, vajaavaltaisen asemaa tai sosiaalietuutta. Mikäli taas osapuolet ovat tosiasiassa samanveroisessa asemassa, hallintotuomioistuimella ei välttämättä ole aihetta hankkia selvitystä oma-aloitteisesti. Samoin
tuomioistuimen käsitellessä esimerkiksi kunnallisvalitusta tai hallintoriita-asiaa sen ak-
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tiivinen selvitysvelvollisuus on yleensä suppea, joskin asianosaisen oikeusturvan toteuttaminen voi edellyttää myös aktiivista selvityksen hankkimista.
Myös prosessin osapuolilla – käytännössä yleensä valittajalla ja päätöksen tehneellä
viranomaisella – on velvollisuus osallistua selvityksen esittämiseen. Valittajalla on 19
§:n mukaan velvollisuus esittää valituksessaan vaatimustensa perustelut eli seikat, joiden vuoksi päätös olisi osaksi tai kokonaan kumottava tai sitä olisi muutettava. Toisaalta 48 §:n mukaan päätöksen tehneen viranomaisen on tuomioistuimen pyynnöstä vastattava asianosaisen esittämiin vaatimuksiin ja esitettävä käsityksensä myös esitetystä selvityksestä.
Hallintotuomioistuimen huolehtimis- ja selvitysvelvollisuus eivät siten merkitse, että
tuomioistuin hankkii itse tarvittavan selvityksen. Lähtökohtana on sen sijaan nykyiseen
tapaan, että oikeudenkäynnin osapuolten on yleensä esitettävä ne tosiseikat ja selvitykset, jotka tukevat heidän vaatimuksiaan tai vastavaatimuksiaan. Hallintoprosessissa ei
kuitenkaan noudateta selväpiirteistä todistustaakan määrittelyä, joten osapuolten selvitysvastuu voi vaihdella asian luonteen mukaan ja myös tuomioistuin osallistuu asian
selvittämiseen. Osapuolten selvitysvelvollisuuden laajuuteen vaikuttavat muun muassa
asian laatu ja merkitys asianosaiselle sekä prosessin tasapuolisuuden vaatimus. Niin
ikään osapuolten erilaiset mahdollisuudet esittää selvitystä on otettava huomioon. Osapuolten selvitysvelvollisuus voi siten vaihdella myös sen mukaan, miten pätevästi asianosaisen arvioidaan pystyvän hoitamaan asiansa.
Oikeudenkäynnin osapuolilla on 3 momentin mukaan velvollisuus myötävaikuttaa asian
selvittämiseen. Se, miten laaja ja minkä sisältöinen tämä velvollisuus on, riippuu asian
oikeudellisesta luonteesta. Myös ilmoittamisvelvollisuutta ja valvontaa koskevat säännökset voivat velvoittaa selvityksen esittämiseen. Jos asianosainen on pannut hallintoasian vireille esimerkiksi hakemalla rakennuslupaa, sosiaalietua tai oikeutta hoitoon,
hänellä on yleensä aktiivinen velvollisuus myötävaikuttaa asiansa selvittämiseen myös
muutoksenhakuvaiheessa. Asianosaisen myötävaikutusvelvollisuus on tavallista suppeampi esimerkiksi huostaanottoa tai tahdosta riippumatonta hoitoa koskevassa asiassa.
Rangaistusseuraamukseen rinnastuvaa hallinnollista seuraamusta koskevassa asiassa
asianosainen voi joissakin tapauksissa kieltäytyä esittämästä hallintotuomioistuimelle
selvitystä, joka voisi toimia välittömänä perusteena tällaisen seuraamuksen määräämiselle.
Viranomaisilla voidaan katsoa olevan yleinen velvollisuus aktiivisesti myötävaikuttaa
asian selvittämiseen. Viranomaisen on siten yleensä esitettävä selvitystä vaatimuksensa
perusteista. Tällaisella selvityksellä ei kuitenkaan ole oikeudenkäynnissä erityisasemaa
sillä perusteella, että se on viranomaisen esittämää. Kun viranomainen on osapuolena
oikeudenkäynnissä, se pysyy edelleen viranomaista yleensä koskevien velvollisuuksien
sitomana. Niihin kuuluvat muun muassa hallintolain 6 §:ssä määritellyt hallinnon oikeusperiaatteet. Viranomaisen on myös oikeudenkäynnin osapuolena toimittava puolueettomasti, tasapuolisesti ja lain mukaan.
Näihin yleisiin velvoitteisiin viittaa osaltaan 3 momentin säännös, jonka mukaan hallintoviranomaisen on hallintoprosessin osapuolenakin otettava tasapuolisesti huomioon
sekä yleiset että yksityiset edut. Viranomainen ei voi esimerkiksi esittää pelkästään
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omaa kantaansa tukevaa selvitystä, jos sillä on käytettävissään myös muunlaista selvitystä. Yleensäkin viranomaisen on osallistuttava asian selvittämiseen objektiivisesti,
tasapuolisesti ja puolueettomasti.
46 §. Valituksen täydentäminen. Pykälä vastaisi sisällöltään pääosin nykyistä hallintolainkäyttölain 28 §:n 1 momenttia. Lähtökohtana olisi, että tuomioistuimen tulisi varata
valittajalle tilaisuus valituksessa olevien puutteiden täydentämiseen silloin, kun valituskirjelmä liitteineen ei täytä sille 19–21 §:ssä säädettyjä muodollisia vaatimuksia. Täydennysmenettelyyn ei kuitenkaan olisi tarpeen ryhtyä, jos täydentäminen olisi asian
käsittelyn kannalta tarpeetonta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun päätöksen ja valituksen päivämäärien perusteella on selvää, että valitus on tullut valitusajan
kuluessa, vaikka siihen ei ole liitetty selvitystä päätöksen tiedoksisaannista.
Säännöstä sovellettaisiin valitusten lisäksi myös muiden hallintolainkäyttöasioiden vireillepanoasiakirjoihin, sillä hallintoriitaa, ylimääräistä muutoksenhakua ja muita hallintolainkäyttöasioita koskevien säännösten mukaan niihin sovelletaan, mitä tässä laissa
säädetään valituksesta.
Säännökset tuomioistuimen asettamasta määräajasta vastauksen, selvityksen tai muun
asiakirjan antamiselle olisivat lakiehdotuksen 50 §:ssä. Jos valittaja ei täydennysmenettelystä huolimatta täydennä kirjelmäänsä pyydetyllä tavalla hänelle asetetussa määräajassa, valitus voidaan ratkaista tai jättää tutkimatta riippuen siitä, millaisesta puutteellisuudesta on kyse. Määräajan jälkeen toimitettu täydennys otetaan kuitenkin huomioon
asiaa ratkaistaessa ja tarvittaessa voidaan valittajalle varata uudelleen tilaisuus kirjelmässä olevien puutteiden korjaamiseen.
47 §. Asianosaisen kuuleminen. Asianosaisen kuuleminen muodostaa keskeisen perusvaatimuksen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamisessa. Asianosaisen kuulemisesta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeena säädetään myös perustuslain 21
§:n 2 momentissa. Kuulemisen välttämättömyys ja keskeinen merkitys kävisi ilmi myös
1 momentista, jonka mukaan tuomioistuin ei voi ratkaista asiaa kuulematta asianosaista.
Jos asiassa on useita asianosaisia, heitä kaikkia on kuultava.
Kuulemisen on oltava riittävän kattavaa, sillä tuomioistuin ei voi perustaa päätöstään
seikkaan, josta asianosaista ei ole kuultu. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä on vakiintuneesti korostettu, että asianosaiselle on varattava tilaisuus tutustua kaikkeen oikeudenkäyntiaineistoon ja annettava mahdollisuus kommentoida sitä.
Tuomioistuin ei siten yleensä voi asianosaisen puolesta arvioida, onko jokin selvitys
niin merkittävä, että asianosaista pitäisi kuulla siitä (esimerkiksi EIT 2003, Fortum v.
Suomi, ja EIT 2009, Vilén v. Suomi). Sen sijaan asianosaiselle on varattava mahdollisuus arvioida, onko aineistolla vaikutusta asian ratkaisuun tai onko se muuten sen luonteista, että asianosaisella on aihetta esittää käsityksensä sen johdosta.
Myös korkein hallinto-oikeus on oikeuskäytännössään korostanut kuulemisen edellyttävän, että kaikki asian ratkaisuun vaikuttava oikeudenkäyntiaineisto saatetaan asianosaisen tietoon ja siten varataan asianosaiselle tosiasiallinen mahdollisuus reagoida siihen.
Asianosaisen itsensä tulee lähtökohtaisesti saada päättää, onko jokin lausuma tai selvi-
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tys sen luonteinen, että se edellyttää hänen kannanottoaan. Näin ollen tuomioistuin voi
poiketa kuulemisvelvoitteesta vain hyvin poikkeuksellisesti (KHO 2008:44).
Kuulemisen kohdetta määritellään tarkemmin 2 momentissa. Asianosaiselle on kuulemisen yhteydessä annettava tieto muiden osapuolten esittämistä vaatimuksista ja selvityksistä sekä muusta oikeudenkäyntiaineistosta. Asianosaista on siten kuultava sekä
viranomaisen että mahdollisten muiden asianosaisten esittämistä vaatimuksista. Lisäksi
kuuleminen kattaa muiden asianosaisten ja viranomaisen esittämät selvitykset, viranomaisilta saadut lausunnot ja asiantuntijalausunnot. Kuulemisen kohteena olevaan aineistoon voi siten esitettyjen vaatimusten ohella sisältyä etenkin tosiseikkoja kuvaavaa
tietoa ja havaintoja, tosiseikkojen arviointia sekä erilaisia kannanottoja, väitteitä ja muita näkökohtia. Asiakirjojen lisäksi oikeudenkäyntiaineistoon voi kuulua myös esineitä.
Tuomioistuimen oma-aloitteisesti hankkima selvitys ja tieto kuuluvat niin ikään muuhun oikeudenkäyntiaineistoon, josta asianosaista on kuultava. Jos tuomioistuin hankkii
selvitystä esimerkiksi internetin välityksellä, asianosaista on yleensä kuultava siitä etenkin, jos tietoa käytetään päätöksenteon perusteena eikä se ole yleisesti tunnettua. Päätöksen perusteena käytettävistä oikeussäännöistä asianosaista ei yleensä tarvitse kuulla.
Asianosaisella on yleinen oikeus saada tieto kaikesta oikeudenkäyntiaineistosta. Tiedon
saamisen lisäksi asianosaisella on oikeus kommentoida tätä aineistoa. Tämän oikeuden
toteuttamiseksi asianosaiselle on varattava tilaisuus esittää käsityksensä ja vaatimuksensa aineiston johdosta. Kommentoinnin yhteydessä asianosainen voi esittää myös lisäselvitystä.
Asianosaisella ei ole velvollisuutta esittää kannanottoaan tai vaatimuksia kuulemisen
yhteydessä. Kuulemisvelvoitteen toteuttamiseksi riittää siten, että asianosaiselle varataan kattava mahdollisuus esittää käsityksensä oikeudenkäyntiaineistosta. Jos asianosainen ei esitä siitä käsitystään, tämä ei sellaisenaan estä päätöksen tekemistä.
Asianosaisen kuuleminen on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusedellytys, joten
hallintotuomioistuin ei yleensä voi tehdä päätöstä perusteella, josta asianosaista ei ole
kuultu (EIT 2001, Kress v. Ranska,). Kuuleminen ei kuitenkaan ole välttämätön sellaisissa tilanteissa, joissa sillä ei voi olla lainkaan vaikutusta päätöksen sisältöön ja perusteisiin. Nämä suppeasti tulkittavat ja poikkeukselliset tilanteet on määritelty tyhjentävästi 3 momentissa.
Pykälän 4 momentin mukaan asian saisi ratkaista asianosaista kuulematta ensinnäkin,
jos valitus jätetään tutkimatta. Tilanne on tällainen muun muassa, jos valittajalta kiistatta puuttuu valitusoikeus, päätös ei ilmeisesti ole valituskelpoinen tai valitus on tehty
selvästi myöhässä. Asianosaista olisi kuitenkin yleensä syytä kuulla tutkimisen edellytystä koskevasta kysymyksestä, mikäli valituksen tutkimisen edellytykset ovat oikeudellisesti tai tosiseikkojen puolesta epäselvät tai tulkinnanvaraiset, Kuulemisen yhteydessä
tuomioistuimen tulisi osoittaa asianosaiselle, mikä tutkimatta jättämisen peruste voi
tulla sovellettavaksi, ja antaa hänelle tilaisuus esittää käsityksensä siitä ja mahdollinen
lisäselvitys. Jos päätös ei kohdistu valittajaan, tämän olisi 19 §:n mukaan jo valituksessaan ilmoitettava, mihin valitusoikeus perustuu.
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Jos valitus on ilmeisen perusteeton, sen hylkääminen ei myöskään välttämättä edellytä
asianosaisen kuulemista. Ilmeisyysvaatimusta on sovellettava tiukasti siten, että valituksen ilmeinen perusteettomuus on välittömästi havaittavissa jo valituksesta ja valittajan
mahdollisesti esittämästä muusta aineistosta. Yleensä asianosaista kuullaan myös silloin, kun valitus hylätään. Kuuleminen olisi siten välttämätöntä, jos valitus hylätään
esimerkiksi viranomaisen tai toisen asianosaisen esittämän selvityksen perusteella. Jos
taas valitus on puutteellinen, tuomioistuimen on 46 §:n mukaan varattava valittajalle
tilaisuus täydentää sitä.
Joissain tilanteissa asianosaisen oikeusturva saattaa edellyttää, että häntä ei kuulla ennen
päätöksen tekemistä. Tilanne voi olla tällainen, jos tuomioistuin hyväksyy valittajan
yksiselitteisen vaatimuksen eikä asiassa ole muita asianosaisia. Valittajan oikeusturva
voi erityisestä syystä edellyttää nopeaa ratkaisua, jos se on asianosaiselle tärkeämpää
kuin tämän kuuleminen. Pääsääntönä on silti edelleen, että valittajaa on kuultava myös
silloin, kun hänen valituksensa tulee hyväksyttäväksi.
Pykälän 4 momentissa viitattaisiin oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annettuun lakiin, jonka 9 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin asianosaisella on oikeus saada tieto myös salassa pidettävästä ja muusta ei-julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Säännös
määrittelee asianosaisen tiedonsaantioikeuden (asianosaisjulkisuus), jonka perusteella
julkisuuden rajoituksista voidaan poiketa oikeudenkäynnissä. Mikäli asianosainen saa
kuulemisen yhteydessä tietoonsa salassa pidettävän seikan, häntä koskee tältä osin vaitiolovelvollisuus.
Asianosaisen tiedonsaantioikeutta on kuitenkin rajoitettu siten, että asianosaisjulkisuus
ei ulotu mainitun lain 9 §:n 2 ja 3 momentissa määriteltyihin tietoihin. Rajoitukset koskevat muun muassa tietoa, jonka antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä tai yksityistä etua taikka lapsen etua.
Asianosaisen tiedonsaantioikeuden rajoittaminen on oikeudenkäynnissä yleensä mahdollista vain, jos se on ehdottoman välttämätöntä (EIT 2000, Rowe & Davis v. Yhdistyneet Kuningaskunnat). Edellä mainittuja rajoituksia on siten sovellettava suppeasti. Oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden takaaminen voi lisäksi edellyttää, että näitä kuulemisen rajoituksia ei sovelleta yksittäistapauksessa vaan asianosainen oikeutetaan saamaan tieto myös rajoitusten kohteena olevasta seikasta. Jos tuomioistuin joutuu rajoittamaan asianosaisen tiedonsaantioikeutta kuulemisen yhteydessä, tuomioistuimen on
kuitenkin voitava itse perehtyä asianosaiselta salattuun aineistoon sen arvioimiseksi,
onko salaamiselle ja asianosaisjulkisuuden ulkopuolelle jääneen aineiston nojalla tehdyille johtopäätöksille ollut perusteita (KHO 2007:47).
48 §. Hallintopäätöksen tehneen viranomaisen vastaus. Viranomaisesta ei tule oikeudenkäynnin asianosaista sillä perusteella, että valitus kohdistuu sen tekemään päätökseen. Oikeudenkäynnin tultua vireille viranomaisen on kuitenkin vastattava asianosaisen
vaatimuksiin ja esitettävä käsityksensä tämän esittämästä selvityksestä. Hallintotuomioistuin pyytää tällaista vastausta säännönmukaisesti, mutta jos valitus esimerkiksi jätetään tutkimatta tai asia ratkaistaan heti valittajan eduksi, vastauksen pyytäminen ei aina
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ole välttämätöntä. Vastauspyynnössä on mahdollista esittää viranomaiselle myös yksilöityjä kysymyksiä.
Viranomaisella on tavallisesti hallussaan päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Lisäksi
viranomaisella on yleensä käytössään tai ainakin helposti saatavilla asian käsittelyyn
muuten liittyvät selvitykset ja muu aineisto. Viranomaisella on velvollisuus toimittaa
tällaiset asiakirjat hallintotuomioistuimen sitä pyytäessä. Sama velvollisuus koskee muitakin viranomaisen asiakirjoja, joita tuomioistuin pitää tarpeellisena saada käyttöönsä.
Tuomioistuimella on 58 §:n mukaan oikeus saada viranomaiselta myös salassa pidettävät tiedot ja asiakirjat, jos se on välttämätöntä asian ratkaisemiseksi.
49 §. Muun viranomaisen ja asiantuntijan kuuleminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin muun kuin päätöksen tehneen viranomaisen kuulemisesta oikeudenkäynnissä.
Säännös vastaisi nykyistä hallintolainkäyttölain 36 §:n 2 momenttia, mutta siihen olisi
lisätty maininta mahdollisuudesta kuulla viranomaista suullisessa käsittelyssä. Kuulemisen tarkoituksena voisi olla viranomaisen erityisasiantuntemukseen perustuvan lausunnon hankkiminen tai selvityksen hankkiminen asiaan liittyvistä seikoista. Kyse ei olisi
sellaisesta erityisestä todistelukeinosta, johon sovellettaisiin oikeudenkäymiskaaren 17
luvun 46–52 §:n säännöksiä asiantuntijatodistelusta.
Pykälän 2 ja 3 momenteissa säädettäisiin yksityisen asiantuntijan kuulemisesta. Säännökset vastaisivat nykyistä hallintolainkäyttölain 40 §:ää, mutta 2 momenttiin olisi lisätty maininta mahdollisuudesta kuulla asiantuntijaa suullisessa käsittelyssä. Momentissa
viitattaisiin asiantuntijatodistelua koskeviin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 46 §:n 2
momenttiin sekä 47 - 52 §:ään samalla tavoin kuin nykyisinkin.
Momentissa ei viitattaisi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 46 §:n 1 momenttiin, jonka
mukaan asianosaista on kuultava asiantuntijan määräämisestä. Asianosaista olisi kuitenkin hyvä kuulla ennen kuin asiantuntija määrätään.
Viittaus oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 46 §:n 2 momenttiin merkitsee, että kenelläkään ei ole velvollisuutta toimia oikeudenkäynnissä asiantuntijana. Viittaussäännösten
perusteella asiantuntijaan sovellettaisiin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 47 §:n säännöksiä asiantuntijan esteellisyydestä, 48 §:n säännöksiä asiantuntijan salassapitovelvollisuudesta ja pakkokeinoista sekä 49 §:n säännöksiä asiantuntijan valasta tai vakuutuksesta.
Asiantuntijan tulisi antaa oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 50 §:n mukaisesti kirjallisessa lausunnossaan selonteko havainnoistaan ja niihin nojautuva lausunto hänelle esitetystä kysymyksestä. Kirjallisen lausunnon antanutta asiantuntijaa tulisi kuulla tuomioistuimessa suullisesti, jos asianosainen sitä vaatii eikä kuuleminen olisi ilmeisesti merkityksetöntä, tai jos tuomioistuin pitää kuulemista tarpeellisena.
Viittaus oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 51 §:ään merkitsee sitä, että hallintotuomioistuimessa sovellettaisiin asiantuntijaan, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 26 a §:ssä,
31 §:ssä, 33 §:ssä, 34 §:ssä, 34 a §:ssä ja 41 §:ssä säädetään ulkomailla olevan todistajan
kutsumisesta tuomioistuimeen sekä todistajan kuulemisesta. Hallintotuomioistuimessa
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sovellettaisiin myös, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 52 §:ssä säädetään uuden
lausunnon pyytämisestä siinä tapauksessa, että asiantuntijan lausunto on puutteellinen.
Momentin säännökset yksityisen asiantuntijan kuulemisesta koskisivat vain hallintotuomioistuimen määräämää asiantuntijaa. Asianosainen voi pyytää tuomioistuinta määräämään asiantuntijan. Jos asianosainen vetoaa asiantuntijaan, joka ei ole tuomioistuimen määräämä, tätä pidettäisiin todistajana. Tästä olisi pykälän 3 momentissa säännös,
joka vastaisi nykyistä hallintolainkäyttölain 40 §:n 2 momenttia.
50 §. Määräaika. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin määräajan asettamisesta tuomioistuimen pyytämän vastauksen, selvityksen tai muun asiakirjan toimittamiselle. Ehdotettu
säännös vastaa sisällöltään pääosin nykyisiä säännöksiä, mutta säännökset määräajan
asettamisesta tuomioistuimen pyytämän selvityksen toimittamiselle koottaisiin yhteen
pykälään. Nykyisin asianosaiselle asetettavasta määräajasta valituksen täydentämiseen
säädetään hallintolainkäyttölain 28 §:n 2 momentissa ja selityksen antamiseen hallintolainkäyttölain 35 §:ssä. Määräajan asettamisesta viranomaisen lausunnon antamiselle
säädetään hallintolainkäyttölain 36 §:n 3 momentissa.
Säännös koskisi tuomioistuimen asianosaiselta, päätöksen tehneeltä viranomaiselta tai
muulta viranomaiselta sekä asiantuntijalta pyytämiä lausuntoja ja muita asian käsittelyyn liittyviä tuomioistuimen pyytämiä asiakirjoja. Se koskisi myös 58 §:ssä tarkoitettuja tietoja ja asiakirjoja sekä 59 §:ssä tarkoitettua asiakirjaa tai esinettä. Määräajasta osapuolten oma-aloitteisesti toimittaman lisäselvityksen antamiselle säädettäisiin 51 §:ssä.
Laissa ei asetettaisi selvityksen antamiselle kiinteää määräaikaa, mutta spykälän 1 momentin mukaan tuomioistuimen asettaman määräajan tulisi olla asian laatuun nähden
kohtuullinen. Käytännössä määräaikana selvityksen antamiselle käytetään yleensä 30
päivää, mutta se voi olla tapauksesta riippuen myös tätä lyhyempi tai pidempi. Kohtuullisuutta arvioitaessa otettaisiin huomioon erityisesti selvityksen laatimisen vaatima työmäärä ja asian kiireellisyys. Tuomioistuin voisi selvityksen antajan pyynnöstä pidentää
määräaikaa, jos siihen on perusteltuja syitä. Oikeudenkäynnin viivytyksettömyyden
turvaaminen edellyttää kuitenkin, ettei määräaikaa aiheettomasti pidennetä.
Pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuin voisi ratkaista asian, vaikka pyydettyä asiakirjaa ei olisi toimitettu määräaikaan mennessä. Pykälän 3 momentin mukaan asianosaiselle tulisi ilmoittaa, että asia voidaan ratkaista määräajan jälkeen, vaikka hän ei ole
toimittanut pyydettyä asiakirjaa. Jos pyydetty selvitys toimitetaan tuomioistuimelle vasta määräajan jälkeen, tuomioistuimen tulisi kuitenkin ottaa se huomioon, jos se on käytettävissä riittävän ajoissa päätösharkinnan kannalta.
Asianosaiselle tai yksityiselle asiantuntijalle ei voitaisi asettaa pyydetyn asiakirjan toimittamiseksi sakon uhkaa. Lähtökohtana olisi, että sakon uhkaa ei asetettaisi myöskään
viranomaiselle, sillä tuomioistuimen pyytämän selvityksen toimittaminen kuuluu viranomaisen virkavelvollisuuksiin. Lakiehdotuksen 58 §:n 2 momentin mukaan viranomainen voitaisiin kuitenkin tarvittaessa velvoittaa sakon uhalla esittämään tuomioistuimelle
sen pyytämät tiedot ja asiakirjat. Muun kuin viranomaisen velvoittamisesta toimittaa
asiakirja tuomioistuimelle sakon uhalla säädettäisiin lain 59 §:ssä.
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51 §. Lisäselvityksen rajoittaminen. Pykälä olisi uusi. Siinä annettaisiin tuomioistuimelle mahdollisuus asettaa määräaika, jonka kuluessa kaikki mahdollinen lisäselvitys asiassa on esitettävä. Säännös koskisi osapuolten tai muiden oikeudenkäyntiin osallistuvien
oma-aloitteisesti toimittamaa selvitystä. Määräajan asettamisesta tuomioistuimen pyytämän lisäselvityksen esittämiselle säädettäisiin 50 §:ssä.
Tuomioistuimen tehtävänä on 45 §:n 1 momentin mukaan huolehtia siitä, että asia tulee
selvitetyksi. Tämän huolehtimisvelvollisuuden toteuttamiseen kuuluu muun muassa
viranomaisen vastauksen hankkiminen ja asiaosaisen kuuleminen. Tuomioistuin voi
myös tarpeen mukaan pyytää osapuolilta ja muilta tahoilta lisäselvitystä.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyvässä
ratkaisukäytännössään selkeästi katsonut, että asianosaisella on oikeus tulla kuulluksi
aineistosta, jolla on tarkoitettu vaikuttaa asian ratkaisuun. Asianosaisen prosessuaalisiin
oikeuksiin kuuluu itse arvioida, mikä on tiedon tai selvityksen merkitys asiassa sekä
esittää omat vaatimuksensa, selvityksensä ja kommenttinsa.
Hallintotuomioistuinten ratkaisutoiminnassa esiintyy käytännössä tilanteita, joissa tuomioistuimelle esitetään lisäselvitystä valitusasian vireillä ollessa vielä sen jälkeen kun
valittajalle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi päätöksenteon perusteena olevasta oikeudenkäyntiaineistosta. Joissakin tapauksissa lisäselvitystä on esitetty sen jälkeen kun asia
on jo ratkaistu istunnossa. Hallintotuomioistuimella on velvollisuus huolehtia asian selvitetyksi tulemisesta. Asian vireillä ollessa esitetty lisäselvitys on pääsääntöisesti otettava huomioon. Uuden selvityksen vastaanottaminen ja kuulemismenettely saattavat kuitenkin aiheuttaa asian käsittelyn viivästymistä. Toisinaan kuulemismenettely saattaa
johtaa jatkuvaan kuulemiskierteeseen esimerkiksi asiassa, jossa on useampi kuin yksi
asianosainen. Hallintotuomioistuimilla ei ole nykyisin käytössään tehokkaita keinoja
rajoittaa tarvittaessa lisäselvityksen esittämistä.
Tuomioistuimen on 50 §:n mukaan asetettava kohtuullinen määräaika, jonka kuluessa
tuomioistuimen pyytämä asiakirja on toimitettava sille. Kun asia on kirjallisen aineiston
ja mahdollisen suullisen käsittelyn, katselmuksen tai tarkastuksen perusteella tullut riittävästi selvitetyksi, ei lisäselvityksen saaminen ole enää välttämätöntä asian ratkaisemiseksi. Tämän vuoksi tuomioistuin voisi 1 momentin mukaan ilmoittaa osapuolille määräajan, johon mennessä mahdollinen lisäselvitys ja muut asiakirjat tulee esittää.
Määräajan tarkoituksena on turvata oikeutta asian viivytyksettömään käsittelyyn. Sen
määrittely voi siten olla perusteltua etenkin, jos niin voidaan edistää asian ripeää käsittelyä. Yleisenä edellytyksenä määräajan asettamiselle on joka tapauksessa, että tuomioistuimen arvion mukaan asiassa on jo saatu ratkaisun tekemisen kannalta riittävä selvitys.
Asetettavan määräajan tulisi olla kohtuullinen asian laatuun nähden ja asia tulisi ratkaista määräajan päättymisen jälkeen viivytyksettä. Määräajan pituuteen vaikuttaa asian
laatu, joten sen määrittelyssä on otettava huomioon muun muassa asian monimutkaisuus, merkitys asianosaisen kannalta ja käytettävissä olevat selvitystavat. Määräajan
asettaminen on prosessinjohtoon kuuluva toimenpide, eikä siitä siten voi erikseen valittaa.
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Jos oikeudenkäynnin osapuoli esittää määräajan jälkeen lisäselvitystä tai muita asiakirjoja, ne voitaisiin palauttaa lähettäjälle. Koska tällaisia asiakirjoja ei liitetä asian oikeudenkäyntiaineistoon, niihin ei myöskään ole tarpeen kohdistaa kuulemismenettelyä.
Säännöksessä tarkoitettu määräaika ei kuitenkaan ole täysin ehdoton eikä se ilman muuta aiheuta prekluusiota. Jos on ilmeistä, että esitettyyn asiakirjaan sisältyy täysin uutta ja
asian ratkaisuun olennaisesti vaikuttavaa selvitystä, tuomioistuimen tulisi ottaa se huomioon myös määräajan jälkeen. Tällaisesta asiakirjasta on myös kuultava asianosaista.
Pykälässä tarkoitetun määräajan asettaminen olisi poikkeuksellista. Sitä käytettäisiin
vain tilanteissa, joissa hallintotuomioistuimen käsityksen mukaan kaikki asian ratkaisuun tarvittavat selvitykset on jo saatu ja tuomioistuin olisi tekemässä asiassa päätöstä,
mutta tuomioistuimelle esitetään selvitystä, josta ei ilmene mitään olennaista uutta.
Tuomioistuimelle saatetaan käytännössä toimittaa myös aineistoa, joka ei lainkaan liity
asiaan. Tällaista aineistoa voivat toimittaa myös oikeudenkäynnin ulkopuoliset tahot.
Koska tällaisella aineistolla ei ole merkitystä asian selvittämisen tai ratkaisun kannalta,
se voitaisiin 2 momentin mukaisesti palauttaa lähettäjälle liittämättä sitä oikeudenkäyntiaineistoon. Käytännössä tällainen aineisto voi olla esimerkiksi samaa asianosaista koskeva lääkärintodistus tai muu kirjallinen selvitys, joka ei liity käsiteltävänä olevaan asiaan.
52 §. Suullinen valmistelu. Suullista valmistelua koskeva säännös olisi uusi ja sen tarkoituksena on ohjata tuomioistuimia käyttämään entistä enemmän suullista valmistelua
tilanteissa, joissa se kirjallista valmistelua tarkoituksenmukaisemmin palvelee asian
selvittämistä ja edesauttaa asian joutuisaa käsittelyä.
Suullisen valmistelun järjestäminen on pykälän 1 momentin mukaisesti tuomioistuimen
harkinnassa. Kyseessä on prosessinjohtoa koskeva toimenpide eikä asianosaisilla tai
muilla oikeudenkäynnin osapuolilla ole lakiin perustuvaa oikeutta vaatia suullisen valmistelun järjestämistä. Tuomioistuimen harkinnassa on myös, missä vaiheessa tuomioistuinprosessia suullinen valmistelu järjestetään. Se voidaan järjestää heti asian vireille
tultua tai vasta kirjallisen kuulemisen jälkeen. Suullinen valmistelu on nimensä mukaisesti valmisteleva toimenpide, jossa ei oteta vastaan todistelua eikä kuulla asianosaisia.
Mikäli oikeudenkäynnissä on käytetty oikeudenkäyntiasiamiestä, suulliseen valmisteluun voidaan kutsua yksinomaan asiamies, ellei asianosaisen tai muun oikeudenkäynnin
osapuolen henkilökohtaista läsnäoloa pidetä asian luonteesta johtuen tarpeellisena. Kutsu suulliseen valmisteluun voidaan toimittaa suullisella tiedoksiannolla.
Suullinen valmistelu voi tulla kysymykseen esimerkiksi tilanteissa, joissa asia on huomattavan laaja tai monimutkainen tai asiassa on useita asianosaisia, jolloin kirjallisesti
on usein hankalaa selvittää, mitkä kysymykset asiassa ovat riidanalaisia. Suullisessa
valmistelussa voidaan myös valmistella suullista käsittelyä. Tällöin voidaan varmistua
siitä, että oikeudenkäynnin osapuolet esittävät tarpeelliset todisteet ja selvitykset. Suullisen valmistelun avulla voidaan turvata myös, ettei asiassa esitetä todistelua riidattomista seikoista tai muutoin tarpeetonta todistelua eikä asiaan sekoiteta sen ratkaisun
kannalta merkityksetöntä selvitystä. Samalla voidaan varmistua siitä, että suullisessa
käsittelyssä kuultavaksi nimetyllä todistajalla on tosiasiallisesti tietoa siitä todistusteemasta, mistä häntä on tarkoitus kuulla, ja ettei useita todistajia kuulla tarpeettomasti
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samasta todistusteemasta. Suullisessa valmistelussa voi olla tarpeen käsitellä myös
muun muassa todistajan esteellisyyttä koskevia kysymyksiä. Edelleen suullisessa valmistelussa voidaan päättää kirjallisen lisäselvityksen hankkimisesta tai suunnitella suullisen käsittelyn aikataulua.
Suullisesta valmistelusta laaditaan 2 momentin mukaisesti pöytäkirja, josta ilmenevät
käsittelyyn osallistuneet henkilöt sekä käsittelyn kulku.
Pykälän 3 momentti olisi luonteeltaan informatiivinen. Siitä ilmenisi, että vaikka suullisen valmistelun järjestäminen tulee usein kysymykseen asioissa, joissa järjestetään suullinen käsittely, se voidaan järjestää myös asioissa, jotka käsitellään kokonaan kirjallisesti tai joissa järjestetään katselmus tai tarkastus. Tuomarin johdolla käyty suullinen valmistelu voi myös edistää oikeudenkäynnin osapuolten sovinnollisuutta ja joissakin tilanteissa tehdä oikeudenkäynnin jatkamisen tarpeettomaksi, vaikkei hallintoprosessiin sisällykään sovintoa koskevia säännöksiä.
53 §. Suullisen käsittelyn järjestäminen. Ehdotuksen tarkoituksena on selventää suullisen käsittelyn järjestämisvelvollisuutta koskevia säännöksiä nykyisestä niin, että suullisen käsittelyn järjestämisvelvollisuutta arvioitaessa korostuisi suullisen käsittelyn tarpeellisuus toisaalta tosiseikkojen selvittämisen ja toisaalta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin näkökulmasta. Pykälä perustuu voimassa olevan hallintolainkäyttölain 37–39
§:n säännöksiin, mutta sääntelyä täsmennettäisiin ja muotoiltaisiin uudelleen.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin suullisen käsittelyn lähtökohtaisesta järjestämisvelvollisuudesta, jota 2 momentin säännökset rajaisivat. Kuten voimassa olevassa laissakin, säännöksen lähtökohtana on kirjallinen prosessi, jota voidaan suullisella käsittelyllä
täydentää. Tuomioistuimen ratkaisun perusteena ei siten ole ainoastaan suullisessa käsittelyssä esitetty aineisto, eikä hallintoprosessissa ole suullista pääkäsittelyä. Toisaalta
hallintoprosessi voi tiivistyä suulliseen käsittelyyn, jonka jälkeen asia voidaan ratkaista.
Useimmiten on tarkoituksenmukaista, että kaikki tarvittava kirjallinen selvitys esitetään
ennen suullista käsittelyä, mikäli se on mahdollista.
Pykälän 1 momentin mukaan suullisen käsittelyn järjestäminen voi perustua joko asianosaisen vaatimukseen tai siihen, että hallintotuomioistuin pitää suullista käsittelyä tarpeellisena. Asianosaisella tarkoitetaan tässä yksityistä asianosaista. Asianosaisella ei
kuitenkaan olisi aina halutessaan oikeutta suulliseen käsittelyyn niin kuin ei nykyisinkään, vaan suullisen käsittelyn järjestämisvelvollisuudesta asianosaisen vaatimuksesta
voitaisiin poiketa ehdotuksen 2 momentissa tarkoitetuilla perusteilla. Lisäksi tuomioistuimen velvollisuutena olisi oma-aloitteisesti harkita, onko asiassa tarpeen järjestää
suullinen käsittely. Tuomioistuin ei siten olisi harkinnassaan sidottu asianosaisen tai
muun prosessiin osallisen pyyntöön. Tuomioistuimen harkintamahdollisuus ei myöskään merkitse, että se voisi vapaasti päättää suullisen käsittelyn järjestämisestä, vaan
suullinen käsittely tulee järjestää, mikäli se on tosiseikkojen selvittämiseksi tarpeellista.
Suullinen käsittely saattaa olla tarpeen esimerkiksi todistajien, asiantuntijoiden ja asiassa aikaisemmin päätöksen tehneen viranomaisen edustajan kuulemiseen tosiseikoista.
Koska suullisessa käsittelyssä voidaan esittää kysymyksiä välittömästi, se on usein
myös joustava ja nopea tapa asiaan liittyvien tosiseikkojen selvittämiseen.
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Suullisen käsittelyn järjestämisvelvollisuutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevat säännökset perustuslain 21 §:ssä ja Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklassa sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntö.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan suullisen käsittelyn
järjestämisvelvollisuutta arvioitaessa tulisi ensinnäkin ottaa huomioon asianosaisen kanta eli mikäli asianosainen ei suullista käsittelyä vaadi, sitä ei lähtökohtaisesti tarvitse
järjestää.
Myös asian merkitys asianosaiselle vaikuttaa arvioon. Esimerkiksi asianosaisen työntekoon, perhesuhteisiin tai asumiseen olennaisesti vaikuttava asia voidaan nähdä oikeusturvan tai asianosaisen oikeusaseman kannalta niin merkitykselliseksi, että suullisen
käsittelyn järjestäminen on perusteltua. Lapsen huostaanottoja ja niihin liittyviä yhteydenpidon rajoituksia koskevassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisussa L. v.
Suomi (EIT 2000) katsottiin, että EIS 6(1) artiklaa oli rikottu, kun suullista käsittelyä ei
ollut järjestetty lääninoikeudessa, vaikka asian laatu ja merkitys asianosaiselle olisivat
sitä edellyttäneet.
Korkein hallinto-oikeus on ratkaisussaan KHO 2009 taltio 2339 todennut, että perustuslain 21 §:ssä turvattu oikeudenmukainen oikeudenkäynti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 5 artiklan 4 kappaleen valossa tulkittuna edellyttää, että jos tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaanhoito kestää pitkään, hallinto-oikeuden on valittajan hallintolainkäyttölain 38 §:n nojalla tekemästä vaatimuksesta pidettävä kohtuullisin määräajoin
suullinen käsittely.
Tärkeä tekijä suullisen käsittelyn järjestämisvelvollisuutta arvioitaessa on asian selvittämistarve. Suullinen käsittely on tarpeen silloin, kun tosiasiaselvityksen arviointi pelkästään kirjallisessa muodossa on hankalaa tai mahdotonta. Myös tilanteissa, joissa kirjallinen selvitys on ristiriitaista, suullisen käsittelyn järjestäminen saattaa olla perusteltua. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisussa Kaura v. Suomi (EIT 2009) todennut Suomen rikkoneen EIS 6(1) artiklan 1 kappaletta siten, että suullista käsittelyä ei
ole asianosaisen pyynnöstä huolimatta työttömyyspäivärahan myöntämistä koskevassa
asiassa järjestetty, vaikka se olisi ollut tarpeen todistajankertomuksen uskottavuuden
arvioimiseksi.
Todistelun uskottavuuden arvioinnista oli kysymys myös ihmisoikeustuomioistuimen
ratkaisussa Lehtinen v. Suomi (EIT 2008). Tapauksessa oli kysymys suullisen käsittelyn
järjestämisestä peiteltyä osinkoa koskevassa verovalitusasiassa, jossa oli määrätty veronkorotus. Ihmisoikeustuomioistuin oli aikaisemmassa oikeuskäytännössään todennut
kirjallisen menettelyn olevan usein tehokkaampaa verotusta koskevien asioiden selvittämisessä. Tässä tapauksessa olennaista oli kuitenkin tosiseikkojen selvittäminen ja lausumien uskottavuus. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, ettei kirjallisten kertomusten uskottavuutta voitu käsillä olevan kaltaisessa tapauksessa arvioida asianmukaisesti kuulematta välittömästi asianomaista kertomuksen antanutta henkilöä. Siten ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklaa oli rikottu, kun hallinto-oikeudessa ei ollut pidetty suullista käsittelyä.
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Vastaavalla tavalla suullisen käsittelyn järjestämistarvetta on linjattu ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisussa Kallio v. Suomi (EIT 2008) joka koski niin ikään veronkorotusta liittyen ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun suorittamatta jättämiseen. Tässäkin tapauksessa oli olennaista tosiseikkojen selvittäminen ja kertomusten uskottavuuden arviointi, jolloin suullisen käsittelyn järjestäminen oli tarpeen ja ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklaa katsottiin rikotun, kun suullista käsittelyä ei ollut järjestetty.
Sen sijaan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisussa Jussila v. Suomi (EIT 2006) ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklaa ei ollut rikottu, vaikka suullista käsittelyä ei ollut järjestetty. Jussila-tapauksessa valittaja vaati suullista käsittelyä sillä perusteella, että halusi
kuulla verotarkastajaa, jonka väitti tulkinneen lakia väärin ja antaneen virheellisen kertomuksen. Kysymyksessä oli ihmisoikeustuomioistuimen mukaan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan soveltamisalaan kuulumaton veroharkinta eikä todistajan kertomuksen
uskottavuuden arviointi, mikä olisi edellyttänyt suullisen käsittelyn järjestämistä. Valittaja oli saanut kirjallisesti kommentoida veroviranomaisten lausumia, mistä syystä suullisen käsittelyn järjestäminen ei ollut ihmisoikeustuomioistuimen mukaan välttämätöntä.
Myös korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukäytännössä on arvioitu suullisen käsittelyn järjestämistarvetta tapauksissa, joissa on ollut kysymys rahamäärältään huomattavista veronkorotuksista.
Ratkaisussa KHO 2007:67 oli pyydetty suullista käsittelyä ja todistajan kuulemista liittyen valittajan väitteeseen, ettei hän ole ollut tosiasiallisena sopijaosapuolena voitonjakosopimuksessa, jonka perusteella häntä oli jälkiverotettu verotuksessa ilmoittamattomasta voitonjaosta, vaan hänen entinen aviopuolisonsa oli hänen tietämättään väärentänyt valittajan allekirjoituksia sopimusasiakirjoihin. Korkein hallinto-oikeus palautti asian hallinto-oikeudelle suullisen käsittelyn toimittamiseksi todeten muun muassa, että
asiakirjoihin liitetyt kirjalliset todistajanlausunnot ovat tukeneet valittajan kertomaa.
Korkein hallinto-oikeus katsoi, että myös tarjotulla suullisella todistelulla voi olla merkitystä asian selvittämisen kannalta ja että asiassa on jäänyt varteenotettava epäilys siitä,
että valittajan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on tullut loukatuksi. Kun
valittajan suoritettavaksi määrätyn veronkorotuksen määrä on ollut huomattava eikä
asian taloudellista merkitystä voitu pitää valittajan kannalta vähäisenä, korkein hallintooikeus katsoi, ettei suullista käsittelyä voitu jättää toimittamatta sillä perusteella, että se
on asian laadun vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton.
Ratkaisussa KHO 2007:68 puolestaan todettiin, että asiassa ei ole ollut kysymys sellaisista asian ratkaisemisen kannalta merkityksellisistä uskottavuuskysymyksistä, jotka
olisivat edellyttäneet asian saattamista suulliseen käsittelyyn ja asia oli voitu ratkaista
kirjallisen aineiston perusteella. Asiassa ei ollut jäänyt varteenotettavaa epäilystä siitä,
että valittajan oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin olisi tullut loukatuksi. Asian
ratkaisemisen kannalta ei ollut annettava painoarvoa yksinomaan suoritettavaksi määrättyjen veronkorotusten huomattavalle määrälle. Pelkästään se, että asiassa on määrätty
veronkorotus, ei siten välttämättä edellytä suullisen käsittelyn järjestämistä.
Oikeudenmukainen oikeudenkäynti ei ole edellyttänyt suullisen käsittelyn järjestämistä
myöskään silloin, kun kysymyksessä on ollut luonteeltaan tekninen tai muutoin sisällöl-
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tään selvä asia. Esimerkiksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisussa Vilho
Eskelinen ym. v. Suomi (EIT 2007) oli kysymys valtion ja virkamiesten välillä palkkauksesta syntyneestä riidasta. Korkein hallinto-oikeus oli hylännyt valitukset suullista
käsittelyä toimittamatta todeten sen järjestämisen olevan ilmeisen tarpeetonta, koska
poliisijohdon lupauksilla ei ollut merkitystä asiassa vaan vaaditut lisät perustuivat lakiin
ja lääninhallituksen harkintavaltaan sen soveltamisesta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi, ettei Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklaa rikottu, koska artiklan
soveltamisalaan sinänsä kuuluva riita oli koskenut teknisiä kysymyksiä.
Teknisten kysymysten ohella on voitu ottaa huomioon myös prosessiekonomia. Ratkaisuissaan Elo v. Suomi (EIT 2006) ja Pirinen v. Suomi (EIT 2006) Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on arvioituaan asian teknisen luonteen lisäksi tehokkuutta ja prosessiekonomiaa katsonut, ettei suullisen käsittelyn järjestäminen ole ollut tarpeen. Molemmissa tapauksissa oli kysymys vakuutusoikeuden ylimpänä asteena ratkaisemista sosiaaliturva-asioista, joiden lopputulos riippui kirjallisista lääkärinlausunnoista. Euroopan
ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että asiat voitiin ratkaista luotettavasti lääkärinlausuntojen ja kirjallisten lausumien perusteella. Lääkärinlausuntojen osalta on myös otettava
huomioon, että terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 23 §:n 1
momentin mukaan lääkärin ja hammaslääkärin on, antaessaan lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja sekä muita todistuksia, jotka on tarkoitettu esitettäväksi tuomioistuimelle tai muulle julkiselle viranomaiselle, vahvistettava ne sanoilla ”minkä kunniani
ja omantuntoni kautta vakuutan”. Siten vahvistettu todistus tai lausunto on pätevä ilman
valallista vahvistusta, jollei tuomioistuin tai viranomainen erityisistä syistä määrää, että
se on vahvistettava suullisella valalla tai vakuutuksella.
Pelkästään asian tekninen luonne tai se, että kysymys on lääketieteellisestä arviosta, ei
kuitenkaan aina ole sellainen poikkeuksellinen peruste, jolla suullinen käsittely voitaisiin jättää toimittamatta. Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2003:35 suullista käsittelyä
oli vaadittu vakuutusoikeudessa tapaturmavakuutuslakiin perustuvassa korvausasiassa
lääkärin kuulemiseksi yhteenvedosta, jonka hän oli tehnyt valittajan lääketieteellisistä
tutkimuksista. Suullisen käsittelyn vaatimus oli hylätty ilmeisen tarpeettomana. Korkein
oikeus palautti asian vakuutusoikeuteen suullisen käsittelyn järjestämistä varten.
Pykälän 2 momentissa lueteltaisiin seikat, joiden perusteella tuomioistuin voi jättää
suullisen käsittelyn toimittamatta. Momentin 1 kohdassa tarkoitetaan tilanteita, joissa
tuomioistuimen arvion mukaan asian ratkaisemiseksi merkityksellisistä tosiseikoista on
jo saatu riittävä selvitys, jonka perusteella asia voidaan suullista käsittelyä järjestämättä
ratkaista ilman, että tuomioistuimelle jää varteenotettavaa epäilystä ratkaisun oikeellisuudesta.
Momentin 2 kohdassa tarkoitetaan tilanteita, jolloin tosiseikat ovat selvitettävissä muulla tavoin kuin suullisessa käsittelyssä. Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisussa KHO 2004:13 todettiin, että kysymyksessä olevan rakentamisen poikkeuspäätöstä
koskevan asian ratkaisu perustuu tietoihin sen ranta-asemakaavan sisällöstä, josta poiketen rakennushanke halutaan toteuttaa, ja tietoihin rakennushankkeesta. Koska nämä tiedot ovat saatavissa asiakirjoista, suullisen käsittelyn tai katselmuksen järjestäminen tosiseikkojen selvittämiseksi ei ole ollut tarpeen. Koska suullisen käsittelyn toimittaminen
hallinto-oikeudessa on näin ollen ollut ilmeisen tarpeetonta ja koska katselmuksen jär-
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jestäminen ei ole ollut tarpeen, hallinto-oikeus on voinut ratkaista asian toimittamatta
suullista käsittelyä tai katselmusta. Tyypillisiä esimerkkejä selvityksestä, joka on saatavissa muutoin kuin suullisessa käsittelyssä ovat myös veroasioissa kirjanpidon, annettujen veroilmoitusten ja muiden verotusasiakirjojen sisältö.
Momentin 3 kohdassa tarkoitetaan tilannetta, jossa suullinen käsittely on järjestetty hallintotuomioistuimessa ja suullista käsittelyä pyydetään samassa asiassa uudelleen. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä on riittävänä yleensä pidetty sitä,
että suullinen käsittely järjestetään ensimmäisessä tuomioistuinvaiheessa. Toisaalta
suullisen käsittelyn puuttuminen alemmassa asteessa voidaan korjata ylemmässä asteessa, mikäli sillä on riittävän laaja toimivalta asian tutkimiseen. Korkeimman hallintooikeuden ei myöskään välttämättä tarvitse järjestää uudelleen suullista käsittelyä, jos se
on järjestetty ensimmäisessä asteessa. Tavallisesti on tarkoituksenmukaista, että suullinen käsittely järjestetään ensimmäisessä asteessa ja sitä tulisi myös pyytää ensimmäisessä asteessa, mikäli vaatimuksen perusteet ovat tuossa vaiheessa olemassa.
Asianosainen voi myös pyytää hallinto-oikeutta järjestämään suullisen käsittelyn esimerkiksi huostassapidon lopettamista koskevassa asiassa, kun hallinto-oikeudessa on jo
järjestetty samoja seikkoja koskeva suullinen käsittely tahdonvastaista huostaanottoa
koskevassa asiassa. Mikäli kysymys on samoista tosiseikoista, tuomioistuin voi tällöin
jättää toimittamatta uuden suullisen käsittelyn. Harkittaessa pyyntöä suullisen käsittelyn
järjestämisestä tulee ottaa huomioon myös aikaisemmin järjestetystä samoja tosiseikkoja koskevasta suullisesta käsittelystä kulunut aika.
Momentin 4 kohdan mukaan suullinen käsittely voitaisiin jättää toimittamatta myös, jos
se on muuten selvästi tarpeetonta, kun otetaan huomioon asian laatu ja merkitys asianosaiselle sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset. Arvioitaessa suullisen
käsittelyn järjestämistarvetta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamiseksi tilannetta on tarkasteltava kokonaisuutena ja punnittava eri tekijöiden merkitystä ja painoarvoa esillä olevassa yksittäistapauksessa. Suullista käsittelyä ei luonnollisesti tarvitse
järjestää tapauksessa, jossa sitä pyytäneen asianosaisen vaatimukset hyväksytään kirjallisen aineiston perusteella.
Suullinen käsittely on selvästi tarpeeton tilanteessa, jossa asia jätetään prosessinedellytysten puuttuessa tutkimatta. Asia voidaan myös hylätä heti suullista käsittelyä toimittamatta, kun esitetty vaatimus on lakiin perustumaton. Suullinen käsittely voi olla tarpeeton myös sen vuoksi, että sitä pyytäneen asianosaisasema perustuu yksinomaan kunnan tai muun yhteisön jäsenyyteen. Niin ikään suullista käsittelyä voidaan joissakin tilanteissa pitää selvästi tarpeettomana, mikäli asian taloudellinen tai muu merkitys on
asianosaisen olosuhteet huomioon ottaen vähäinen suhteessa suullisesta käsittelystä aiheutuviin kustannuksiin ja tosiseikoista on mahdollista esittää kirjallista selvitystä.
Pykälän 3 momentti vastaa sisällöltään voimassa olevan lain 38 §:n 3 momenttia. Säännöksen tarkoitus on vaikuttaa asianosaisen arvioon silloin, kun hän harkitsee, onko hänellä aihetta pyytää suullista käsittelyä. Lisäksi tiedot ovat tärkeitä tuomioistuimen arvioidessa, järjestetäänkö asiassa suullinen käsittely.
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Pykälän 4 momentissa säädettäisiin suullisen käsittelyn järjestämisvelvollisuudesta tilanteessa, jossa asiassa vedotaan yksityisluonteiseen kirjalliseen todistajankertomukseen. Voimassa olevan hallintolainkäyttölain 39 §:n mukaan todistajaa kuullaan tässä
tilanteessa, jollei se ole tarpeetonta tai siihen ole erityistä estettä. Ehdotuksessa lähdetään siitä, että suullinen käsittely järjestettäisiin vain, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi. Tuomioistuimen tulisi edelleen aina kirjalliseen todistajankertomukseen vedottaessa arvioida, onko suullinen käsittely todistajan kuulemiseksi tarpeen asian selvittämiseksi.
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 §:n 1 momentissa säädetään kielto käyttää oikeudenkäynnissä todisteena yksityisluonteista kirjallista kertomusta eli asiakirjaa, joka on
laadittu vireille pantua tai alkavaa oikeudenkäyntiä varten, jollei sitä laissa erikseen sallita tai oikeus erityisestä syystä sitä salli. Hallintolainkäytössä ei ole tiukasti noudatettu
tätä kieltoa, vaan yksityisluonteisia todistajankertomuksia on kelpuutettu selvitykseksi
asiassa.
Suullinen käsittely ei luonnollisesti ole tarpeen, mikäli kirjallisella todistajankertomuksella ei ole merkitystä asian ratkaisemiseksi tai asiaan on saatavissa yksinkertaisemmin
tai taloudellisesti edullisemmin muuta selvitystä. Suullisen käsittelyn järjestäminen ei
olisi tarpeen myöskään silloin, kun ei ole ilmennyt perusteita epäillä yksityisluonteisen
todistajankertomuksen uskottavuutta eikä suullisen kuulemisen siten voida arvioida
tuovan asiaan uutta selvitystä. Asian arviointiin vaikuttaa kuitenkin myös oikeudenkäynnin muiden osapuolten mahdollinen pyyntö saada kuulustella yksityisluonteisen
todistajankertomuksen antanutta todistajaa. Vaikka ehdotuksen sanamuoto antaa mahdollisuuden aikaisempaa väljemmin perustein jättää suullisen käsittelyn toimittamatta,
suullinen käsittely on kuitenkin toimitettava, mikäli syntyy epäilyksiä asian ratkaisuun
vaikuttavan yksityisluonteisen kirjallisen todistajankertomuksen luotettavuudesta.
54 §. Ratkaisu suullisen käsittelyn järjestämisestä. Säännösehdotus on uusi ja sen tarkoituksena on ohjata prosessia johdettavaksi niin, että suullista käsittelyä pyytänyt asianosainen saisi pääsääntöisesti ennen asian ratkaisemista tiedon siitä, ettei suullista käsittelyä järjestetä. Suullisen käsittelyn järjestämättä jättämisestä ei yleensä olisi tarpeen
tehdä erillistä välipäätöstä. Ratkaisusta tulee kuitenkin tehdä merkintä tuomioistuimen
asianhallintajärjestelmään. Ilmoitus suullisen käsittelyn järjestämättä jättämisestä tai
asiasta tehty erillinen välipäätös, johon voidaan hakea muutosta vasta pääasian yhteydessä, voitaisiin antaa tiedoksi suullisella tiedoksiannolla.
Mikäli suullisen käsittelyn järjestämättä jättämisestä ei tehdä erillistä päätöstä, vaatimuksen hylkäämistä ei tarvitse tässä vaiheessa perustella. Suullisen käsittelyn pyynnön
hylkäämistä koskeva päätös tulee kuitenkin perustella pääasiaratkaisun yhteydessä, mikäli asiasta ei ole aikaisemmin tehty erillistä välipäätöstä. Pyynnön hylkäämistä koskevan päätöksen perusteluissa otetaan huomioon lakiehdotuksen 53 §:stä ilmenevät suullisen käsittelyn järjestämisvelvollisuutta koskevat säännökset.
Kun suullisen käsittelyn pyyntö hylätään, on oikeudenkäynnin osapuolille varattava
mahdollisuus kohtuullisessa ajassa esittää kirjallisesti lisäselvitystä, mikäli he katsovat
sen tarpeelliseksi. Ilmoitusta suullisen käsittelyn järjestämättä jättämisestä ei tarvitse
tehdä, mikäli suullisen käsittelyn pyyntö hylätään tilanteessa, jossa asia jää tutkimatta
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tai vaatimus hylätään heti. Ilmoitus ei ole myöskään tarpeellinen, mikäli asia ratkaistaan
suullista käsittelyä pyytäneen asianosaisen eduksi eikä asiassa ole muita asianosaisia.
55 §. Suullisen käsittelyn rajoittaminen. Pykälä vastaa voimassa olevan lain 37 §:n 2
momenttia. Koska suullinen käsittely on täydentävä selvityskeino, se voidaan myös rajoittaa koskemaan osaa asiasta, tiettyä selvityksen vastaanottamista tai muulla vastaavalla tavalla. Suullinen käsittely voitaisiin rajoittaa myös esimerkiksi pelkästään todistelun
vastaanottamiseen tai asianosaisten käsitysten selvittämiseen. Pelkästään asianosaisten
vaatimusten, niiden perusteiden tai riidattomien ja riidanalaisten seikkojen selvittämiseen soveltuu yleensä paremmin kirjallinen selvitys tai suullinen valmistelu.
56 §. Katselmus. Pykälään ehdotetaan säännöksiä katselmuksesta. Pykäläehdotus perustuu voimassa olevan lainsäädännön (hallintolainkäyttölain 41 § ja oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 56–60 §) mukaisille lähtökohdille eikä oikeustilaa ole tarkoitus muuttaa.
Keskeisimmät muutokset nykyiseen oikeustilaan verrattuna olisivat menettelyn kuvausta tarkentavia.
Pykälän 1 momentti sisältää yleissäännöksen katselmuksesta. Katselmuksella tarkoitettaisiin hallintotuomioistuimen ulkopuolella tapahtuvaa havaintojen ja arvioiden tekemistä esineestä tai tietystä paikasta. Momentin toisessa virkkeessä kuvattaisiin informatiivisuuden vuoksi katselmuksen sisältö. Sisällöltään kuvaus vastaa pääpiirteittäin oikeudenkäymiskaaren vastaava säännöstä (17 luvun 56 §).
Katselmuksen määritelmä olisi joustava, jotta se soveltuisi monenlaisiin tilanteisiin.
Käytännössä katselmuksia järjestetään esimerkiksi vesilain sekä maankäyttö- ja rakennuslain soveltamista koskevissa asioissa. Toisaalta katselmuksen kohteena voi olla esimerkiksi tietojenkäsittelyjärjestelmä. Ratkaisussa KHO 2009:39 korkein hallinto-oikeus
toimitti katselmuksen ylioppilastutkintolautakunnan tiloissa. Katselmuksessa tehtiin
havaintoja ylioppilastutkintorekisterin tietosisällöstä, sen ylläpito-ohjelman toiminnasta
ja rekisteristä tuotettavissa olevista sähköisistä asiakirjoista. Niin ikään havaintoja tehtiin tulosluettelon tietosisällöstä ja sähköisestä tallennustavasta. Erilaisille katselmuksen
kohteille yhteinen piirre on, että niitä ei voida tuoda tuomioistuimeen.
Katselmusta koskevat säännökset eivät kattaisi niitä tilanteita, joissa esine on tuotu viranomaiseen. Esineen esittämisvelvollisuudesta säädettäisiin asiakirjan esittämisvelvollisuutta koskevien säännösten yhteydessä. Tämä vastaisi voimassa olevan hallintolainkäyttölain sääntelytapaa, mutta poikkeaisi oikeudenkäymiskaaren mukaisesta sääntelystä, jossa tuomioistuimeen tuodun esineen katsastus on oikeudenkäymiskaaren 17 luvun
57 §:n mukaan yksi katselmuksen lajeista.
Pykälän 2 momentin mukaan katselmuksesta laaditaan pöytäkirja, joka sisältää olennaiset tiedot katselmuksen sisällöstä, kulusta ja osanottajista. Asianosaisille on tarvittaessa
selvitettävä, mitä katselmus tarkoittaa kyseessä olevassa asiassa. Katselmuksen kohde
on dokumentoitava soveltuvalla tavalla, jos tämä on mahdollista. Käytännössä tyypillisin dokumentoinnin muoto on kuvaaminen, joten se mainitaan erikseen pykäläehdotuksessa. Aina ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, mikä osa laajasta kohteesta tulisi kuvata.
Kohde on lähtökohtaisesti kuvattava, jos kuvilla voidaan havainnollistaa katselmuksen
kohteena olevaa tosiseikkaa.
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Kuvaaminen ei kuitenkaan sovellu kaikkiin tilanteisiin. Kyse voi olla esimerkiksi melun
tai hajun havainnoimisesta, jolloin kuvaaminen dokumentointikeinona ei sovellu. Tällöin on mahdollista tallentaa kohde muulla tavoin, kuten esimerkiksi äänittämällä melu.
Tärkeää ei täten ole dokumentoinnin muoto vaan sisältö. Dokumentointi ei kuitenkaan
tarkoita katselmuksen kohteen sanallista kuvailua. Katselmuspöytäkirjaan ei sovellu
oikeudenkäymiskaaren 22 luvun 7 §:n säännös (”Pöytäkirjaan on merkittävä tuomioistuimen katselmusta toimittaessaan tekemät havainnot.”), sillä katselmushavainnoissa ei
ole kyse sellaisista yksiselitteisistä havainnoista, jotka voitaisiin kirjata. Sen sijaan katselmuksen kohteen välitön tarkastelu ja siitä arvioiden tekeminen ovat suoraan osa tuomioistuimen päätösharkintaa.
Pykälän 3 momentti koskee katselmukseen kutsumista. Pykäläehdotus sisältää viittaussäännökset suulliseen käsittelyyn kutsumista koskeviin 67 ja 68 §:n säännöksiin. Yleisön läsnäolosta ja julkisuudesta säädetään oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain (381/2007) 4 luvussa. Säännökset mahdollistavat myös
kotirauhan huomioon ottamisen.
57 §. Tarkastus. Pykäläehdotus on yleissäännöksenä uusi. Siinä ehdotetaan säännöksiä
katselmusta kevyemmästä menettelystä tietyn tosiseikan todentamiseksi. Pykäläehdotuksen esikuvana on ympäristönsuojelulain 99 § 1 momentin säännös, jonka mukaan
sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään katselmuksesta, muutoksenhakutuomioistuin tai sen määräyksestä sen puheenjohtaja, jäsen tai esittelijä voi suorittaa paikalla tarkastuksen. Vastaava säännös sisältyy vesilakiin. Tarkastuksen käyttöalaa on tarkoitus laajentaa koskemaan myös muita hallintotuomioistuimissa käsiteltäviä asioita.
Pykälän 1 momentti sisältää yleissäännöksen tarkastuksen toimittamisesta. Keskeinen
ero katselmukseen verrattuna on se, ettei tarkastuksessa tehdä arvioita tarkasteltavasta
kohteesta, vaan ainoastaan todetaan sen olemassaolo. Tällöin tuomioistuimen ei tarvitsisi tehdä 56 §:ssä tarkoitettua katselmusta päätösvaltaisessa kokoonpanossa. Tällaisia
tosiseikan todentamisia voivat olla esimerkiksi liikennemerkin kuvaaminen (pysäköintivirhemaksu), oviaukon leveyden mittaaminen (vammaispalvelu), melun mittaaminen
(terveydensuojelu) tai veden virtaussuunta (rakennusasia).
Menettely tulisi kuitenkin kysymykseen ainoastaan silloin, kun kyse on tosiasiaseikan
todentamisesta maastossa tai rakennuksessa. Sen sijaan arviointia vaativissa asioissa
tuomioistuimen tulisi järjestää katselmus. Tarkastus voidaan tehdä yhden tuomarin kokoonpanossa tai sen voi toimittaa myös yksittäinen jäsen tai esittelijä.
Pykälän 2 momentin mukaan tarkastuksesta ilmoitetaan etukäteen asianosaiselle ja päätöksen tehneelle viranomaiselle. Osapuolia ei kutsuta tarkastukseen, mutta heillä on
mahdollisuus tulla paikalle.
Pykälän 3 momentin säännös vastaa katselmusta koskevan 56 §:n 2 momenttia. Sen mukaan tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, joka liitetään asiakirjoihin. Myös tarkastuksen
kohde on kuvattava tai muulla tavoin tallennettava, jos tämä havainnollistaa tosiseikan
todentamista.
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58 §. Hallintotuomioistuimen tiedonsaantioikeus. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
yhtenä edellytyksenä on, että tuomioistuimella on käytössään kaikki selvitykset ja muut
tiedot, joita asian ratkaiseminen edellyttää. Tuomioistuimen on 45 §:n mukaan huolehdittava siitä, että asia tulee selvitetyksi, ja se voi myös oma-aloitteisesti hankkia selvitystä sen takaamiseksi, että päätöksenteon perusteena on riittävät tiedot.
Jotta hallintotuomioistuin voi huolehtia asian selvittämisestä ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamisesta, pykälän 1 momentissa määritellään tuomioistuimelle
oikeus saada viranomaiselta kaikki asian ratkaisemiseksi välttämättömät tiedot ja asiakirjat. Prosessuaalisena lähtökohtana on siten, että hallintotuomioistuin harkitsee omaaloitteisesti ja päättää itsenäisesti, mitkä asiakirjat ja tiedot se tarvitsee asian ratkaisemiseksi. Tuomioistuimen pyynnöstä viranomaisella on velvollisuus esittää kaikki tällaiset
asiakirjat ja tiedot.
Tiedonsaantioikeus koskee kaikkia viranomaisella olevia asiakirjoja ja tietoja. Viranomaisen velvollisuutta antaa tällaisia tietoja ei siten rajoita se, että sen hallussa oleva
asiakirja tai tieto on pidettävä salassa tai että asiakirja ei vielä ole tullut julkiseksi. Salassa pidettävän tiedon antaminen tuomioistuimelle ei myöskään edellytä suostumusta
siltä, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Tiedonantovelvollisuus kohdistuu kaikkiin viranomaisiin, eikä se rajoitu vain oikeudenkäynnin osapuolena olevaan viranomaiseen. Velvollisuus koskee 4 §:n 3 kohdan määritelmän perusteella
myös yksityistä siltä osin kuin se hoitaa julkista hallintotehtävää. Muiden kuin viranomaisten velvollisuudesta esittää asiakirja tuomioistuimelle säädetään 59 §:ssä.
Tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi tuomioistuin voi 2 momentin mukaan velvoittaa
viranomaisen esittämään pyydetyt asiakirjat. Tuomioistuin voi tehostaa tällaista viranomaiselle asetettua velvoitetta sakon uhalla. Tuomioistuin päättäisi myös tällaisen sakon
tuomitsemisesta. Muutoksenhausta tuomioistuimen päätökseen säädettäisiin 12 luvussa.
59 §. Asiakirjan ja esineen esittäminen. Pykälässä säädettäisiin asiakirjan ja esineen
toimittamisesta tai niiden esittämisestä tuomioistuimelle. Voimassa olevaan hallintolainkäyttölakiin verrattuna tähän lakiin otettaisiin asiasta perussäännökset, joten viittauksista oikeudenkäymiskaareen voitaisiin pääosin luopua.
Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi yleiset edellytykset asiakirjan ja esineen
toimittamisesta tai esittämisestä tuomioistuimelle. Säännös perustuisi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 12 §:n 1 momenttiin. Uutta olisi, että säännöksessä mainittaisiin esittämisen vaihtoehtona myös esineen tai asiakirjan toimittaminen tuomioistuimelle. Asiakirjan ja esineen esittäminen voi käytännössä toteutua hallintolainkäytössä vain suullisen käsittelyn, katselmuksen tai muun vastaavan oikeudenkäyntitilaisuuden yhteydessä.
Asiakirjaan ja esineeseen tutustuminen voisi kuitenkin olla tarpeen muulloinkin, jolloin
se voitaisiin esittämisen sijaan toimittaa tuomioistuimelle. Erona asiakirjan tai esineen
esittämiseen olisi se, että toimitettu asiakirja tai esine siirtyisi tuomioistuimen haltuun
rajoitetuksi ajaksi, kun taas esittämisessä asiakirja ja esine palautuisi esittäjälleen välittömästi havaintojen tekemisen jälkeen.
Säännös asiakirjan tai esineen esittämisestä ja toimittamisesta koskisi 1 momentin sanamuodon mukaan muita kuin viranomaisia. Säännös koskisi siten erityisesti tilanteita,
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joissa yksityinen taho vastustaa asiakirjan tai esineen luovuttamisesta oikeudenkäyntiaineiston osaksi. Viranomaisella olisi kuitenkin 58 §:n perusteella velvollisuus luovuttaa
tarvittavat asiakirjat tai tiedot tuomioistuimen käyttöön.
Velvoitteen tehosteena pykälän 1 momentissa säädettäisiin oikeudenkäymiskaaren 17
luvun 15 §:n 3 momentin tavoin mahdollisuudesta asettaa uhkasakko asiakirjan tai esineen esittämisen tai toimittamisen tehosteeksi. Uhkasakon asettamisessa ja tuomitsemisessa noudatettaisiin tämän lain 64 §:n mukaisesti uhkasakkolakia (1113/1990).
Pykälän 2 momenttiin otettaisiin tarvittavat viittaukset asiakirjan ja esineen esittämistä
koskeviin oikeudenkäymiskaaren säännöksiin. Momentissa viitattaisiin ensinnäkin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 b §:ään. Säännöksen johdosta tuomioistuimen harkintaan jäisi myös jatkossa se, pyytääkö se asiakirjaa jäljennöksenä vai alkuperäisenä.
Momenttiin otettaisiin myös viittaus esittämisvelvollisuutta koskeviin poikkeuksiin 17
luvun 11 b §:n 2 momentissa ja 12 §:ssä. Esittämisvelvollisuutta hallintoprosessissa ei
olisi esimerkiksi tilanteissa, joissa on kyse sanktioluonteisesta hallinnollisesta seuraamuksesta tai kurinpidollisesta asiasta. Lisäksi viitattaisiin nykyiseen tapaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 13 ja 14 §:ään sekä 57 §:n 1 momenttiin.
Pykälässä ei enää viitattaisi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 15 §:ään, koska velvoitteen
tehostamisesta uhkasakolla säädettäisiin 1 momentissa. Laissa olisi omat erityissäännökset myös kustannusten korvaamisesta (112 §) ja muutoksenhausta uhkasakon tuomitsemista koskevaan päätökseen (110 §) samalla tavoin kuin voimassa olevassa laissa.
60 §. Tulkitseminen ja kääntäminen. Pykälässä säädettäisiin kääntämisestä ja tulkitsemisesta hallintotuomioistuimessa. Säännös vastaisi asiasisällöltään hallintolainkäyttölain
77 §:ää.
Tulkitsemisesta ja kääntämisestä voi olla säädetty erityislainsäädännössä. Esimerkiksi
ulkomaalaislain (301/2004) 203 §:ssä on säädetty hallintotuomioistuimen velvollisuudesta huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä.
Ehdotetun pykälän 1 momentti sisältäisi perussäännökset siitä, kenellä on oikeus hallintotuomioistuimen järjestämään tulkitsemiseen ja kääntämiseen ja millä edellytyksillä.
Pääsääntöisesti tämä oikeus olisi asianosaisella. Tulkitsemista tai kääntämistä ei tarvitsisi välttämättä tehdä asianomaisen äidinkielelle. Riittävää olisi, että tulkitsemiskielenä
käytetään sellaista kieltä, jota asianomaisen todetaan ymmärtävän tarpeellisessa määrin.
Ehdotetun 1 momentin 1 kohdan mukaan hallintotuomioistuimen olisi huolehdittava
tulkitsemisesta ja kääntämisestä käsitellessään asiaa, jossa muulla viranomaisella on
ollut hallintolain 26 §:n tai muun säännöksen nojalla tulkitsemis- tai kääntämisvelvollisuus. Säännöksen tarkoituksena on, että henkilöllä olisi oikeudenkäynnissä samanlainen
oikeus tulkitsemiseen tai kääntämiseen kuin asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa.
Säännös tulisi siten sovellettavaksi lähinnä muutoksenhaku- ja alistusasioissa, joissa
samaa asiaa on jo käsitelty aikaisemmassa vaiheessa hallintomenettelyssä.
Eräät asiat tulevat vireille suoraan hallintotuomioistuimessa eikä niissä siten ole hallintomenettelyvaihetta siinä mielessä, että oikeudenkäynti olisi varsinaista jatkoa sille.
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Tällaisen asiaryhmän muodostavat esimerkiksi hallintoriita-asiat. Niissäkin voi tosin
olla edeltäviä hallintomenettelyvaiheita, mutta hallintoriidan vireillepano hallintotuomioistuimessa ei muodosta samanlaista jatkoa asian käsittelylle kuin alistus tai valitus.
Näissä asioissa hallintotuomioistuimella olisi momentin 2 kohdan mukaan tulkitsemisja kääntämisvastuu, jos asia on tullut vireille viranomaisen aloitteesta.
Kuultaessa henkilöä suullisesti hallintoprosessissa ei tulkitsemista ja kääntämistä voida
jättää sen varaan, että yksityisen tulee huolehtia tulkitsemisesta. Prosessinjohtoasemansa perusteella hallintotuomioistuin voi valvoa, ettei tarpeettomaan kuulemiseen ja tulkkaukseen ryhdytä. Tästä syystä ehdotetaan 3 kohdassa säädettäväksi hallintotuomioistuimen velvollisuudesta huolehtia aina tulkkauksesta silloin, kun henkilöä kuullaan
suullisesti.
Muissa kuin 1 momentin 1─3 kohdassa mainituissa tilanteissa hallintotuomioistuin voisi 2 momentin mukaan huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä, jos siihen olisi erityinen syy. Lainkohdassa ei määriteltäisi tarkemmin perustetta momentin soveltamiselle.
Lähtökohtana olisi kuitenkin, että asianosainen järjestää omatoimisesti itselleen edellytykset hoitaa asiaa silloin, kun viranomaisella ei ole velvollisuutta tulkitsemiseen ja
kääntämiseen. Erityisenä syynä voisi olla muun muassa kohtuusperuste. Myös voimakas
julkinen intressi saattaa muodostaa syyn. Harkinnassa voitaisiin ottaa huomioon, miten
helposti ja kuinka pienin kustannuksin viranomainen pystyisi huolehtimaan tulkitsemisesta ja kääntämisestä sekä paljonko se yksinkertaistaisi ja nopeuttaisi menettelyä.
Jos hallintotuomioistuimelle toimitetaan vieraskielinen asiakirja, tuomioistuin ei voisi
vedota siihen, että asiakirja on vääränkielinen, jos tuomioistuimella on tulkitsemis- ja
kääntämisvelvollisuus. Jos tuomioistuimessa ymmärretään asianomaista kieltä, asiakirjaa ei tarvitsisi välttämättä kääntää. Kääntäminen voi kuitenkin olla tarpeellista muiden
asianosaisten kannalta. Ehdotettu säännös ei siis sinällään velvoita virallisten käännösten laatimiseen. Tämä koskee myös hallintotuomioistuimen toimituskirjaa, joka annetaan kielilain mukaisella kielellä. Tuomioistuimen on sen sijaan tarvittaessa liitettävä
mukaan käännös tai huolehdittava siitä, että päätös tulkitaan suullisesti.
Pykälän 3 momentti sisältäisi säännöksen tulkin tai kääntäjän esteellisyydestä. Ehdotuksen mukaan tulkiksi tai kääntäjäksi ei saisi ottaa sellaista henkilöä, jonka suhde asianosaiseen tai asiaan on sellainen, että hänen luotettavuutensa voisi kärsiä. Tulkin tai
kääntäjän esteellisyyden muodostavia seikkoja olisi arvioitava kussakin yksittäistapauksessa erikseen. Lainkohdassa ei säädettäisi tuomioistuimessa käytettävän tulkin tai
kääntäjän yleisistä kelpoisuusvaatimuksista. Hallintotuomioistuimen tehtävänä olisi
huolehtia, että tulkki tai kääntäjä hallitsee tehtävänsä riittävän hyvin. Estettä ei olisi sille, että tulkitsijana tai kääntäjänä on asian käsittelyyn osallistuva henkilö. Tämä ei saisi
kuitenkaan merkitä asianosaisen sellaista avustamista, joka aiheuttaisi virkamiehen esteellisyyden. Jos tuomioistuimessa ei ole tulkiksi tai kääntäjäksi kykenevää henkilöä,
tuomioistuimen tulisi hankkia muu henkilö siihen tehtävään.
Pykälän 4 momentissa viitattaisiin ensinnäkin kielilakiin, jonka mukaan jokaisella on
oikeus käyttää valtion viranomaisessa suomea tai ruotsia. Viranomaisen on lisäksi järjestettävä asiassa kuultavalle mahdollisuus tulla kuulluksi omalla kielellään, suomeksi
tai ruotsiksi. Kielilaissa säädetään myös muun muassa hallintolainkäyttöasian käsittely-
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kielestä ja päätösten kielestä sekä tulkkauksesta. Momentissa viitattaisiin myös siihen,
että tulkitsemisesta ja kääntämisestä saamen kielelle on voimassa, mitä siitä erikseen
säädetään. Saamelaisten oikeudesta käyttää omaa kieltään säädetään saamen kielilaissa
(1086/2001).
Hallintotuomioistuimen on myös huolehdittava siitä, että muiden pohjoismaiden kansalaiset saavat sen käsiteltävissä asioissa tarvittavan tulkitsemis- ja käännösavun. Tämä
perustuu Suomen vuonna 1982 hyväksymään Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja
Tanskan välillä 17 päivänä kesäkuuta 1981 tehtyyn sopimukseen Pohjoismaiden kansalaisten oikeudesta käyttää omaa kieltään muussa pohjoismaassa (SopS 11/87).
61 §. Laillinen este. Pykälään otettaisiin perussäännös laillisesta esteestä. Samalla viittauksista vastaaviin säännöksiin oikeudenkäymiskaaren 12 luvussa luovuttaisiin. Säännös vastaisi nykyistä käytäntöä.
Pykälän 1 momentti sisältäisi perussäännöksen laillisesta esteestä. Laillinen este muodostaisi pätevän syyn olla saapumatta tuomioistuimeen tai olla ryhtymättä johonkin
pyydettyyn toimeen tuomioistuimen asettamassa määräajassa. Laillinen este voisi koskea sekä kirjallista että suullista menettelyä tuomioistuimessa. Momentin mukaan laillisen esteen vaikutuksena olisi se, että tuomioistuimen tulisi muuttaa aiemmin päätettyä
aikatauluaan siten, että myös henkilöllä, jolla on laillinen este, voi osallistua oikeudenkäyntiin. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa määräajan pidentämistä tai suullisen käsittelyn, katselmuksen taikka muun vastaavan oikeudenkäyntitilaisuuden ajankohdan siirtämistä.
Pykälän 2 momenttiin sisältyisi laillisen esteen määritelmä. Sen mukaan oikeudenkäynnin osapuolelle syntynyt este on laillinen, jos se johtuu sairaudesta tai yleisen liikenteen
keskeytymisestä taikka näihin verrattavasta muusta syystä. Säännöksessä mainittu seikka muodostaa laillisen esteen vain silloin, kun se on kyseessä olevassa tilanteessa esteenä prosessitoimelle. Sairautta on oikeuskäytännössä pidetty laillisena esteenä, kun se on
laadultaan tai vaikutuksiltaan sellainen, ettei henkilö voi terveydentilaansa vaarantamatta saapua oikeuden istuntoon tai olla läsnä siellä. Kaikkia sairauksia ei ole pidetty laillisena esteenä siinäkään tapauksessa, että henkilö esittää tuomioistuimelle lääkärintodistuksen, jonka mukaan hän on ollut sairauden takia estyneenä saapumaan oikeudenkäyntiin (KKO 2001:73). Laillisena esteenä ei ole pidetty myöskään sairauden hoitotoimenpidettä, jonka suorittaminen olisi voitu henkilön terveyttä vaarantamatta siirtää toiseen
ajankohtaan (KKO 2003:28 ja 2007:2).
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin voimassa olevaa 78 §:n 2 momenttia vastaavalla
tavalla siitä, mitä tuomioistuimen kutsussa suulliseen käsittelyyn tai vastaavaan tilaisuuteen tulee ilmoittaa laillisesta esteestä. Säännökseen ehdotetaan tehtäväksi vain vähäisiä
teknisiä muutoksia. Kutsussa olisi nykyiseen tapaan kerrottava kutsutulle hänen velvollisuudestaan ilmoittaa tuomioistuimelle saapumiseen vaikuttavasta laillisesta esteestä.
Ilmoitus tulisi tehdä viipymättä.
62 §. Järjestyksen turvaaminen oikeudenkäynnissä. Lakiin otettaisiin säännös järjestyksenpidosta hallintotuomioistuimessa käytävässä oikeudenkäynnissä. Samalla viittauksista oikeudenkäymiskaareen luovuttaisiin.
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Pykälän 1 momentin mukaan vastuu järjestyksen pitämisestä oikeudenkäynnissä olisi
asiaa käsittelevällä tuomioistuimella. Järjestyksen turvaaminen on osa prosessinjohtoa.
Oikeudenkäyntitilaisuuksissa tuomioistuimen tulee valvoa järjestyksen noudattamista
omasta aloitteestaan ja sen tulee esimerkiksi ilman asianosaisen nimenomaista pyyntöäkin keskeyttää oikeudenkäynnin kulkua häiritsevä menettely tai keskeyttää sellainen
puheenvuoro.
Järjestyksen turvaaminen olisi tarpeen erilaisten oikeudenkäyntitilaisuuksien, kuten
suullisten käsittelyjen, katselmusten ja vastaavien tilaisuuksien yhteydessä. Häirintä
voisi tapahtua jonkun tilaisuuteen osallistuvan henkilön, asianosaisen tai yleisöön kuuluvan henkilön toimesta ja olla luonteeltaan esimerkiksi häiritsevää käyttäytymistä tai
videointia taikka muuta vastaavaa tilanteen häirintää.
Järjestyshäiriö voi johtaa häiritsevän henkilön poistamiseen tilaisuudesta ja järjestyssakon määräämiseen. Tuomioistuin tekisi tätä koskevan päätöksen omasta aloitteestaan.
Puheenjohtajan tulisi järjestyksen ylläpitämiseksi yleensä ensin varoittaa oikeudenkäyntiä häiritsevää tai sopimattomasti käyttäytyvää henkilöä seuraamuksista, joihin häiritsevän käyttäytymisen jatkaminen voi johtaa.
Pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuimella olisi oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 7
§:ää vastaavasti oikeus määrätä oikeudenkäyntitilaisuuden järjestystä häiritsevälle henkilölle suuruudeltaan enintään 1000 euroa oleva järjestyssakko. Sakon määrää harkittaessa tulisi ottaa huomioon rikkomuksen vakavuus sekä mahdollisuuksien mukaan sakotetun maksukyky. Maksamaton järjestyssakko perittäisiin sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) mukaisesti. Pykälään ei sen sijaan ehdoteta otettavaksi säännöstä
henkilön säilöön ottamisesta (vrt. OK 12:7.2). Kiperissä tilanteissa tuomioistuin voisi
poistaa henkilön paikalta poliisin avustuksella. Oikeudesta hakea muutosta tuomioistuimen päätökseen järjestyssakosta säädettäisiin 110 §:ssä.
Oikeudenkäynnin turvaaminen kattaisi 1 momentin mukaan myös esimerkiksi oikeudenkäynnin kirjallisen menettelyn vaiheet. Sen sijaan säännös ei koskisi asiointia esimerkiksi tuomioistuimen kirjaamossa jonkin vireillä olevan asian vuoksi. Pykälän 2
momentin mukainen järjestyssakko voitaisiin määrätä myös häiritsevän tai sopimattoman kirjallisen aineiston toimittamisesta.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin oikeudenkäyntitilaisuuden jatkumisesta tilanteessa,
jossa tilaisuudesta poistettu henkilö on asianosainen. Säännöksen mukaan tuomioistuimen tulisi arvioida, voidaanko asian käsittelyä jatkaa vai onko sitä lykättävä. Asianosaisen edun turvaamiseksi olisi tarpeen ainakin se, että tilaisuutta jatkettaessa paikalla olisi
kuitenkin asianosaisen valtuuttama asiamies.
63 §. Asioiden käsittelyjärjestys. Nykyisin hallintolainkäyttölaissa tai muussa lainsäädännössä ei ole säännöksiä siitä, missä järjestyksessä vireille tulleet lainkäyttöasiat käsitellään hallintotuomioistuimessa. Käytännössä lähtökohtana on, että hallintotuomioistuin ottaa asiat käsiteltäviksi siinä järjestyksessä, jossa ne ovat tulleet vireille tässä tuomioistuimessa. Ehdotetun pykälän 1 momentti vastaisi tätä käytäntöä.
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Asioiden käsitteleminen saapumisjärjestyksessä ei kaikissa tapauksissa merkitse sitä,
että päätökset myös annettaisiin asioiden saapumisjärjestyksessä. Asioiden käsittelyyn
kuluva aika hallintotuomioistuimessa vaihtelee, sillä siihen vaikuttavat muun muassa
oikeudenkäyntiaineiston laajuus ja mahdollisten lisäselvitysten hankkiminen.
Joissakin tapauksissa asianosaisen oikeusturva tai muut erittäin painavat syyt voivat
edellyttää, että yksittäinen asia käsitellään kiireellisenä ennen muita asioita. Lisäksi eri
hallinnonalojen lainsäädännössä on runsaasti säännöksiä siitä, että tietyt asiaryhmät on
käsiteltävä hallintotuomioistuimessa kiireellisenä.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin syistä, joiden perusteella hallintotuomioistuin voi
ottaa asian käsiteltäväkseen ennen muita asioita. Nämä syyt vastaisivat oikeudenkäymiskaaren 19 luvun 1 §:n (laki 363/2009) säännöksiä siitä, millä perusteella käräjäoikeus voi määrätä asian käsiteltäväksi kiireellisenä. Hallintotuomioistuimessa kiireellinen
käsittely ei kuitenkaan edellyttäisi asianosaisen hakemusta eikä tuomioistuimen päätöstä
kiireelliseksi määräämisestä. Asianosainen voisi valituksessaan tai muulla tavoin esittää
syitä, joiden vuoksi asia tulisi käsitellä erityisen kiireellisenä, mutta hallintotuomioistuin
voisi myös omasta aloitteestaan ottaa asian käsiteltäväkseen ennen muita asioita.
Kiireellisenä käsiteltäisiin asiat, joiden käsittelemisestä kiireellisenä säädetään laissa tai
joiden käsittelemiselle kiireellisenä on erityisen painava syy. Säännöksiä valitusten käsittelemisestä kiireellisenä on esimerkiksi lastensuojelulain (417/2007) 88 §:ssä, työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 44
§:ssä, mielenterveyslain (1116/1990) 26 §:ssä sekä useissa muissa laeissa. Erityisen
painava syy asian kiireelliseen käsittelyyn ei koske tiettyjä asiaryhmiä vaan harkitaan
tapauskohtaisesti.
Muissa kuin laissa erikseen kiireellisesti käsiteltäviksi säädetyissä tapauksissa asian
käsitteleminen kiireellisenä edellyttäisi, että asian käsittelylle ennen muita asioita on
erityisen painava syy. Tarkoituksena on, että kyseessä olisi poikkeuksellinen menettely,
koska muussa tapauksessa se voisi aiheuttaa aiheetonta viivytystä muiden asioiden käsittelyssä.
Erityisen painavan syyn arviointi perustuisi kokonaisharkintaan, jossa otettaisiin huomioon ensinnäkin oikeudenkäynnin kesto. Tällöin oikeudenkäynnin kestoa olisi perusteltua arvioida samojen periaatteiden mukaisesti kuin sitä on arvioitu Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä. Oikeudenkäynnin kestoon laskettaisiin mukaan oikeudenkäynnin eri vaiheet eri tuomioistuimissa tai samassa tuomioistuimessa
sekä mahdollinen oikaisuvaatimuksen käsittely. Asia tulisi käsitellä kiireellisenä, jos
muuten olisi vaarana, että oikeudenkäynnin keston vuoksi loukataan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklaa.
Asian laatu voi puoltaa sen käsittelyä kiireellisenä silloin, kun kyseessä on erityisen
laaja ja vaikea asia. Tällaisen asian käsittely kestää usein tavanomaista pidempään, koska siihen sisältyy runsaasti oikeudenkäyntiaineistoa ja oikeudenkäynnin aikana on kuultava useita tahoja.
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Huomioon otettaisiin myös asian merkitys asianosaiselle. Tällöin harkinnassa tulisi painottaa nimenomaan kyseessä olevan yksittäistapauksen merkitystä yksityiselle asianosaiselle. Kuitenkin myös asian yleisellä luonteella voi olla merkitystä tässä harkinnassa. Kiireellistä käsittelyä voi puoltaa se, että kyse on erityisen tärkeästä henkilökohtaisesta intressistä, joka liittyy esimerkiksi henkilön terveyteen tai lapsen oikeuksiin.
Erityisen painavan syyn arvioinnissa otettaisiin huomioon myös mahdolliset muut perusteet kiireelliselle käsittelylle. Huomioon voitaisiin ottaa esimerkiksi asian yhteiskunnallinen merkitys ja se, millaista haittaa tai vahinkoa asian mahdollinen viivästyminen
aiheuttaisi. Myös viranomaisten ja asianosaisen toiminnalla oikeudenkäynnissä ja sitä
edeltävissä asian käsittelyvaiheissa voi olla merkitystä käsittelyn kiireellisyyden arvioinnissa. Kiireellistä käsittelyä voi puoltaa esimerkiksi se, että asian käsittely ensi vaiheessa hallintoviranomaisessa on aiheettomasti viivästynyt.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin hallintotuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa
asianosaiselle tämän pyynnöstä arvio asian käsittelyajasta. Säännös olisi uusi. Momentissa tarkoitettu arvio voitaisiin antaa suullisesti tai kirjallisesti, joten se voitaisiin antaa
myös puhelimitse tai sähköpostitse. Kyseessä olisi arvio nimenomaan kyseessä olevan
yksittäistapauksen käsittelyajasta. Lisäksi hallintotuomioistuin voi halutessaan ilmoittaa
esimerkiksi keskimääräiset käsittelyaikansa eri asiaryhmissä verkkosivuillaan. Tällainen
yleinen tiedottaminen saattaa vähentää tässä momentissa tarkoitettuja pyyntöjä, vaikka
se ei täytä tässä momentissa tarkoitettua velvollisuutta tapauskohtaisen käsittelyaikaarvion antamiseen.
64 §. Uhkasakkolain soveltaminen. Pykälässä säädettäisiin uhkasakkolain soveltamisesta tässä laissa tarkoitetun uhkasakon asettamiseen ja tuomitsemiseen. Uhkasakkolain 2
§:n 1 momentin mukaan uhkasakkolaki (1113/1990) ei koske oikeudenkäynnin kulun
turvaamiseksi asetettua uhkasakkoa. Uhkasakkolakia koskevan hallituksen esityksen
(HE 63/1990 vp) perusteluissa todetaan, että prosessuaalisia uhkasakkoja käytettäessä
sovelletaan oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. Uhkasakkolaki on sen 3 §:n mukaan
toissijainen, joten jos muussa laissa on uhkasakkolaista poikkeavia säännöksiä, niitä
sovelletaan uhkasakkolain sijasta.
Hallintolainkäyttölakiin sisältyy nykyisinkin säännöksiä velvoitteista, joiden tehosteeksi
voidaan asettaa uhkasakko. Ehdotetussa laissa tällaisia säännöksiä olisi esimerkiksi tuomioistuimen tiedonsaantioikeutta koskevassa 58 §:ssä, asiakirjan ja esineen esittämistä
koskevassa 59 §:ssä, suulliseen käsittelyyn kutsumista koskevassa 67 §:ssä sekä asianosaisen ja asianosaiseen rinnastettavan henkilön poissaoloa koskevassa 69 §:ssä.
Uhkasakkolaissa säädetään esimerkiksi uhkasakon asettamista koskevan päätöksen sisällöstä, uhkasakon suuruuteen vaikuttavista seikoista ja uhkasakon tuomitsemisen edellytyksistä. Ehdotuksessa näiden säännösten soveltaminen ulotettaisiin myös hallintoasioiden oikeudenkäynnin kulun turvaamiseksi asetettuun uhkasakkoon. Uhkasakon täytäntöönpanossa sovelletaan sakon täytäntöönpanoa koskevia säännöksiä (laki sakon
täytäntöönpanosta, 672/2002).
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Uhkasakon asettamista koskevaan välipäätökseen ei saisi hakea muutosta erikseen, sillä
lakiehdotuksen 110 §:n 1 momentin mukaan hallintotuomioistuimen välipäätöksestä saa
valittaa vain pääasian yhteydessä, jollei tässä laissa toisin säädetä. Uhkasakon tuomitsemista koskevasta välipäätöksestä saisi valittaa erikseen 110 §:n 2 momentin 4 kohdan
mukaisesti.

7 luku
Menettely suullisessa käsittelyssä
Luku sisältäisi tarkempia säännöksiä suullisen käsittelyn kulusta, kutsumisesta suulliseen käsittelyyn sekä menettelystä suullisessa käsittelyssä.
65 §. Suullisen käsittelyn kulku. Ehdotettu pykälä olisi uusi. Voimassa olevassa hallintolainkäyttölaissa ei nimenomaisesti säädetä suullisen käsittelyn kulusta. Pykälästä ilmenevä suullisen käsittelyn kulku vastaisi kuitenkin hallintolainkäyttölain aikana käytännössä noudatettua menettelyä. Pykälässä säädettäisiin melko yleisellä tasolla suullisen
käsittelyn kulusta. Pykälä olisi luonteeltaan informatiivinen ja siten oikeudenkäyntiin
osallistuvia palveleva.
Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan suullisessa käsittelyssä voitaisiin kuulla asianosaisia, hallintopäätöksen tehnyttä ja muuta viranomaista, todistajia ja asiantuntijoita
sekä vastaanottaa muuta selvitystä. Luetteloa ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi. Esimerkiksi ehdotetun lain 40 §:ssä tarkoitetun väliintulijan kuuleminen voisi olla muun selvityksen vastaanottamista. Muuta selvitystä voisi myös olla esimerkiksi lastensuojeluasian
suullisessa käsittelyssä katsottava videonauhoitus, joka on kuvattu lapsen ja hänen vanhempansa välisestä vuorovaikutuksesta tehdyssä tutkimuksessa.
Ehdotetun pykälän 2 momentissa olisi yleinen kuvaus suullisen käsittelyn etenemisestä.
Ehdotetun momentin 1 kohdan mukaan tuomioistuin esittäisi aluksi yhteenvedon siitä,
mistä asiassa on kysymys. Käytännössä suullisen käsittelyn puheenjohtaja esittää nykyäänkin käsittelyn alussa tapauskohtaisesti tarpeelliseksi katsotun laajuisen yhteenvedon
asiassa. Ehdotetulla yhteenvedolla tarkoitettaisiin suullista tai kirjallista yhteenvetoa,
josta ilmenisivät asiassa tehdyt vaatimukset ja niiden perusteet sekä tarvittaessa ilmoitetut todisteet ja se, mitä kullakin todisteella aiottaisiin näyttää toteen. Tuomioistuin voisi
tapauskohtaisesti harkita, onko asiassa tarpeen laatia kirjallinen yhteenveto. Kirjallinen
yhteenveto olisi hyödyksi tuomioistuimen ja asianosaisten välisessä vuorovaikutuksessa. Varsinkin laajoissa ja monimutkaisissa asioissa yhteenvedosta voisi lisäksi olla hyötyä hallintotuomioistuimen päätöksen selostusosaa laadittaessa.
Ehdotetun momentin 2 kohdan mukaan tuomioistuin kuulisi suullisessa käsittelyssä
asianosaisia ja muita oikeudenkäynnin osapuolia. Kuuleminen tapahtuisi asianosaisten
ja muiden oikeudenkäynnin osapuolten esittämien alkupuheenvuorojen jälkeen. Alkupuheenvuorolla tarkoitetaan puheenvuoroa, jossa osapuolet esittävät mahdollisimman
lyhyesti vaatimuksensa ja niiden perusteet. Tarkoitus ei ole toistaa tuomioistuimelle jo
kirjelmissä esitettyjä seikkoja, koska kirjelmät ovat tuomioistuimen tiedossa ja käytössä.
Suullisessa käsittelyssä kuullaan yleensä ensiksi valittajaa, sen jälkeen muita asianosaisia ja lopuksi viranomaisen edustajaa. Mikäli osapuolilla on avustaja tai asiamies, tämä
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tekee kysymyksiä päämiehelleen ja muille oikeudenkäynnin osapuolille näitä kuultaessa. Myös tuomioistuin voi esittää kysymyksiä oikeudenkäynnin osapuolille.
Ehdotetun momentin 3 kohdan mukaan tuomioistuin kuulisi seuraavaksi tarvittaessa
todistajia ja asiantuntijoita tai ottaisi vastaan muuta selvitystä tosiseikoista. Tuomioistuin päättää kuultuaan tarvittaessa oikeudenkäynnin osapuolia, missä järjestyksessä todistajia kuullaan. Todistajan nimennyt taho tekee todistajalle ensiksi kysymyksiä, tämän
jälkeen muut oikeudenkäynnin osapuolet ja tuomioistuin voivat tehdä todistajalle kysymyksiä. Todistaja voi poistua oikeuspaikalta kuulemisensa jälkeen, mikäli tuomioistuin
antaa siihen luvan.
Ehdotetun momentin 4 kohdan mukaan suullisen käsittelyn lopuksi osapuolet käyttäisivät loppupuheenvuorot käsittelyssä esitetyistä seikoista.
66 §. Suullisen käsittelyn ajankohta, paikka ja käsittelysuunnitelma. Ehdotettu pykälä
olisi uusi. Pykälässä säädettäisiin menettelystä suullisen käsittelyn ajankohtaa päätettäessä sekä suullisen käsittelyn kulkua koskevasta suunnitelmasta (käsittelysuunnitelma).
Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan tuomioistuin päättäisi suullisen käsittelyn ajankohdasta. Tuomioistuin päättää nykyäänkin suullisen käsittelyn ajankohdan, vaikka siitä
ei ole nimenomaisesti säädetty hallintolainkäyttölaissa. Käytännössä on tavanomaista,
että sekä viranomainen kuin asianosainenkin esittävät suullisen käsittelyn ajankohdasta
toiveita ja ajankohdasta sopiminen voi käytännössä olla hankalaa. Ajankohdan valintaan
vaikuttavat oikeudenkäynnin osapuolten toiveiden lisäksi esimerkiksi lainoppineiden
jäsenten ja mahdollisen asiantuntijajäsenen aikataulut sekä myös istuntosalien varaustilanne. Ehdotettu säännös korostaisi lakiin kirjoitettuna tuomioistuimen prosessinjohtotehtävää ja selkeyttäisi asiaa oikeudenkäynnin osapuolten kannalta.
Tuomioistuin päättäisi myös suullisen käsittelyn paikasta. Pääsääntöisesti suullinen käsittely järjestetään tuomioistuimen toimitiloissa sijaitsevassa istuntosalissa. Poikkeustilanteissa, esimerkiksi vajaavaltaista kuultaessa, kuuleminen voitaisiin järjestää myös
muualla kuin tuomioistuimen istuntosalissa, esimerkiksi tuomioistuimen muissa tiloissa,
sairaalassa, perheneuvolassa tai lapsen sijaishuoltopaikassa tai muissa laitoksissa.
Edelleen ehdotetun 1 momentin mukaan tuomioistuin päättäisi käsittelysuunnitelman
laatimisesta. Vaikka säännös lakiin kirjoitettua olisi uusi, ovat tuomioistuimet nykyisinkin käytännössä laatineet käsittelysuunnitelmia tarpeen mukaan. Ehdotuksen mukaan
käsittelysuunnitelman laatiminen ei olisi pakollista, vaan tuomioistuin arvioisi tapauskohtaisesti, onko se tarpeellista. Kun käsittelysuunnitelma sisältäisi esimerkiksi todistajien kuulemisjärjestyksen ja arvion aikataulusta, sen laatiminen edellyttäisi oikeudenkäynnin osapuolia ilmoittamaan todistajansa ja mistä seikoista todistajia on tarkoitus
kuulla hyvissä ajoin ennen suullista käsittelyä. Tuomioistuin voisi ilmoittaa käsittelysuunnitelmassa harkintansa mukaisesti myös asiaa käsittelevän tuomioistuimen kokoonpanon. Säännös ”ryhdistäisi” suullisen käsittelyn kulkua ja todistajat voisivat välttyä tarpeettomilta odotusajoilta. Käsittelysuunnitelma voisi olla tarpeellinen useamman
päivän kestävässä suullisessa käsittelyssä tai sellaisessa suullisessa käsittelyssä, jossa on
paljon todistajia. Käsittelysuunnitelma toimitettaisiin oikeudenkäynnin osapuolille ennen suullista käsittelyä.
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Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuimen olisi varattava oikeudenkäynnin osapuolille tilaisuus esittää näkemyksensä käsittelyajankohdasta ja -suunnitelmasta,
jollei kuuleminen tarpeettomasti viivästytä asian käsittelyä. Käytännössä oikeudenkäynnin osapuolet ovat voineet esittää näkemyksensä käsittelyn ajankohdasta, kun tuomioistuin on tiedustellut heiltä sopivaa suullisen käsittelyn ajankohtaa. Silloin, kun
suullista käsittelyä varten on laadittu käsittelysuunnitelma, se on toimitettu oikeudenkäynnin osapuolille.
67 §. Kutsuminen suulliseen käsittelyyn. Pykälä vastaa pääosin voimassa olevan lain 43
§:n sisältöä. Pykälässä säädettäisiin siitä, keitä kutsutaan suulliseen käsittelyyn.
Pykälän 1 momentin perusteella suulliseen käsittelyyn olisi kutsuttava asianosaiset sekä
päätöksen tehneen viranomaisen edustaja. Jos julkisyhteisö on asianosaisena, asianosaisella tarkoitetaan sen puhevaltaa käyttävää laillista edustajaa. Koska suullista käsittelyä
voidaan rajoittaa 55 §:ssä tarkoitetuin tavoin koskemaan ainoastaan osaa asiasta ja koska tämä rajaus saattaa olla sellainen, että yhdellä tai useammalla asianosaisella ei ole
asiassa tältä osin intressiä, momentissa säädettäisiin myös mahdollisuudesta jättää eräät
asianosaiset kutsumatta. Asianosainen voidaan jättää kutsumatta, jos suullisessa käsittelyssä käsitellään sellaista kysymystä, jolla ei kyseisen asianosaisen näkökulmasta ole
asiassa merkitystä. Esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa asioissa voi olla
kymmeniä tai useampiakin asianosaisia. Jos suullisessa käsittelyssä käsiteltävänä on
esimerkiksi tiettyyn kiinteistöön liittyvä asia, jolla ei ole merkitystä asianosaiselle, asianosainen voitaisiin jättää kutsumatta suulliseen käsittelyyn. Asianosaisen poissaolon
seuraamuksista ja mahdollisuudesta asettaa sakon uhka poissaolon varalta säädettäisiin
erikseen 69 §:ssä.
Suulliseen käsittelyyn voidaan kutsua myös todistajia, asiantuntijoita ja tarvittaessa
muitakin henkilöitä, joiden kuulemista tuomioistuin pitää asian selvittämiseksi tarpeellisena. Heidän kutsumisestaan päättäisi 2 momentin mukaisesti hallintotuomioistuin. Todistajien kuulemisesta säädettäisiin tarkemmin 70 §:ssä.
Pykälän 3 momentissa olisi lähtökohtana samoin kuin voimassa olevassa laissa, että
tuomioistuin huolehtii henkilöiden kutsumisesta suulliseen käsittelyyn. Lisäksi momentissa säädettäisiin siitä, että tuomioistuin voi oikeuttaa oikeudenkäynnin osapuolen kutsumaan nimeämänsä todistajan. Käytännössä näin on voitu menetellä nykyisinkin. Menettely on käyttökelpoinen erityisesti tilanteissa, joissa oikeudenkäynnin osapuolen nimeämä todistaja kuuluu hänen lähipiiriinsä tai oikeudenkäynnin osapuoli voi muutoin
vaivatta huolehtia kutsumisesta.
Kutsumisessa noudatettaisiin tiedoksiantoa koskevia tämän lain 80–84 §:n säännöksiä.
Säännökset mahdollistavat muun muassa suullisen tiedoksiannon käytön, jolloin kutsuminen suulliseen käsittelyyn voidaan suorittaa joustavasti tilanteeseen sopivalla tavalla.
68 §. Kutsun sisältö. Säännös olisi uusi ja siinä säädettäisiin suullista käsittelyä koskevan kutsun sisällöstä. Säännös on tarpeen sen varmistamiseksi, että kutsussa ilmoitetaan
tarpeelliset tiedot siitä riippumatta, onko kutsujana tuomioistuin vai onko tuomioistuin
oikeuttanut oikeudenkäynnin osapuolen kutsumaan todistajan. Pykälän 1 momentin mukaan kutsussa olisi ilmoitettava ensinnäkin tiedot osapuolista ja asiasta sekä suullisen
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käsittelyn ajasta ja paikasta. Kutsussa olisi ilmoitettava myös uhkasakosta ja muista
poissaolon seurauksista. Pykälän 2 momentti koskisi velvollisuutta ilmoittaa todistajalle
hänen oikeudestaan saada ennakolta korvaus matka- ja toimeentulokustannuksistaan.
Pykälän 3 momentin perusteella tuomioistuimen tulisi oikeuttaessaan osapuolen kutsumaan todistajan myös ilmoittaa osapuolelle, mitä kutsussa on ilmoitettava todistajalle.
69 §. Asianosaisen ja asianosaiseen rinnastettavan henkilön kutsuminen. Pykälässä säädettäisiin siitä, mitä seuraa asianosaisen tai hänen laillisen edustajansa poissaolosta
suullisessa käsittelyssä sekä siitä, että asianosainen ja asianosaiseen rinnastettava henkilö voidaan kutsua suulliseen käsittelyyn sakon uhalla. Asianosaiseen rinnastettavalla
henkilöllä tarkoitettaisiin tässä pykälässä henkilöä, joka on 71 §:n 1 momentin mukaan
esteellinen toimimaan todistajana hänen asianosaisasemaan rinnastettavan asemansa
vuoksi.
Pykälän 1 momentissa olisi säännös siitä, että asianosaisen tai tämän laillisen edustajan
poissaolo suullisesta käsittelystä ei estä asian käsittelyä ja ratkaisemista. Nykyisin tämä
ilmenee hallintolainkäyttölain 43 §:stä. Kutsussa suulliseen käsittelyyn tulisi mainita
siitä, että asia voidaan ratkaista asianosaisen tai hänen edustajansa poissaolosta huolimatta samoin kuin siitä, että asianosainen voi saapua suulliseen käsittelyyn henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.
Jos asianosainen on kutsusta huolimatta ilman laillista estettä poissa suullisesta käsittelystä, asia voidaan ratkaista, mutta hallintotuomioistuin voi myös päätyä siihen, että
asiassa järjestetään uusi suullinen käsittely. Jos asianosaisen poissaolo johtuu laillisesta
esteestä, tuomioistuimen tulisi 61 §:n mukaisesti siirtää asian käsittelyä ja kutsua asianosainen uuteen suulliseen käsittelyyn.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin asianosaisen tai hänen laillisen edustajansa kutsumisesta saapumaan henkilökohtaisesti suulliseen käsittelyyn, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi. Tällöin kutsussa voitaisiin asettaa myös sakon uhka. Tämä voisi tulla kyseeseen lähinnä silloin, kun asianosaisen kuuleminen henkilökohtaisesti on asiassa erityisen tärkeää, mutta on epäiltävissä, että asianosainen ei ilman sakon uhkaa saapuisi suulliseen käsittelyyn.
Pykälän 3 momentin mukaan tuomioistuin voisi kutsua sakon uhalla suulliseen käsittelyyn myös henkilön, jota ei voida kuulla todistajana hänen asianosaisasemaan rinnastettavan asemansa vuoksi. Momentissa tarkoitetaan henkilöä, jota voidaan lain 72 §:n 1
momentin mukaisesti kuulla oikeudenkäynnissä asian selvittämiseksi, vaikka häntä ei
voida kuulla todistajana. Asia koskee välittömästi hänen oikeuttaan, etuaan tai velvollisuuttaan, mutta hän ei ole oikeudenkäynnissä mukana asianosaisena.
Pykälän 4 momentissa säädettäisiin uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi silloin,
kun asianosainen, hänen laillinen edustajansa tai asianosaiseen rinnastettava henkilö ei
noudata sakon uhalla annettua kutsua saapua suulliseen käsittelyyn. Säännös vastaisi
nykyistä hallintolainkäyttölain 44 §:n 1 momenttia. Uhkasakkoa ei tuomittaisi maksettavaksi, jos asia käsitellään ja ratkaistaan henkilön poissaolosta huolimatta tai jos poissaolo johtui laillisesta esteestä.
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70 §. Todistajan kuuleminen. Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla todistajia. Todistajien kuulemisessa on kyse asian selvittämiskeinosta. Se on kuitenkin vain yksi keino
saada asia selvitetyksi 45 §:ssä tarkoitetulla tavalla ennen asian ratkaisemista.
Pykälän 1 momentin mukaan aloite todistajan kuulemiseen voi tulla oikeudenkäynnin
osapuolelta, mutta tuomioistuin voi kuulla todistajaa myös omasta aloitteestaan. Siinäkin tapauksessa, että asianosainen nimeää todistajan, tuomioistuin päättää todistajan
kuulemisesta 67 §:n 2 momentin mukaisesti.
Tuomioistuimen tehtävänä on myös arvioida, onko todistajan kuuleminen tarpeen asian
selvittämiseksi. Momenttiin sisältyisi nimenomainen säännös siitä, ettei todistajan kuuleminen ole tarpeen seikasta, joka on jo selvitetty tai joka ei vaikuta käsiteltävään asiaan. Tuomioistuin voisi siten rajoittaa todistajien kuulemista jo kutsumisvaiheessa niin,
ettei suulliseen käsittelyyn olisi tarpeen lainkaan kutsua todistajia kertomaan seikoista,
jotka on jo selvitetty kirjallisessa tai suullisessa käsittelyssä. Samasta seikasta ei olisi
tarpeen kutsua kuultavaksi useita todistajia, ellei kyse ole nimenomaan riitaisesta seikasta. Tuomioistuin voisi rajoittaa todistajien kuulemista myös istunnossa niin, että todistajaa kuultaisiin vain asiaan vaikuttavista riitaisista seikoista.
Suullisen todistelun tarkoituksena on lähinnä asian ratkaisuun vaikuttavien tosiseikkojen selvittäminen. Suullisen todistelun luotettavuutta asian selvittämisessä korostaa se,
että todistajalle voidaan suullisessa käsittelyssä esittää kysymyksiä. Lisäksi todistaja
antaa todistajankertomuksensa suullisessa käsittelyssä valan tai sitä vastaavan vakuutuksen nojalla. Suullinen todistelu voi siten olla tarpeen myös seikoista, joista on jo esitetty kirjallista selvitystä.
Todistajan kuuleminen on tarpeen, jos se voi tuoda asian ratkaisemiseksi tarvittavaa
lisäselvitystä. Todistajan suullinen kuuleminen voi myös vahvistaa oikeudenkäynnin
vastavuoroisuutta ja turvata laajemminkin asianosaisen oikeutta oikeudenmukaiseen
oikeudenkäyntiin. Suullinen todistelu voi tarvittaessa täydentää asiassa saatua kirjallista
selvitystä. Joissakin tapauksissa suullinen todistelu voi myös nopeuttaa asian käsittelyä
kirjalliseen menettelyyn verrattuna.
Hallinnollista seuraamusta koskevassa asiassa on todistajan kuulemisen tarpeellisuutta
arvioitaessa otettava huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(3) artikla, jossa
rikoksesta syytetylle turvataan oikeus todistajien kuulemiseen. Hallintoprosessissa vastaava oikeus voi koskea asianosaista, jolle on määrätty esimerkiksi veronkorotus tai
muu hallinnollinen seuraamus.
Momentin alkuosa vastaisi nykyistä hallintolainkäyttölain 39 §:n 1 momentin alkuosaa.
Suullisesta todistelusta silloin, kun asiassa vedotaan kirjalliseen todistajankertomukseen, säädettäisiin suullisen käsittelyn järjestämistä koskevassa 53 §:ssä.
Pykälään ei enää sisältyisi säännöstä asianosaisen kuulemisesta totuusvakuutuksen nojalla, vaan asianosaisen kuulemista koskeva 47 §:n yleissäännös kattaisi sekä suullisen
että kirjallisen asianosaisen kuulemisen. Käytännössä asianosaisen kuulemista totuusvakuutuksen nojalla ei juuri ole järjestetty, vaikka tämä olisi hallintolainkäyttölain 39
§:n 2 momentin mukaan mahdollista.
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Pykälän 2 momentti olisi uusi. Sen mukaan tuomioistuin voisi asettaa määräajan, jossa
osapuolten tulisi ilmoittaa tuomioistuimelle nimeämänsä todistajat. Suullisen käsittelyn
valmistelun kannalta on tärkeää, että suullisessa käsittelyssä kuultavat tahot ovat tuomioistuimen tiedossa riittävän ajoissa ennen suullista käsittelyä.
Pykälän 3 momenttiin sisältyisi viittauksia todistelua koskeviin oikeudenkäymiskaaren
17 luvun säännöksiin. Nykyisin vastaava viittaussäännös on hallintolainkäyttölain 39
§:n 2 momentissa. Viittaussäännöksessä otettaisiin huomioon oikeudenkäymiskaaren 17
luvun säännöksissä hallintolainkäyttölain säätämisen jälkeen tapahtuneet muutokset.
Ehdotettuja viittaussäännöksiä on tarpeen tarkistaa siinä vaiheessa, kun oikeudenkäymiskaaren 17 luvun säännöksiä uudistetaan. Uudistusta valmistellaan oikeusministeriön
16 marraskuuta 2010 asettamassa toimikunnassa.
Momentissa viitattaisiin ensinnäkin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18 §:n 2 momenttiin. Sen mukaan todistajana ei saa kuulla sitä, jota on syytetty samasta teosta tai teosta,
jolla on välitön yhteys siihen tekoon, jota syyte koskee. Hallintoprosessissa säännös
voisi tulla sovellettavaksi hallinnollista seuraamusta koskevissa asioissa.
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 19 § koskee tuomarin toimimista todistajana. Hallintoprosessissa säännös merkitsee sitä, että jos asiaa käsittelevään kokoonpanoon kuuluva
tuomioistuimen jäsen tai asian esittelijä nimetään todistajaksi ja hän tietää todistelun
piiriin kuuluvia seikkoja, häntä kuullaan todistajana. Tällöin hän ei voi osallistua asian
käsittelyyn tuomioistuimessa.
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 22 §:n mukaan tasavallan presidenttiä ei voida kutsua
todistajaksi. Muista poikkeuksista todistamisvelvollisuuteen säädettäisiin ehdotetun lain
72–74 §:ssä. Lisäksi lailla voimaan saatetun diplomaattisia suhteita koskevan Wienin
yleissopimuksen (SopS 4/1970) mukaan toisten valtioiden diplomaattiset edustajat eivät
ole velvollisia toimimaan todistajina.
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 25 §:n mukaan henkilön, joka kieltäytyy todistamasta
tai vastaamasta joihinkin kysymyksiin, on perusteltava kieltäytymisensä. Säännös liittyy
todistajan esteellisyyttä ja vaitiolovelvollisuutta koskeviin ehdotetun lain 71, 73 ja 74
§:n säännöksiin.
Viittaus ulkomailla oleskelevan todistajan kutsumista koskevaan oikeudenkäymiskaaren
17 luvun 26 a §:ään olisi uusi. Viitatussa pykälässä säädetään kutsumisessa noudatettavasta menettelystä ja siitä, milloin ulkomailla oleskelevaan todistajaan sovelletaan todistajan esteetöntä poissaoloa koskevia oikeudenkäymiskaaren säännöksiä.
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 27–33 § koskevat todistajien kuulemiseen liittyvää
prosessinjohtoa sekä todistajanvalan tai vakuutuksen antamista. Menettely todistajan
kuulemisessa hallintoprosessissa vastaisi näiden säännösten osalta vastaavaa menettelyä
yleisissä tuomioistuimissa.
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 34 §:ssä säädetään tilanteista, joissa todistajaa tai
muuta todistelutarkoituksessa kuultavaa henkilöä voidaan kuulla asianosaisen tai muun
henkilön läsnä olematta. Tällöinkin asianosaisille on varattava tilaisuus esittää kuulta-
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valle kysymyksiä. Todistajan kuulemisesta yleisön läsnä olematta säädetään laissa oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (381/2007).
Viittaus oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 33 a §:ään olisi uusi. Viitatussa pykälässä säädetään todistajien kuulemisesta erikseen ja siitä, ettei todistajaksi nimetty henkilö saa
olla saapuvilla asian käsittelyssä enempää kuin hänen kuulemisensa oikeudenkäynnissä
vaatii.
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 36 §:ssä säädetään todistajan esteettömän poissaolon
seuraamuksista. Tuomioistuin tuomitsee ilman laillista estettä pois jääneelle todistajalle
asetetun uhkasakon. Viittaussäännöksen nojalla hallintotuomioistuin voisi määrätä todistajan tuotavaksi istuntoon, jos siihen olisi aihetta. Tuotavaksi määrätty todistaja voitaisiin myös ottaa säilöön, mutta hallintoprosessissa tällaiseen menettelyyn ei käytännössä liene tarvetta.
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 37 § koskee seuraamuksia silloin, kun todistaja ilman
laillista syytä kieltäytyy todistamasta tai tekemästä todistajanvalaa tai niskoittelee muulla vastaavalla tavalla. Tuomioistuin voi tällöin velvoittaa todistajan uhkasakolla täyttämään velvollisuutensa. Äärimmäisessä tapauksessa pakkokeinona voitaisiin viitatun
säännöksen perusteella käyttää vankeutta.
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 38 §:n mukaan edellä mainittuja todistajan poissaolon
ja niskoittelun seuraamuksia koskevia säännöksiä ei sovelleta alle 15-vuotiaaseen henkilöön eikä henkilöön, jolta mielisairauden tai vastaavan syyn vuoksi puuttuu selvä käsitys valan merkityksestä.
Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 39 §:ssä säädetään todistajan velvoittamisesta suorittamaan esteettömästä poissaolostaan tai niskoittelustaan asianosaiselle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.
Muutamista hallintolainkäyttölain viittauksista todistelua koskeviin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun säännöksiin luovuttaisiin ja niitä vastaavat hallintoprosessia koskevat
säännökset sisällytettäisiin ehdotettuun lakiin. Tällaisia ovat säännökset todistajan esteellisyydestä, vajaavaltaisen henkilön kuulemisesta, todistajan velvollisuudesta todistaa
ja hänen vaitiolo-oikeudestaan, vaitiolovelvollisuuden vaikutuksesta todistajan kuulemiseen sekä todistajan kuulemisesta tietoverkon välityksellä. Näistä seikoista säädettäisiin
ehdotetun lain 71–75 §:ssä. Tästä syystä momentissa ei olisi tarpeen viitata oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 20, 21, 23, 24 eikä 34 a §:ään.
Momentissa ei myöskään enää viitattaisi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 26 §:ään. Sen
1 momentin mukaan todistajaksi nimetty henkilö, joka on tuomioistuimessa saapuvilla,
on velvollinen heti todistamaan. Ehdotetussa laissa on tavoitteena, että todistajaksi nimetyt henkilöt ovat tuomioistuimen tiedossa hyvissä ajoin ennen suullista käsittelyä.
71 §. Todistajan esteellisyys. Pykälä olisi uusi. Se vastaisi keskeiseltä sisällöltään oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18 §:ää, jota hallintoprosessissa nykyisin sovelletaan
hallintolainkäyttölain 39 §:n viittaussäännöksen perusteella. Oikeudenkäymiskaaren
säännökset todistajan esteellisyydestä eivät ole ongelmitta soveltuneet sellaisinaan hal-
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lintoprosessiin, mutta oikeuskäytännössä on muotoutunut joitakin tulkintalinjoja näiden
säännösten soveltamisesta hallintoprosessissa. Käytännössä tulkintaongelmia on liittynyt erityisesti päätöksen tehneessä tai asianosaisena olevassa viranomaisessa toimivien
virkamiesten tai luottamushenkilöiden esteellisyyteen toimia hallintolainkäyttöasiassa
todistajana.
Hallintoprosessissa samoin kuin yleisissä tuomioistuimissa on lähtökohtana, että todistajana voidaan kuulla jokaista muuta paitsi jutun asianosaista. Todistajan luotettavuutta
ei pyritä turvaamaan todistajan esteellisyyttä koskevalla sääntelyllä, vaan vapaan todistusharkinnan pohjalta tuomioistuin voi harkinnassaan ottaa huomioon sellaiset seikat,
jotka voivat vähentää todistajankertomusten luotettavuutta. Sen vuoksi esimerkiksi lähisukulaisuus asianosaiseen ei muodosta todistajan esteellisyyttä. Joissakin tapauksissa
tietyt henkilöt rinnastetaan kuitenkin asianosaiseen todistajan esteellisyyttä arvioitaessa.
Yleisissä tuomioistuimissa tällaisia henkilöitä ovat asianosaisen laillinen edustaja sekä
ns. itsenäiset väliintulijat.
Todistelusäännösten tarkoituksena on turvata tuomioistuimille mahdollisuus saada asian
ratkaisemiseksi tarvittavaa tietoa tosiseikoista henkilötodistelun avulla oikeudenkäynnin
ulkopuolisilta henkilöiltä. Hallintolainkäytössä tuomioistuimella on myös virallisperiaatteen mukainen velvollisuus huolehtia asian selvittämisestä. Todistajien esteellisyystilanteet on sen vuoksi syytä rajata mahdollisimman suppeiksi.
Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan todistajana ei voida kuulla oikeudenkäynnin
osapuolena olevaa yksityistä asianosaista eikä muutakaan henkilöä, jonka oikeutta, etua
tai velvollisuutta oikeudenkäynnin kohteena oleva asia välittömästi koskee, eikä heidän
laillista edustajaansa.
Säännös ei koskisi viranomaisen laillista edustajaa silloinkaan, kun viranomainen on
asianosaisen asemassa asiassa. Viranomaisen edustajan esteellisyydestä säädettäisiin 2
momentissa.
Jos oikeudenkäynnissä on mukana väliintulijana henkilö, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee vain välillisesti, tällaista henkilöä ja hänen laillista edustajaansa
voidaan kuulla todistajana. Sen sijaan ns. itsenäistä väliintulijaa ei voida kuulla todistajana, sillä hänen oikeuttaan, etuaan tai velvollisuuttaan asia koskee välittömästi. Todistajana ei voida kuulla myöskään henkilöä, joka ei ole mukana oikeudenkäynnissä, mutta
jolla on asiassa sellainen välitön intressi, että hän voisi halutessaan olla mukana ns. itsenäisenä väliintulijana.
Pykälän 2 momentin mukaan todistajana ei voida kuulla myöskään henkilöä, joka toimii
oikeudenkäynnin osapuolena olevan viranomaisen edustajana samassa oikeudenkäynnissä. Säännös koskisi sekä päätöksen tehneen viranomaisen että asianosaisena olevan
viranomaisen edustajina toimivia henkilöitä.
Ehdotettu säännös merkitsisi muutosta nykyiseen sääntelyyn. Nykyisin oikeuskäytännössä on lähtökohtana, että osallistuminen valituksen kohteena olevan päätöksen tekemiseen ei sellaisenaan muodosta esteellisyyttä. Päätöksen tehnyt viranomainen ei yleensä ole oikeudenkäynnissä asianosaisen asemassa, joten sen edustajaa voidaan kuulla
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todistajana. Jos valtio on asianosaisena jutussa ja sen edustamisesta oikeudenkäynnissä
tietyissä asioissa on säädetty laissa, tätä laillista edustajaa on pidetty esteellisenä todistamaan. Kunnan laillisena edustajana toimii kunnanhallitus. Kunnanhallituksen jäseniä
ja kunnanjohtajaa on oikeuskäytännössä pidetty esteellisinä todistajiksi ainakin kunnan
yleiseen toimialaan kuuluvissa kunnallisvalitusasioissa, sillä kuntaa on pidetty tällöin
asianosaisena. Joissakin tapauksissa esteellisinä todistamaan on pidetty myös tiettyjä
kunnan luottamushenkilöitä, jos on katsottu, että heille oli delegoitu toimiminen kunnan
laillisena edustajana kyseessä olevassa asiassa.
Ehdotuksen mukaan kunnanhallituksen, kunnanvaltuuston tai kunnallisen lautakunnan
jäsenet eivät enää olisi tämän asemansa perusteella esteellisiä todistamaan. Esteellisyys
ei koskisi muitakaan henkilöitä, jotka asemansa perusteella voisivat suoraan lain nojalla
ilman erillistä valtuutusta edustaa viranomaista oikeudenkäynnissä, mutta eivät edusta
tätä kyseessä olevassa oikeudenkäynnissä. Esteellisyyden piiri supistuisi siten nykyisestä. Esteellisiä todistamaan eivät edelleenkään olisi viranomaisen päätöksen tekemiseen
osallistuneet virkamiehet, ellei kyseessä oleva virkamies toimisi viranomaisen edustajana oikeudenkäynnissä. Esteellisyys koskisi kyseessä olevassa suullisessa käsittelyssä
viranomaista edustavaa henkilöä, mutta sen piiriin kuuluisivat myös ne henkilöt, jotka
ovat samassa oikeudenkäynnissä antaneet viranomaisen puolesta kirjallisen lausunnon.
72 §. Henkilökohtainen kuuleminen. Pykälässä säädettäisiin henkilökohtaisesta kuulemisesta. Henkilöä voidaan kuulla oikeudenkäynnissä esimerkiksi asianosaisena tai todistajana. Vajaavaltaisen kuulemista koskeva 2 momentti olisi uusi. Siinä säädettäisiin
niistä edellytyksistä, joilla vajaavaltaista voitaisiin kuulla henkilökohtaisesti ja millä
tavalla kuulemisen tulisi tapahtua.
Pykälän 1 momentin mukaan oikeudenkäynnissä voitaisiin kuulla henkilökohtaisesti
myös henkilöä, jota ei 71 §:n momentin perusteella voida kuulla todistajana, jos kuuleminen on tarpeen asian selvittämiseksi. Tämän säännöksen perusteella voidaan kuulla
esimerkiksi henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asiassa annettava päätös
välittömästi koskee, mutta joka ei ole tullut mukaan oikeudenkäyntiin väliintulijana.
Tässä momentissa tarkoitettujen kuultavien kutsumiseen ja poissaoloon sovelletaan 67–
69 §:n mukaisesti samoja säännöksiä kuin asianosaisen kutsumiseen ja poissaoloon.
Kuulemisesta heille aiheutuneiden kustannusten korvaamisessa noudatetaan todistajan
kustannusten korvaamista koskevia säännöksiä 77 ja 78 §:n mukaisesti.
Pykälän 2 momentti koskisi vajaavaltaisen henkilökohtaista kuulemista. Vajaavaltainen
voi olla oikeudenkäynnissä esimerkiksi asianosaisena tai todistajana. Tämän momentin
säännöksiä sovellettaisiin vajaavaltaisen henkilökohtaiseen kuulemiseen hänen asemastaan riippumatta. Säännöksellä vahvistettaisiin vajaavaltaisen oikeutta tulla kuulluksi ja
hänen näkemystensä huomioon ottamista. Toisaalta tavoitteena olisi suojella vajaavaltaista tuomioistuimessa tapahtuvan kuulemisen aiheuttamilta haitallisilta kokemuksilta
siten, että kuuleminen rasittaisi vajaavaltaista mahdollisimman vähän. Pykälä vastaisi
pääosin sisällöltään oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 21 §:ää.
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Vajaavaltaisen kuulemisesta on muussa lainsäädännössä erityissäännöksiä. Esimerkiksi
lapsen kuulemisesta lastensuojelulain mukaisissa asioissa hallintotuomioistuimessa säädetään lastensuojelulain (417/2007) 86 §:ssä.
Vajaavaltaisen puhevallan käyttämisestä hallintoprosessissa säädettäisiin ehdotetun lain
5 luvussa.
Ehdotetun 2 momentin mukaan vajaavaltaista voitaisiin kuulla suullisessa käsittelyssä.
Holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 2 §:n mukaan vajaavaltaisella tarkoitetaan alle
18-vuotiasta henkilöä tai sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä, joka on julistettu vajaavaltaiseksi. Kuulemisen yhteydessä vajaavaltaiselle ei saa antaa sellaisia tietoja, jotka
voivat vakavasti vaarantaa hänen terveyttään tai kehitystään. Säännös on tarkoitettu
otettavaksi huomioon pohdittaessa vajaavaltaisen kuulemisessa noudatettavaa menettelyä. Jos etukäteen arvioitaisiin, ettei edellä mainittujen kaltaisten tietojen välittymistä
voida estää kaikkien oikeudenkäynnin osapuolten ollessa läsnä, tulisi kuuleminen tapahtua momentin viimeisessä virkkeessä tarkoitetulla tavalla vain yhden tai useamman hallintotuomioistuimen jäsenen ja esittelijän ollessa läsnä.
Alle 15-vuotiasta voitaisiin kuitenkin kuulla vain, jos kuulemisella on asian selvittämiseksi keskeinen merkitys eikä kuulemisesta arvioida aiheutuvan hänelle merkittävää
haittaa. Keskeisellä merkityksellä tarkoitettaisiin esimerkiksi seikkaa, joka on todistelun
tai asian lopputuloksen kannalta ratkaiseva. Jos muuta todistelua ei ole, henkilön kuulemisella on asian selvittämiseksi keskeinen merkitys. Keskeisellä merkityksellä tarkoitettaisiin myös kuulemisen merkitystä muun todistelun arvioinnissa. Esimerkiksi pitkässä todisteluketjussa sinänsä vähäisellä havainnolla voi olla keskeinen merkitys todistelun arvioinnissa.
Lisäksi edellytyksenä alle 15-vuotiaan kuulemiselle olisi, ettei kuulemisesta arvioida
aiheutuvan hänelle merkittävää haittaa. Lähtökohtana tätä harkittaessa tulisi olla se, aiheuttaako itse tuomioistuimessa kuuleminen kärsimystä tai haittaa. Lasten kehitystasoissa on suuria eroja. Tuomioistuin voisi kuulemisen seuraamusten arvioimiseksi
harkintansa mukaan pyytää selvitystä esimerkiksi perheneuvolasta, lastenpsykiatrilta tai
lastensuojeluviranomaiselta, ja tarvittaessa kuulla tällaisia asiantuntijoita. Edellytysten
arvioinnissa olisi otettava huomioon myös tässä momentissa ehdotettu mahdollisuus
kuulla alle 15-vuotiasta ilman, että oikeudenkäynnin osapuolet ovat läsnä. Kuuleminen
voisi tapahtua myös muualla kuin tuomioistuimen istuntosalissa, esimerkiksi tuomioistuimen muissa tiloissa, perheneuvolassa tai lapsen sijaishuoltopaikassa. Tuomioistuin
päättäisi tapauskohtaisesti alle 15-vuotiaan lapsen henkilökohtaisesta kuulemisesta ja
kuulemistavasta.
Mikäli menettely olisi tarpeen vajaavaltaisen suojaamiseksi tai hänen itsenäisen mielipiteensä selvittämiseksi vajaavaltaista tulisi kuulla henkilökohtaisesti ensisijaisesti siten,
että hänen lisäkseen läsnä olisi vain yksi tai useampi tuomioistuimen jäsen ja esittelijä.
Vajaavaltaisen henkilökohtainen kuuleminen kaikkien tuomioistuimen jäsenten ja oikeudenkäynnin osapuolten läsnä ollessa saattaa olla vajaavaltaiselle hyvin raskas ja ahdistava kokemus, jolta häntä tulisi suojella. Vajaavaltaisen saattaa olla myös vaikea ilmaista mielipidettään vapaasti esimerkiksi hänelle läheisen henkilön läsnä ollessa. Vajaavaltaisen kuuleminen voisi tapahtua tällöin ilman muiden oikeudenkäynnin osapuol-
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ten läsnäoloa ja tarvittaessa vain yhden hallinto-oikeuden jäsenen ja esittelijän läsnä
ollessa. Säännös korostaisi vajaavaltaisen suojaamista ja hänen itsenäisen mielipiteensä
turvaamista.
Käytännössä on jo ennen suullista käsittelyä tai suullisessa käsittelyssä tullut esiin, että
vajaavaltainen saattaa pelätä mielipiteensä ilmaisemista itselleen kielteisten seurausten
pelossa oikeudenkäynnin osapuolten läsnä ollessa. Usein myös vajaavaltaisen itsenäisen
mielipiteen selvittäminen on voinut olla hankalaa muiden osapuolten läsnä ollessa. Esimerkiksi lastensuojeluasiassa lapsi on voinut joutua vaikeaan lojaliteettiristiriitaan hänen vanhempiensa ollessa läsnä. Lapsen on voinut käytännössä olla vaikea ylipäänsä
kyetä ilmaisemaan itsenäisesti mielipiteensä muiden läsnä ollessa.
Vaihtoehtoisten kuulemismenetelmien käyttö mahdollistaa kunkin tapauksen erityispiirteiden ja vajaavaltaisen edun huomioon ottamisen. Toisaalta vajaavaltaisen kuuleminen
ilman muiden oikeudenkäynnin osapuolten läsnäoloa on oikeudenmukaisen oikeuden
käynnin kannalta poikkeuksellista. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisesta
tältä osin oikeudenkäynnin muiden osapuolten kannalta säädettäisiin tämän pykälän 4
momentissa.
Ehdotetun pykälän 3 momentin mukaan tuomioistuimen olisi tarvittaessa määrättävä
kuultavalle vajaavaltaiselle tukihenkilö. Säännöksen tarkoituksena olisi tehdä kuuleminen vajaavaltaisen kannalta mahdollisimman helpoksi. Tukihenkilö toimisi vajaavaltaisen henkilökohtaisena tukena ja auttaisi häntä asian käsittelemiseen liittyvissä kysymyksissä. Tukihenkilö voitaisiin määrätä vajaavaltaiselle riippumatta siitä, missä ominaisuudessa häntä kuultaisiin. Tukihenkilö voisi olla tapauksesta riippuen esimerkiksi
vajaavaltaisen edunvalvoja, huoltaja tai muu läheinen henkilö. Myös sosiaaliviranomainen, sairaalan henkilökuntaan kuuluva tai vastaava vajaavaltaisen kanssa työskentelevä
henkilö voisi toimia tukihenkilönä.
Tukihenkilöön sovellettaisiin oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 2
luvun säännöksiä asianomistajalle määrättävästä tukihenkilöstä. Oikeudenkäynnistä
rikosasioissa annetun lain 9 §:n mukaan tukihenkilön tehtävä on olla esitutkinnassa ja
oikeudenkäynnissä asianomistajan henkilökohtaisena tukena ja auttaa häntä asian käsittelemiseen liittyvissä kysymyksissä. Pykälän yksityiskohtaisten perustelujen mukaan
(HE 82/1995 vp) tukihenkilön tehtävänä on olla esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä
rikoksen asianomistajan henkilökohtaisena tukena ja auttaa häntä asian käsittelemiseen
liittyvissä kysymyksissä. Henkilökohtainen tukeminen tarkoittaa sitä, että tukihenkilö jo
ennen oikeudenkäyntiä keskustelemalla tutustuu asianomistajaan ja hänen asiaansa sekä
auttaa asianomistajaa valmistautumaan oikeudenkäyntiin. Itse oikeudenkäynnin aikana
jo tukihenkilön läsnäololla on asianomistajalle suuri merkitys. Asianomistajan auttaminen asian käsittelemiseen liittyvissä kysymyksissä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tukihenkilöllä on oikeus kiinnittää huomiota asianomistajalle esitettyjen kysymysten asianmukaisuuteen. Tarvittaessa hän voi esittää esimerkiksi tauon pitämistä istunnossa tai
muita asianomistajan asian käsittelyjärjestykseen liittyviä toivomuksia.
Ehdotetun pykälän 4 momentissa säädettäisiin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisesta niissä tilanteissa, joissa vajaavaltaista kuultaisiin tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ilman, että oikeudenkäynnin muut osapuolet ovat läsnä.
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Jos kuuleminen suoritettaisiin tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetulla tavalla asianosaisille ja hakemuksen tai päätöksen tehneelle viranomaiselle olisi varattava tilaisuus
ilmoittaa, mistä seikoista vajaavaltaista tulisi kuulla. Tuomioistuin kuulisi harkintansa
perusteella vajaavaltaista esitetyistä seikoista. Lisäksi edellä mainituille osapuolille olisi
varattava tilaisuus tutustua kuulemisen sisällöstä laadittuun tai tallennettuun oikeudenkäyntiaineistoon ja lausua mielipiteensä sen sisällöstä. Vajaavaltaisen kuuleminen dokumentoitaisiin tavallisesti äänittämällä kuulemistilanne tai videoimalla se. Kuuleminen
voitaisiin myös kirjata laatimalla kuulemisesta pöytäkirja. Oikeudenkäynnin osapuolet
voisivat tutustua tallenteeseen asiassa järjestettävässä suullisessa käsittelyssä tai muuten
erikseen. Heille voitaisiin myös toimittaa kopio tehdystä tallenteesta tai laaditusta pöytäkirjasta.
Ehdotetun pykälän 4 momentin viimeisen virkkeen mukaan osapuolten oikeutta tietojen
saamiseen voitaisiin rajoittaa, jos tiedon antamatta jättäminen olisi tarpeen vajaavaltaisen suojaamiseksi tai hänen muun erittäin tärkeän etunsa turvaamiseksi.
Oikeudenkäynnin julkisuutta koskevat yleiset säännökset sisältyvät oikeudenkäynnin
julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annettuun lakiin.
Asianosaisen kuulemisesta säädettäisiin ehdotetun lain 53 §:ssä. Asianosaisen kuuleminen muodostaa keskeisen perusvaatimuksen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamisessa. Asianosaisella on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumiseksi oikeus
saada tieto oikeudenkäyntiaineistosta ja hänelle tulee varata tilaisuus lausua oikeudenkäyntiaineistosta. Rajoituksista asianosaisen oikeuteen saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka ei ole julkinen, säädettäisiin ehdotetun pykälän 4 momentin mukaan erikseen.
Tuomioistuimen tulisi tiedonsaantioikeuden rajoittamista harkitessaan ottaa huomioon
tiedon ilmaisemisesta aiheutuva haitta vajaavaltaiselle tai hänen muulle erittäin tärkeälle
edulleen. Erittäin tärkeä etu voisi olla esimerkiksi yksityiselämän suojaaminen tai yksilön turvallisuuden varmistaminen sekä lapsen etu. Tieto voitaisiin jättää antamatta vain,
jos se olisi tarpeen vajaavaltaisen suojaamiseksi tai hänen erittäin tärkeän etunsa turvaamiseksi. Tietojen saamisen rajoittaminen edellyttäisi aina tapauskohtaista arviointia.
Arvioinnissa olisi pyrittävä sovittamaan yhteen toisaalta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin asettamat vaatimukset ja toisaalta vajaavaltaisen mahdollisuus tulla kuulluksi
sekä hänen suojaamisensa ja erittäin tärkeiden etujensa turvaaminen.
Sen selvittäminen, onko tiedon antaminen asiakirjasta vastoin erityisen tärkeää yleistä
tai yksityistä etua, edellyttää aina tapauskohtaista arviointia. Tuomioistuimen tapauskohtaisessa kokonaisharkinnassa on pyrittävä sovittamaan yhteen yksilön oikeusturvan
kannalta keskeinen vaatimus oikeudesta saada tietää itseään koskevan ratkaisun perusteet ja toista koskevat tärkeät edut samoin kuin keskeisten yhteiskunnallisten tavoitteiden ja sääntelyiden tarkoituksen toteutuminen.
73 §. Todistamisvelvollisuus ja vaitiolo-oikeus. Todistajalla on yleinen velvollisuus todistaa hallintotuomioistuimessa. Todistajan yleisiin velvollisuuksiin kuuluu saapua
tuomioistuimeen, vannoa todistajanvala tai antaa vastaava todistajanvakuutus, esittää
todistajankertomus ja pysyä sitä antaessaan totuudessa. Jos todistaja vastoin todistamisvelvollisuutta kieltäytyy todistamasta, häneen voidaan kohdistaa oikeudenkäymiskaa-
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ressa määriteltyjä pakkokeinoja (OK 17:36–38), mihin viitataan 70 §:n 3 momentissa.
Jos todistaja antaa oikeudenkäynnissä väärän tiedon asiassa tai ilman laillista syytä salaa
asiaan kuuluvan seikan, kysymyksessä on perätön lausuma, jonka antaminen on säädetty rangaistavaksi rikoslain 15 luvussa.
Yleisestä todistamisvelvollisuudesta poiketen asianosaisen läheisellä on oikeus kieltäytyä todistamasta. Läheisellä tarkoitetaan 4 §:n 4 kohdan mukaan puolisoa, lapsia, vanhempia ja sisaruksia sekä muuta henkilöä, joka on hallintolain 28 §:n 2 tai 3 momentissa
tarkoitetussa suhteessa asianosaiseen.
Todistajalla on oikeus kieltäytyä kertomasta tiedoista, jotka määritellään 2 momentissa.
Todistaja voi ensinnäkin kieltäytyä kertomasta seikan, jos sen kertominen voisi saattaa
hänet tai hänen läheisensä syytteen tai 4 §:ssä tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen
vaaraan. Vaitiolo-oikeus perustuu tältä osin siihen, että kenelläkään ei ole velvollisuutta
myötävaikuttaa siihen, että hänet todetaan syylliseksi rikosoikeudellisesti rangaistavaan
tekoon tai että häneen kohdistetaan hallinnollinen rangaistusseuraamus.
Todistaja saa toiseksi kieltäytyä kertomasta myös liike- tai ammattisalaisuuden. Niitä
ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 17 ja 20
kohdassa tarkoitettu liike- tai ammattisalaisuus ja rikoslain 30 luvun 11 §:ssä määritelty
yrityssalaisuus. Todistajan kieltäytymisoikeus ei tältä osin ole kuitenkaan ehdoton. Jos
erittäin tärkeät syyt vaativat, tuomioistuin voi velvoittaa todistajan kertomaan myös
tällaisen salaisuuden. Tällainen syy voi perustua lähinnä oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuden takaamiseen.
Todistajalla on lisäksi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n 2–4 momentissa säädetyissä tilanteissa oikeus kieltäytyä vastaamasta hänelle esitettyyn kysymykseen. Todistaja voi tällä perusteella kieltäytyä kertomasta lähdesuojan piiriin kuuluvista tiedoista.
74 §. Vaitiolovelvollisuuden vaikutus todistajan kuulemiseen. Todistajaa voidaan 1 momentin mukaan yleensä kuulla hallintotuomioistuimessa myös tämän vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvasta seikasta. Edellytyksenä vaitiolovelvollisuudesta poikkeamiselle on vain se, että todistajan kuuleminen vaitiolovelvollisuuden kohteena olevasta asiasta on välttämätöntä asian selvittämiseksi. Oikeudenkäynnin kohteena hallintotuomioistuimissa on yleensä viranomaisen päätösvallan käyttö, ja säännöksen tarkoituksena on
mahdollistaa erityisesti viranomaisen toimintaan liittyvien seikkojen riittävä selvittäminen oikeudenkäynnissä.
Viranomaisen palveluksessa olevia henkilöitä ja luottamushenkilöitä koskee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 23 §:ssä säädetty vaitiolovelvollisuus.
Sen kohteena ovat salassa pidettävät tiedot, jotka määritellään yksityiskohtaisesti saman
lain 24 §:ssä. Vaitiolovelvollisuus voi perustua myös laintasoisiin erityissäännöksiin.
Julkisuuslaissa tai muussa laissa säädetty vaitiolovelvollisuus ei kuitenkaan 1 momenttiin sisältyvän pääsäännön mukaan yleensä estäisi todistajan kuulemista hallintotuomioistuimen järjestämässä suullisessa käsittelyssä. Päätösvalta asiassa kuuluu tuomioistuimelle, joka voi velvoittaa todistajan kertomaan myös vaitiolovelvollisuuden piiriin
kuuluvan seikan.
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Vaitiolovelvollisuutta on yleensä sovellettava suppeasti, jos se rajoittaa asian selvittämistä oikeudenkäynnissä. Todistajan kuuleminen hallintotuomioistuimessa tämän vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvasta asiasta ei kuitenkaan välttämättä tee siitä julkista.
Siltä osin kuin todistajaa kuullaan tämän vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvista tiedoista, suullinen käsittely toimitetaan yleensä suljetuin ovin (laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa 11 §). Tuomioistuin voi tosin päättää, että todistajan kuuleminen on tältäkin osin julkinen, jos se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi.
Todistajaan kohdistuva vaitiolovelvollisuus on 2 momentin mukaan otettava huomioon
todistamisen esteenä, jos tällaiselle vaitiololle on erityisen painavia syitä, eikä todistajan
kuulematta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista. Erityisen painavia syitä ovat momentin mukaan erittäin tärkeä yleinen etu, lapsen etu tai
muu erittäin tärkeä yksityinen etu. Näistä erittäin tärkeä yleinen etu voisi edellyttää todistajan vaitioloa seikasta, jonka ilmaiseminen esimerkiksi vaarantaisi vakavasti valtion
ulkoista turvallisuutta. Lapsen edulla voisi olla vastaava vaikutus siltä osin kuin lapsen
oma tärkeä etu ja hänen huoltajansa intressit olisivat selvästi ristiriidassa. Muu erittäin
tärkeä yksityinen etu voi liittyä esimerkiksi henkilökohtaisen turvallisuuden tai koskemattomuuden turvaamiseen. Arvioitaessa todistajan vaitiolovelvollisuuden noudattamista näillä perusteilla on samalla otettava huomioon myös oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset.
Poikkeuksellisesti voi asian selvittämiseksi olla mahdollista, että ainoastaan tuomioistuin kuulee todistajaa tällaisesta asiasta suljetussa käsittelyssä, jossa asianosainen ei ole
läsnä. Perusteena tällaiselle menettelylle on se, että asianosaisen tiedonsaantioikeutta
tällaisista seikoista on rajoitettu oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n 3 §:ssä. Esimerkiksi tehdessään päätöstä KHO 2007:47 korkein
hallinto-oikeus järjesti suljetun suullisen käsittelyn kuullakseen suojelupoliisin edustajia
kansallista turvallisuutta koskevasta aineistosta. Korkein hallinto-oikeus korosti menettelyn poikkeuksellisuutta ja sitä, että tuomioistuimen on joka tapauksessa voitava perehtyä asianosaiselta salattuun aineistoon sen arvioimiseksi, onko salaamiselle ja asianosaisjulkisuuden ulkopuolelle jääneen aineiston nojalla tehdyille johtopäätöksille ollut
perusteita.
Pykälän 3 momentissa määritellään tilanteet, joissa henkilön asemaan tai tehtävään perustuva vaitiolovelvollisuus estää tämän kuulemisen todistajana vaitiolovelvollisuuden
kohteena olevasta tiedosta. Laissa on erikseen säädetty asianajajan, asiamiehen ja avustajan vaitiolovelvollisuudesta, joka koskee päämiehen hänelle asian hoitamista varten
uskomaa luottamuksellista tietoa. Tällaisia säännöksiä on asianajajista annetun lain 5 c
§:ssä, hallintolain 13 §:n 1 momentissa ja oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 17 §:ssä.
Tuomioistuin saa ainoastaan asianosaisen suostumuksella kuulla tämän asiamiestä tai
oikeudenkäyntiavustajaa siitä, mitä päämies on uskonut hänelle asian ajamista varten.
Rajoituksella suojataan luottamuksellista suhdetta asiamiehen ja päämiehen välillä.
Tuomioistuimen neuvottelu on pidettävä salassa (laki oikeudenkäynnin julkisuudesta
hallintotuomioistuimissa 15 §). Salassapidon kohteena ovat tuomioistuimen jäsenten ja
esittelijän ratkaisun tekemistä varten käymät neuvottelut ja päätösharkinta. Neuvotte-
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lusalaisuus estää tuomaria tai esittelijää todistamasta siitä, mitä näissä neuvotteluissa on
tullut esille.
Papin vaitiolovelvollisuudesta säädetään erikseen kirkkolain 5 luvun 2 §.ssä ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 110 §:ssä. Pappi ei saa todistajana ilmaista, mitä hänelle on
ripissä tai muuten sielunhoidossa uskottu, eikä henkilöä, joka on hänelle siinä uskoutunut.
75 §. Kuuleminen tietoverkon välityksellä. Pykälässä säädettäisiin erityisistä keinoista
kuulla henkilöä suullisessa käsittelyssä niin, että kuultava henkilö ei ole henkilökohtaisesti läsnä istuntosalissa. Säännös olisi uusi. Sen sijaan voimassa olevaan lakiin sisältyvästä mahdollisuudesta kuulla virka-aputeitse luovuttaisiin, koska se heikentää oikeudenkäynnin välittömyyttä. Siihen ei myöskään ole tarvetta, sillä tarvittaessa hallintotuomioistuimella olisi aina mahdollisuus järjestää istunto toisella paikkakunnalla.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin kuulemisesta teknistä apuvälinettä käyttäen. Säännös merkitsee, että hallintotuomioistuin voisi kuulla henkilöä käyttäen videoneuvotteluyhteyttä. Tällaisella yhteydellä tarkoitetaan tietoliikenneverkossa tapahtuvaa, kaksisuuntaista etäneuvottelua. Momenttiin otettaisiin myös maininta vastaavasta tiedonvälitystavasta, jolla varaudutaan teknologian kehittymiseen alalla. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi edellytettäisiin pääsääntöisesti, että käytettävissä tulisi olla sekä
ääni- että näköyhteys. Tuomioistuin voisi erityisestä syystä suorittaa kuulemisen ilman
näköyhteyttä. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi silloin, kun kuullaan asiantuntijatodistajaa.
Videoneuvottelussa voidaan henkilöä kuulla siten, että tilanne on pitkälle samankaltainen kuin henkilöä välittömästi tuomioistuimen pääkäsittelyssä kuultaessa. Tarkoituksena olisi, että oikeudenkäynnissä kuultava henkilö menisi videoneuvottelua varten tavallisesti siihen häntä lähimpään tuomioistuimeen, jossa olisi videoneuvottelulaitteet tätä
tarkoitusta varten. Jos asianosaisella olisi mahdollisuus tarjota laitteet käyttöön, voitaisiin näitäkin videoneuvottelussa hyödyntää. Kuulemisessa olisi kuitenkin aina huolehdittava käsiteltävän asian mukaan määräytyvästä riittävästä salassapidosta.
Edellytyksenä tietoverkon kautta tapahtuvalle kuulemiselle olisi 1 momentin mukaan
ensinnäkin se, että tuomioistuin harkitsee tämän tarkoituksenmukaiseksi. Tuomioistuimen tulisi arvioinnissaan ottaa huomioon esimerkiksi asiaa käsittelevään hallintotuomioistuimeen saapumisesta aiheutuvat kohtuuttomat matkakustannukset, mutta myös
esimerkiksi kuultavan henkilöön liittyvät seikat ja rajoitukset. Toiseksi edellytettäisiin,
että kuultavan kertomuksen uskottavuutta voidaan luotettavasti arvioida ilman hänen
läsnäoloaan. Myös tältä osin harkinnan tekisi tuomioistuin.
Pykälän 2 momentin mukaan otettaisiin selventävä säännös siitä, että asianosaisilla tulee
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi aina olla mahdollisuus esittää kuultavalle kysymyksiä. Videoneuvotteluyhteyden välityksellä tapahtuvassa kuulemisessa
noudatettaisiin muitakin kuulemista ja todistelua koskevia yleisiä säännöksiä.
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76 §. Suullisen käsittelyn pöytäkirja. Pykälässä säädettäisiin suullisesta käsittelystä laadittavasta pöytäkirjasta. Pykälä vastaisi sisällöltään nykyistä hallintolainkäyttölain 45
§:ää. Säännös ei koskisi mahdollisia muita tuomioistuimen järjestämiä tilaisuuksia.
Esimerkiksi suullisessa valmistelussa, katselmuksessa ja tarkastuksessa pidettävästä
pöytäkirjasta säädettäisiin erikseen niitä koskevissa pykälissä.
Pykälän mukaan suullisessa käsittelystä tulee laatia pöytäkirja, johon merkitään asian
yksilöimiseksi tarpeelliset perustiedot. Lisäksi merkitään käsittelyssä esitetyt vaatimukset ja tehdyt päätökset sekä selostus muusta käsittelyn kulusta.
77 §. Tallentaminen. Pykälässä säädettäisiin tuomioistuimen istunnossa tapahtuvan kuulemisen tallentamisesta. Voimassa olevaa säännöstä yksinkertaistettaisiin ja muutettaisiin eräiltä osin. Äänittämisen ja äänitteen sijaan käytettäisiin käsitteitä tallentaminen ja
tallenne. Muutoksella varaudutaan alan tekniseen kehitykseen. Tyypillisesti käytettävän
puhetallennuksen sijasta olisi mahdollista, että kuuleminen tallennettaisiin kuvaamalla
videokameralla.
Pykälän 1 momentin mukaan kaikki tuomioistuimen istunnossa tapahtuneet kuulemiset
tulee tallentaa. Voimassa olevaan lakiin nähden tallentamisvelvoitetta näin ollen laajennettaisiin. Tallentaa tulisi paitsi todistajan kuuleminen, myös esimerkiksi päätöksen
tehneen viranomaisen kuuleminen.
Pykälän 2 momentin mukaan tallentaminen voitaisiin poikkeustilanteessa korvata kirjaamalla kuultavan kertomus pöytäkirjaan. Säännös vastaisi pääosin voimassa olevaa
hallintolainkäyttölain 46 §:n 2 momenttia. Kirjaaminen pöytäkirjaan olisi mahdollista,
jos tallentaminen ei esimerkiksi teknisen ongelman vuoksi onnistuisi. Kirjaaminen tulisi
tehdä riittävän täsmällisesti, mutta ehdotuksessa ei edellytetä voimassa olevan lain mukaista sanatarkkaa kirjaamista. Kuultavan tulisi tarkistaa heti istunnossa, onko hänen
lausumansa merkitty oikein pöytäkirjaan. Kaikki lausumat suullisessa käsittelyssä tulisi
tallentaa, mikäli se on teknisesti mahdollista. Säännöksessä ei enää säädettäisi mahdollisuudesta jättää lausuma sen lyhyyden vuoksi tallentamatta.
Kuulemisesta syntyvä tallenne on asiakirja, johon sovelletaan julkisuuslakia. Voimassa
olevassa hallintolainkäyttölain 47 §:ssä oleva säännös tallenteen saattamisesta kirjalliseen muotoon ei ole enää tarpeen, sillä tallenteesta voidaan julkisuuslain 16 §:n mukaisesti antaa kopio niin kuin muustakin oikeudenkäyntiaineistosta. Jos kuuleminen on
videokuvattu, kopion antaminen videosta edellyttää kuultavan suostumusta tai sitä, että
muutoin voidaan arvioida, ettei kuultavan yksityisyyden suoja vaarannu.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tallenteen säilyttämisestä. Julkisuuslain mukaisten
asiakirjojen, kuten tallenteen, säilyttämisestä säädetään arkistolaissa. Arkistonmuodostaja eli hallintotuomioistuin määrää asiakirjojen säilytysajat ja -tavat sekä ylläpitää arkistonmuodostamissuunnitelmaa. Lisäksi arkistolaitos määrää, mitkä asiakirjat tai tiedot
säilytetään pysyvästi. Momentissa säädettäisiin, että tallenne on joka tapauksessa säilytettävä ainakin kuusi kuukautta asian ratkaisemisesta. Jos asiassa on haettu muutosta
valittamalla, tallenne olisi säilytettävä kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu.
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78 §. Todistajan kustannusten korvaaminen. Pykäläehdotus sisältäisi säännöksiä todistajalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta. Ehdotus vastaa voimassa olevan hallintolainkäyttölain 49 §:ää, mutta säännökseen tehtäisiin eräitä kielellisiä täsmennyksiä. Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden lopullisesta jakaantumisesta osapuolten
kesken säädettäisiin erikseen lain 12 luvussa.
Pykälän 1 momentissa olisi yleissäännös todistajan oikeudesta kohtuulliseen korvaukseen tarpeellisista matka- ja toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä. Tarkoituksena on, ettei todistamisvelvollisuuden täyttämisestä aiheudu todistajalle
kuluja tai muuta taloudellista menetystä.
Pykälän 2 ja 3 momenteissa säädettäisiin todistajalle tulevaa korvausta koskevasta vastuunjaosta oikeudenkäynnin osapuolten ja valtion välillä. Keskeistä korvausvastuun
jakaantumisessa olisi se, kuullaanko todistajaa oikeudenkäynnin osapuolen nimeämänä
vai tuomioistuimen aloitteesta.
Pykälän 2 momentista ilmenisi, että tuomioistuimen omasta aloitteestaan kutsumalle
todistajalle maksettaisiin korvaus valtion varoista sen mukaan kuin valtion varoista
maksettavista todistelukustannuksista annetussa laissa (666/1972) säädetään. Sama koskisi myös tilannetta, jossa valtio nimeää todistajan. Tällöin todistaja rinnastuu virallisen
syyttäjän kutsumaan todistajaan. Keskeistä korvausvastuun jakaantumisessa olisi se,
kuullaanko todistajaa oikeudenkäynnin osapuolen nimeämänä vai tuomioistuimen aloitteesta. Ratkaisevaa ei sen sijaan olisi se, kuka kutsuu todistajan, koska todistajan kutsumisesta päättää tuomioistuin.
Oikeudenkäynnin osapuoli vastaisi pykälän 3 momentin mukaisesti sen todistajan kustannusten korvaamisesta, jonka hän on nimennyt. Jos oikeudenkäynnin osapuoli valituksessaan tai selityksessään pyytäisi, että tietty henkilö kutsutaan todistajaksi, todistaja
olisi tämän osapuolen nimeämä. Kun useat oikeudenkäynnin osapuolet nimeäisivät saman todistajan, he kaikki olisivat vastuussa korvauksen suorittamisesta.
Oikeudenkäynnin osapuolen kutsumalla todistajalla olisi oikeus saada kustannusten
korvauksesta ennakkoa. Tältä osin momentissa viitattaisiin täydentävästi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:n 4 ja 5 momenttiin. Viimeksi mainitun säännöksen perusteella
ennakon maksamatta jättäminen merkitsisi sitä, ettei todistajalla olisi velvollisuutta saapua todistamaan.
Oikeudenkäynnin osapuolen korvausvelvollisuutta koskevaa pääsääntöä lieventäisi se,
että tuomioistuin voisi määrätä osapuolen nimeämälle todistajalle kuuluvan korvauksen
maksettavaksi valtion varoista, jos todistaminen on ollut tarpeen asian selvittämiseksi.
Säännöksen tarkoituksena on poistaa niitä epäkohtia, joita saattaa sisältyä siihen, että
korvausvastuu jakautuisi sen mukaan, onko oikeudenkäynnin osapuoli vai tuomioistuin
ollut aloitteentekijänä. Säännöksen soveltamisessa tulisi ottaa huomioon, että hallintolainkäyttöasioissa on usein kyseessä tärkeä julkinen intressi. Valtio voisi korvata todistajan palkkion myös silloin, kun oikeudenkäynnin osapuoli häviää juttunsa, jos todistaja
on ollut tarpeen asian selvittämiseksi.
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79 §. Muiden todistelukustannusten korvaaminen. Pykäläehdotus sisältää voimassaolevan hallintolainkäyttölain 75 §:ää vastaavat säännökset asiantuntijan ja muiden mahdollisten todistajaan rinnastettavien henkilöiden kustannusten korvaamisesta. Niihin tehtäisiin vain joitakin kielellisiä muutoksia.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin palkkion ja korvauksen maksamisesta tuomioistuimen määräämälle asiantuntijalle. Säännös tarkoittaisi ainoastaan 49 §:n mukaista muuta
viranomaista ja asiantuntijaa eikä 48 §:ssä tarkoitettua hallintopäätöksen tehneen viranomaisen vastausta. Korvaus suoritettaisiin aina valtion varoista.
Pykälän 2 momentti sisältää viittaussäännöksen todistajan kustannusten korvaamista
koskevaan 78 §:ään. Asiakirjan tai esineen tuomioistuimeen tuovalle henkilölle voi aiheutua kustannuksia samalla tavoin kuin todistajalle. Tällaiseen henkilöön sovellettaisiin todistajaa koskevia korvaussäännöksiä.

8 luku
Tiedoksianto
Luvussa säädettäisiin hallintotuomioistuimen käytössä olevista tiedoksiantotavoista annettaessa tiedoksi päätöksiä tai muita asiakirjoja. Hallintolainkäytössä ensi asteen muutoksenhakuun sovellettavat tiedoksiantosäännökset ovat pääosin hallintolaissa. Tähän
lakiin sisältyvät tiedoksiantosäännökset tulisivat sovellettaviksi annettaessa tiedoksi
muutoksenhakulautakunnan, hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden päätöksiä ja muita
asiakirjoja sekä annettaessa tiedoksi viimeisenä tuomioistuinasteena olevien vakuutusoikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä ja muita asiakirjoja.
Tiedoksiannosta edellä mainittujen lainkäyttöelinten ja tuomioistuinten päätöksiin säädetään myös muualla laissa. Markkinaoikeuden päätösten tiedoksiannosta julkisia hankintoja koskevissa asioissa säädetään julkisista hankinnoista annetussa laissa. Markkinaoikeuden päätös voidaan antaa tiedoksi hankinta-asiassa sähköisesti kesäkuun 2010
alusta alkaen. Vakuutusoikeuden alaisessa muutoksenhakujärjestelmässä pääasiallinen
tiedoksiantomuoto on tavallinen kirjetiedoksianto. Ympäristön käyttöä koskevassa lainsäädännössä säädetään puolestaan päätösten julkipanomenettelyä käyttäen tapahtuvasta
tiedoksiannosta, jota myös tuomioistuimet ovat tietyissä tilanteissa velvollisia noudattamaan.
Laissa säädettäisiin ensisijaiseksi tiedoksiantomuodoksi niin sanottu tavallinen tiedoksianto, joka tapahtuu kirjeitse vastaanottotodistusta tai saantitodistusta vaatimatta tai
sähköisesti. Sähköisessä tiedoksiannossa edellytettäisiin asianosaisen, mutta ei viranomaisosapuolen suostumusta. Käytännössä tiedoksianto toimitettaisiin osapuolen ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa käyttäen.
Toissijaista todisteellista tiedoksiantoa voitaisiin käyttää tuomioistuimen harkinnan mukaan niissä tapauksissa, joissa tavallisen tiedoksiannon ei arvioida turvaavan riittävästi
asianosaisen oikeuksia menettelyssä. Todisteellisia tiedoksiantomuotoja myös monipuolistettaisiin säätämällä uudeksi todisteelliseksi tiedoksiantomuodoksi vastaanottotodis-
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tuksin tapahtuva kirjetiedoksianto. Tätä tiedoksiantomuotoa on jo käytännössä käytetty,
mutta ilman selkeää lain tukea.
Lisäksi laissa mahdollistettaisiin yksinkertaisissa asioissa, erityisesti välipäätöksiä tiedoksi annettaessa, suullinen tiedoksianto. Suullista tiedoksiantoa ei olisi sidottu mihinkään tiettyyn tekniseen ratkaisuun, kuten puhelimen käyttöön.
Laissa ei säädettäisi erikseen yksityisen asianosaisen ja viranomaisen käytettävissä olevista tiedoksiantotavoista. Näin ollen molemmat tahot saisivat päätökset tiedokseen
käytetyn tiedoksiantotavan mukaisesti.
Kirjetiedoksiannon katsottaisiin tulleen asianosaisen tietoon aikaisempaan tapaan laskennallisesti seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Tiedoksiantoajankohtaan
liittyvää vastanäyttömahdollisuutta täsmennettäisiin kuitenkin sen vuoksi, että seitsemän päivän sääntöä on viimeaikaisessa oikeuskäytännössä tulkittu eri tuomioistuimissa
eri tavoin.
80 §. Tavallinen tiedoksianto ja todisteellinen tiedoksianto. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin hallintolainkäyttöasioissa käytettäväksi ensisijaiseksi tiedoksiantotavaksi niin
sanottu tavallinen tiedoksianto. Tavallinen tiedoksianto toimitettaisiin kirjeitse tai käyttäen asianosaisen ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa.
Tavallisessa postitse toimitettavassa tiedoksiannossa asianosaiselle lähetetään tiedoksi
annettava päätös tai muu asiakirja kirjelähetyksenä liittämättä siihen saantitodistusta tai
jäljempänä tarkoitettua vastaanottotodistusta. Tavalliseen postitse toimitettavaan tiedoksiantoon liittyy laskennallisesti määräytyvä tiedoksisaantiaika, josta säädettäisiin 83 §:n
1 momentissa. Tiedoksisaannin ajankohdasta käytettäessä sähköistä tavallista tiedoksiantoa säädettäisiin puolestaan 83 §:n 2 momentissa.
Pykälän 1 momentin mukaan sähköinen tiedoksianto edellyttäisi yksityiseltä asianosaiselta suostumusta, jonka tämä voisi antaa yksinkertaisimmin merkitsemällä valituskirjelmään yhteystiedoikseen sähköisen asiointiosoitteen.
Viranomaiselle tapahtuvassa tiedoksiannossa tällaista suostumusta ei sen sijaan edellytettäisi. Viranomaisilla on yleisesti käytettävissä sähköiset asiointiosoitteet. Niillä on
myös velvoite seurata saapuvaa postiaan. Viranomaiset voisivat kuitenkin asiointinsa
helpottamiseksi ilmoittaa myös asiaa hoitavan henkilön sähköiset asiointitiedot, jolloin
tuomioistuimen on vaivatonta lähettää sama viesti sekä viranomaisen yleiseen asiointiosoitteeseen että asianomaiselle henkilölle. Viranomaisen tiedoksisaannin ja samalla
esimerkiksi muutoksenhakuajan alkamisen kannalta ratkaiseva ajankohta on luonnollisesti vain viranomaisen asiointiosoitteeseen lähetetty viesti.
Sähköistä tiedoksiantoa toimitettaessa on samalla otettava huomioon, mitä sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa muutoin säädetään. Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) mukaisesti tuomioistuimen tai muun lainkäyttöelimen on samalla harkittava, vaarantaisiko sähköinen tiedoksianto valittajan salassa
pidettävien tietojen paljastumisen tai millä tavoin valittajalle lähetettävään viestiin liitetään linkkitieto päätöksen hakemisesta.
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Pykälän 2 momentissa säädettäisiin todisteellisen tiedoksiannon käyttämisestä sekä todisteellisen tiedoksiannon erilaisista muodoista. Hallintotuomioistuin tai siihen rinnastuva muu lainkäyttöelin voisi käyttää todisteellista tiedoksiantoa harkintansa mukana
niissä tapauksissa, joissa tavallisen tiedoksiannon ei arvioida turvaavan riittävästi asianosaisen oikeuksia tai muusta erityisestä syystä. Todisteellista tiedoksiantoa voidaan joutua käyttämään eräissä asiaryhmissä sen vuoksi, että on tärkeää varmistua tiedoksisaannista ja sen tapahtumisajankohdasta. Tällainen asiaryhmä voivat olla esimerkiksi tuomioistuimen antamat täytäntöönpanoa koskevat päätökset tai määräykset sekä ratkaisut,
joissa asianosaiselle asetetaan hallinnollinen uhka päävelvoitteen toteuttamisen turvaamiseksi. Todisteellisen tiedoksiantotavan käyttäminen voi olla samoin perusteltua ja
tarpeellista oikeudenkäynnin joutuisuuden turvaamiseksi esimerkiksi kutsuttaessa asianosainen suulliseen käsittelyyn tai katselmukseen sekä kutsuttaessa todistajia suulliseen käsittelyyn.
Pykälän 2 momentin 1-4 kohdassa lueteltaisiin todisteellisen tiedoksiannon toimittamistavat. Näistä tavoista saantitodistusmenettely (1 kohta), tiedoksi annettavan asiakirjan
luovuttaminen hallintotuomioistuimesta (2 kohta), haastetiedoksiannon ja sijaistiedoksiannon käyttäminen (3 kohta) ovat samat kuin hallintolaissa. Hallintolain soveltamisesta täydentävästi säädettäisiin jäljempänä 48 §:ssä.
Hallintolain 60 §:n 1 momentin mukaan saantitodistuksen käyttäminen on rajoitettu
velvoittaviin päätöksiin sekä sellaisiin päätöksiin, joissa tämän tiedoksiantotavan käyttäminen on tarpeen asianosaisen oikeuksien turvaamiseksi. Tässä laissa vastaavaa rajausta ei käytettäisi, vaan tuomioistuimen valintaan jäisi ylipäätään, käytetäänkö asiassa
tavallista vai todisteellista tiedoksiantotapaa. Tiedoksiantotavan (todisteellinen vai tavallinen tiedoksianto) valinnassa tuomioistuimen tulisi kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tiedoksiantotavalla turvataan asianosaisen oikeuksien toteutumista.
Hallintolain 60 §:n 1 momentin mukaisesti saantitodistuksesta on käytävä ilmi tiedoksiannon toimittaja, vastaanottaja sekä tiedoksisaannin ajankohta. Ajankohta on merkityksellinen sen vuoksi, että saantitodistusta käytettäessä tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen saantitodistukseen merkittynä ajankohtana.
Hallintolain 60 §:n 2 momentissa säädetään tarkemmin siitä, millä tavoin tiedoksi annettavan asiakirjan luovuttajan on meneteltävä, kun asianosainen itse hakee päätöksen
tai asiakirjan. Tällaisesta tiedoksiannosta on laadittava kirjallinen todistus, josta käy
ilmi tiedoksiannon toimittaja, vastaanottaja sekä tiedoksiannon ajankohta. Viimeksi
mainittu ajankohta on samalla tiedoksisaannin ajankohta.
Haastetiedoksiannosta säädetään hallintolain 60 §:n 3 momentissa ja tarkemmin oikeudenkäymiskaaren 11 luvussa. Hallintolain 60 §:n 3 momentissa haastetiedoksiannon
toimittajia ei ole rajoitettu vain haastemiehiin. Myös haastetiedoksiannossa laaditaan
tiedoksiantoa koskeva todistus, josta käyvät ilmi tiedoksiannon toimittaja, vastaanottaja
sekä tiedoksiannon ajankohta.
Koska haastetiedoksianto on todisteellinen tiedoksiantotapa, myös tätä tiedoksiantoa
käytettäessä vastaanottoajankohdasta alkaa muutoksenhakuaika.
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Tiedoksisaantipäivää ei missään tiedoksiantotavassa lasketa valitusaikaan, vaan valitusajan ensimmäinen päivä on tiedoksiantopäivää seuraava päivä riippumatta siitä, onko se
arkipäivä. Valitusajan viimeistä päivää laskettaessa kiinnitetään sen sijaan huomiota
siihen, että sen tulee olla arkipäivä. Jos valitusajan laskennallinen viimeinen päivä on
muu kuin arkipäivä, valituksen saa toimittaa vielä tätä päivää välittömästi seuraavan
arkipäivän kuluessa.
Hallintolain 61 §:ssä säädetään tarkemmin sijaistiedoksiannon toimittamisesta. Sijaistiedoksiantoa käytetään yleensä niissä tilanteissa, joissa asiakirjan tai päätöksen vastaanottaja välttelee tiedoksiantoa.
Sijaistiedoksiannossa päätös tai muu asiakirja luovutetaan suljetussa kirjekuoressa vastaanottajan kanssa samassa taloudessa asuvalle 15 vuotta täyttäneelle henkilölle, vastaanottajan työnantajalle tai työnantajan edustajalle, vastaanottajan harjoittaman yrityksen palveluksessa olevalle henkilölle taikka vastaanottajana olevan yhteisön tai säätiön
palveluksessa olevalle toimihenkilölle. Sijaistiedoksiannon toimittaminen edellyttää
sijaistiedoksiannon vastaanottajan suostumusta. Tiedoksiannosta laaditaan erillinen tiedoksiantotodistus, josta käyvät ilmi tiedoksiannon toimittaja, asiakirjan vastaanottaja
sekä tiedoksiannon ajankohta. Sijaistiedoksiannon käyttäminen edellyttää lisäksi sitä,
että sijaistiedoksiannon toimittamisesta lähetetään erillinen ilmoitus tiedoksiannon varsinaiselle vastaanottajalle. Viimeksi mainitun viestin tiedoksiannolla ei kuitenkaan ole
merkitystä esimerkiksi valitusajan laskemiseen. Sijaistiedoksiannon katsotaan hallintolain 61 §:n 3 momentin mukaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiannossa
annetun todistuksen osoittamasta päivästä. Oikeusturvasyistä sijaistiedoksiannon toimittamista rajoitetaan lisäksi siten, että sijaistiedoksiantoa ei hallintolain 61 §:n 4 momentin mukaan voida toimittaa, jollei tiedoksiannon varsinaisen vastaanottajan voida otaksua saavan asiakirjaa haltuunsa kohtuullisessa ajassa.
Pykälän 2 momentin 4 kohdassa säädettäisiin vastaanottotodistuksin tapahtuvasta kirjetiedoksiannosta. Tiedoksianto toimitettaisiin siten, että vastaanottajalle lähetetään tavallinen kirje, johon sisällytetään tiedoksi annettavat asiakirjat ja erillinen vastaanottotodistus. Vastaanottotodistus palautetaan tiedoksiannon toimittajalle joko kirjeitse, jolloin
vastaanottaja voi palauttaa saamansa vastaanottotodistuksen palautuskuoressa, tai vaihtoehtoisesti toimittamalla vastaanottotodistus sähköisesti (esimerkiksi telefaksina tai
skannattuna viestinä). Vastaanottotodistuksen päivämäärä osoittaisi tiedoksisaantipäivän, josta valitusajan laskeminen alkaa, jos kysymyksessä on tiedoksi annettava valituskelpoinen päätös.
Pykälässä ei säädettäisi, mitä seuraamuksia vastaanottotodistuksen palauttamatta jättämisestä olisi. Näin ollen tällaista tiedoksiantomuotoa käytettäessä ei voida käyttää tavalliseen kirjetiedoksiantoon liittyvää olettamaa tiedoksisaannista seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä. Kun vastaanottotodistusta ei palauteta, tuomioistuimen on käytettävä jotain muuta tiedoksiantotapaa ainakin silloin, kun tiedoksi annettava asiakirja
on valituskelpoinen päätös. Tiedoksi annettaessa muita asiakirjoja, kuten esimerkiksi
kutsua suulliseen käsittelyyn, voidaan tarvittaessa käyttää vielä muunlaista tiedoksiantotapaa.
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Pykälän 3 momentissa viitattaisiin sähköistä asiointitiliä koskevaan lainsäädäntöön sekä
julkipanomenettelyyn, josta myös säädetään erikseen. Julkipanomenettelystä säädetään
muun ohella maankäyttö- ja rakennuslain 198 §:ssä. Mainitussa pykälässä säädetään
siitä, mitkä päätökset hallinto-oikeuden on annettava julkipanomenettelyn jälkeen. Julkipanomenettelyssä päätöksen katsotaan tulleen kaikkien muutoksenhakuun oikeutettujen osalta tietoon päätöksen antopäivänä ts. sinä ajankohtana, joka ilmoitetaan viranomaisen ilmoitustaululla päätöksen antopäiväksi. Julkipanomenettelyssä päätöksen antoajankohtaa ei saa ilmoittaa ilmoitusta aikaisemmaksi ja ilmoitus on pidettävä ilmoitustaululla koko valitusajan. Julkipanomenettelyssä muutoksenhakuun oikeutetulle toimitetaan päätös joko ilman eri pyyntöä tai pyynnöstä.
81 §. Suullinen tiedoksianto. Pykälässä tarkoitettu suullinen tiedoksianto olisi uusi tiedoksiantomuoto, jota käytettäisiin lähinnä oikeudenkäynnin kuluessa syntyneiden asiakirjojen tiedoksiantoon. Suullisessa tiedoksiannossa asianosaiselle kerrotaan tiedoksi
annettavan asiakirjan sisältö suullisesti, minkä lisäksi asianosaiselle lähetetään tämä
asiakirja. Suullista tiedoksiantoa ei olisi sidottu mihinkään tekniseen ratkaisuun. Tiedoksianto toimitettaisiin teknisesti sellaisella välineellä, jonka avulla tiedoksiannon toimittaja ja vastaanottaja kuulevat toistensa äänet (puhelimet, internet ja vastaavat tekniset välineet).
Pykälän 1 momentissa todettaisiin perusrajaukset, joiden mukaisesti suullinen tiedoksianto voidaan toimittaa. Suullinen tiedoksianto tarkoittaa asiakirjan sisällön kertomista
suullisesti tiedoksiannon vastaanottajalle. Suullisesti ei voitaisi antaa tiedoksi valituskelpoisia päätöksiä vaan ainoastaan muita asiakirjoja.
Pykälän 2 momentissa tehtäisiin lisärajoitus, jonka mukaan tätä tiedoksiantotapaa voidaan käyttää vain sellaisiin asiakirjoihin, joiden sisällön ja merkityksen tiedoksiannon
vastaanottaja voi epäilyksettä ymmärtää.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että suullisesti tiedoksi annettavat asiakirjat ovat lyhyitä ja
selkeitä, jolloin tiedoksiannon vastaanottajalle syntyy jo suullisessa tiedoksiannossa
käsitys siitä, mitä asiakirja mahdollisesti merkitsee hänen asiassaan. Momentissa edellytettäisiin tämän vuoksi vielä sitä, että suullisesti tiedoksi annettava asiakirja sen laatu ja
laajuus huomioon ottaen soveltuu suullisesti tiedoksi annettavaksi. Asiassa olisi joka
tapauksessa kiinnitettävä huomiota myös siihen soveltuvuusharkintaan, joka koskee
yleisemmin asian laatua ja asianosaisen asemaa ja kykyjä hoitaa asiaansa.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, että suullisesti tiedoksi annettu asiakirja on
toimitettava erikseen asianosaiselle tavallisena tiedoksiantona. Tavallinen tiedoksianto
toimitettaisiin joko kirjeitse vastaanottotodistusta vaatimatta tai sähköisesti asianosaisen
ilmoittamaan sähköiseen yhteystietoon.
82 §. Tiedoksianto ulkomaille ja yleistiedoksianto. Pykälässä säädettäisiin hallintolakia
vastaavasti niistä tiedoksiantotilanteista, joissa tiedoksiannon vastaanottaja oleskelee
ulkomailla, ja yleistiedoksiannon käyttämisestä. Hallintolainkäyttölakiin verrattuna luovuttaisiin yleistiedoksiannon käyttämisen rajoitteista. Käytännössä hallintolain rajoitteet
yleistiedoksiannon käyttämiselle ovat myös hallintolainkäyttöön soveltuvia.
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Pykälän 1 momentissa säädettäisiin hallintolain 63 §:n 1 momenttia vastaavasti, että
tiedoksianto toimitetaan ulkomaille tämän lain tai asianosaisen vieraan valtion lainsäädännön mukaan, jollei Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista ja velvoitteista
muuta johdu.
Käytännössä hallintotuomioistuimissa asioivat ulkomailla asuvat henkilöt voivat olla
sekä Suomen kansalaisia että vieraan valtion kansalaisia. Koska nämä henkilöt kuuluvat
hallintolainkäytössä asioidessaan asuinpaikastaan riippumatta Suomen lainkäyttövaltaan, lähtökohtana voidaan pitää sitä, että tiedoksianto voidaan toimittaa siten kuin tässä
laissa ja muussa laissa säädetään. Ulkomailla asuvalle henkilölle voitaisiin siten antaa
päätös laillisesti tiedoksi esimerkiksi sähköisesti, jos henkilö on antanut tällaisen suostumuksen.
Vieraan valtion kansalaisten osalta epäselväksi voi kuitenkin jäädä, kokevatko asianomaiset henkilöt tiedoksiannon tapahtuneen laillisesti, jos tiedoksianto perustuu esimerkiksi tavalliseen kirjeeseen. Suomi on lisäksi solminut eräitä maiden kanssa sopimuksia,
joissa tiedoksiantotapojen käyttämistä on rajoitettu. Mainituista syistä tiedoksiannossa
on varmistuttava myös siitä, että käytetty tiedoksiantotapa ei ole jonkin kansainvälisen
velvoitteen vastainen.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin mahdollisuudesta toimittaa tiedoksianto ulkomaille
asuvalle henkilölle viime kädessä yleistiedoksiannolla, joka annetaan tiedoksi Suomessa. Tämä vastaisi hallintolain 63 §:n 2 momentin säännöstä.
Muutoin yleistiedoksiannosta säädettäisiin pykälän 3 momentissa, jossa viitattaisiin hallintolakiin. Yleistiedoksianto toimitettaisiin hallintolainkäytössä samalla tavoin kuin se
toimitetaan hallintolain 62 §:n mukaisesti hallintoasioissa. Yleistiedoksiannossa asiakirja tai päätös pidetään nähtävillä tuomioistuimessa, minkä lisäksi asiakirjan nähtäville
asettamisesta ilmoitetaan virallisessa lehdessä. Virallisessa lehdessä julkaistavan ilmoituksen lisäksi asiasta on ilmoitettava tuomioistuimen ilmoitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, josta vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon. Julkaistavasta ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee, sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on lisäksi todettava,
että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.
Käytännössä yleistiedoksiantoa voidaan joutua tuomioistuimessa käyttämään esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa ulkomailla tuntemattomassa paikassa asuvaan henkilöön kohdistetaan maksu- tai muu vaatimus. Tällaista asiaa ei voida ratkaista varaamatta
asianosaiselle mahdollisuutta antaa selitys. Lisäksi päätöksen tiedoksianto saattaa edellyttää yleistiedoksiannon käyttämistä, jotta valitusaika alkaa ja asiassa saadaan täytäntöönpanokelpoinen päätös.
83 §. Tiedoksisaannin ajankohta. Pykälässä säädettäisiin, miten edellä 80 §:ssä käsitellyillä tiedoksiantotavoilla annetut päätökset ja muut asiakirjat katsottaisiin tiedoksi saaduiksi.
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Kirjeitse tapahtuneen tavallisen tiedoksiannon tiedoksisaantiajankohdasta säädettäisiin
pykälän 1 momentissa. Momentin mukaan asianosaisen katsottaisiin saaneen päätöksestä tai muusta asiakirjasta tiedon seitsemäntenä päivänä tällaisen asiakirjan lähettämisestä, jollei asianosainen näytä tiedoksisaannin tapahtuneen tätä myöhemmin.
Kirjetiedoksiantoa käytettäessä tiedoksisaannin ajankohta on laskennallinen, koska vastaanottajalle ei jää todistusta tiedoksisaannin tapahtumisesta. Vastanäyttömahdollisuus
kohdistuu siten siihen, että päätös on käytännössä saapunut vasta seitsemännen päivän
jälkeen tai se ei ole saapunut lainkaan vastaanottajalle.
Tuomioistuinkäytännössä vastaavaa hallintolain 59 §:n 2 momentin säännöstä on tulkittu eri tavoin. Vakuutusoikeuden vuonna 2007 tekemässä täysistuntoratkaisussa (äänestys 19–12) hallintolain 59 §:n 2 momenttia tulkittiin niin, että tiedoksisaanti tuli laskea
todellisesta tiedoksisaantiajankohdasta, vaikka tuo ajankohta oli ennen seitsemän päivän
ajanjakson päättymistä. Vastaavia ratkaisuja on tehty myös markkinaoikeudessa vuodesta 2008 lähtien. Yleisissä hallintotuomioistuimissa säännöstä on sen sijaan tulkittu
aikaisemman vastaavansisältöisen lainsäädännön aikana julkaistun korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaisesti ja katsottu, että valittajan ilmoituksella aikaisemmasta
tiedoksisaannista ei ole merkitystä valitusaikaa laskettaessa.
Tiedoksisaantiajan laskennallisuus ja se seikka, että tiedoksisaaja ei ole ollut velvollinen
esittämään näyttöä laskennallista tiedoksiantoajankohtaa aikaisemmasta tiedoksisaannista, ilmenevät korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta KHO 1985 taltio 3783. Mainitussa ratkaisussa valittaja oli ilmoittanut saaneensa kirjeitse lähetetystä päätöksestä
tiedon kolmantena päivänä kirjeen lähettämisestä. Valittajan ilmoituksesta huolimatta
valitusajan katsottiin tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun lain 22 §:n 1 momentin
mukaan alkaneen seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun valituksenalainen päätös oli
annettu postin kuljetettavaksi.
Ehdotettu vastanäyttömahdollisuuden täsmentäminen edesauttanee yhtenäisen tulkintakäytännön syntymistä. Tarkoituksenmukaisena ei myöskään voida pitää sitä, että viranomaiset ja tuomioistuimet ryhtyisivät selvittämään kirjeen tiedoksisaannin todellista
ajankohtaa. Tällaisesta selvityksestä aiheutuu osapuolille kuluja eikä selvitys ole tarpeen oikeussuojan toteutumisen kannalta.
Pykälän 1 momentissa säädettäisiin vielä siitä, että julkipanomenettelyssä päätöksen
katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun päätös on annettu.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin sähköisenä viestinä lähetetyn päätöksen tai muun
asiakirjan tiedoksisaannista. Sähköisellä viestillä lähetetty tiedoksi annettava asiakirja
katsottaisiin saadun tiedoksi lähettämispäivänään. Oikeussuojasyistä momentissa säädettäisiin lisäksi vastanäyttömahdollisuudesta, joka on asiakirjan vastaanottajan käytettävissä silloin, kun tiedoksi annettava asiakirja jää saapumatta tai saapuu myöhemmin.
Momentissa tarkoitettu vaatimus viestin käsiteltävyydestä tarkoittaa sähköisessä asioinnissa pelkästään teknistä käsiteltävyyttä.
Koska sähköisessä asioinnissa tuomioistuin ei voi vastata muusta kuin oman järjestelmänsä toimivuudesta, vastanäyttömahdollisuus kohdistuu tuomioistuimen käytössä ole-
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van järjestelmän toimintahäiriöihin. Asiakirjan vastaanottajalla on luonnollisesti vastuu
itse käyttämänsä järjestelmän toimintakuntoisuudesta eikä sillä seikalla, että vastaanottajan järjestelmä ei ole ollut toiminnassa, ole asiassa sellaista merkitystä, että se pidentäisi viestin vastaanottajan käytettävissä olevaa määräaikaa. Omasta järjestelmästään
viestin vastaanottajataho voi sinänsä esittää selvitystä siitä, että viestiä ei ole saapunut
järjestelmään ja että järjestelmä on ollut toimintakuntoinen viestin oletettuna saapumisajankohtana. Tuomioistuimen on tuolloin pyrittävä asianosaisen esittämästä vaatimuksesta selvittämään, onko tuomioistuimen käyttämä järjestelmä ollut sellaisessa häiriötilassa, että viestin lähettäminen on epäonnistunut kokonaan tai viivästynyt.
Pykälän 2 momentissa edellytettäisiin, että sähköisesti tiedoksi annettaviin asiakirjoihin
tai niihin liittyvään muuhun viestiin merkittäisiin vielä erikseen lähettämisajankohta.
Sääntelyllä pyritään siihen, että asianosainen voisi näin itsekin helposti huomata, että
lähetyksen saapuminen on jostain syystä viivästynyt.
Momentin viimeisessä virkkeessä viitattaisiin erikseen sähköistä asiointitiliä koskevaan
lainsäädäntöön. Sähköistä asiointitiliä käytettäessä tilin käyttäjälle lähetetään erillinen
ennakkoilmoitus esimerkiksi päätöksen antamisesta.
Pykälän 3 momentissa todettaisiin kootusti kaikkien todisteellisten tiedoksisaantitapojen
osalta, että tiedoksisaantiajankohta määräytyisi tiedoksi annettavan asiakirjan (päätös tai
muu asiakirja) vastaanottamishetken mukaan ts. asiakirja tai päätös katsotaan tuona päivänä tiedoksi saaduksi. Vastaanottotodistusta käyttäen toimitettu tiedoksisaanti katsottaisiin vastaavasti tapahtuneeksi sinä päivänä, joka on merkitty palautettuun vastaanottotodistukseen.
Momentissa viitattaisiin muutoin hallintolakiin, jonka säännöksiä tiedoksisaantiajankohdan tarkemmasta määräytymisestä on edellä 80 §:n perusteluissa jo selostettu. Sijaistiedoksiannossa varsinaisen vastaanottajan tiedoksisaantiajankohta on kolme päivää
kuluttua sijaistiedoksiannosta laskettuna. Sen sijaan muissa todisteellisissa tiedoksiantotilanteissa tiedoksisaanti katsottaisiin tapahtuneeksi samana päivänä, kun päätös tai
asiakirja on kuitattu vastaanotetuksi saantitodistuksella tai asiakirjan tai päätöksen vastaanottamisesta on laadittu muu edellä tarkoitettu todistus. Suullisessa tiedoksiannossa
tiedoksisaannin katsottaisiin tapahtuneen silloin, kun asianosaiselle on suullisesti kerrottu asiakirjan sisältö.
84 §. Muut tiedoksiantoon sovellettavat säännökset. Pykälässä säädettäisiin yleisenä
viittaussäännöksenä, että tiedoksiantomenettelyissä tulee muutoin täydentävästi noudattaa hallintolain säännöksiä. Lakiteknisesti laissa ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi
toistaa hallintolain niitä säännöksiä, jotka koskevat esimerkiksi sitä, kenelle tiedoksianto
toimitetaan, kun kysymyksessä on yksityishenkilö (hallintolain 56 §) tai yhteisö, säätiö,
konkurssipesä tai kuolinpesä (hallintolain 57 §). Hallintolain 58 §:ssä säädetään puolestaan tiedoksiannosta viranomaiselle ja julkista hallintotehtävää hoitavalle taholle.
Merkitystä on myös hallintolain 54 §:n säännöksillä, jotka koskevat sellaisen asiakirjaaineiston tiedoksiantoa, jota ei voida sellaisenaan luovuttaa vastaanottajalle tai johon
vastaanottaja voi tutustua vain tuomioistuimen tiloissa.
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9 luku
Hallintotuomioistuimen päätöksenteko
Tässä luvussa säädettäisiin päätöksenteosta hallintotuomioistuimessa. Luku sisältäisi
ratkaisuvaihtoehdot valitusasiassa sekä muussa hallintolainkäyttöasiassa. Väliaikaista
turvaamismääräystä koskeva säännös olisi uusi. Sen tarkoituksena olisi parantaa oikeusturvaa tilanteissa, joissa ei voida soveltaa päätöksen täytäntöönpanon kieltoa tai keskeytystä koskevia säännöksiä. Luku sisältäisi myös hallintotuomioistuimen äänestämistä
koskevan säännöksen, jota sovellettaisiin, mikäli hallintotuomioistuimen jäsenet eivät
olisi yksimielisiä ratkaisusta.
85 §. Hallintotuomioistuimen päätös. Tässä pykälässä määriteltäisiin hallintotuomioistuimen ratkaisujen nimet ja keskeiset ratkaisutyypit. Säännöksen pääasiallisena tarkoituksena on yhtenäistää erilaisissa hallintolainkäyttöasioissa annettujen ratkaisujen nimikkeet. Oikeudenkäynnin vireillepanon muoto ei vaikuta ratkaisun nimikkeeseen, joka
on siis sama käsiteltäessä valitusasiaa ja muuta hallintolainkäyttöasiaa.
Nimikkeitä käytettäisiin 2 §:ssä määritellyissä hallintotuomioistuimissa. Siten nimikkeitä päätös ja välipäätös käytettäisiin kaikkien yleisten hallintotuomioistuimien ratkaisuista. Lisäksi näitä nimikkeitä käytettäisiin vakuutusoikeuden, markkinaoikeuden, työtuomioistuimen ja valitusasioita käsittelemään perustetun lautakunnan ratkaisuista, kun ne
soveltavat tätä lakia.
Kun hallintotuomioistuin tekee ratkaisun pääasiassa, ratkaisun nimenä olisi 1 momentin
mukaan päätös. Nimike vastaa hallintolainkäyttöasioissa vakiintuneesti noudatettua
käytäntöä, jota ei ole tässä yhteydessä tarkoitus muuttaa. Koska hallintotuomioistuin
käyttää tuomiovaltaa, kun se ratkaisee pääasian, ratkaisun nimenä voisi olla myös tuomio. Päätös-nimike vastaa kuitenkin paremmin ratkaisun luonnetta esimerkiksi sosiaalisia etuuksia tai eläkkeitä koskevissa asioissa. Hallintotuomioistuimen ratkaisulla ei
myöskään ole yhtä vahvaa oikeusvoimaa kuin yleisen tuomioistuimen tuomiolla. Tämä
tulee esiin muun muassa siinä, että hallintotuomioistuimen päätös, jolla viranomaisen
lupaa tai etuutta koskeva ratkaisu on kumottu, ei yleensä ole esteenä uuden, samanlaista
lupaa tai tai etuutta koskevan hakemuksen tekemiselle.
Pääasiaa koskevalla ratkaisulla tarkoitetaan ratkaisua, jolla hallintolainkäyttöasian vireilläolo tuomioistuimessa päättyy. Jos hallintolainkäyttöasiassa on esitetty useita, toisistaan selvästi erillisiä vaatimuksia, tuomioistuin voi myös mahdollisesti ratkaista tällaisen itsenäisen vaatimuksen erikseen osapäätöksellä. Lakiin ei kuitenkaan ehdoteta
otettavaksi osapäätöstä koskevaa säännöstä, vaan asia jäisi oikeuskäytännön varaan.
Muut kuin pääasiassa tehdyt ratkaisut olisivat 2 momentin mukaan nimeltään välipäätöksiä. Tällaisia välipäätöksiä ovat etenkin hallintotuomioistuimen prosessinjohtoa, menettelyä ja sivuvaatimuksia koskevat ratkaisut. Oikeudenkäynnin vireilläolon aikana
tuomioistuin voi tehdä prosessinjohtoon liittyviä ratkaisuja, jotka koskevat esimerkiksi
edunvalvojan määräämistä, suullisen käsittelyn järjestämistä tai lisäselvityksen rajoittamista. Samaa nimeä käytetään myös ratkaisuista, jotka koskevat pääasiaan liittyviä
vaatimuksia, kuten päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä.
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Tässä laissa määriteltäisiin lisäksi erikseen joitakin prosessiin liittyviä ratkaisuja. Hallintotuomioistuin voisi muun muassa päättää turvaamismääräyksestä tai asettaa uhkasakon. Näitäkin ratkaisuja voitaisiin pitää välipäätöksinä.
Oikeudesta hakea muutosta välipäätökseen säädetään 110 §:ssä. Yleensä välipäätökseen
saa hakea valittaa vain pääasian yhteydessä, mutta 110 §:ssä mainituista välipäätöksistä
saa valittaa erikseen.
86 §. Ratkaisuvaihtoehdot valitusasiassa. Pykälässä säädettäisiin valitukseen annettavan
päätöksen ratkaisuvaihtoehdoista. Samalla siinä määriteltäisiin hallintotuomioistuimen
toimivallan perusteet. Säännös olisi välttämätön, sillä perustuslain 2 §:n 3 momentin
mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Tämän oikeusvaltioperiaatteen
edellyttämällä tavalla myös hallintotuomioistuimen tuomiovallan perusteet on määriteltävä lailla. Hallintotuomioistuimen toimivallasta silloin, kun se ratkaisee muun hallintolainkäyttöasian, säädettäisiin vastaavasti lain 7 §:ssä.
Hallintotuomioistuin voisi 1 momentin mukaan hylätä tai hyväksyä valituksen taikka
jättää sen tutkimatta. Valituksessa olisi 19 §:n mukaan ilmoitettava, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi. Oikeudenkäynnin kohde määräytyy näiden vaatimusten ja niille esitettyjen laillisuusperusteiden
mukaan.
Jos tuomioistuin hylkää valituksessa esitetyt vaatimukset, valituksen kohteena oleva
päätös pysyy voimassa. Valituksen hyväksyminen taas johtaa yleensä siihen, että tuomioistuin kumoaa päätöksen tai muuttaa sitä. Tuomioistuin voi myös hyväksyä vain
osan valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja hylätä muut vaatimukset. Tällaisessa tilanteessa valituksen hyväksyminen voi johtaa siihen, että sen kohteena oleva päätös kumotaan tai muutetaan vain osittain ja muu osa päätöksestä jää voimaan.
Valituksen kohteena olevan hallintopäätöksen muuttaminen on mahdollista etenkin, jos
sitä on vaadittu ja sovellettavan lain mukaan vain tietynsisältöinen päätös on mahdollinen. Tuomioistuimella ei sen sijaan ole toimivaltaa tehdä varsinaista uutta hallintopäätöstä, koska se kuuluu vain hallintoviranomaisen toimivaltaan. Jos valituksen kohteena
on esimerkiksi kielteinen päätös lupa-asiassa, tuomioistuin ei siten voi myöntää lupaa,
kun se hyväksyy kielteistä päätöstä koskevan valituksen. Jos valitus kohdistuu luvan
ehtoihin, tuomioistuin voi kuitenkin muuttaa niitä siten, että ne vastaavat lain vaatimuksia.
Jos tuomioistuin hyväksyy valituksen ja kumoaa päätöksen, se voi myös palauttaa asian
päätöksen tehneelle viranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi. Tuomioistuin voi sisällyttää tällaiseen palautuspäätökseen välttämättömiä määräyksiä asian käsittelemisestä uudelleen. Tällainen määräys voi sisältää tuomioistuimen ohjauksen esimerkiksi käsittelyn
kiireellisyydestä tai asian selvittämisestä. Palauttamisen sijasta tuomioistuin voi viivästyksen välttämiseksi myös välittömästi ratkaista asian, mikäli tällainen ratkaisu ei sisällä
viranomaisen lakiin perustuvan harkintavallan käyttämistä.
Lausunnon antaminen asiassa raukeaa, mikäli valituksen tehneellä ei ole enää oikeussuojan tarvetta. Tällöin kysymys ei ole asian ratkaisemisesta, vaan tilanteen toteamises-
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ta. Muussa lainsäädännössä voi olla erityissäännöksiä menettelystä tilanteessa, jossa
valituksen tehneellä ei ole enää oikeussuojan tarvetta. Julkisista hankinnoista annetun
lain (348/2007) 82 §:n 3 momentin mukaan markkinaoikeus voi poistaa asian käsittelystään antamatta pääasiasta ratkaisua, jos hankintayksikkö korjaa hankintapäätöksensä tai
muun ratkaisunsa hankintaoikaisuna siten, että valituksen tehneellä ei ole enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada perusteltua päätöstä.
Kuntalain 90 §:n sääntelemän kunnallisvalituksen erityispiirteenä on vakiintuneesti katsottu olevan, että tuomioistuin ei voi muuttaa kunnan viranomaisen päätöstä, kun se
hyväksyy valituksen. Kunnallisvalituksen kohteena oleva päätös voidaan yleensä ainoastaan kumota tai pysyttää. Tämä rajoitus määriteltäisiin 2 momentissa. Sen perusteena
on kunnallinen itsehallinto, joka rajoittaa tuomioistuimen toimivaltaa puuttua kunnalliseen päätöksentekoon. Koska kunta voi itsenäisesti päättää, miten se toimii päätöksen
tultua kumotuksi, tuomioistuin ei voi pääsääntöisesti myöskään palauttaa asiaa kunnalle
uudelleen käsiteltäväksi. Samat rajoitukset koskevat myös kirkollisvalitusta, josta säädetään kirkkolain 24 luvun 4 §:ssä.
Kunnallis- ja kirkollisvalitukseen kohdistuvat rajoitukset eivät kuitenkaan ole ehdottomia. Jos asianosaisen oikeusturvan tehokas toteuttaminen sitä vaatii, tuomioistuin voi 2
momentin mukaan kunnallis- tai kirkollisvalituksen hyväksyessään myös muuttaa hallintopäätöstä. Esimerkiksi ratkaisussa KHO 2009:10 katsottiin, että hallinto-oikeus voi
kunnallisvalituksen johdosta kumota kunnallisen viranomaisen päätöksen ja velvoittaa
viranomaisen maksamaan viranhaltijalle lainmukaisen palkan. Hallintotuomioistuimen
päätös on tällöin ulosottoperuste, ja kunnallisvalitus lakiin perustuva, tehokas oikeusturvakeino kunnallisen viranomaisen tekemää palkkaratkaisua vastaan. Kunnallis- ja
kirkollisvalitukseen liittyviä rajoituksia ei myöskään sovelleta, jos kunnan tai kirkon
viranomaisen päätöksestä valitetaan tämän lain mukaisesti hallintovalituksella.
Valitus jätetään tutkimatta, jos oikeudellisia edellytyksiä sen tutkimiselle ei ole. Nämä
valituksen tutkimisen oikeudelliset edellytykset määritellään tarkemmin 3 momentissa.
Tuomioistuimen on otettava nämä edellytykset huomioon oma-aloitteisesti.
Jos valitus on tehty hallintotuomioistuimelle, jonka toimivaltaan sen tutkiminen ei kuulu, valitus jätetään tutkimatta, ellei valituksen siirto toimivaltaiselle tuomioistuimelle ole
mahdollinen 27 §:n mukaan. Tutkimatta jätetään myös sellainen valituksessa esitetty
vaatimus, joka ei kuulu tuomioistuimen toimivaltaan. Esimerkiksi vahingonkorvauslain
mukaista vahingonkorvausta koskeva vaatimus on esitettävä käräjäoikeudelle, joten
hallintotuomioistuin jättää tällaisen valituksessa esitetyn vaatimuksen tutkimatta.
Valituksen tutkiminen edellyttää myös, että valituksen kohteena oleva päätös on ehdotetun lain 10 §:n tai erityissäännöksen mukaisesti valituskelpoinen ja muutoksenhakua ei
ole kielletty. Lisäksi valittajalla pitää olla oikeus valittaa ehdotetun lain 7–9 §:n tai erityissäännöksen nojalla, valitus on tehtävä valitusajan kuluessa ja valitusta koskevia
muoto- ja menettelyvaatimuksia noudattaen. Mikäli näissä valituksen muodollisissa
edellytyksissä on puute, tuomioistuin jättää valituksen tutkimatta. Sama koskee tilanteita, joissa valituksen tutkimatta jättämiselle on jokin muu näihin rinnastettava erityinen
syy.
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Valittaja voi missä tahansa vaiheessa peruuttaa valituksensa. Valituksen peruuttaminen
johtaa 4 momentin mukaan siihen, tuomioistuin poistaa asian käsittelystä. Tällöin tuomioistuin voi kuitenkin tarvittaessa antaa päätöksen oikeudenkäyntikuluista asiassa. Jos
samasta päätöksestä on tehty useita valituksia, yhden valituksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta muiden valitusten käsittelyyn.
87 §. Muun hallintolainkäyttöasian ratkaisu. Kun hallintolainkäyttömenettely saatetaan
hallintotuomioistuimessa vireille muuten kuin valituksella, kyseessä on muun hallintolainkäyttöasian käsittely. Tällaisia asioita ovat 28 §:n mukaan asiat, jotka pannaan hallintotuomioistuimessa vireille hakemuksella, esityksellä tai muulla asiakirjalla siten
kuin laissa erikseen säädetään. Yleiset säännökset tällaisen asian vireillepanosta ja käsittelystä ovat 28–32 §:ssä, minkä lisäksi vireillepanoa voidaan säännellä erikseen myös
muussa laissa.
Kun muu hallintolainkäyttöasia pannaan vireille hallintotuomioistuimessa, hakemuksessa, esityksessä tai muussa vireillepanoasiakirjassa on 28 §:n 2 momentin mukaan ilmoitettava muun muassa vaadittu ratkaisu tai toimenpide ja vaatimuksen perustelut. Muussa
hallintolainkäyttöasiassa hallintotuomioistuimen ratkaisu kohdistuu siten aina esitettyihin vaatimuksiin riippumatta siitä, minkälaisella asiakirjalla asia on lain mukaan pantava vireille. Tuomioistuimen ratkaisun sisältönä voi 1 momentin mukaan olla esitetyn
vaatimuksen hyväksyminen tai hylkääminen. Jos vain osa vaatimuksesta perustuu lakiin, hyväksyvä päätös voi sisältää myös vaatimuksen osittaisen hyväksymisen ja osittaisen hylkäämisen. Jos vaatimus voidaan hyväksyä vain rajoitetusti, tuomioistuin voi
sisällyttää ratkaisuunsa myös sen lainmukaisuuden kannalta välttämättömät rajoittavat
ehdot.
Hallintoriita-asia pannaan 30 §:n mukaan hallinto-oikeudessa vireille hakemuksella.
Ratkaistessaan tällaisen riidan hallinto-oikeus voi siten käyttää 1 momentissa määriteltyjä ratkaisuvaihtoehtoja. Hallintoriita-asiassa voidaan kuitenkin 29 §:n 1 momentin
mukaan vaatia myös julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen tai hallintosopimukseen
kohdistuvia ratkaisuja, joista säädetään tämän vuoksi erikseen tämän pykälän 2 momentissa. Ratkaisuna hallintoriita-asiassa voi 2 momentin 1 kohdan mukaan olla ensinnäkin
velvoitteen määrittelevä päätös. Velvoittavan päätöksen perusteena voi olla julkisoikeudellinen oikeussuhde tai hallintosopimus. Tällainen velvollisuus määrittelee esimerkiksi
rahamääräisen suoritusvelvollisuuden, jonka kohteena voi olla muun muassa julkisoikeudellinen maksuvelvollisuus. Ratkaisu voi sisältää myös velvoitteen muun laissa tai
hallintosopimuksessa edellytetyn toimen tekemiseen. Vastaavasti ratkaisu voi sisältää
velvollisuuden pidättäytyä tietynlaisesta toiminnasta.
Hallinto-oikeus voi hallintoriita-asian ratkaistessaan määritellä myös hyvitys- tai korvausvelvollisuuden, joka perustuu esimerkiksi perusteettoman edun palauttamiseen, takaisinperintään tai hallintosopimukseen. Hallinto-oikeus ei kuitenkaan valitusta tai
muuta hallintolainkäyttöasiaa käsitellessään voi päättää vahingonkorvauslain mukaisesta korvauksesta, koska vahingonkorvauslakiin perustuva korvausvaatimus pannaan oikeudenkäymiskaaren 10 luvun 2 §:n mukaan yleensä vireille käräjäoikeudessa.
Erityissäännöksellä on kuitenkin mahdollista määritellä korvausasioita koskeva päätösvalta hallinto-oikeudelle. Esimerkiksi ympäristönsuojelulain 73 § ja vesilain 13 luvun
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säännökset määrittelevät hallinto-oikeudelle toimivallan käsitellä myös vahingonkorvausta koskevan asian. Vastaavan vahingonkorvauksia koskevan päätösvallan mahdollinen laajentaminen muihin hallintolainkäyttöasioihin edellyttäisi laajempaa selvitystä ja
prosessuaalista arviointia. Tällainen arviointi on parhaiten toteutettavissa julkisyhteisön
vahingonkorvausvastuuta koskevan lainuudistuksen yhteydessä, joten nykyiseen oikeustilaan ei ehdoteta muutosta tässä yhteydessä.
Hallinto-oikeus voi pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan hallintoriita-asiaa koskevalla
ratkaisullaan vahvistaa edun, oikeuden tai velvollisuuden. Ratkaisulla voidaan muun
muassa määritellä julkisoikeudellisen oikeuden laajuutta ja vastuuta sen toteuttamisesta,
velvollisuuden sisältöä ja kestoa tai edun saamisen perusteita. Ratkaisu voi koskea
myös Euroopan unionin oikeuteen perustuvaa oikeutta tai velvollisuutta. Estettä ei olisi
myöskään päätökselle, jolla vahvistetaan, että oikeudelliset perusteet jollekin velvollisuudelle tai oikeudelle puuttuvat.
Velvoite- tai vahvistuspäätöksen lisäksi hallinto-oikeus voi ratkaista hallintoriita-asian
myös muulla vaatimuksessa esitetyllä tavalla hyväksymällä tai hylkäämällä tällaisen
vaatimuksen 1 momentin nojalla. Edellytyksenä on, että tällaisen ratkaisun perusteet on
säädetty laissa tai niistä on sovittu hallintosopimuksessa.
Muun hallintolainkäyttöasian tutkimisen edellytykset määritellään erikseen selvyyden
vuoksi 3 momentissa. Jotta hakemus tai vaatimus voidaan tutkia muuna hallintolainkäyttöasiana, sen pitää ensinnäkin kuulua hallintotuomioistuimen toimivaltaan (1 kohta). Jos vaatimusta – esimerkiksi vahingonkorvauslain mukaista korvausvaatimusta – ei
voida käsitellä hallintolainkäyttöasiana, se jätetään tutkimatta (2 kohta).
Säännöksessä ilmaistaisiin myös valituksen ja oikaisuvaatimuksen ensisijaisuus. Jos
valitus tai oikaisuvaatimus on mahdollinen, asiaa ei voida käsitellä hallintoriitana tai
muunakaan hallintolainkäyttöasiana (3 kohta). Sama koskee 3 kohdan mukaan tilannetta, jossa asia voidaan saattaa toimivaltaisen hallintoviranomaisen sitovasti ratkaistavaksi. Vaatimusta ei myöskään tutkita, jos se on tehty säädetyn määräajan kuluttua (4 kohta) tai jos asian vireillepanijalta puuttuu asiavaltuus (5 kohta). Muu näihin rinnastettava
syy – esimerkiksi vaatimuksen epäselvyys tai yksilöimättömyys – voi myös estää sen
tutkimisen (6 kohta).
88 §. Turvaamismääräys. Turvaamismääräys olisi julkisoikeudellisiin asioihin liittyvä
väliaikaisen oikeusturvan toteuttamismuoto, jonka käyttämisestä päättäisi hakemuksen
perusteella hallinto-oikeus tai vakuutusoikeus. Nykyisin käräjäoikeus voi oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla määrätä myös turvaamistoimesta, jonka kohteena on
hallintoviranomaisen tai hallintotuomioistuimen päätöksellä vahvistettava oikeus. Ehdotuksessa on tarkoitus siirtää hallintotuomioistuinten käsiteltäviksi sellaiset väliaikaisen
oikeusturvan toteuttamista koskevat, julkisoikeudellisiin suhteisiin liittyvät väliaikaiset
toimet, jotka nykyään kuuluvat oikeudenkäymiskaaren 7 luvun perusteella käräjäoikeuden toimivaltaan. Koska tällaiset oikeudet ja niihin mahdollisesti liittyvät velvollisuudet
kuuluvat käsiteltäviksi hallintolainkäyttömenettelyssä, olisi johdonmukaista, että myös
väliaikaisen oikeusturvan toteuttaminen tältä osin kuuluu hallintotuomioistuimen toimivaltaan.
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Turvaamismääräyksen kohteena olisivat hallintolainkäytön piiriin kuuluvat vaatimukset.
Koska hallintolainkäytön kohteena ovat luonteeltaan julkisoikeudelliset oikeudet, edut
tai velvollisuudet, myös hallinto-oikeuden antama turvaamismääräys voisi kohdistua
vain niihin. Tällaisia ovat yleensä sellaiset lakisääteiset oikeudet ja edut, joita koskevaan hallintopäätökseen asianosainen voi hakea muutosta valittamalla tai jotka voidaan
vahvistaa hallintoriitamenettelyssä. Turvaamismääräyksen kohteena olevan oikeuden tai
edun olemassaolo voi perustua myös siihen, että viranomaiselle on laissa säädetty velvollisuus toteuttaa esimerkiksi tietty toimenpide, yksilöity palvelu tai muu laissa määritelty toimi.
Turvaamismääräyksen kohteena voisivat olla myös yksityisen toimet, jos on vaarana,
että yksityinen rajoittaa lainvastaisesti julkisoikeudellisen oikeuden tai edun toteuttamista. Myös tilanteet, joissa yksityinen laiminlyö sille lain mukaan kuuluvan julkisoikeudellisen velvollisuuden toteuttamisen, voisivat olla turvaamismääräyksen kohteena.
Kysymyksessä voisi olla yksityisen lakisääteinen velvollisuus, joka liittyy esimerkiksi
ympäristön suojeluun, hallintoluvan ehtoihin tai yleisen turvallisuuden toteuttamiseen.
Turvaamismääräyksen kohteena eivät sen sijaan voisi olla yksityisoikeudelliseen oikeussuhteeseen perustuvat oikeudet, edut tai velvollisuudet, vaikka tällaisen suhteen osapuolena olisi julkisyhteisö. Mikäli tällaiseen viranomaisen yksityisoikeudelliseen suhteeseen liittyy väliaikaisen oikeusturvan tarvetta, sitä koskevat kysymykset käsiteltäisiin
oikeudenkäymiskaaren 7 luvun mukaisina siviiliprosessuaalisina turvaamistoimina.
Turvaamismääräyksen antamisen edellytykset määriteltäisiin 1 momentissa. Tällaisen
määräyksen tarkoituksena olisi turvata väliaikaisesti lakiin perustuvan oikeuden tai edun
toteuttamista tai velvollisuuden noudattamista. Määräyksen antamisen yleisenä edellytyksenä olisi, että tällaisen oikeuden tai edun toteuttaminen tai velvollisuuden noudattaminen on ilmeisesti vaarantunut tai vaarantumassa. Asianosaisella olisi siten oltava
aiheellinen ja hyvin perusteltu tarve saada väliaikaista oikeusturvaa.
Hakijan olisi ensinnäkin esitettävä selvitys siitä, että hänellä on lakiin perustuva oikeus
tai etu, joka voidaan vahvistaa hallintotuomioistuimen päätöksellä. Selvityksen kohteena olisi ensisijaisesti se, että riittävät lakisääteiset edellytykset oikeuden, edun tai velvollisuuden toteuttamiselle ovat olemassa.
Toiseksi edellytetään, että oikeuden, edun tai velvollisuuden toteutumiselle aiheutuvan
vaaran olisi oltava ilmeinen. Ilmeisyysvaatimus merkitsee, että oikeudenloukkauksen tai
velvollisuuden laiminlyönnin olisi oltava jo selvästi havaittavissa tai varsin todennäköinen. Näin ollen pelkästään mahdollisuus oikeuden loukkaamiseen tai oletus velvollisuuden laiminlyönnistä ei riittäisi turvaamismääräyksen perusteeksi. Hakijan olisi
yleensä esitettävä riittävä selvitys myös tästä turvaamismääräyksen edellytyksestä.
Kolmantena edellytyksenä olisi, että turvaamismääräyksen antaminen ei aiheuta turvattavaan oikeuteen tai etuun nähden kohtuutonta haittaa sen kohteena olevalle viranomaiselle tai yksityiselle.
Turvaamismääräyksen antaminen olisi hallintotuomioistuimen harkinnassa silloinkin,
kun 1 momentissa säädetyt yleiset edellytykset ovat olemassa. Harkinnassa olisi otetta-
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va huomioon etenkin tehokkaan oikeusturvan vaatimukset, esitetyn selvityksen riittävyys, asian laatu ja käsittelyvaihe.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, että turvaamismääräystä ei myönnetä, jos hakijalla on käytettävissään muita keinoja oikeutensa tai etunsa toteutumisen turvaamiseksi.
Tällaisena keinona voi olla esimerkiksi se, että asia voidaan saattaa valvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa käyttää uhkasakkoa ja muita
hallinnollisia pakkokeinoja lakisääteisen oikeuden tai edun turvaamiseksi.
Turvaamismääräystä ei annettaisi myöskään silloin, kun hakijalla on mahdollisuus pyytää hallintotuomioistuimessa vireillä olevan muutoksenhakuasian yhteydessä hallintopäätöksen täytäntöönpanon kieltoa tai keskeytystä tai muuta päätöksen täytäntöönpanoa
koskevaa määräystä tämän lain 16 §:n tai muun lain mukaisesti.
Pykälän 3 momentin mukaan hakijan tulisi laittaa pääasiaa koskeva oikaisuvaatimus,
valitus tai muu hallintolainkäyttöasia vireille laissa säädetyssä määräajassa tai muussa
tapauksessa viimeistään kuukauden kuluessa määräystä koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Turvaamismääräystä koskevassa päätöksessä tulisi hakijalle ilmoittaa, millä
tavoin hänen tulisi menetellä pääasian vireillepanossa.
Turvaamismääräystä koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen saisi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen (107 §). Jos turvaamismääräystä koskeva
päätös tehdään oikeudenkäynnin aikana, siitä saisi valittaa vasta pääasian yhteydessä
(110 §). Turvaamismääräystä koskevaan vakuutusoikeuden päätökseen ei saisi hakea
muutosta valittamalla.
89 §. Turvaamismääräystä koskeva päätöksenteko. Turvaamismääräystä koskeva asia
pantaisiin vireille hakemuksella, jonka voisi tehdä ainoastaan asianosainen. Hakemus
tehtäisiin pykälän 1 momentin mukaan hallinto-oikeudelle tai vakuutusoikeudelle, jolla
on toimivalta käsitellä oikeuden tai edun toteuttamista koskeva asia. Toimivaltainen
hallinto-oikeus määräytyisi tämän lain 13, 14 ja 31 §:n mukaisesti, jollei siitä ole kyseessä olevassa asiassa erikseen toisin säädetty.
Samassa momentissa säädettäisiin turvaamismääräyksen sisällöstä. Turvaamismääräyksellä hallintotuomioistuin voisi asettaa viranomaiselle tai yksityiselle neljänlaisia velvollisuuksia. Määräyksen sisältönä voisi olla velvollisuus toteuttaa oikeus (toteuttamisvelvollisuus) tai velvollisuus toimia laissa säädetyllä tavalla (noudattamisvelvollisuus).
Toteuttamisvelvollisuuden kohteena olisi lakiin perustuva oikeus tai etu. Tällaisia ovat
kaikki oikeudet ja edut, joiden toteuttaminen kuuluu viranomaisen toimivaltaan. Noudattamisvelvollisuuden kohteena puolestaan ovat erilaiset viranomaisen lakisääteiset
velvoitteet. Niiden perusteella viranomaisella voi olla velvollisuus muun muassa toimia
tietyllä tavalla, huolehtia tietystä tehtävästä tai vastata jostain menettelystä.
Määräys voisi sisältää myös kiellon rajoittaa lainvastaisesti etua tai oikeutta (kielto).
Kieltomääräys voisi velvoittaa esimerkiksi pidättäytymään toimesta, jolla yksityinen tai
viranomainen lainvastaisesti rajoittaisi oikeutta tai etua. Turvaamismääräyksellä voitaisiin asettaa muukin velvoite, jos lakiin perustuvan oikeuden, edun tai velvollisuuden
toteuttaminen sitä edellyttää (muu velvoite). Tällaisen velvoitteen sisältö määräytyisi
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yleensä tapauskohtaisesti. Se voisi sisältää esimerkiksi velvoitteen väliaikaisesti sietää
tietynlaista toimintaa, jonka tarkoituksena on toteuttaa lain mukainen oikeus, etu tai
velvollisuus.
Pykälän 2 momentin mukaan hallinto-oikeuden olisi määriteltävä määräyksen voimassaoloaika ja päätettävä turvaamismääräykseen mahdollisesti liitettävistä ehdoista. Niihin
voisi sisältyä tarkempia määräyksiä siitä, miten asetettu velvollisuus on toteutettava.
Mikäli määräyksen voimassaoloaika on poikkeuksellisen pitkä, tuomioistuimen olisi
otettava se huomioon ehtoja asettaessaan. Jos väliaikaiselle oikeusturvalle ei enää ole
alkuperäistä perustetta, turvaamismääräys olisi peruutettava. Turvaamismääräyksen
voimassaolo päättyisi myös, jos pääasiaa koskevaa oikaisuvaatimusta, valitusta tai muuta hallintolainkäyttöasiaa ei panna vireille 87 §:n 3 momentissa tarkoitetussa määräajassa.
Turvaamismääräystä koskeva asia käsiteltäisiin noudattaen muun hallintolainkäyttöasian käsittelyä koskevia tämän lain säännöksiä. Jotta turvaamismääräyksen tarkoitus voitaisiin toteuttaa, hakemuksen käsittelyn tulisi olla riittävän nopeaa. Kun hallinto-oikeus
päättäisi antaa turvaamismääräyksen, se voisi samalla tehostaa määräystä sakon uhalla.
Hallintotuomioistuimen antama turvaamismääräys olisi ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n 1
momentin mukaan itsenäinen ulosottoperuste. Turvaamismääräys voitaisiin tarvittaessa
panna täytäntöön ulosottokaaren 8 luvun mukaisessa menettelyssä.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, että tuomioistuin voisi velvoittaa hakijan korvaamaan vastapuolelle aiheutuneen vahingon ja kulut, jos turvaamismääräyksen todetaan perustuneen ilmeisen aiheettomaan hakemukseen.
90 §. Äänestäminen. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin hallintotuomioistuimessa toimitettavan äänestyksen perussäännöistä sekä siitä, missä järjestyksessä hallintotuomioistuimen jäsenet esittävät äänestyksessä mielipiteensä. Muilta osin viitattaisiin oikeudenkäymiskaaren säännöksiin.
Uutena säännöksenä ehdotetun pykälän 1 momentissa olisi säännös siitä, missä järjestyksessä mielipiteet äänestyksessä esitettäisiin. Säännös vastaisi hallintotuomioistuimien
lainoppineiden jäsenten osalta oikeudenkäymiskaaren 23 luvun 1 §:n 2 momenttia. Hallintotuomioistuinten ratkaisukokoonpanoissa on eräissä asiaryhmissä muitakin jäseniä
kuin lainoppineita jäseniä. Näiden muiden jäsenten osalta ei ole nimenomaisesti säädetty, missä järjestyksessä he ilmaisevat mielipiteensä äänestyksessä, vaan hallintotuomioistuimille on oikeudenkäymiskaaren säännöstä tulkitsemalla muodostunut äänestystilanteissa noudatettava käytäntö. Käytännössä muut kuin lainoppineet jäsenet on katsottu
virkaiältään nuorimmiksi jäseniksi. Kun säännös järjestyksestä, jossa mielipide lausutaan, on eräs keskeinen äänestysmenettelyä koskeva säännös, olisi perusteltua säätää
siitä hallintoprosessia koskevassa laissa.
Ehdotetun momentin ensimmäisestä virkkeestä ilmenisi lähtökohtana oleva sääntö, jonka mukaan asiassa toimitetaan äänestys, jollei ratkaisusta neuvottelun jälkeen olla yksimielisiä. Asian käsittelyn lopettavan päätöksen lisäksi säännös tulisi sovellettavaksi
myös välipäätöksiin. Ehdotetun pykälän 1 momentin toisesta virkkeestä ilmenisi järjes-

178
tys, jossa hallintotuomioistuimen jäsenet esittäisivät mielipiteensä äänestyksessä. Äänestys suoritettaisiin virkaan nimittämisen tai tehtävään määräämisen ajankohdan mukaan määräytyvässä virkaikäjärjestyksessä siten, että nuorin jäsen kertoisi ensin kantansa ja istunnon puheenjohtaja viimeiseksi. Täysistunnossa jaostojen puheenjohtajat kertoisivat kantansa tehtävään määräämisen ajankohdan mukaan määräytyvässä järjestyksessä muiden jäsenten jälkeen ennen istunnon puheenjohtajaa. Hallintotuomioistuinten
tulisi itse määrittää jäseniään koskeva momentissa tarkoitettu virkaikäjärjestys.
Tietyissä asiaryhmissä kuten vesi- ja ympäristönsuojeluasioissa, lastensuojeluasioissa ja
mielenterveysasioissa hallinto-oikeuden ratkaisukokoonpanoon kuuluu asiantuntijajäsen, jolla on erityistä asiantuntemusta kyseisen asiaryhmän asioista. Tällainen asiantuntijajäsen lausuisi mielipiteensä ennen lainoppineita jäseniä. Joissakin asiaryhmissä on
mahdollista, että ratkaisukokoonpanossa on useampia asiantuntijajäseniä. Esimerkiksi
vakuutusoikeudessa lääketieteellisen asian viisijäsenisessä kokoonpanossa on kahden
lainoppineen jäsenen lisäksi lääkärijäsen ja kaksi muuta asiantuntijajäsentä. Näiden
muiden kuin lainoppineiden jäsenten keskinäisestä äänestysjärjestyksestä ei olisi tarkoitus säätää laissa, vaan äänestysjärjestys määräytyisi virkaikäjärjestystä koskevan perussäännöksen ja hallintotuomioistuimen käytännön perusteella. Mikäli hallintotuomioistuimen jäsen toimisi myös asian esittelijänä, hänen olisi kuitenkin sanottava ensimmäiseksi mielipiteensä virkaiästä riippumatta.
Pykälän 2 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan äänestyksessä voittaisi mielipide,
jota jäsenten enemmistö on kannattanut. Momentin toisessa virkkeessä säädettäisiin
siitä, miten päätös määräytyisi, jos äänet ovat äänestyksen jälkeen tasan. Pääsääntönä
tällaisessa tilanteessa olisi, että puheenjohtajan kannattama mielipide voittaisi. Hallintoprosessissa on eräitä sellaisia asiaryhmiä, jotka ovat luonteeltaan rinnastettavissa rikosoikeudellisiin rangaistuksiin. Kun otetaan huomioon rikosasioissa noudatettava lievimmän kannan periaate, hallintoprosessissa ei kuitenkaan voitaisi ottaa käyttöön poikkeuksetonta sääntöä. Yhdenmukaisen oikeusturvan toteutumisen vuoksi äänestyssääntöjen
tulisi olla mahdollisimman samanlaisia kaikissa lainkäyttöviranomaisissa. Hallinnollista
seuraamusta koskevassa asiassa sekä päätettäessä tuomitsemisesta uhkasakkoon tai
muuhun erityiseen seuraamukseen voittaisi äänten mennessä tasan mielipide, joka on
seuraamuksen kohteelle lievempi. Hallinnollisella seuraamuksella tarkoitettaisiin ehdotetun lain 4 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettua seuraamusta. Ehdotettu pykälä vastaisi sisällöltään voimassa olevan hallintolainkäyttölain 52 §:n 2 momenttia.
Muussa lainsäädännössä voi olla erityissäännöksiä äänestämisestä. Verotusmenettelystä
annetun lain (1558/1995) 74 §:n mukaan, jos asia ratkaistaan verotuksen oikaisulautakunnassa, lääninoikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa äänestäen, päätökseksi tulee se mielipide, jota useimpien on katsottava kannattaneen. Jos äänet jakautuvat
tasan, päätökseksi tulee se mielipide, joka on verovelvolliselle edullisempi, tai, jollei
tätä perustetta voida soveltaa, se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.
Pykälän 3 momentissa viitattaisiin oikeudenkäymiskaaren 23 luvun säännöksiin siltä
osin kuin ehdotetussa laissa ei olisi säännelty äänestämiseen liittävästä menettelystä.
Kysymykseen tulisivat oikeudenkäymiskaaren 23 luvun 3–5 § sekä 7–9 §. Kyseisiä pykäliä sovellettaisiin siltä osin, kuin ne soveltuvat menettelyyn hallintoprosessissa. Ehdotus vastaisi asiallisesti voimassa olevan hallintolainkäyttölain 52 §:n 3 momenttia.
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91 §. Päätöksen sisältö. Ehdotettu pykälä sisältäisi säännökset hallintotuomioistuimen
ratkaisuvelvollisuudesta sekä niistä seikoista, jotka hallintotuomioistuimen päätöksestä
ainakin tulee ilmetä.
Ehdotetun pykälän 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä säädettäisiin asiassa esille
tulleiden seikkojen harkinnasta. Todistustaakasta ei olisi ehdotetussa laissa nimenomaisia säännöksiä. Ehdotetun lain 45 §:ssä säädettäisiin kuitenkin oikeudenkäynnin osapuolen velvollisuudesta myötävaikuttaa asian selvittämiseen sen oikeudellisen luonteen
edellyttämällä tavalla. Säännöksestä ilmenisi, että hallintoprosessissa olisi edelleen käytössä vapaa todistelu, joten todisteiden esittämistapaa ei rajattaisi tiettyihin erikseen
säänneltyihin todistuskeinoihin eikä todisteiden todistusvoiman harkintaa säänneltäisi
yksityiskohtaisesti. Virke vastaisi voimassa olevan hallintolainkäyttölain 51 §:n 1 momentin toista virkettä sekä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momenttia.
Ehdotetun pykälän 1 momentin toisesta virkkeestä ilmenisi hallintotuomioistuimen ratkaisupakko. Hallintotuomioistuimen olisi päätöksessään annettava ratkaisu kaikkiin
asiassa esitettyihin vaatimuksiin ja otettava kantaa asian kannalta merkityksellisiin valitusperusteisiin. Ehdotus olisi tältä osin sanamuodoltaan laajempi kuin voimassa olevan
hallintolainkäyttölain 51 §:n 1 momentin ensimmäinen virke, jonka mukaan valitusviranomaisen on päätöksessään annettava ratkaisu asiassa esitettyihin vaatimuksiin. Sanamuodon täsmentäminen olisi tarpeen säännöksen soveltamisen yhdenmukaisuuden
turvaamiseksi, koska käytännössä on ilmennyt, että hallintotuomioistuimilla on erilaisia
käytäntöjä siitä, lausutaanko päätöksessä kaikista esitetyistä vaatimuksista.
Valitusperusteista säädettäisiin ehdotetun lain 20 §:ssä, jonka mukaan valitus ei enää
olisi mahdollinen tarkoituksenmukaisuusperusteella. Hallintotuomioistuin harkitsisi,
mitä esitettyjä valitusperusteita pidettäisiin asian kannalta sillä tavoin merkityksellisinä,
että niistä lausuttaisiin päätöksessä. Säännöstä ei kuitenkaan tulisi tulkita suppeasti, sillä
oikeudenkäynnin osapuolten kannalta on tärkeää saada mahdollisimman kattavasti vastaus niihin valitusperusteisiin, joilla voi olla merkitystä oikeudenkäynnin lopputuloksen
kannalta.
Säännöksellä voisi olla vaikutusta myös asian kokonaiskäsittelyaikaan esimerkiksi tilanteessa, jossa valituksenalainen päätös on kumottu ja asia palautettu uudelleen käsiteltäväksi. Tällöin viranomainen tai alempi hallintotuomioistuin voisi ottaa asiaa uudelleen
käsitellessään huomioon asian ratkaisseen hallintotuomioistuimen kannanoton, mikäli
hallintotuomioistuin olisi lausunut muistakin asian kannalta merkityksellisistä valitusperusteista kuin siitä, jonka perusteella päätös on kumottu ja asia palautettu uudelleen käsiteltäväksi. Tämä menettely voisi joissakin tilanteissa vähentää tarvetta valittaa asiassa
uudelleen.
Ehdotetun pykälän 2 momentissa säädettäisiin tarkemmin niistä seikoista, joiden ainakin
olisi käytävä ilmi hallintotuomioistuimen päätöksestä. Pykälässä ei säänneltäisi lähemmin päätöksen muotoa tai rakennetta eikä myöskään sitä, missä järjestyksessä asiat
mainitaan päätöksessä. Pykälässä ei myöskään säädettäisi päätöksessä käytettävistä termeistä, vaikka yhdenmukaisuuteen olisikin asianmukaista pyrkiä. Havainnollisuuden ja
selkeyden vuoksi päätös tulisi laatia selvästi erottuviin osiin. Päätöstä laadittaessa tulisi
kiinnittää huomiota siihen, että päätös on sisällöltään johdonmukainen ja helposti luet-
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tavissa. Ehdotettu pykälä vastaisi sisällöltään pääosin voimassa olevan hallintolainkäyttölain 54 §:ää.
Ehdotetun pykälän 2 momentin 1 kohdassa säädettäisiin eräiden tunnistetietojen ilmoittamisesta. Ensinnäkin päätöksessä olisi mainittava hallintotuomioistuimen nimi. Jos
hallintotuomioistuin toimii jakaantuneena jaostoihin, päätöksessä voitaisiin mainita
esimerkiksi jaoston numero, mutta laki ei sitä edellyttäisi. Lisäksi päätöksessä olisi mainittava sen päiväys. Päätös päivättäisiin joko sen ratkaisupäivälle tai sille päivälle, jolloin se on oikeudenkäynnin osapuolten saatavilla. Ehdotus sallisi molempien menettelytapojen käyttämisen. Päätöksiin merkitään tavallisesti tunnistetietoina myös asiakirjan
arkistoinnin ja käsittelyn edellyttämiä numerosarjoja tai vastaavia merkintöjä, mutta
niistä ei säädettäisi ehdotetussa laissa.
Ehdotetun momentin 2 kohdan mukaan päätöksestä tulisi ilmetä oikeudenkäynnin osapuolet eli valittaja tai hakija, muut mahdolliset asianosaiset sekä viranomainen, jonka
päätöksestä valitetaan. Tältä osin ehdotus eroaisi sanamuodoltaan voimassa olevasta
hallintolainkäyttölain 54 §:n 1 momentin 2 kohdasta, jossa mainitaan vain valittajan
nimi. Päätökseen merkittäisiin myös oikeudenkäynnin osapuolen avustaja sekä lakimääräinen edustaja. Valittajan ammattia ja kotipaikkaa ei välttämättä tarvitsisi mainita päätöksessä. Hallintotuomioistuimen päätöksestä tulisi ilmetä myös, mihin päätökseen asiassa haetaan muutosta. Tämä tarkoittaisi päätöksen tehneen viranomaisen tai tuomioistuimen päätöksen päiväyksen sekä mahdollisen tunnistenumeron ilmoittamista. Päätöksessä mainittaisiin tavallisesti myös, mitä asiaryhmää valitus koskee. Tällaisia asiaryhmiä ovat esimerkiksi veroasiat ja kunnallisasiat. Jos kysymyksessä ei ole valitusasia,
tulisi päätöksestä ilmetä, mistä lainkäyttöasiasta on kysymys.
Ehdotetun momentin 3 kohdan mukaan päätöksestä tulisi ilmetä tarpeellisilta osiltaan
selostus asian aikaisemman käsittelyn vaiheista. Tarkoituksenmukaisin tapa laatia selostus riippuisi kulloinkin käsiteltävänä olevasta asiasta ja asiaryhmästä. Lainkohta korostaisi, että kysymys olisi selostuksista eikä esimerkiksi viranomaisen päätöksen sanatarkasta toistamisesta. Selostus tehtäisiin hallintotuomioistuimen harkinnan mukaan tarpeellisilta osin. Päätöksestä tulisi ilmetä myös hallintotuomioistuimen asiassa tekemät
välipäätökset sekä suullisen käsittelyn toimittaminen.
Ehdotetun momentin 4 kohdan mukaan päätöksestä tulisi ilmetä osapuolten vaatimukset
ja tarpeellisilta osiltaan niiden perusteet. Osapuolten vaatimusten tulisi kokonaisuudessaan ilmetä päätöksestä. Vaatimusten perusteiden esittämisessä hallintotuomioistuimen
tulisi ottaa huomioon, että pykälän 1 momentin mukaan sen on otettava kantaa asian
kannalta merkityksellisiin valitusperusteisiin asiaa ratkaistessaan.
Ehdotetun momentin 5 kohdan mukaan päätöksestä tulisi ilmetä tarpeellisilta osiltaan
selostus asiassa esitetyistä ja saaduista selvityksistä. Tarkoituksenmukaisin tapa laatia
selostus riippuisi kulloinkin käsiteltävänä olevasta asiasta ja selvityksen laadusta. Mikäli asiassa olisi laadittu kirjallinen yhteenveto, sen sisältöä voitaisiin käyttää hyödyksi.
Lainkohta korostaisi, että kysymys olisi selostuksista eikä selvityksen sanatarkasta toistamisesta.
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Ehdotetun momentin 6 kohdan mukaan päätöksestä tulisi ilmetä perustelut ja lopputulos. Päätöksen perustelemisesta säädettäisiin ehdotetun lain 93 §:ssä. Hallintotuomioistuimen ratkaisuvaihtoehdoista säädettäisiin ehdotetun lain 86 §:ssä. Päätöksen perusteluista tulisi ilmetä myös sovelletut oikeusohjeet. Tavallisesti hallintotuomioistuimen
päätöksessä on yhtenä osana hallintotuomioistuimen ratkaisu, joka käsittää sekä perustelut että lopputuloksen. Säännösehdotus ei kuitenkaan edellyttäisi, että perustelujen ja
lopputuloksen muodostamasta kokonaisuudesta käytettäisiin tiettyä termiä. Lainkohdassa ei myöskään säädettäisi siitä, missä järjestyksessä perustelut ja lopputulos esitettäisiin. Käytännössä tavallisimmin esitetään ensin päätöksen lopputulos ja sen jälkeen päätöksen perustelut.
Ehdotetun momentin 7 kohdan mukaan päätökseen merkittäisiin päätöksentekoon osallistuneiden henkilöiden nimet. Näitä henkilöitä olisivat päätöksen tehneet hallintotuomioistuimen lainoppineet jäsenet ja muut jäsenet sekä asian esittelijä.
Ehdotetun momentin 8 kohdan mukaan päätöksestä tulisi ilmetä ilmoitus äänestyksestä
tai esittelijän eriävästä mielipiteestä. Käytännössä hallintotuomioistuimen päätökseen
voidaan esimerkiksi merkitä, että asiaa ratkaistaessa on toimitettu äänestys tai esitetty
esittelijän eriävä mielipide. Asiaa ratkaistaessa esitetyt eriävät mielipiteet olisi liitettävä
päätökseen. Tämä koskee sekä hallintotuomioistuimen jäsenen äänestyksessä esittämää
mielipidettä että esittelijän eriävää mielipidettä. Liitteestä tulisi ilmetä mielipiteen lisäksi myös se, kenen esittämästä mielipiteestä on kysymys. Käytännössä eriävään mielipiteeseen liitetään yleensä myös päätöstä vastaavat tunnistetiedot, kuten diaari- tai taltiotiedot, mutta niistä ei säädettäisi ehdotetussa laissa. Äänestämisestä säädettäisiin ehdotetun lain 90 §:ssä.
Ehdotetun momentin 9 kohdan mukaan päätöksestä tulisi ilmetä oikeus valittaa päätöksestä tai valitusoikeuden rajoittaminen. Hallintotuomioistuimen päätökseen tulisi siten
nykyisen käytännön mukaisesti sisällyttää maininta siitä, saako päätöksestä valittaa,
onko päätöksestä valittaminen kielletty tai onko valitusoikeutta rajoitettu valitusluvalla.
Varsinainen valitusohje liitettäisiin päätökseen erikseen. Valittamisesta hallintotuomioistuimen päätöksestä säädettäisiin ehdotetun lain 96 §:ssä. Valitusoikeuden rajoittamisesta säädettäisiin ehdotetun lain 107 §:ssä. Valitusohjeen liittämisestä hallintotuomioistuimen päätökseen sekä sen sisällöstä säädettäisiin ehdotetun lain 94 §:ssä.
Ehdotetun pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että edellä 2 momentin 3, 4 ja 5 kohdissa
tarkoitetut asiat voidaan esittää myös liittämällä päätökseen jäljennös viranomaisen päätöksestä tai muusta asiakirjasta tai osa niistä. Muu asiakirja voisi olla esimerkiksi valitusasiaan liittyvä kartta. Edellä tarkoitetun menettelyn edellytyksenä olisi, ettei hallintotuomioistuimen päätöksen selvyys vaarantuisi. Muutoksenhakuasian ratkaisevan tuomioistuimen mahdollisuudesta korvata päätöksensä perusteluja liittämällä päätökseen
alemman tuomioistuimen päätöksen perustelut säädettäisiin ehdotetun lain 88 §:n 2
momentissa.
92 §. Hallinnollisen seuraamuksen käsittelyn viivästyminen. Pykälän tarkoituksena on
turvata Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13 artiklassa tarkoitettu tehokas oikeussuojakeino silloin, kun oikeudenkäynti tämän lain 4 §:n 6 kohdassa tarkoitettua hallinnollista
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sanktiota koskevassa asiassa on viivästynyt. Ehdotus vastaa pääosin nykyistä hallintolainkäyttölain 53 a §:n säännöstä, mutta sen sanamuotoa tarkistettaisiin.
Oikeudenkäynti kohtuullisen ajan kuluessa sisältyy ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklassa mainittuihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiin. Rikosasioita koskevassa oikeuskäytännössä on oikeudenkäynnin kohtuuton viivästyminen otettu huomioon sakkorangaistusta tai muuta rikosoikeudellista rangaistusta lieventävänä seikkana
rikoslain 6 luvun (515/2003) 7 §:n perusteella.
Hallinnolliset rangaistusluonteiset seuraamukset on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä useissa tapauksissa rinnastettu rikosoikeudellisiin sanktioihin,
jolloin niiden käsittelyyn on sovellettu rikossyytettä koskevia ihmisoikeussopimuksen
määräyksiä. Rikosprosessin piiriin kuuluville seuraamuksille on ollut tunnusomaista,
että niiden tarkoituksena on toimia rangaistuksina ja ne perustuvat kaikkia koskeviin
yleisiin normeihin. Myös seuraamuksen ankaruudella on ollut merkitystä sen luonteen
arvioinnissa (ks. esim. asianajajalle määrättyä vapaudenmenetystä koskevassa asiassa
EIT 2004 ja 2005, Kyprianou v. Kypros). Rikossyytteeseen ei yleensä ole rinnastettu
sellaisia kurinpitoseuraamuksia, jotka perustuvat tietyn ryhmän jäsenille suunnattuihin
erityisiin sääntöihin. Lääkärille määrätyn kiellon harjoittaa ammattiaan on katsottu kuuluvan 6(1) artiklan piiriin yksityisoikeudellisena elinkeinotoiminnan harjoittamista koskevana asiana, joten tällöin ei ole ollut välttämätöntä ratkaista, voidaanko tällainen asia
rinnastaa rikossyytteeseen (esim. EIT 2007, Haarvig v. Norja). Käytännössä rikosasioita
koskevia määräyksiä on sovellettu lähinnä hallinnollisiin taloudellisiin seuraamuksiin.
Säännös mahdollisuudesta lieventää hallinnollista taloudellista seuraamusta asian käsittelyn viivästymisen perusteella lisättiin hallintolainkäyttölain 53 a §:ksi (364/2009) yleisiä tuomioistuimia koskevan oikeudenkäynnin viivästymisestä annetun lain (362/2009)
säätämisen yhteydessä. Säännös tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.
Pykälän 1 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi ottaa hallinnollisen seuraamuksen
käsittelyn viivästymisen huomioon ratkaisussaan. Ihmisoikeustuomioistuimen käytännön mukaan asian käsittelyn alkamisajankohta määräytyy oikeudenkäynnin kestoa laskettaessa hallinnollissa sanktioissa vastaavalla tavalla kuin rikosasioissa. Ratkaisevaa
on, milloin asianosaiselle esitetään sellainen viranomaisen alustava kanta, että hän tulee
tietoiseksi hallinnollisen sanktion määräämisen mahdollisuudesta. Asian käsittelyn viivytyksettömyyttä arvioidaan oikeudenkäynnin kokonaiskeston perusteella. Viivästymistä arvioitaessa otetaan huomioon myös asian vaikeusaste, asian merkitys asianosaiselle
sekä asianosaisten, viranomaisten ja tuomioistuinten toiminta asian käsittelyssä.
Pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuin voisi oikeudenkäynnin viivästyksen hyvittämiseksi alentaa seuraamuksen määrää, lieventää sitä tai poistaa sen kokonaan. Tuomioistuin voisi seuraamusta määrätessään ottaa oikeudenkäynnin keston huomioon joko
asianosaisen pyynnöstä tai tarvittaessa myös viran puolesta.
93 §. Päätöksen perusteleminen. Pykälän 1 momentti vastaisi sisällöltään nykyistä hallintolainkäyttölain 53 §:ää. Säännöksen sanamuotoa täsmennettäisiin kuitenkin nykyisestä. Päätöksen perusteluista tulisi ilmetä sovelletut lainkohdat sekä se, mitkä seikat ja
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selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja mihin oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu.
Päätösten perusteleminen on yksi keskeisistä perustuslain 21 §:ssä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklassa tarkoitetun oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeista. Perustelujen laajuus riippuu tapauksen luonteesta ja ratkaisuun vaikuttavan oikeudenkäyntiaineiston laajuudesta.
Seikoilla tarkoitetaan päätökseen välittömästi vaikuttavia tosiseikkoja, jotka ilmenevät
osapuolten toimittamista tai tuomioistuimen hankkimista selvityksistä. Tosiseikkoja
koskevat selvitykset sisältyvät valitukseen, lausuntoihin ja muuhun osapuolten esittämään tai tuomioistuimen hankkimaan kirjalliseen ja suulliseen oikeudenkäyntiaineistoon.
Asiassa esitettyjen selvitysten arviointi on osa päätöksen perustelua erityisesti siltä osin
kuin asiassa on riidanalaisia tosiseikkoja. Jos asiassa on esitetty tosiseikoista ristiriitaista
selvitystä, perusteluissa olisi mainittava siitä, miksi tiettyä seikkaa on pidetty totena ja
tarvittaessa myös siitä, miksi jotain toista asiassa esitettyä seikkaa ei ole otettu ratkaisun
pohjaksi.
Myös päätökseen johtaneen oikeudellisen päättelyn tulisi ilmetä riittävän selkeästi päätöksen perusteluista. Tätä edellytetään nykyisinkin oikeuskäytännössä (ks. esim. vakuutusoikeuden päätöksen perusteluja koskeva KKO 2008:104).
Pykälän 2 momentin mukaan tuomioistuin voisi korvata päätöksen perusteluja liittämällä päätökseensä alemman tuomioistuimen päätöksen perustelut siltä osin kuin muutoksenhakuasian ratkaiseva tuomioistuin ne hyväksyy. Tällaisen perustelutavan käyttäminen edellyttää, että alemman tuomioistuimen päätöksen perustelut ovat asianmukaiset.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on oikeuskäytännössään katsonut, että jos muutoksenhakutuomioistuin hyväksyy alemman tuomioistuimen tai muun päätöksentekijän
perustelut, sen ei välttämättä tarvitse toistaa niitä (esim. EIT 1997, Helle v. Suomi).
Ratkaisussaan EIT 2001, Hirvisaari v. Suomi, ihmisoikeustuomioistuin ei pitänyt sinänsä sopimuksen vastaisena sitä, että vakuutusoikeus oli päätöksessään viitannut eläkelautakunnan antaman päätöksen perusteluihin, mutta päätös loukkasi kuitenkin ihmisoikeussopimuksen 6 artiklaa, koska eläkelautakunnan päätöksen perustelut olivat puutteelliset ja ratkaisun lopputulokseen nähden ristiriitaiset.
Tuomioistuinten päätösten perusteluilla on merkitystä laajemminkin kuin osapuolena
olevan asianosaisen oikeusturvan kannalta. Tuomioistuinmenettelyssä voidaankin asettaa perusteluille suuremmat vaatimukset kuin hallintomenettelyssä. Ehdotuksen mukaan
tuomioistuin ei voisi korvata perustelujaan viittaamalla viranomaisen antaman hallintopäätöksen perusteluihin, vaan momentissa edellytettäisiin, että liitettävän päätöksen on
antanut tämän lain 4 §:n 3 kohdassa tarkoitettu hallintotuomioistuin. Säännös ei kuitenkaan estäisi sitä, että tuomioistuimen päätöksessä viitattaisiin viranomaisen antaman
päätöksen perusteluihin, mikäli ne tuomioistuimen mielestä ovat laadukkaat ja kattavat.
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Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, että valituslupaa koskeva päätös sekä muu
kuin asian käsittelyn lopettava päätös voidaan perustella esittämällä pelkästään sovelletut lainkohdat, ellei asian luonne edellytä muita perusteluja. Ehdotus vastaisi nykyistä
käytäntöä.
Valitusluvan epäämistä koskevat korkeimman hallinto-oikeuden päätökset perustellaan
lyhyesti mainitsemalla lainkohta, johon päätös perustuu. Ihmisoikeussopimuksen soveltamiskäytännössä on katsottu, että vaikka 6(1) artiklassa edellytetään tuomioistuimen
perustelevan päätöksensä, päätöksen luonteesta riippuu, miten yksityiskohtaisia perusteluja edellytetään. Tässä arvioinnissa on merkitystä myös sillä, mitä kansallisessa lainsäädännössä säädetään perusteluvelvollisuudesta. Eräissä valituslupamenettelyyn rinnastuvia prosessuaalisia kysymyksiä koskevissa tapauksissa on katsottu, että päätös
voidaan perustella lyhyesti esimerkiksi toteamalla, että valittamiseen ei ole laissa säädettyjä perusteita (ks. esim. EIT 2003, Burg and Others v. Ranska, sekä EIT 2009,
Gorou v. Kreikka). Valitusluvan epäämistä koskevien päätösten yksityiskohtainen perusteleminen olisi vastoin valituslupajärjestelmän tavoitteita, sillä valituslupasääntelyn
tarkoituksena on suunnata ylimmän tuomioistuimen voimavaroja erityisesti niiden asioiden käsittelyyn, joista on tärkeää saada ylimmän oikeusasteen asiaratkaisu.
Hallintotuomioistuimessa tehdään asian käsittelyn kuluessa erilaisia välipäätöksiä. Niiden perusteluilla ei kaikissa tilanteissa ole sellaista merkitystä, että asian luonne edellyttäisi lainkohtien lisäksi muita perusteluja. Perusteleminen ei olisi tarpeen esimerkiksi
silloin, kun tuomioistuin on päättänyt pyytää kirjallista lisäselvitystä. Perusteluvelvollisuus ei nykyisen käytännön mukaisesti yleensä koskisi myöskään täytäntöönpanon kieltoa tai keskeytystä koskevia välipäätöksiä. Ne ovat luonteeltaan väliaikaisia määräyksiä,
jotka pyritään oikeusturvasyistä antamaan mahdollisimman nopeasti.
Jos asianosainen pyytää suullista käsittelyä ja se päätetään järjestää, päätöstä ei olisi
tarpeen tarkemmin perustella. Jos tuomioistuin päätöstä valmistellessaan katsoo, ettei
asian ratkaiseminen edellytä asianosaisen pyynnöstä huolimatta suullisen käsittelyn järjestämistä, pyynnön epäämisestä tulisi 54 §:n mukaisesti ilmoittaa oikeudenkäynnin
osapuolille ja varata heille tilaisuus esittää lisäselvitystä. Lopullinen päätös suullisen
käsittelyn järjestämättä jättämisestä voidaan tehdä ja perustella vasta varsinaisen pääasiaratkaisun yhteydessä. Jos tuomioistuin tekee päätöksen siitä, että se ei järjestä asianosaisen pyytämää suullista käsittelyä, tällainen päätös tulisi asian luonteen vuoksi myös
erikseen perustella.
Suullisen käsittelyn järjestämiseen saattaa liittyä myös muita ratkaisuja, joista päätetään
erikseen oikeudenkäynnin aikana. Jos tuomioistuin päättää ennen suullista käsittelyä
rajoittaa osapuolten nimeämien todistajien kuulemista 55 §:n mukaisesti, koska todistajan kuuleminen ei ole tarpeen seikasta, joka on jo selvitetty tai joka ei vaikuta käsiteltävään asiaan, tällaiset rajoitukset olisi asian luonteen vuoksi tarpeen perustella. Asian
luonne edellyttäisi perusteluja myös silloin, kun tuomioistuimen päätös oikeudenkäynnissä kuullun todistajan palkkiosta poikkeaa todistajan esittämästä palkkiovaatimuksesta.
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Asian luonteen vuoksi päätös olisi tarpeen perustella myös silloin, kun se koskee 41 §:n
3 momentin mukaista kieltoa toimia asiamiehenä tai avustajana yksittäisessä asiassa, 64
§:ssä tarkoitettua tai muuta vastaavaa uhkasakkoa taikka 62 §:n mukaista oikeudenkäynnin häiritsemisestä tuomittua järjestyssakkoa.
94 §. Valitusohjeen liittäminen tuomioistuimen päätökseen. Pykälässä säädettäisiin tuomioistuimen tekemään päätökseen liitettävästä valitusohjeesta. Voimassa olevaan lakiin
verrattuna säännös koskisi vain jatkomuutoksenhakutilannetta. Valitusohjeesta, joka
liitetään hallintoviranomaisen tekemään päätökseen, säädetään nykyisin hallintolain 47–
49 §:ssä ja hallintolainkäyttölain ja hallintolain sääntelyssä olleesta päällekkäisyydestä
luovuttaisiin. Samalla käsite uudistettaisiin valitusosoituksesta valitusohjeeksi, joka
kuvastaa päätöksen liitettävän ohjeistuksen luonnetta. Vastaavat käsitemuutokset tulisi
tehdä myös hallintolakiin.
Pykälän 1 momentin mukaan hallintotuomioistuimen päätökseen on liitettävä valitusohje. Edellytyksenä on, että tehtyyn päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Valitusohjetta ei siten liitettäisi korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen. Sama koskee
myös useimpia vakuutusoikeuden päätöksiä, koska se toimii suuressa osassa sosiaalivakuutusasioita ylimpänä tuomioistuimena, jonka päätöksistä ei ole jatkomuutoksenhakuoikeutta. Mikäli hallintotuomioistuimen päätökseen ei saisi hakea muutosta valittamalla,
päätökseen ei liitettäisi valitusohjetta. Sen sijaan maininta valituskiellosta tulisi tällöin
olla 91 §:n mukaisesti jo päätöstekstin yhteydessä.
Valitusohjeella tarkoitetaan ohjetta säännönmukaisten jatkovalituskeinojen käyttämisestä. Valitusohjeessa ei siten mainita esimerkiksi ylimääräisen muutoksenhaun tekemistä.
Valitusohjeella olisi neuvova luonne. Valitusohjeessa esitettyihin tietoihin tulee kuitenkin voida luottaa, minkä vuoksi valitusohjeen mukaan toiminutta valittajaa suojattaisiin
95 §:n mukaisesti.
Valitusohjeen sisällöstä säädettäisiin pykälän 2 momentissa. Valitusohjeessa tulisi ehdotetun 1 kohdan mukaan todeta valitusaika ja sen laskentatapa. Näistä säädetään ehdotetun lain 3 luvussa. Käytännöllisistä syistä valitusohjeessa ei yleensä ole mahdollista
ilmoittaa yksittäisen asian valitusajan alkamis- ja päättymispäiviä.
Momentin 2 kohtaan otettaisiin uusi säännös, jonka mukaan valitusohjeesta tulisi ilmetä
tuomioistuin, jolle päätöksestä saa valittaa. Hallinto-oikeuksien tekemistä päätöksistä
haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta ja muutoksenhakulautakuntien päätöksistä vakuutusoikeudelta. Eräistä vakuutusoikeuden päätöksistä voi hakea muutosta
korkeimmalta oikeudelta.
Kohdassa 3 mainittaisiin lisäksi nimenomaisesti, että valitusohjeessa tulee antaa tuomioistuimen ajantasaiset osoite- ja muut yhteystiedot. Tämä vastaisi nykykäytäntöä.
Valitusohjeessa tulisi mainita tuomioistuimen käynti- ja postiosoite sekä virastosähköpostiosoite. Lisäksi ohjeesta tulisi ilmetä esimerkiksi tuomioistuimen puhelin- ja telekopionumero.
Momentin 4 kohdan mukaan valitusohjeessa tulisi lisäksi mainita se viranomaistaho,
jolle valituskirje on lain mukaan toimitettava. Pääsääntöisesti valitus tulee toimittaa
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määräajassa valituksen tutkivalle tuomioistuimelle, esimerkiksi suoraan korkeimmalle
hallinto-oikeudelle. Erityisesti sosiaalivakuutuslainsäädännössä on kuitenkin säännöksiä, joiden mukaan valitus on toimitettava aina vakuutuslaitokselle, kuten kansaneläkelaitokselle, työttömyyskassalle tai eläkevakuutusyhtiölle.
Jos lain mukaan valituskirjelmän voi toimittaa vaihtoehtoisesti useammalle viranomaiselle, kaikki nämä viranomaiset on mainittava. Sen sijaan tarkoitus ei ole, että valitusosoituksessa mainittaisiin ehdotetun lain 18 §:n 2 momentin säännös, koska sen tarkoituksena on suojata valittajaa aiheettomilta oikeudenmenetyksiltä eikä ohjata valituskirjelmien toimittamista. Ehdotetun lain 18 §:n 3 momentin mukaisesta mahdollisuudesta jättää valituskirjelmä laitoksen toimivaltaiselle edustajalle olisi mainittava silloin, kun
päätöstä tiedoksi annettaessa tiedetään, että henkilö on suljetussa laitoksessa.
Momentin 5 kohta olisi uusi. Valitusohjeessa tulisi tiedottaa valittajalle velvollisuudesta
ilmoittaa omat yhteystiedot tuomioistuimelle valituksen yhteydessä. Lisäksi valittajalla
olisi velvollisuus ilmoittaa näiden tietojen muutoksista, josta myös tulisi olla maininta
jo valitusohjeessa.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin muusta valitusohjeen sisällöstä. Valitusohjeessa
selostettaisiin valituksen käytännön laatimiseen ja toimittamiseen liittyvää lainsäädäntöä
(esimerkiksi 19–21 §). Säännöksiä ei tarvitse kuitenkaan toistaa yksityiskohtaisesti,
vaan säännösten sisältö tulee selostaa havainnollistavasti ja selkeästi. Uutta olisi se, että
valitusohjeessa tulisi käydä ilmi, mikäli valituksen käsittely on lain mukaan maksullista.
Nykyisin hallinto-oikeudet ovat käytännössä liittäneet valitusosoitukseen erillisen liitteen valituksen käsittelystä perittävistä maksuista. Tieto maksuista voitaisiin jatkossakin
antaa valitusohjeessa tai sen liitteessä.
Pykälän 4 momentin ensimmäinen virke koskisi niitä hallintotuomioistuimessa käsiteltäviä asiaryhmiä, joita koskevan lainsäädännön mukaan hallintotuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta edelleen vain, jos tuomioistuin myöntää valitusluvan. Tällöin
hallintotuomioistuimen päätökseen liitettävässä valitusohjeessa tulisi mainita, että valittamisen edellytyksenä on valitusluvan myöntäminen. Samoin tulisi mainita perusteet,
joilla valituslupa voidaan myöntää. Lisäksi valitusohjeessa tulisi neuvoa valituslupaa
hakevaa esittämään perustelunsa sille, miksi hän katsoo, että lupa tulisi myöntää. Tällaisten perustelujen puuttuminen ei kuitenkaan estäisi hakemuksen tutkimista vaan tuomioistuimen tulisi tutkia valitusluvan myöntämisen perusteet viran puolesta.
Momentin viimeisen virkkeen mukaan päätöksestä olisi ilmettävä, mihin säännökseen
valituskielto perustuu. Säännös liittyy päätöksen sisältöä koskevan 91 §:n 2 momentin 9
kohtaan, jonka mukaan päätöksestä tulisi ilmetä oikeus valittaa päätöksestä tai valitusoikeuden rajoittaminen. Säännös vastaisi sisällöltään nykyistä hallintolainkäyttölain 15
§:ää. Hallintopäätöstä koskeva vastaava säännös on hallintolain 48 §:ssä.
95 §. Valitusohjeen korjaaminen. Pykäläehdotus vastaa keskeiseltä sisällöltään hallintolainkäyttölain 16 §:ää. Pykäläehdotuksen tarkoitus on valitusoikeuden turvaaminen ja
oikeudenmenetysten estäminen. Jos valitusohjetta ei ole annettu tai se on puutteellinen
tai virheellinen, voi tästä olla seurauksena valitusoikeuden käyttämättä jättäminen.
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Pykäläehdotuksen 1 momentissa säädetään tuomioistuimen velvollisuudesta antaa valitusohje, jos sitä ei ole annettu tai jos tuomioistuimen päätöksessä on virheellisesti ilmoitettu valituskiellosta. Pykäläehdotus koskee ainoastaan tuomioistuimen velvollisuutta
valitusohjeen korjaamiseen.
Valitusohjetta ei kuitenkaan tarvitsisi korjata silloin, kun valitusohjeen virhe vaikuttaa
valittajan eduksi. Valitusohjetta ei myöskään tarvitse säännösehdotuksen nojalla antaa,
jos asianomainen on valitusohjeen antamatta jättämisestä tai virheellisestä valitusohjeesta huolimatta tehnyt pätevällä tavalla valituksen.
Valitusohjeen korjaamiseen olisi velvollinen se, jolla on velvollisuus antaa asianmukainen valitusohje. Puutteellista valitusohjetta olisi 1 momentin perusteella täydennettävä
oma-aloitteisesti silloin, kun virhe havaitaan. Säännös tarkoittaisi sitä, että valitusohjeen
täydentämiseen ryhdytään, jos virheellisyys havaitaan esimerkiksi heti päätöksen tiedoksiannon jälkeen tai myöhemminkin.
Käytännössä hallintolainkäyttölain 16 §:n mukaisesti on toimittu kuitenkin varsin harvoin. Sen sijaan valitusosoituksen virheellisyys todetaan useimmiten vasta siinä vaiheessa, kun muutosta on haettu valituskiellon vastaisesti. Päätöksen tiedoksi saanut voi
kuitenkin myös pyytää valitusohjeen korjaamista 1 momentin mukaisesti.
Uuden valitusohjeen antamisessa olisi noudatettava samaa menettelyä kuin alkuperäisen
ohjeen antamisessa. Jos virhe on koskenut sellaista päätöstä, joka on saatettu kunnan
jäsenten tiedoksi kuntalain 95 §:n 2 momentin mukaisella tavalla, sama menettely tulisi
näin ollen noudatettavaksi myös annettaessa tiedoksi uusi valitusohje.
Pykäläehdotuksen 2 momentti koskee muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua valitusohjeen korjaamista. Muun virheellisyyden laatuun ei pykäläehdotuksessa oteta kantaa
muutoin, kuin suhteessa 1 momentin tilanteisiin. Kun otetaan huomioon lakiehdotuksen
26 §:n säännös, ei ole tarpeen säätää tuomioistuimelle yleistä velvollisuutta korjata
omasta aloitteestaan kaikkia valitusohjeessa jälkeenpäin havaittuja virheellisyyksiä tai
puutteellisuuksia. Valitusohjeen jälkikäteinen korjaaminen vaikeuttaisi tällöin myös
valitusajan alkamisen määrittämistä ja päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. Riittävää olisi
nykyistä oikeustilaa vastaavasti, että tuomioistuimella olisi velvollisuus korjata valitusohje oma-aloitteisesti silloin, kun muuten voi olla seurauksena, että asianosainen ei
tiedä oikeudestaan valittaa.
Pykäläehdotuksen 2 momentin nojalla tuomioistuimella olisi velvollisuus antaa uusi
korjattu valitusohje, jos sitä pyydetään valitusohjeessa mainitussa ajassa tai, jos valitusaika on ilmoitettu valitusohjeessa liian lyhyeksi, säädetyssä valitusajassa. Uuden valitusajan laskenta vastaisi nykykäytäntöä ja siitä säädettäisiin lain 26 §:ssä. Säännöstä
sovellettaisiin myös hallintotuomioistuimen päätökseen liitettävään valitusohjeeseen.
Pykäläehdotuksen 3 momentissa viitataan virheellisen valitusohjeen vaikutusten osalta
ehdotetun lain 26 §:ään. Ehdotetun lain 26 §:ssä säädetään muun ohella uuden valitusajan laskemisesta ja valituksen siirtämisestä oikealle hallintotuomioistuimelle.
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96 §. Hallintotuomioistuimen päätöksen täytäntöönpano. Pykälässä säädettäisiin valituksen vaikutuksesta hallintotuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanokelpoisuuteen
sekä tuomioistuimen päätöksensä täytäntöönpanoa koskevasta määräyksestä.
Pykäläehdotuksen 1 momentin mukaan yleisenä pääsääntönä on, kuten voimassa olevan
lain 31 §:ssäkin, että valituksella on hallintotuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanon
estävä vaikutus. Niin ikään asiassa, jossa tarvitaan valituslupa, päätös olisi täytäntöönpantavissa heti päätöksen antamisen jälkeen, kuten nykyisinkin. Säännös koskee pelkästään hallintotuomioistuimen päätöksiä. Hallintopäätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta ja välittömästä täytäntöönpanosta säädetään erikseen lakiehdotuksen 15 §:ssä.
Tuomioistuimen lainvoimaista päätöstä on noudatettava ja se voidaan panna heti täytäntöön. Tämä tarkoittaa, että viranomaisen on esimerkiksi suoritettava tuomioistuimen
lainvoimaisen päätöksen nojalla asianosaiselle kuuluva etuus, kun päätös on lainvoimainen.
Pykäläehdotuksen 2 momentin ensimmäinen virke vastaa voimassa olevan 31 §:n 2
momentin sisältöä. Selvyyden vuoksi on lisäksi todettu, että tuomioistuin voi antaa asian käsittelyn lopettavassa päätöksessään täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä. Tällainen määräys olisi annettava tarvittaessa tilanteissa, joissa oikeustila muutoin jäisi epäselväksi tai asian luonne edellyttää turvattavan, ettei päätöstä panna täytäntöön ennen
kuin se on lainvoimainen tai korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Toisaalta voi olla
tarpeen määrätä myös päätös pantavaksi täytäntöön ennen sen lainvoimaiseksi tuloa,
mikäli asian luonne sitä edellyttää. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun
ensi asteen tuomioistuin pysyttää hallintoviranomaisen päätöksen, jolla on kielletty terveydelle vaarallinen toiminta ja päätös on pantava täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.
Tuomioistuimen täytäntöönpanoa koskevassa määräyksessä lausutaan yleensä, että määräys on voimassa, kunnes tuomioistuin on ratkaissut asian, jollei sitä ennen toisin määrätä. Pääasian käsittelyn lopettavassa päätöksessä annetaan siten tarvittaessa uusi ratkaisu täytäntöönpanomääräyksestä. Tilanteessa, jossa valituksenalainen hallintoviranomaisen päätös sisältää täytäntöönpanoa koskevan määräyksen, voi myös tuomioistuimen
ratkaisussa olla selvyyden vuoksi tarpeen todeta, mikä vaikutus päätöksellä on hallintoviranomaisen antamaan määräykseen.
Kuten voimassa olevan hallintolainkäyttölain 32 §:n 3 momentissa on todettu, tuomioistuin voi kumotessaan päätöksen palauttaa tai siirtää asian uudelleen käsiteltäväksi ja
samalla määrätä, että kumottua päätöstä on edelleen noudatettava, kunnes asia ratkaistaan tai sitä käsittelevä viranomainen toisin määrää. Tällainen tilanne voi tulla kysymykseen, kun päätös kumotaan menettelyvirheen perusteella, mutta sitä ei ole osoitettu
asiasisällöltään selvästi lainvastaiseksi. Esimerkiksi tilanteessa, jossa tuomioistuin kumoaa luonnonsuojelulain (1096/1996) 4 luvun 29 §:ssä tarkoitetun luontotyypin suojelua koskevan päätöksen menettelyvirheen perusteella, voi olla tarpeen antaa täytäntöönpanoa koskeva määräys, jotta alueella oleva puusto säilyisi hakkuilta, kunnes viranomainen on antanut asiassa uuden ratkaisun.
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Edelleen esimerkiksi tuomioistuimen asiakirjan julkisuutta koskevassa asiassa antamassa myönteisessä ratkaisussa voi olla tarpeen täytäntöönpanoa koskevalla määräyksellä
erikseen turvata, että pyydettyä tietoa ei anneta ennen kuin päätös on lainvoimainen tai
korkein hallinto-oikeus toisin määrä. Vaikka päätöstä ei muutoinkaan tulisi panna täytäntöön ennen kuin se on lainvoimainen, voi olla syytä varmistaa asia vielä täytäntöönpanoa koskevalla määräyksellä, koska tiedon luovuttaminen tekisi jatkovalitusmahdollisuuden turhaksi.
Pykälän 3 momentin mukaan hallintotuomioistuimen päätöksestä tehtyä valitusta käsittelevä tuomioistuin voi valituksen ollessa vireillä antaa sen täytäntöönpanoa koskevan
määräyksen vastaavalla tavalla kuin lain 16 §:ssä säädetään hallintopäätöksen täytäntöönpanoa koskevasta määräyksestä. Ylempi oikeusaste voisi kieltää valituksen kohteena olevan päätöksen täytäntöönpanon, määrätä täytäntöönpanon keskeytettäväksi tai
antaa muun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen.
Täytäntöönpanomääräykseen sovellettaisiin muuten, mitä 15 §:ssä säädetään hallintopäätöksen täytäntöönpanoa koskevasta määräyksestä. Täytäntöönpanomääräys voisi
koskea myös osaa päätöksestä. Asian käsittelyn lopettavassa päätöksessään hallintotuomioistuimen olisi tarvittaessa määrättävä antamansa täytäntöönpanomääräyksen
voimassaolosta. Jos hallintotuomioistuimen päätöksestä saa valittaa, siinä voitaisiin
määrätä, että täytäntöönpanomääräys on voimassa, kunnes päätös on lainvoimainen tai
asiaa käsittelevä tuomioistuin määrää toisin. Jos hallintotuomioistuin päätöksen kumotessaan palauttaa tai siirtää asian uudelleen käsiteltäväksi, se voisi samalla määrätä, että
kumottua päätöstä on edelleen noudatettava, kunnes asia ratkaistaan tai sitä käsittelevä
hallintotuomioistuin tai viranomainen määrää toisin.

10 luku
Oikeudenkäyntikulut
Luvussa säädettäisiin oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta ja erityisestä korvausvelvollisuudesta sekä määriteltäisiin korvattavat oikeudenkäyntikulut.
97 §. Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus. Pykälässä määritellään oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden perusteet. Osapuolten korvausvelvollisuuden yleiset
perusteet määritellään 1 momentissa. Korvausvelvollisuuden määrittelyssä noudatettavan arvioinnin peruslähtökohdat määritellään 2 momentissa. Pykälän 3 momentti koskee erityisesti korvausvelvollisuuden perusteita päätöksen tehneen viranomaisen ja yksityisen asianosaisen välisessä suhteessa.
Oikeudenkäynnin osapuolella on 1 momentin mukaan yleensä velvollisuus korvata toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut osaksi tai kokonaan, jos olisi kohtuutonta, että toinen osapuoli vastaa itse oikeudenkäyntikuluistaan. Säännös on peruslähtökohdiltaan
nykyisen lain mukainen.
Arvioitaessa osapuolten korvausvelvollisuuden perusteita on kohtuullisuusnäkökohtien
lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota asiassa annettuun ratkaisuun. Tällä tarkoitetaan
muun muassa sitä, että asiansa hävinnyt osapuoli yleensä velvoitetaan korvaamaan vas-
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tapuolen kulut. Asiassa annetun ratkaisun merkitystä arvioitaessa on kuitenkin aiheellista ottaa huomioon, että hallintoprosessissa ei aina ole yksiselitteisesti osoitettavissa voittajaa tai häviäjää. Ratkaisu voi olla sisällöltään myös sellainen, että osapuolten on kohtuullista itse vastata oikeudenkäyntikuluistaan.
Osapuolella tarkoitetaan 4 §:n 2 kohdan mukaisesti asian vireillepanijaa ja muuta asianosaista sekä valituksenalaisen päätöksen tehnyttä viranomaista. Myös hakemuksen tekijä ja siinä esitetyn vaatimuksen kohde ovat osapuolia, jos kysymys on hallintoriitaasiasta tai muusta hakemuksella vireille pantavasta asiasta. Oikeudenkäynnin osapuoli
on usein samalla myös asianosainen.
Korvausvelvollisuuden perusteita osapuolten välillä määritellään 2 momentissa nykyistä
monipuolisemmin. Perusteiden arviointi perustuu lähinnä tässä virkkeessä mainittuihin
seikkoihin. Arviointiperusteiden luettelo ei kuitenkaan ole tyhjentävä, joten muihinkin
näkökohtiin on mahdollista kiinnittää huomiota. Oikeudenkäynnin osapuolen korvausvelvollisuutta määriteltäessä on lisäksi aiheellista ottaa huomioon, että korvausvelvollisuus päätöksen tehneen viranomaisen ja yksityisen asianosaisen välisessä suhteessa
määräytyy 3 momentin erityissäännöksen perusteella.
Oikeudenkäynnin osapuolten välisen korvausvelvollisuuden arvioinnissa olisi merkitystä muun muassa asian oikeudellisella epäselvyydellä: jos asia on ollut aidosti tulkinnanvarainen tai muuten epäselvä, tämä olisi erityinen syy, joka voi poistaa vastapuolen
korvausvelvollisuuden tai alentaa sitä. Samoin korvausvelvollisuuteen voivat vaikuttaa
oikeudenkäyntiin johtaneet seikat, osapuolen oma toiminta ja asian merkitys osapuolelle. Siten esimerkiksi oikeusriidan luonne, myötävaikutus asian selvittämiseen ja asian
ratkaisun oikeudellinen tai taloudellinen merkitys voidaan ottaa arvioinnissa huomioon.
Hallintotuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut korvattaviksi osaksi tai kokonaan, jolloin on otettava huomioon myös oikeudenkäyntikulujen määrä suhteessa oikeusriidan merkitykseen ja osapuolen maksukyky.
Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden perusteet päätöksen tehneen viranomaisen ja yksityisen asianosaisen välillä määriteltäisiin erikseen 3 momentissa. Viranomaisen ja asianosaisen korvausvelvollisuus määräytyisivät toisistaan poikkeavin perustein
niin kuin nykyisessä laissa. Viranomaisen korvausvelvollisuutta täsmennettäisiin ja laajennettaisiin nykyisestä siten, että selvästi lainvastainen toiminta aiheuttaa korvausvastuun. Sen sijaan yksityisen asianosaisen korvausvelvollisuuteen ei ehdoteta muutoksia.
Säännös määrittelee ensin viranomaisen velvollisuuden korvata yksityisen asianosaisen
oikeudenkäyntikulut. Mikäli oikeudenkäynti on aiheutunut viranomaisen virheellisestä
toiminnasta, viranomaisella on velvollisuus korvata yksityisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut. Viranomaisen virheellisellä toiminnalla tarkoitetaan tässä säännöksessä
toimivallan ylitystä ja harkintavallan väärinkäyttöä sekä viranomaisen muuta selvästi
lainvastaista menettelyä tai toimintaa. Jos tuomioistuin katsoo oikeudenkäynnin aiheutuneen tällaisesta viranomaisen päätöksenteosta tai toiminnasta, viranomaisella on siis
velvollisuus korvata yksityisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut. Kun tuomioistuin
arvioi viranomaisen korvausvelvollisuutta tämän lähtökohdan mukaisesti se voi täydentävästi ottaa huomioon myös 2 momentissa mainittuja seikkoja. Lisäksi tuomioistuin
arvioi, onko viranomaisen korvattava yksityisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut
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osaksi tai kokonaan, mikäli oikeudenkäynti on aiheutunut viranomaisen selvästi virheellisestä toiminnasta.
Yksityisen asianosaisen velvollisuus korvata viranomaisen oikeudenkäyntikulut määräytyisi edelleen sen mukaan, onko yksityisen asianosaisen esittämä vaatimus ilmeisen
perusteeton. Jos yksityisen asianosaisen esittämällä vaatimuksella ei ole perusteita tai se
on muuten aiheeton, yksityinen osapuoli voidaan velvoittaa korvaamaan viranomaisen
oikeudenkäyntikulut osaksi tai kokonaan.
Oikeuskäytännössä on esimerkiksi ratkaisussa KHO 2008 taltio 944 katsottu valittajan
esittäneen perusteettoman vaatimuksen, kun hallinto-oikeus oli antanut perustellun ratkaisun valitukseen asemakaavan hyväksymistä koskevassa asiassa eikä valittaja ollut
jatkovalituksessaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle miltään osin osoittanut, että hallinto-oikeuden päätöksen perusteluita olisi pidettävä virheellisinä. Kun valitus muutoinkin koski muita seikkoja kuin kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen lainmukaisuutta, valittaja velvoitettiin korvaamaan kaupungille kaupunginhallituksen selityksen antamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut kohtuulliseksi harkitulla määrällä.
Erityissäännöksissä yksityiselle osapuolelle voidaan määritellä myös laajempi korvausvastuu. Esimerkiksi julkisista hankinnoista annetun lain 89 §:n 2 momentin mukaan
hallintolainkäyttölain 74 §:n 3 momentin säännöstä yksityisen osapuolen velvollisuudesta korvata viranomaisen oikeudenkäyntikulut ei sovelleta hankinta-asioissa. Samoin
kunnallisista viranhaltijoista annetun lain 53 § sisältää erityissäännöksen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
98 §. Erityinen korvausvelvollisuus. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin oikeudenkäynnin osapuolen ja hänen edustajansa, asiamiehensä tai avustajansa velvollisuudesta korvata tarpeettomasta oikeudenkäynnin pitkittymisestä oikeudenkäynnin toiselle osapuolelle aiheutuneet kulut. Tuomioistuin päättäisi korvausvelvollisuudesta vaikka vaatimusta korvauksen saamisesta ei olisi esitetty. Tuomioistuin voisi siis päättää korvausvelvollisuudesta omasta aloitteestaan. Ehdotetussa pykälässä ei säädettäisi asiamiehen tai
muun edustajan vastuusta omalle päämiehelleen aiheuttamastaan vahingosta, vaan tämä
määräytyisi edelleenkin yleisten vahingonkorvaus- ja sopimusoikeudellisten säännösten
mukaisesti. Ehdotettu pykälä vastaisi asiallisesti voimassa olevan hallintolainkäyttölain
75 §:n 1 momenttia sekä oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 5 ja 6 §:ää.
Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolella olisi velvollisuus
korvata ne toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut, jotka osapuoli on aiheuttanut pitkittämällä tarpeettomasti oikeudenkäyntiä tahallaan tai huolimattomuudesta. Korvausvelvollisuus perustuisi siihen yleiseen periaatteeseen, että osapuolen tulee koko oikeudenkäynnin ajan toimia siten, ettei hän aiheetta pitkitä asian käsittelyä. Korvausvelvollisuus
edellyttäisi, että toiselle osapuolelle on aiheutunut oikeudenkäynnin pitkittämisestä todellisia kuluja.
Edellytyksenä 1 momentin soveltamiselle olisi, että osapuolen toiminta tai laiminlyönti
on ollut tahallista tai aiheutunut huolimattomuudesta. Tahallisuus tai huolimattomuus
puuttuisi esimerkiksi silloin, kun asianosaisella on ollut pätevä syy poissaoloonsa, vaikka hänellä ei olisikaan oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 28 §:ssä tarkoitettua laillista
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estettä. Jotta lainkohta voisi tulla sovellettavaksi, osapuolen menettelyn tai laiminlyönnin on pitänyt johtaa käsittelyn pitkittymiseen. Jos asia on voitu ratkaista esimerkiksi
oikeudenkäynnin osapuolen poissaolosta huolimatta tai jos osapuolen väitteet on heti
hylätty perusteettomina ilman, että siitä on aiheutunut lisäkustannuksia, ei kyseessä oleva lainkohta tulisi sovellettavaksi.
Momentissa tarkoitettu korvausvelvollisuus olisi voimassa siitä riippumatta, kuinka
oikeudenkäyntikulut muiden säännösten mukaan olisi korvattava. Tämä tarkoittaa sitä,
että oikeudenkäynnin osapuoli, joka on menetellyt viitatussa pykälässä tarkoitetulla tavalla, joutuisi korvaamaan menettelyllään aiheuttamansa kustannukset, vaikka hänellä
ehdotetun lain 97 §:n nojalla olisikin oikeus saada korvaus oikeudenkäyntikuluistaan.
Siten myöskään 97 §:n 3 momentti ei olisi esteenä sille, että yksityinen määrätään suorittamaan korvausta julkiselle asianosaiselle.
Ehdotetun pykälän 2 momentissa määriteltäisiin, mitä oikeudenkäynnin tarpeettomalla
pitkittämisellä tarkoitetaan.
Tarpeettomalla pitkittämisellä tarkoitettaisiin ehdotetun momentin 1 kohdan mukaan
uuden selvityksen tai sivuvaatimuksen esittämistä vasta toisen osapuolen kuulemisen
jälkeen, jos selvitys tai vaatimus olisi voitu esittää jo aikaisemmin.
Ehdotetun momentin 2 kohdan mukaan oikeudenkäynnin tarpeetonta pitkittämistä olisi
sellaisen väitteen esittäminen, jonka osapuoli tietää ilmeisen aiheettomaksi. Näissä tilanteissa oikeudenkäynti tavallisesti pitkittyy, kun tuomioistuin tutkii uutta selvitystä tai
väitettä ja kuulee tarvittaessa sen johdosta oikeudenkäynnin toista osapuolta, jolloin
osapuolelle saattaa aiheutua uusia kuluja.
Ehdotetun momentin 3 kohdan mukaan oikeudenkäynnin tarpeetonta viivyttämistä olisi
osapuolen jääminen pois suullisesta tai muusta käsittelystä ilman laillista estettä. Osapuolen poissaolo saattaa johtaa siihen, että suullinen käsittely tai muu käsittely joudutaan järjestämään uudestaan, jolloin oikeudenkäynti pitkittyy.
Ehdotetun momentin 4 kohdan mukaan myös vastaava muu oikeudenkäyntiin liittyvä
menettely, joka aiheuttaisi oikeudenkäynnin viivyttämistä, olisi ehdotetussa lainkohdassa tarkoitettua tarpeetonta pitkittämistä.
Ehdotetun pykälän 3 momentissa säädettäisiin oikeudenkäynnin osapuolen edustajan,
asiamiehen tai avustajan velvollisuudesta yhteisvastuullisesti päämiehensä kanssa korvata edellä 1 momentissa tarkoitetut kulut riippumatta siitä, miten oikeudenkäyntikulut
on muutoin korvattava. Edustaja, asiamies tai avustaja voitaisiin yhdessä päämiehensä
kanssa velvoittaa korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut, vaikka hänen
päämiehellään olisi oikeus saada korvaus oikeudenkäyntikuluistaan esimerkiksi ehdotetun lain 97 §:n perusteella.
Oikeudenkäyntimenettelyn joutuisuuden ja keskittämisen kannalta on tärkeää, että osapuolten ohella myös heidän edustajansa, asiamiehensä ja avustajansa täyttävät velvollisuutensa oikeudenkäynnissä asianmukaisesti. Sen vuoksi osapuolen edustaja, asiamies
tai avustaja, joka edellä tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tahallisesti tai
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huolimattomuudesta on aiheuttanut toiselle osapuolelle päämiehensä korvattaviksi tulevia kustannuksia, voidaan pykälän nojalla velvoittaa yhteisvastuullisesti päämiehensä
ohella korvaamaan tällaiset kulut.
Edellytyksenä 3 momentin soveltamiselle olisi, että osapuolen edustaja, asiamies tai
avustaja on omalla toiminnallaan tai laiminlyönnillään aiheuttanut toiselle osapuolelle
tarpeettomia lisäkustannuksia. Osapuolen edustaja, asiamies tai avustaja ei siten vastaisi
välittömästi päämiehensä menettelystä oikeudenkäynnissä. Jos korvausvelvollisuus perustuisi esimerkiksi asiassa tehtyyn perusteettomaan väitteeseen, osapuolen edustajan,
asiamiehen tai avustajan korvausvastuu edellyttäisi, että myös hän on käsittänyt tai ainakin hänen olisi pitänyt käsittää väitteen perusteettomuus. Sen sijaan osapuoli itse olisi
aina vastuussa myös edustajansa, asiamiehensä tai avustajansa aiheuttamista tarpeettomista lisäkustannuksista.
Edustajan, asiamiehen ja avustajan kulukorvausvastuu tulisi rajoittaa vain sellaisiin tilanteisiin, joissa hän on toiminut tietoisesti päämiehelleen kuuluvien oikeudenkäyntivelvollisuuksien vastaisesti taikka joissa näiden velvollisuuksien rikkominen on johtunut huolimattomuudesta. Pykälässä tarkoitetusta menettelystä on kysymys esimerkiksi
silloin, kun asiamies aiheuttaisi toiselle osapuolelle tarpeettomia kustannuksia toimimalla päämiehensä toimintaohjeiden vastaisesti tai kun asiamies esittäisi perusteettomiksi
tietämiään väitteitä tai sellaista todistelua, jolla ei voi olla merkitystä asiassa. Pykälässä
tarkoitetusta huolimattomuudesta olisi kysymys, kun asiamies tai avustaja on unohtanut
saapua tuomioistuimeen tai noudattaa tuomioistuimen antamia määräyksiä.
Edustaja, asiamies tai avustaja voitaisiin pykälän nojalla velvoittaa korvaamaan toiselle
osapuolelle aiheutetut kulut yhdessä päämiehensä kanssa. Pykälän mukaan he vastaisivat kulujen korvaamisesta yhteisvastuullisesti. Ehdotetun lain 101 §:n 3 momentti sisältäisi säännökset, kuinka yhteisvastuullisten korvausvelvollisten olisi osallistuttava kulujen korvaamiseen.
Ehdotetun lain 3 momentin mukaan tuomioistuimen olisi ennen korvausvelvollisuudesta
päättämistä varattava velvoitettavalle eli oikeudenkäynnin osapuolelle, edustajalle, asiamiehelle tai avustajalle tilaisuus tulla korvausvelvollisuudesta kuulluksi.
99 §. Korvattavat oikeudenkäyntikulut. Osapuolelle on tärkeää jo ennen oikeudenkäyntiin ryhtymistään saada mahdollisimman tarkasti tietää, mistä oikeudenkäyntikuluista
hän jutun voittaessaan voi saada korvausta tai vaihtoehtoisesti asian hävitessään voi
joutua korvausvastuuseen. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin korvattavista oikeudenkäyntikuluista. Voimassa olevassa hallintolainkäyttölain 75 §:n 2 momentissa on oikeudenkäyntikulujen osalta viittaussäännös oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7–16 §:ään.
Ehdotettu pykälä vastaisi pääasiallisesti sisällöltään oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8
§:ää. Osapuolen korvausvelvollisuudesta säädettäisiin ehdotetun lain 98 §:ssä.
Ehdotetun pykälän 1 momentti sisältäisi luettelon muodossa korvattavat oikeudenkäyntikulut. Luettelossa olisivat tavanomaisimmat korvattavat oikeudenkäyntikulut, mutta
korvattavia oikeudenkäyntikuluja voisi tapauskohtaisesti olla muitakin.

194
Ehdotetun momentin 1 kohdan mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja olisivat oikeudenkäynnin valmistelusta aiheutuneet kulut, kuten oikeudenkäyntikirjelmän laatimisesta ja asian ratkaisun kannalta tarpeellisen selvityksen hankkimisesta aiheutuneet kulut.
Ehdotetun momentin 2 kohdan mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja olisivat suulliseen käsittelyyn tai muuhun oikeudenkäyntitilaisuuteen osallistumisesta aiheutuneet
kulut. Tällaisia kuluja voisivat olla esimerkiksi oikeudenkäynnin osapuolen matkakulut.
Muulla oikeudenkäyntitilaisuudella tarkoitettaisiin esimerkiksi katselmusta.
Ehdotetun momentin 3 kohdan mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja olisivat todistajalle maksettavat korvaukset. Todistajalle maksettavia korvauksia voisivat olla esimerkiksi korvaus ansionmenetyksestä, toimeentulokustannuksista sekä matkakuluista.
Ehdotetun momentin 4 kohdan mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja olisivat asiamiehelle tai avustajalle maksettavat palkkio ja korvaus. Palkkiolla tarkoitettaisiin palkkiota niistä toimenpiteistä, jotka ovat olleet tarpeellisia kyseisen asian hoitamisessa
tuomioistuimessa. Yleensä asiamiehen tai avustajan palkkio perustuu tuntilaskutukseen.
Asiamiehellä ja avustajalla olisi oikeus palkkioon paitsi työstään myös ajanhukasta, jota
voi aiheutua muun muassa asianajomatkasta tai hänestä itsestään riippumattomasta asian käsittelyn odottelusta istuntopaikalla. Korvauksella tarkoitettaisiin esimerkiksi korvausta matkakuluista.
Ehdotetun momentin 5 kohdan mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja olisivat vastaavat muut oikeudenkäyntiin välttämättä liittyvät kulut. Tällaisia kuluja voisivat olla
esimerkiksi tulkin käyttämisestä aiheutuneet kulut, mikäli viranomaisen ei ole tullut
huolehtia asian tulkitsemisesta ja kääntämisestä.
Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolelle voitaisiin maksaa
myös korvausta oikeudenkäynnistä aiheutuneesta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyneestä menetyksestä. Edellytyksenä olisi, että osapuoli ei ole käyttänyt asiamiestä
tai että maksamiseen olisi muuten erityinen syy.
Hallintoprosessissa on tavallista, että osapuoli ei käytä asiamiestä. Tässä tilanteessa hänelle voitaisiin maksaa korvausta työstä ja asian käsittelyyn osallistumisesta aiheutuneesta menetyksestä. Korvausta ei maksettaisi pelkästään oikeudenkäyntiin osallistumisesta tai siihen valmistautumisesta aiheutuvasta tavanomaisesta vaivannäöstä. Osapuolella olisi oikeus saada korvausta oikeudenkäyntiä varten suorittamastaan työstä kuten
oikeudenkäyntikirjelmän laatimisesta, selvityksen hankkimisesta ja muusta oikeudenkäynnin valmisteluun liittyvästä työstä. Osapuolella olisi oikeus korvaukseen vaikka
hän olisi tehnyt edellä mainittua työtä vapaa-aikanaan tai ei olisi lainkaan työssä eikä
hänelle näin ollen aiheutuisi ansionmenetystä. Menetyksellä tarkoitettaisiin esimerkiksi
ansionmenetystä tai sitä, että osapuoli joutuu loma-aikanaan olemaan läsnä tuomioistuimessa. Sitä vastoin osapuolella ei olisi oikeutta korvaukseen esimerkiksi pelkästä
epämukavuudesta, haitasta tai henkisestä kärsimyksestä.
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100 §. Korvausvaatimus. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin korvausvaatimuksen esittämisen ajankohdasta ja vaatimuksen sisällöstä sekä velvoitettavan kuulemisesta ennen
korvausvelvollisuuden määräämistä.
Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva
vaatimus olisi tehtävä ennen käsittelyn päättymistä. Tällä tarkoitettaisiin, että lopullinen
vaatimus olisi tehtävä viimeistään ennen kuin tuomioistuin tekee asiassa päätöksen,
jolla hallintolainkäyttöasian vireilläolo tuomioistuimessa päättyy. Pykälän 2 momentin
mukaan tuomioistuin ratkaisisi oikeudenkäyntikuluja koskevan vaatimuksen ratkaistessaan pääasian.
Vaatimuksen esittäjän tulisi vaatimuksessaan eritellä oikeudenkäyntikulujensa määrä ja
niiden perusteet. Erittely olisi tehtävä sekä palkkioiden että kulujen osalta. Säännöksellä
olisi tarkoitus ohjata asiamiehiä ja avustajia yksilöimään oikeudenkäyntikululaskut
mahdollisimman tarkasti. Oikeudenkäyntikuluvaatimukset tulee yksilöidä siten, että
osapuoli, johon vaatimus on kohdistettu, voisi täsmällisesti esittää käsityksensä vaadittujen oikeudenkäyntikulujen perusteena olevista vaatimuksen esittäjän toimista ja niiden
tarpeellisuudesta. Erittelyvaatimus koskisi avustajaa ja asiamiestä sekä myös oikeudenkäynnin osapuolta silloin, kun hän vaatii korvauksen maksamista itselleen.
Voimassa olevassa hallintolainkäyttölain 75 §:n 2 momentissa on oikeudenkäyntikulujen osalta viittaussäännös oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7–16 §:ään. Ehdotettu momentti vastaisi sisällöltään oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 14 §:n 1 momenttia.
Ehdotetun pykälän 2 momentin toisen virkkeen mukaan hallintotuomioistuimen tulee
varata ennen korvausvelvollisuuden määräämistä velvoitettavalle tilaisuus tulla kuulluksi. Osapuolen, johon vaatimus kohdistuu, kuuleminen muodostaa keskeisen perusvaatimuksen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisessa. Tuomioistuin ei voi määrätä korvausvelvollisuutta varaamatta velvoitettavalle tilaisuutta tulla kuulluksi. Kuulemista osana oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä on käsitelty tarkemmin ehdotetun lain
47 §:ssä, joka koskee asianosaisen kuulemista. Vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta voi kohdistua oikeudenkäynnin osapuoleen, osapuolen edustajaan, asiamieheen tai avustajaan. Korvausvelvollisuudesta säädetään ehdotetun lain 97:ssä ja erityisestä korvausvelvollisuudesta 98§:ssä.
101 §. Korvausvelvollisuuden kohdistaminen. Ehdotettu pykälä koskisi oikeudenkäyntikulujen korvaamista yhteisvastuullisesti ja kulujen jakamista korvausvelvollisten välillä.
Pykälä koskisi muun osapuolen oikeudenkäyntikuluja sekä yhteisvastuullisten osapuolten omia oikeudenkäyntikuluja. Voimassa olevassa hallintolainkäyttölain 75 §:n 2 momentissa on oikeudenkäyntikulujen osalta viittaussäännös oikeudenkäymiskaaren 21
luvun 7–16 §:ään. Ehdotettu pykälä vastaisi asiallisesti oikeudenkäymiskaaren 21 luvun
9 ja 11 §:ää.
Ehdotetun pykälän 1 momentissa säädettäisiin tilanteesta, jossa useampi kuin yksi oikeudenkäynnin osapuolista olisi vastuussa samoista oikeudenkäyntikuluista. Osapuolet
vastaisivat oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta pääsääntöisesti yhteisvastuullisesti.
Korvattavia kuluja olisivat oikeudenkäynnin muun osapuolen oikeudenkäyntikulut tai
muut oikeudenkäyntikulut, joista osapuolet vastaavat yhteisvastuullisesti. Esimerkiksi
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lapsen tahdonvastaista huostaanottoa koskevassa asiassa lapsen vanhemmat voitaisiin
yhteisvastuullisesti velvoittaa korvaamaan kutsumalleen todistajalle maksettavat korvaukset.
Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan osapuolen olisi kuitenkin yksin korvattava ne
kustannukset, jotka liittyvät ainoastaan häntä koskevaan asian osaan tai jotka hän on
aiheuttanut pitkittämällä oikeudenkäyntiä tarpeettomasti ehdotetun lain 98 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Tarpeettomalla pitkittämisellä tarkoitetaan lainkohdan mukaan esimerkiksi uuden selvityksen tai sivuvaatimuksen esittämistä vasta toisen osapuolen kuulemisen jälkeen, jos se olisi voitu esittää jo aikaisemmin, sellaisen väitteen esittämistä, jonka
osapuoli tietää aiheettomaksi sekä jäämistä pois suullisesta tai muusta käsittelystä ilman
laillista estettä.
Ehdotetun pykälän 3 momentissa säädettäisiin kulujen jakamisesta usean korvausvelvollisen välillä tai onko jonkun heistä korvattava yksin kaikki kulut. Tuomioistuin määräisi
näistä seikoista tapauskohtaisesti yhteisvastuullisesti korvausvelvollisen vaatimuksesta.
Perusteena korvausvelvollisuuden jakamisessa olisi yleensä pidettävä korvausvelvollisten osapuolten pääluvun mukaista osuutta. Tästä voitaisiin kuitenkin poiketa, jos siihen
olisi aihetta käsiteltävään asiaan liittyvien seikkojen vuoksi.
102 §. Muut säännökset kulujen korvaamisesta. Ehdotettu pykälä sisältäisi muut säännökset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Pykälä vastaisi asiallisesti voimassa olevan hallintolainkäyttölain 75 §:n 2 momenttia.
Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan tuomioistuimen olisi määrättävä oikeudenkäyntikulujen korvaukselle vuotuista viivästyskorkoa, mikäli oikeudenkäynnin osapuoli sitä
vaatisi. Korkokanta määräytyisi korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentin mukaan. Korkolain 4 §:n 1 momentin mukaan velan maksun viivästyessä velallisen on maksettava
viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyksikköä
korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva korkolain 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.
Viivästyskorkoa maksettaisiin siitä lähtien kun kuukausi on kulunut päivästä, jona päätös on ollut oikeudenkäynnin osapuolten saatavissa.
Ehdotetun pykälän 2 momentissa viitattaisiin oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 10, 12 ja
16 §:ään, joita sovellettaisiin täydentävinä säännöksinä. Viitatuissa pykälissä mainittuun
asianosaiseen rinnastettaisiin myös muut oikeudenkäynnin osapuolet, esimerkiksi päätöksen tehnyt hallintoviranomainen.
Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 10 § sisältää säännökset oikeudenkäyntikulujen korvausvastuusta silloin, kun asianosainen oikeudenkäynnin aikana on oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 5 a §:n nojalla luovuttanut oikeutensa riidan kohteeseen toiselle eli kun
on kysymys niin sanotusta erityisseuraannosta.
Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 12 § sisältää säännökset väliintulijan velvollisuudesta
korvata oikeudenkäyntikulut ja vastaavasti hänen oikeudestaan saada oikeudenkäyntikulujen korvausta.
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Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentti sisältävät säännökset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta, jos alemman tuomioistuimen päätöksestä on valitettu
tai jos alemman tuomioistuimen päätös on kumottu ja asia on palautettu uudelleen käsiteltäväksi.

11 luku
Päätöksen korjaaminen ja täydentäminen
Luvussa säädettäisiin päätöksen korjaamisesta ja täydentämisestä sekä niissä noudatettavasta menettelystä ja niitä koskevasta päätöksestä. Uutta olisi, että lakiin otettaisiin
säännöksen päätöksen täydentämisestä. Muutoin luvun säännöksen vastaisivat pitkälti
voimassa olevan hallintolainkäyttölain 10 lukua.
103 §. Päätöksen korjaaminen. Pykälässä säädettäisiin päätöksen korjaamisesta. Pykälä
olisi samansisältöinen kuin nykyisen hallintolainkäyttölain kirjoitusvirheen korjaamista
koskevan 56 §:n 1 momentti.
Pykälä sisältäisi säännöksen lainkäyttöpäätöksen teknisen virheen itseoikaisusta. Pykälän ensimmäinen virke vastaa oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 10 §:n 1 momentin ensimmäistä virkettä. Kirjoitus- ja laskuvirhe sekä muu niihin verrattavissa oleva selvä
virhe on korjattava ja tämä voidaan tehdä osapuolia kuulematta. Tällainen teknisluonteinen virhe aiheuttaa sen, että päätöksen sisältö, lähinnä sen kirjallinen ulkoasu, ei vastaa tarkoitettua ratkaisua. Korjaamisen edellytyksenä olisi edelleen vaatimus siitä, että
virheen tulee olla selvä. Virhe on selvä, kun se on riidatta ulkopuolisenkin havaittavissa
ja se ilmenee päätöksestä itsestään tai siihen liittyvistä asiakirjoista.
Esimerkkinä muusta selvästä virheestä voidaan mainita, että päätöksessä on väärän henkilön nimi asianosaisena, vaikka oikea nimi ilmenee asiakirjoista. Säännöksen nojalla
tuomioistuin voisi korjata myös esimerkiksi päätöksen kertoelmaan sisältyvät selvät
virheet. Pykälää ei voitaisi soveltaa silloin, kun on tarpeen korjata päätöstä, joka on syntynyt virheellisten tietojen pohjalta. Myöskään päätösharkinnassa tapahtunutta virhettä
ei voitaisi korjata säännöksen nojalla.
Voimassa olevan lain tavoin korjausta ei voitaisi tehdä, jos korjaus johtaisi asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen. Kohtuuden huomioon ottaminen on tarpeen, koska lähtökohtana hallintolainkäytössä on, että asianosaisen tulee voida luottaa tuomioistuimen
päätöksen oikeellisuuteen. Kohtuuttomuutta arvioitaessa olisi kiinnitettävä huomiota
muun muassa asianosaisen mahdolliseen vilpittömään mieleen ja siihen, kuinka pitkä
aika päätöksen tekemisestä on kulunut. Virheen korjaamiselle ei ole säädetty määräaikaa.
104 §. Päätöksen täydentäminen. Ehdotettu pykälä olisi uusi. Täydentämismenettelyssä
on kyse siitä, että päätöksessä ei ole lausuttu seikasta, josta olisi tullut lausua. Säännösehdotuksen tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi tällaisen laiminlyönnin joustava
korjaaminen. Hallintolainkäytössä käyttöön otettavaksi ehdotettu menettely on osaksi
samankaltainen kuin mikä jo on käytössä yleisessä lainkäytössä (ks. OK 24:11).
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Pykälän 1 momentin mukaan tuomioistuin voi eräin ehdoin täydentää päätöstään päätöksen antamisen jälkeen. Tyypillisesti päätöksen täydentäminen voisi olla tarpeen sen
vuoksi, että päätöksessä ei ole erheellisesti lausuttu asiassa esitetyistä sivuvaatimuksista
kuten oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta. Täydentämisen kohteena voivat olla sivuvaatimusten lisäksi myös päävaatimukset sekä seikat, jotka tuomioistuimen tulee viran puolesta käsitellä. Täydentäminen tarkoittaa, että alkuperäinen päätös jää ennalleen, mutta
siihen vain lisätään täydennettävä seikka. Täydentäminen olisi aina tuomioistuimen
harkinnassa.
Täydentämisellä voidaan ainoastaan paikata päätöstä sellaisessa kysymyksessä, jonka
käsittely on päättynyt, mutta josta on unohtunut lausua päätöksessä. Täydentämismenettelyssä ei siten voida enää esittää uutta selvitystä eikä uusia vaatimuksia tai vastauksia.
Täydentämistä koskevassa käsittelyssä kysymys on ainoastaan sen selvittämisestä, vastustaako asianosainen päätöksen täydentämistä.
Kuten päätöksen korjaamisessa, myös päätöksen täydentämisen edellytyksenä olisi,
ettei täydentäminen saa johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen. Oikeusvarmuuden kannalta on katsottu tarpeelliseksi ottaa tällainen rajoitus päätöksen täydentämiseen,
vaikka täydentäminen tulee tehdä määräajassa.
Pykälän 2 momentin mukaan, jos hallintotuomioistuin päättää täydentää päätöstä, täydentäminen tulisi tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisen jälkeen. Käytännössä täydentäminen tulisi siten tapahtua valitusajan kuluessa. Koska päätöstä täydennettäessä otetaan huomioon vain jo esitetty aineisto, käsittelyn välittömyyden turvaamiseksi täydentämiseen on ryhdyttävä lyhyessä määräajassa. Määräajan jälkeen havaittu täydentämistarve on mahdollista saada käsiteltäväksi ylimääräisen muutoksenhaun kautta.
105 §. Korjaamis- ja täydentämismenettely. Pykälään otettaisiin säännökset päätöksen
korjaamisen ja täydentämisen kannalta merkityksellisistä menettelysäännöksistä. Pykälän 1 momentin mukaan pääsääntönä on, että korjaaminen ja täydentäminen tapahtuvat
vastaavassa kokoonpanossa, joka olisi ollut toimivaltainen käsittelemään asian alun perin. Lisäksi momentin mukaan päätöksen korjaamista koskevan päätöksen voisi nykyiseen tapaan tehdä myös yksi lainoppinut jäsen.
Pykälän 2 ja 3 momentti vastaisivat sisällöltään nykyisen hallintolainkäyttölain 57 §:n 1
ja 2 momenttia päätöksen korjaamismenettelystä. Säännöksiä sovellettaisiin jatkossa
myös päätöksen täydentämiseen.
Pykälän 2 momentissa edellytettäisiin, että päätöstä korjaava tai täydentävä viranomainen ilmoittaa korjauksesta tai täydentämisestä sille muutoksenhakuviranomaiselle, jolle
korjattavasta tai täydennettävästä päätöksestä on valitettu. Ilmoituksella pyritään varmistamaan, että asiaa valituksen johdosta käsittelevä muutoksenhakuviranomainen
odottaisi korjaamis- tai täydentämismenettelyn päättymistä ennen omia toimia tai päätöstä asiassa.
Säännösehdotuksen 3 momentin mukaan päätöksen korjaamista tai täydentämistä käsittelevä tuomioistuin voisi antaa täytäntöönpanokiellon tai täytäntöönpanon keskeytys-

199
määräyksen. Säännöksellä pyritään turvaamaan se, ettei päätöksen täytäntöönpano vaikeudu asiassa jo annetun ja virheelliseksi tai puutteelliseksi sittemmin havaitun päätöksen johdosta.
106 §. Korjaamis- ja täydentämispäätös. Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan päätöksen korjaamisesta tai täydentämisestä on tehtävä merkintä päätöksen taltiokappaleeseen sekä osapuolille annettuun päätökseen. Säännös vastaisi pääasiallisesti voimassa
olevaa hallintolainkäyttölain 57 §:n 3 momenttia. Jatkossa säännöstä sovellettaisiin
myös päätöksen täydentämiseen.
Merkintä voi sisältää korjaamis- tai täydentämispäätöksen mukaisen asiallisen korjauksen päätöksen taltiokappaleeseen ja osapuolelle annettuun päätöskappaleeseen. Jos päätös jouduttaisiin korvaamaan uudella päätöksellä, alkuperäiseen päätökseen voi riittää
pelkkä maininta siitä, että päätös on poistettu. Täydentämispäätös olisi aina liitettävä
alkuperäisiin päätöksiin. Myös diaariin olisi tehtävä tarvittavat merkinnät korjaamis- ja
täydentämismenettelystä. Päätöksen korjaamista tai täydentämistä koskevaa päätöstä ei
yleensä olisi tarpeen perustella.
Korjattu, täydennetty tai uusi toimituskirja on annettava osapuolelle maksutta, jollei
osapuolelle annettua päätöstä saada takaisin korjaus- tai täydentämismerkintöjen tekemistä varten. Säännöksellä on merkitystä korjattaessa tai täydennettäessä päätöstä, josta
asianosaisen on ollut suoritettava maksu. Ei olisi asiallisesti perusteltua eikä kohtuullista, että virheen korjaaminen aiheuttaisi velvollisuuden suorittaa tällaiset maksut toisen
kerran.
Pykälän 2 momentin mukaan korjaamis- tai täydentämismenettelyssä tehty päätös tulee
toimittaa valitusta käsittelevälle muutoksenhakutuomioistuimelle. Säännös vastaisi hallintolainkäyttölain 57 §:n 1 momenttia, mutta se koskisi jatkossa myös täydennyspäätöstä. Tällä säännöksellä pyritään turvaamaan se, että muutoksenhakuviranomaisella on
tiedossaan korjatun tai täydennetyn päätöksen sisältö ennen oman lainkäyttöpäätöksensä
antamista. Jos korjaus- tai täydentämispäätös ratkaisee vaatimukset, joita asianosainen
on muutosta hakiessaan esittänyt, muutoksenhakuviranomainen voi todeta päätöksessään, ettei asianosaisella ole kyseisissä asioissa enää oikeussuojan tarvetta.
Ehdotetun 3 momentin mukaan päätöksen korjaamisen tai täydentämisen sisältävään
päätökseen saa hakea muutosta pääasiaa koskevien yleisten säännösten mukaisesti. Käytännössä muutoksenhaussa voisi lähinnä olla kysymys siitä, onko korjaamisen katsottava johtavan asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen.
Päätöksestä, jolla valitusviranomainen ei ole hyväksynyt virheen korjaamista koskevaa
vaatimusta, ei voimassa olevan lain tavoin saisi valittaa. Vastaava säännös koskisi jatkossa myös päätöksen täydentämistä. Lainkäyttöviranomaisen päätös, jolla se on jättänyt virheen korjaamatta tai päätöksen täydentämättä, ei loukkaa korjaamista tai täydentämistä hakeneen asianosaisen oikeusturvaa, koska asianosaisella on alkuperäisen päätöksen saatuaan ollut käytettävissään säännönmukaiset muutoksenhakukeinot. Valituskielto on aiheellinen, koska ratkaisu, jolla tuomioistuin on hylännyt virheen korjaamista
tai täydentämistä koskevan vaatimuksen, ei muuta millään tavoin sitä tilannetta, joka
vallitsee alkuperäisen päätöksen perusteella.
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12 luku
Valitus hallintotuomioistuimen päätöksestä
Luvussa säädettäisiin muutoksenhausta hallintotuomioistuimen päätökseen. Luvun
säännökset koskisivat pääosin kaikkia hallintotuomioistuimia. Osa säännöksistä koskisi
kuitenkin vain muutoksenhakua hallinto-oikeuden päätökseen. Muutoksenhausta muiden hallintotuomioistuinten päätöksiin voitaisiin säätää tarvittaessa erikseen. Tällaisia
omia säännöksiä on esimerkiksi muutoksenhausta toimeentuloturva-asioita käsittelevien
muutoksenhakulautakuntien päätöksiin.
107 §. Valittaminen hallintotuomioistuimen päätöksestä. Pykälän 1 momentissa olisi
säännös muutoksenhausta hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallintooikeuteen. Se vastaisi nykyistä hallintolainkäyttölain 9 §:ää, mutta siitä ilmenisi myös,
että valittamista voidaan erikseen rajoittaa siten kuin 111 §:ssä säädetään.
Valituksen saisi tehdä päätöksestä, jolla hallintotuomioistuin on ratkaissut asian tai jättänyt sen tutkimatta. Jos ensi asteen hallintotuomioistuin päättäisi palauttaa asian prosessuaalisella perusteella viranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi antamatta miltään osin
asiaratkaisua, tällainen päätös ei olisi valituskelpoinen.
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimen oikeudenkäynnin aikana antamaan välipäätökseen säädettäisiin lain 110 §:ssä.
Pykälän 2 momentin mukaan valittamisesta muun hallintotuomioistuimen päätöksestä
säädetään erikseen. Säännös olisi luonteeltaan informatiivinen. Säännöksiä muutoksenhausta muun hallintotuomioistuimen kuin hallinto-oikeuden päätökseen on esimerkiksi
sosiaalivakuutusta koskevassa lainsäädännössä. Sosiaalivakuutusasioissa ensi asteena
toimivan muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voidaan valittaa vakuutusoikeuteen.
108 §. Asianosaisen valitusoikeus hallintotuomioistuimen päätöksestä. Pykälässä säädettäisiin siitä, kenellä on oikeus valittaa asianosaisena hallintotuomioistuimen antamasta päätöksestä ylempään hallintotuomioistuimeen. Vastaava säännös asianosaisen valitusoikeudesta ensi asteen hallintotuomioistuimeen olisi lain 7 §:ssä. Viranomaisen valitusoikeudesta säädettäisiin 109 §:ssä.
Säännös vastaisi nykyistä käytäntöä. Hallintotuomioistuimen päätöksestä saisi valittaa
ensinnäkin se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen
päätös välittömästi vaikuttaa. Lisäksi valitusoikeus olisi sillä, jonka valituksen tuomioistuin on jättänyt tutkimatta tai hylännyt. Ensi asteen hallintotuomioistuimen päätöksestä
voisi siten tehdä jatkovalituksen myös esimerkiksi se, jonka valitus on jätetty tutkimatta
sen vuoksi, että viranomaisen päätöksen ei ole katsottu vaikuttavan välittömästi valittajan oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen.
109 §. Viranomaisen valitusoikeus hallintotuomioistuimen päätöksestä. Pykälässä säädettäisiin viranomaisen oikeudesta valittaa hallintotuomioistuimen päätöksestä ylempään oikeusasteeseen. Se koskisi valituksen kohteena olevan päätöksen tehneen viranomaisen valitusoikeutta sekä muun viranomaisen valitusoikeutta sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Viranomaisen oikeudesta valittaa hallintopäätöksestä ensimmäiseen

201
oikeusasteeseen säädettäisiin lain 8 §:ssä. Nykyisin viranomaisen valitusoikeudesta sekä
ensimmäiseen että ylempään oikeusasteeseen säädetään hallintolainkäyttölain 6 §:ssä.
Ehdotettu säännös ei vaikuttaisi viranomaisen valitusoikeuteen silloin, kun siitä säädetään erikseen muussa laissa. Viranomainen voi nykyisinkin valittaa hallintotuomioistuimen päätöksestä, jos laissa niin säädetään. Viranomaisen valitusoikeudesta on runsaasti erityissäännöksiä. Tavallisesti ne koskevat myös muutoksenhakua hallintopäätökseen. Tällaisia säännöksiä on esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999),
maa-aineslaissa (555/1981), ympäristönsuojelulaissa (86/2000), vesilaissa (264/1961),
verohallinnosta annetussa laissa (237/2008) ja tullilaissa (1466/1994).
Viranomaisen valitusoikeudesta on myös erityissäännöksiä, jotka koskevat valituksen
kohteena olevan päätöksen tehneen viranomaisen valitusoikeutta hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla viranomaisen päätöstä on muutettu tai se on kumottu. Tällainen säännös
on esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain 190 §:ssä, jonka mukaan päätöksen tehneellä viranomaisella on valitusoikeus hallinto-oikeuden päätöksestä, jos hallinto-oikeus on
muuttanut viranomaisen päätöstä tai kumonnut sen.
Pykälässä säädettäisiin myös asianosaisen asemassa olevan viranomaisen oikeudesta
valittaa hallintotuomioistuimen päätöksestä. Viranomainen voi olla asianosaisen asemassa esimerkiksi silloin, kun se käyttää julkisyhteisön puhevaltaa luvan hakijana tai
kiinteistön omistajana. Viranomaisella on asianosaisen asema myös hallintoriitaasioissa, joissa asia tulee hallintotuomioistuimessa vireille ensi vaiheessa hakemuksesta.
Lisäksi veroasioissa ja eräissä muissa asiaryhmissä on järjestetty muodollinen kaksiasianosaissuhde.
Viranomaisella olisi oikeus valittaa myös, jos valitusoikeus on tarpeen viranomaisen
soveltamiskäytännön yhdenmukaisuuden turvaamiseksi. Säännöksen tarkoituksena on,
että hallintoviranomainen voisi valitusoikeuttaan käyttämällä saattaa toimivaltaansa
kuuluvia asioita laajemminkin koskevan tulkinnanvaraisen oikeuskysymyksen tarvittaessa ylimmän oikeusasteen ratkaistavaksi, jotta siitä saataisiin hallintoa ohjaava ratkaisu.
Ehdotettu säännös merkitsisi muutosta nykyiseen sääntelyyn. Päätöksen tehnyt hallintoviranomainen voisi soveltamiskäytännön yhdenmukaisuuden turvaamiseksi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen silloinkin, kun kyse ei ole tämän viranomaisen valvottavana olevasta erityisestä julkisesta edusta. Pelkästään viranomaisen valvottavana oleva
yleinen etu ei riittäisi viranomaisen valitusoikeuden perusteeksi silloin, kun asiassa on
jo saatu ensimmäisenä oikeusasteena toimivan hallintotuomioistuimen ratkaisu.
Viranomaisen valitusoikeus on soveltamiskäytännön yhdenmukaisuuden turvaamiseksi
tarpeen lähinnä silloin, kun valituksessa tarkoitettu kysymys koskee tässä viranomaisessa vireillä olevia asioita laajemminkin kuin kyseessä olevassa yksittäisessä tapauksessa
eikä asiasta ole vielä oikeuskäytäntöä. Viranomainen voisi tarvittaessa käyttää valitusoikeuttaan myös silloin, kun hallinto-oikeus on päätöksellään hylännyt asianosaisen
tekemän valituksen ja pysyttänyt hallintoviranomaisen ratkaisun. Ylimmän oikeusasteen
ratkaisun saaminen voisi olla tarpeen soveltamiskäytännön yhdenmukaisuuden turvaa-
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miseksi myös esimerkiksi silloin, kun samasta kysymyksestä on epäyhtenäistä oikeuskäytäntöä ensimmäisenä oikeusasteena toimivista hallinto-oikeuksista.
Viranomaisella olisi soveltamiskäytännön yhdenmukaisuuden turvaamisen perusteella
valitusoikeus vain asioissa, jotka kuuluvat sen toimivaltaan. Kyseessä voi tällöin olla
viranomainen, joka on tehnyt asiassa ensi vaiheessa hallintopäätöksen, tai viranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu valvoa asiassa yleistä etua niin, että sillä on valitusoikeus ensi vaiheen hallintopäätöksestä 8 §:n mukaisesti. Valitusoikeus ei ulottuisi niihin
viranomaisiin, jotka toimivat pelkästään yleisinä laillisuusvalvojina.
Kun viranomainen harkitsisi muutoksen hakemista hallintotuomioistuimen päätökseen,
sen tulisi käyttää harkintavaltaansa hallintolain 6 §:ssä säädettyjen hallinnon oikeusperiaatteiden mukaisesti. Sillä ei olisi oikeutta käyttää valitusmahdollisuuttaan muihin kuin
lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Sen toimien tulisi myös olla puolueettomia ja
oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden.
Tarkoituksena ei ole muuttaa kunnan tai kirkon viranomaisen valitusoikeutta nykyisestä. Käytännössä kunnan samoin kuin kirkon viranomaisella on katsottu olevan melko
laaja oikeus valittaa niitä koskevista tai niiden toimintaan vaikuttavista päätöksistä
myös sillä perusteella, että ne valvovat kunnan tai kirkon erityistä intressiä. Tähän perusteeseen sisältyy piirteitä asianosaisen valitusoikeudesta. Kunnan viranomaisen valitusoikeuden merkitystä korostaa osaltaan perustuslain 121 §:n säännös kunnan itsehallinnollisesta asemasta. Kunnan valitusoikeutta sen omaa intressiä koskevassa asiassa
käyttää tavallisesti kunnanhallitus. Myös hallintopäätöksen tehneellä kunnan viranomaisella saattaa olla oikeus hakea muutosta päätökseen, jolla hallinto-oikeus on kumonnut
sen tekemän päätöksen. Kunnan viranomaisen jatkovalitusoikeus on tietyssä laajuudessa
vakiintunut oikeuskäytännössä. Siinä ei varsinaisesti ole kysymys päätöksen tehneen
viranomaisen valitusoikeudesta vaan kunnalle julkisyhteisönä kuuluvasta valitusoikeudesta.
110 §. Valitus välipäätöksestä. Pykälän 1 momentissa olisi yleissäännös siitä, että välipäätöksestä saisi yleensä valittaa vasta pääasian yhteydessä. Tämä vastaisi nykyistä käytäntöä. Välipäätöksellä tarkoitettaisiin lain 85 §:n 2 momentin mukaisesti oikeudenkäynnin aikana tehtyä muuta kuin käsittelyn lopettavaa päätöstä.
Säännöksiä muutoksenhausta välipäätökseen voi olla myös muussa lainsäädännössä.
Tällaisia säännöksiä on esimerkiksi oikeusapulain (257/2002) 26 §:ssä, oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain (381/2007) 21 §:ssä, jätelain
(1072/1993) 67 §:ssä, maa-aineslain (555/1981) 21 §:ssä ja maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) 144 §:ssä.
Pykälän 2 momentissa lueteltaisiin välipäätökset, joista saa valittaa erikseen. Momentti
vastaisi sisällöltään pääosin nykyistä hallintolainkäyttölain 79 §:n 1 momenttia.
Momentin 1 kohta olisi uusi. Sen mukaan erikseen saa valittaa hallintotuomioistuimen
välipäätöksestä, jolla on hylätty pyyntö osallistua oikeudenkäyntiin väliintulijana. Väliintulijasta säädettäisiin lain 40 §:ssä. Väliintulija osallistuu omasta aloitteestaan oikeudenkäyntiin, jossa päätetään hänen oikeuttaan, etuaan tai velvollisuuttaan koskevasta
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asiasta, vaikka hän ei ole oikeudenkäynnissä asianosaisena. Sen, joka haluaa osallistua
väliintulijana oikeudenkäyntiin, on pyydettävä sitä tuomioistuimelta. Tuomioistuin ratkaisee, onko sivullisella riittävä väliintulointressi, jotta hän voi tulla mukaan oikeudenkäyntiin väliintulijana. Jos tuomioistuin hylkää väliintulopyynnön, siitä tehdään erillinen päätös, johon hakija saa hakea erikseen muutosta.
Momentin 2 kohta koskisi muutoksenhakua välipäätökseen, jolla hallintotuomioistuin
on määrännyt todistelukustannusten korvaamisesta. Se liittyisi erityisesti tilanteisiin,
joissa sovelletaan lain 78 §:n säännöksiä todistajan kustannusten korvaamisesta ja 79
§:n säännöksiä muiden todistelukustannusten korvaamisesta. Säännös vastaisi nykyistä
hallintolainkäyttölain 79 §:n 1 momentin 1 kohtaa.
Momentin 3 kohta koskisi muutoksenhakua välipäätökseen, jolla hallintotuomioistuin
on kieltänyt asiamiestä tai avustajaa esiintymästä oikeudenkäynnissä. Päätöksestä voisi
valittaa asiamiehen tai avustajan ohella myös heidän päämiehensä. Säännös vastaisi
nykyistä hallintolainkäyttölain 79 §:n 1 momentin 1 kohtaa.
Momentin 4 kohdassa säädettäisiin muutoksenhausta välipäätökseen, jolla on tuomittu
oikeudenkäynnin kulun turvaamiseksi uhkasakkoon. Kohta koskisi uhkasakkoa, joka on
tuomittu oikeudenkäynnin kulun turvaamiseksi tarkoitetun velvoitteen laiminlyönnin
johdosta. Velvoitteen ja uhkasakon asettamisesta ei saisi erikseen valittaa. Velvoite voisi kohdistua oikeudenkäynnin osapuoleen tai kolmanteen henkilöön, esimerkiksi todistajaan. Tässä kohdassa tarkoitettuna seuraamuksena ei pidetä sitä, että asia ratkaistaan
50 §:n 3 momentin mukaisesti tuomioistuimen asettaman määräajan jälkeen, vaikka
asianosainen ei ole toimittanut pyydettyä asiakirjaa. Tällaisena seuraamuksena ei pidetä
myöskään sitä, että asia ratkaistaan asianosaisen poissaolosta huolimatta 69 §:n 1 momentin mukaisesti, eikä sitä, että tuomioistuin jättää 51 §:n mukaisesti huomioon ottamatta sellaisen asiakirjan, jonka osapuoli toimittaa tuomioistuimen asettaman määräajan
jälkeen tai joka selvästi ei kuulu käsiteltävään asiaan. Ehdotettu säännös vastaisi sisällöltään nykyistä hallintolainkäyttölain 79 §:n 1 momentin 3 kohtaa.
Momentin 5 kohdassa säädettäisiin muutoksenhausta järjestyssakon määräämistä koskevaan välipäätökseen. Järjestyssakosta säädettäisiin lain 62 §:ssä. Säännös vastaisi
sisällöltään nykyistä hallintolainkäyttölain 79 §:n 1 momentin 5 kohtaa, mutta siinä olisi
otettu huomioon järjestyksen turvaamista koskevaan sääntelyyn tehdyt muutokset.
Ehdotus vastaisi pääosin nykyistä hallintolainkäyttölain 79 §:n mukaista sääntelyä. Pykälässä ei kuitenkaan enää mainittaisi valittamista hallintotuomioistuimen päätöksestä,
jolla on annettu muutoksenhaunalaisen päätöksen täytäntöönpanoa koskeva määräys.
Hallintopäätöksen täytäntöönpanoa koskeviin hallintotuomioistuimen välipäätöksiin ei
lain 16 §:n 4 momentin mukaan saisi hakea muutosta valittamalla. Hallintotuomioistuimen päätös ei kuitenkaan estäisi asian saattamista uudelleen hallintotuomioistuimen
ratkaistavaksi, jos aikaisemman päätöksen perusteet muuttuvat.
Pykälän 3 momentin mukaan tässä pykälässä tarkoitetun valituksen tekeminen ei estä
välipäätöksen täytäntöönpanoa, ellei välipäätöksen tehnyt tai siitä tehtyä valitusta käsittelevä hallintotuomioistuin toisin päätä. Säännös vastaisi nykyistä hallintolainkäyttölain
79 §:n 2 momenttia.
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111 §. Valitusoikeuden rajoittaminen. Pykälässä olisi yleissäännös siitä, että valitusoikeutta voidaan rajoittaa säätämällä laissa erikseen valituskiellosta tai siitä, että valituksen saa tehdä vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Säännös olisi
luonteeltaan informatiivinen. Valitusoikeuden rajoittamisesta tulisi säätää erikseen lain
tasolla niin kuin nykyisinkin.
Säännös vastaisi nykyistä hallintolainkäyttölain 13 §:ää, mutta se koskisi valitusoikeuden rajoittamista vain silloin, kun kyse on muutoksenhausta hallintotuomioistuimen
antamaan päätökseen. Käytännössä valitusoikeuden rajoittaminen valituskiellolla tai
valitusluvalla liittyy tavallisimmin muutoksenhakuun hallinto-oikeuden päätöksestä
korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Valituskiellot hallintotuomioistuimen päätöksestä ylempään hallintotuomioistuimeen
ovat nykyisin poikkeuksellisia. Ne koskevat tavallisesti vain tiettyjä suppeasti rajattuja
asioita. Esimerkiksi yliopistolaissa (558/2009) säädetään, että hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee opiskelijaksi ottamista, opiskeluoikeuden menettämistä tai opiskelijan
kurinpitoa, ei saa hakea muutosta valittamalla. Vastaavan tyyppisiä tarkasti rajattuja
säännöksiä on muussakin lainsäädännössä.
Valitusluparajoitukset muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan
hallinto-oikeuteen ovat eräissä asiaryhmissä melko kattavia. Tällaisia laaja-alaisia säännöksiä valitusoikeuden rajoittamisesta valitusluvalla on nykyisin esimerkiksi veroja ja
maksuja, valtiontukia, ulkomaalaisasioita ja toimeentulotukea koskevassa lainsäädännössä. Lisäksi eri hallinnonaloilla on tarkasti rajattuja valituslupasäännöksiä, jotka koskevat vain tiettyjä asioita. Esimerkiksi lastensuojelulain mukaan muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätöksestä on luvanvaraista silloin, kun hallinto-oikeuden päätös koskee
kuntien välistä järjestämis- ja kustannusvastuuta.
112 §. Valitusluvan myöntämisen perusteet. Pykälässä säädettäisiin valitusluvan myöntämisen perusteista. Säännös koskisi vain korkeinta hallinto-oikeutta, sillä nykyisin valitusluparajoitus on hallintolainkäyttöasioissa käytössä vain muutoksenhaussa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Luvan myöntäminen ei olisi harkinnanvaraista, vaan lupa
myönnettäisiin, jos jokin momentissa mainittu valitusluvan myöntämisen peruste olisi
olemassa.
Pykälän 1 momentin mukaiset lupaperusteet olisivat samanlaiset kuin nykyisinkin. Momentti vastaisi muutenkin nykyistä hallintolainkäyttölain 13 §:n 2 momenttia.
Valituslupa myönnettäisiin ensinnäkin ennakkopäätösperusteella (1 kohta). Tällöin valitusoikeuden tarvetta arvioitaisiin lähinnä yleiseltä kannalta. Valituslupa myönnettäisiin,
jos asia on tarpeen saattaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, jotta asiasta
saadaan ratkaisukäytäntöä ohjaava ja yhtenäistävä ylimmän oikeusasteen ratkaisu.
Toisena valitusluvan myöntämisen perusteena olisi asiassa tapahtunut ilmeinen virhe (2
kohta). Valitusoikeuden tarvetta arvioitaisiin tällöin lähinnä asianosaisten kannalta. Kyseessä voisi olla ilmeinen asiavirhe tai sellainen menettelyvirhe, joka on voinut vaikuttaa asian ratkaisuun. Valitusluvan myöntämisen perusteena voisi olla muukin ilmeinen
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virhe kuin sellainen, jonka perusteella päätös voitaisiin ylimääräisessä muutoksenhaussa
purkaa tai poistaa.
Valituslupa myönnettäisiin myös muun painavan syyn perusteella (3 kohta). Tällainen
syy voisi olla esimerkiksi asian taloudellinen tai muu merkittävyys valittajan kannalta.
Tämä valituslupaperuste vastaisi oikeudenkäymiskaaren sääntelyä.
Ehdotettuja yleisiä valituslupaperusteita sovellettaisiin vain, jollei muussa laissa toisin
säädetä. Ehdotettu yleissäännös olisi lain 3 §:n mukaisesti toissijainen suhteessa muihin
valituslupasäännöksiin. Tällaisia muita valituslupasäännöksiä on esimerkiksi sosiaalihuoltolaissa, jonka 49 §:n 3 momentin mukaan toimeentulotuen antamista tai määrää
koskevassa asiassa voidaan valituslupa myöntää vain ennakkopäätösperusteella.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin mahdollisuudesta myöntää valituslupa myös osittain, jolloin se koskisi vain osaa hallinto-oikeuden päätöksestä. Ehdotus vastaa nykyistä
hallintolainkäyttölain 13 §:n 3 momentin säännöstä.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin siitä, että asiassa, jossa valitusoikeutta on rajoitettu
valituskiellolla tai valituksen luvanvaraisuudella, rajoitus koskee pääasiaan annetun
ratkaisun ohella myös sivuvaatimuksiin ja muihin liitännäisiin kysymyksiin annettuja
ratkaisuja. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeudenkäyntikulujen korvaamista, täytäntöönpanon kieltämistä ja todistajalle maksettavaa korvausta koskevat ratkaisut. Ehdotus vastaa
nykyistä hallintolainkäyttölain 13 §:n 4 momentin säännöstä.
113 §. Muiden säännösten soveltaminen. Pykälässä lueteltaisiin tämän lain säännökset,
joita muutoksenhaussa hallintotuomioistuimen päätöksiin sovellettaisiin tähän lukuun
sisältyvien säännösten lisäksi. Soveltamatta jäisivät säännökset, jotka koskevat vain
hallinto-oikeutta tai jotka eivät tulisi sovellettaviksi muutoksenhaussa toiseen oikeusasteeseen esimerkiksi sen vuoksi, että niissä on kyse muuna kuin valituksena vireille tulleen asian käsittelystä ensimmäisessä oikeusasteessa.
Näitä säännöksiä olisivat ensinnäkin 1 luvun yleiset säännökset. Luvussa säädettäisiin
muun muassa lainkäyttöasian vireillepanotavoista ja tuomarin esteellisyydestä.
Lain 3 luvun säännökset valituksen tekemisestä tulisivat sovellettaviksi muutoksenhaussa hallintotuomioistuimen päätöksiin lukuun ottamatta 23 §:ää, joka koskee oikaisuvaatimuksen vaikutusta valituksen sisältöön.
Lain 5 luku puhevallasta ja avustajan tai asiamiehen käyttämisestä tulisi kokonaisuudessaan sovellettavaksi muutoksenhaussa hallintotuomioistuimen päätöksiin. Kokonaisuudessaan sovellettaviksi tulisivat myös asian käsittelyä ja selvittämistä koskeva 6 luku,
suullista käsittelyä koskeva 7 luku sekä tiedoksiantoa koskeva 8 luku.
Lain 9 lukua hallintotuomioistuimen päätöksenteosta sovellettaisiin myös ylemmässä
muutoksenhakutuomioistuimessa lukuun ottamatta muun hallintolainkäyttöasian ratkaisua koskevaa 87 §:ää, hallinto-oikeuden turvaamismääräystä koskevaa 88 ja 89 §:ää
sekä valitusohjeen liittämistä koskevaa 94 §:ää.
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Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimen päätöksiin sovellettaisiin myös oikeudenkäyntikuluja koskevaa 10 lukua sekä päätöksen korjaamista ja täydentämistä koskevaa
11 lukua samalla tavoin kuin hallintopäätöstä koskevassa muutoksenhaussa.

13 luku
Ylimääräinen muutoksenhaku
Luvussa säädettäisiin niistä oikeussuojakeinoista, jotka ovat käytössä hallintopäätöksen
tultua lainvoimaiseksi. Verrattuna hallintolainkäyttölain mukaiseen sääntelyyn ylimääräisten oikeussuojakeinojen käyttöedellytyksiä täsmennettäisiin ja osin myös supistettaisiin.
Menetetyn määräajan palauttamisen asemesta laissa säädettäisiin uuden määräajan
myöntämisestä. Uusi määräaika voitaisiin myöntää ensisijaisesti muutoksenhakumenettelyn käynnistämiseksi hallintotuomioistuimessa tai tätä aikaisemmin oikaisuvaatimuksen esittämiseksi. Julkisista varoista myönnettävän avustuksen hakemista varten ei enää
myönnettäisi uutta määräaikaa. Oikeussuojakeinon käyttämiseksi hakemus olisi tehtävä
joko 30 päivän kuluessa laillisen esteen päättymisestä tai muutoin viimeistään kolmen
kuukauden kuluessa alkuperäisen määräajan päättymisestä. Viimeksi mainittu määräaika olisi lyhyempi kuin hallintolainkäyttölain mukainen yhden vuoden määräaika.
Kantelusta itsenäisenä ylimääräisenä muutoksenhakukeinona luovuttaisiin ja kanteluperusteet yhdistettäisiin purkuperusteisiin. Kuulemisvirheen perusteella purkua tulisi hakea kantelun tavoin kuuden kuukauden määräajassa.
Purun käyttöedellytyksiä supistettaisiin niissä tilanteissa, joissa purun hakijalla on vielä
jäljellä mahdollisuus hakea lainvoimaisen hallintopäätöksen korjaamista hallintolain tai
muun lain nojalla. Samoin purun käyttöedellytyksiä supistettaisiin samassa asiassa niin,
että purun hakeminen olisi mahdollista pääsääntöisesti vain kerran.
Kanteluperusteiden yhdistäminen purkuperusteisiin merkitsisi, että hallinto-oikeudet
eivät enää tämän lain mukaan olisi toimivaltaisia käsittelemään ylimääräistä muutoksenhakua.
114 §. Ylimääräiset muutoksenhakukeinot. Pykälässä säädettäisiin niistä ylimääräisistä
oikeussuojakeinoista, joilla lainvoimaisiksi tulleita hallintopäätöksiä voidaan muuttaa
tai kumota. Ylimääräisenä muutoksenhakukeinona pidettäisiin myös uuden määräajan
myöntämistä, joka kohdistuu lainvoimaiseksi tulleeseen hallintopäätökseen, mutta jossa
oikeussuojan hakijan ensisijainen vaatimus koskee säännönmukaisen muutoksenhakuajan palauttamista. Pykälässä ei enää mainittaisi ylimääräisenä muutoksenhakukeinona
kantelua, koska kanteluperusteet yhdistettäisiin purkuperusteisiin.
115 §. Uuden määräajan myöntäminen. Pykälässä säädettäisiin siitä, millä perusteilla
uusi määräaika voidaan myöntää. Näitä perusteita olisivat hallintolainkäyttölain 61 §:ää
vastaavalla tavalla laillinen este tai muu erittäin painava syy. Laillisesta esteestä säädettäisiin tämän lain 61 §:ssä. Laillista estettä ja muuta erityisen painavaa syytä tulisi tulkita samalla tavoin kuin aikaisemmassa oikeuskäytännössä.
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Pykälän mukaan korkein hallinto-oikeus voi myöntää uuden määräajan sille, joka ei ole
voinut laillisen esteen tai muun erittäin painavan syyn vuoksi määräajassa hakea muutosta hallintopäätökseen tai ryhtyä muuhun vastaavaan menettelyyn hallintomenettelyssä. Viimeksi mainittu tarkoittaisi esimerkiksi tilannetta, jossa muutoksenhakija ei ole
voinut saattaa asiaansa tuomioistuimen käsiteltäväksi sen vuoksi, että hän ei ole voinut
hakea määräajassa oikaisua tehtyyn hallintopäätökseen. Käytännössä tämä tarkoittaisi
niitä tilanteita, joissa lainsäädännössä on erikseen säädetty, että muutoksenhakuun hallinto-oikeudessa on oikeutettu vain sellainen muutoksenhakija, joka on tehnyt määräajassa oikaisuvaatimuksen hallintoviranomaiselle.
Hallintolainkäyttölain 61 §:stä poiketen määräaikaa ei voitaisi enää palauttaa siinä tarkoituksessa, että hakija panisi vireille rahasuoritusta julkisista varoista tarkoittavan hakemuksen. Käytännössä tällaisia hakemuksia ei ole viime vuosina tehty. Lisäksi julkiset
tuet on säännelty niin tarkoin, että tällaisen ylimääräisen kansallisen oikeussuojakeinon
käyttöä voitaisiin pitää ongelmallisena suhteessa tukijärjestelmien perusteisiin, jotka
ovat yleensä EU-oikeudellisia.
Menetetyn määräajan palauttamisesta aikanaan säädettäessä (HE 165/1965 vp) julkisia
varoja koskevan hakemusajan palauttamista pidettiin perusteltuna lähinnä yleisistä kohtuussyistä. Samassa hallituksen esityksessä korostettiin, että oikeudenkäymiskaaresta
johdetut säädösehdotukset tarkoittivat ensisijaisesti vain muutoksenhakua ja muita oikeudenkäyntimenettelyyn liittyviä prosessuaalisia määräaikoja. Nyt kysymyksessä olevassa esityksessä palataan tähän perusajatukseen sillä tarkennuksella, että muut määräajat ovat vastaavia kuin varsinaiset muutoksenhakua koskevat määräajat.
Hallintolainkäyttömenettelyssä ei yleensä ole ajateltavissa, että tuomioistuimen määräämiä asian käsittelyn turvaavia määräaikoja voitaisiin erikseen palauttaa. Tuomioistuimen on perusteltua voida saattaa päätökseen esimerkiksi sellaisen asian käsittely,
jossa valitus on puutteellinen eikä valittaja hänelle varatusta täydennysmahdollisuudesta
huolimatta toimita tuomioistuimelle selvitystä valitusoikeudestaan tai muusta asian käsittelyn edellytyksiin kuuluvasta seikasta. Jos tällaisen asian käsittelyn kuluessa valittaja
tuo ilmi, että hän on viivästynyt jostain syystä pyydetyn selvityksen hankkimisessa,
tämä riittää oikeussuojakeinoksi ja tuomioistuimen harkintaan jää, kuinka kauan valittajan toimittamaa lisäselvitystä yksittäisessä tapauksessa odotetaan. Muodollisesti käsiteltävä uuden määräajan pyyntö pitkittäisi entisestään asian käsittelyä.
Edellä mainituista syistä on tarpeen täsmentää, että palautettavat määräajat liittyvät
yleensä prosessin vireille panemiseen, eivät sen kestäessä erikseen tuomioistuimen toimesta määriteltyihin määräaikoihin. Mainitusta syystä laista poistetaan myös liian yleisluontoisena menetetyn määräajan palauttamismahdollisuus, joka on hallintolainkäyttölain 61 §:n 3 kohdan mukaan kohdistunut muuhun toimenpiteeseen ryhtymiseen hallintomenettelyssä.
116 §. Uuden määräajan hakeminen. Pykälässä säädettäisiin oikeuskäytännössä vakiintuneiden kantojen mukaisesti siitä, kenellä on oikeus hakea uutta määräaikaa. Lisäksi
pykälässä säädettäisiin hakemuksesta ja sen sisällöstä sekä hakemuksen tekemisen määräajasta.
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Pykälän 1 momentin mukaan uutta määräaikaa saisi hakea se, jonka käytettävissä alkuperäinen määräaika on ollut. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että uuden määräajan hakija
on sellainen taho, jolla olisi normaalisti asiassa muutoksenhakuoikeus. Pykälässä ei rajattaisi tätä oikeussuojakeinoa yksityisten asianosaisten käytössä olevaksi, vaikka käytännössä menetetyn määräajan palauttamista ovat hakeneetkin yksityiset asianosaiset.
Pykälän 2 momentin mukaan hakemus tulisi tehdä kirjallisesti, mikä tarkoittaa myös
sähköisesti tehtyä hakemusta. Hakemuksessa tulisi yksilöidä, mitä määräaikaa hakemus
koskee. Lisäksi hakemuksessa olisi esitettävä selvitystä siitä, mihin perusteeseen hakemus perustuu. Hakijan, joka vetoaa lailliseen esteeseen, on siten esitettävä selvitystä
tuon esteen laadusta ja kestosta. Vastaavasti muunlaiseen syyhyn vetoavan on tehtävä
selkoa tuosta syystä ja millä tavoin se on estänyt häntä hakemusta muutosta. Tällaisen
selvityksen esittäminen voi edellyttää asiakirjojen toimittamista tuomioistuimelle, joten
momentin mukaan hakemukseen on samalla liitettävä hakemuksen perusteena olevat
asiakirjat. Tyypillisesti asiakirja voi olla esimerkiksi lääkärintodistus.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin hakemuksen määräajasta. Jos hakemus perustuu
hakijalla olleeseen lailliseen esteeseen, hakemus on tehtävä hallintolainkäyttölain 62 §:n
2 momenttia vastaten 30 päivän kuluessa esteen lakkaamisesta. Muutoin uuden määräajan myöntämistä olisi haettava kolmen kuukauden määräajassa, joka laskettaisiin alkuperäisen määräajan päättymisestä. Tämä määräaika poikkeaa hallintolainkäyttölain 62
§:n 3 momentista, jonka mukaan vastaava määräaika on ollut vuosi. Vuoden mittaista
määräaikaa voidaan pitää nykyoloissa liian pitkänä.
Jos asiaa ei voida käsitellä määräajan palauttamista koskevana, lainvoimaiseksi jääneeseen hallintopäätökseen voidaan kohdistaa yleensä hallintolain mukainen korjausvaatimus ja jollei tämä johda tulokseen, siihen voidaan hakea myös purkua. Määräajan palauttamishakemusten määräaikaa ei siten ole syytä pitää tarpeettoman pitkänä.
Momentin mukaan erityisistä syistä määräaika voitaisiin kuitenkin myöntää vielä edellä
mainitun ajan jälkeenkin. Viimeksi mainittu säännös vastaa hallintolainkäyttölain 62 §:n
3 momentin viimeistä virkettä ja sen soveltamisala on tarkoitettu samaksi kuin hallintolainkäyttölakia koskevassa oikeuskäytännössä.
117 §. Päätös uuden määräajan myöntämisestä. Pykälässä säädettäisiin sellaisen päätöksen sisällöstä, jolla hakijalle myönnetään tässä laissa tarkoitettu uusi määräaika. Ehdotettu säännös vastaa oikeuskäytännössä muodostunutta vakiintunutta menettelytapaa.
Pykälän mukaan päätöksessä, jolla uusi määräaika myönnetään, on samalla määrättävä,
miten hakijan on asiassa meneteltävä. Pykälän mukaan palautettu uusi määräaika alkaa
kulua sitä koskevan päätöksen tiedoksi saamisesta. Oikeudelliselta luonteeltaan uuden
määräajan myöntämispäätös on sellainen, että sen voidaan katsoa edellyttävän todisteellista tiedoksiantoa vastaanottajalleen.
Käytännössä myönteisessä päätöksessä todettaisiin, että hakija ei ole voinut laillisen
esteen tai muun erityisen painavan syyn vuoksi hakea muutosta tai saattaa asiaa hallintomenettelyssä oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi määräajassa. Tämän jälkeen päätöksessä ohjattaisiin hakijaa tekemään kysymyksessä oleva oikeussuojavaateensa toimival-
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taiselle viranomaiselle tai tuomioistuimelle päätöksessä tarkemmin määritellyssä määräajassa, joka alkaa kulumaan tämän päätöksen tiedoksi saamisesta. Laissa ei määriteltäisi tarkemmin, mikä määräaika hakijalla on käytettävissään. Lähtökohtana tulisi kuitenkin pitää sitä, että uusi määräaika olisi pituudeltaan vastaava kuin asiassa käytettävissä ollut määräaika. Näin menetellen uuden määräajan palauttamisesta ei muodostuisi
menettelyä, jota pyrittäisiin käyttämään normaalin valitusajan pidentämiseksi ja kuormittamaan siten tarpeettomasti tuomioistuimia.
Uuden määräajan myöntämispäätös ei ole oikeudelliselta luonteeltaan velvoittava siinä
mielessä, että valittaja olisi velvollinen hakemaan muutosta tai tekemään oikaisuvaatimuksen. Jos hakija kuitenkin laiminlyö päätöksen velvoitteiden noudattamisen, hän
menettää muutoksenhakuoikeutensa.
Tilanteessa, jossa asia on jo valituksena vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa, uuden määräajan myöntämisharkinta voitaisiin yhdistää käytännössä pääasian ratkaisuun.
Koska muutoksenhaku kohdistuu tuolloin lainvoimaiseksi jo tulleeseen hallintopäätökseen, päätöksessä on syytä erikseen todeta, että tuomioistuimessa vireille tullut asia on
tullut tutkituksi säännönmukaisena muutoksenhakuna sen vuoksi, että valittajalle on
palautettu säännönmukaista muutoksenhakua varten määräaika. Mainittu edellyttää, että
valittaja esittää asiassaan vastaavan selvityksen kuin edellä on todettu. Muussa tapauksessa pääasia on jätettävä tutkimatta myöhästyneenä.
118 §. Lainvoimaisen päätöksen purkaminen. Pykälässä säädettäisiin sekä lainvoimaisen päätöksen purkuedellytyksistä (1 ja 2 momentti) että purkukynnyksestä (3 momentti). Kantelun poistamisen vuoksi purkuperusteisiin yhdistettäisiin nykyisin hallintolainkäyttölain 59 §:n 1 momentissa mainitut kanteluperusteet, joita ovat kuulemisvirhe ja
muu menettelyvirhe sekä päätöksen epäselvyys ja puutteellisuus.
Näistä aikaisemmista kanteluperusteista kuulemisvirheeseen kytkettäisiin sama määräaika kuin kantelussakin, mikä tarkoittaa, että purkua tällä perusteella tulisi hakea kuuden kuukauden määräajassa. Tästä määräajasta säädettäisiin 120 §:n 2 momentin jälkimmäisessä virkkeessä. Sen sijaan muihin entisiin kanteluperusteisiin sovellettaisiin
purun viiden vuoden määräaikaa 120 §:n 2 momentin ensimmäisen virkkeen perusteella. Siinä tapauksessa, että purkuhakemus perustuu päätöksen epäselvyyteen, on mahdollista, että epäselvyys paljastuu vasta myöhemmin vaikkapa jonkin samaan asian liittyvän muun päätöksenteon yhteydessä. Tuolloin pidempi viiden vuoden määräaika vastaa
paremmin päätöksen jo aikaisemmin tiedokseen saaneen oikeussuojatarpeita. Sen sijaan
kuulemisvirheperusteella lyhyempi määräaika on perusteltu siitä syystä, että kuulemisvirheet eivät jää piilevästi vaikuttamaan asiassa.
Pykälän 1 momentin mukaan korkein hallinto-oikeus voi purkaa hallintoasiassa tehdyn
lainvoimaisen päätöksen ensinnäkin sillä perusteella, että asianosaiselle ei ole annettu
oikeutta tulla kuulluksi tai asian käsittelyssä on tapahtunut muu menettelyvirhe (1 kohta). Pykälän 2 momentin mukaan lisäedellytyksenä on, että tällainen virhe on voinut
olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Kuulemisvirheen perusteella purkua olisi haettava
nopeammin kuin muun menettelyvirheen perusteella, kuten edellä on jo selostettu.
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Hallintolainkäyttölain 59 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan päätös voidaan tehdyn kantelun johdosta poistaa, jos sille, jota asia koskee, ei ole varattu tilaisuutta tulla kuulluksi
ja päätös loukkaa hänen oikeuttaan. Koska kuulemisvirheperuste yhdistettäisiin nyt
muihin purkuperusteisiin, purkuperusteeseen myös tällä virheperusteella haettuna sovellettaisiin samaa vaatimusta virheen olennaisesta vaikutuksesta päätökseen kuin hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisia purkuperusteita (menettelyvirhe, ilmeisesti väärä lain soveltaminen tai erehdys) aikaisemmin sovellettaessa.
Virheen olennaisuutta harkittaessa on joka tapauksessa otettava huomioon virheen laatu.
Näin ollen virheen olennaisuuden vaatimuksen ei voida sanoa poikkeavan konkreettisessa soveltamistilanteessa aikaisemmasta kanteluperusteeseen liittyneestä oikeudenloukkausedellytyksestä. Lainkäytön yhdenmukaisuuden kannalta ei myöskään voida
pitää tarkoituksenmukaisena ratkaisuna sitä, että kuulemisvirheeseen purkuperusteena ei
liittyisi mitään virheen laatua ja vaikutusta koskevaa harkintaa tai että tuo harkinta muotoiltaisiin eri tavoin.
Momentin 2 kohdan perusteella purkuperusteena on se, että purettavaksi haettu päätös
perustuu tosiseikkojen virheelliseen arviointiin. Pykälän 2 momentin mukaan myös tätä
purkuperustetta arvioitaessa on otettava huomioon, onko virheellinen arviointi voinut
olennaisesti vaikuttaa päätökseen. Käytännössä viimeksi mainittu lisäedellytys tarkoittaa sitä, että purkuperustetta ei muodostu vähäisestä tosiseikkoja koskevasta arviointivirheestä, jolla ei ole ollut vaikutusta päätöksen lopputulokseen.
Purkuperusteena ei enää mainittaisi erikseen erehdystä. Tosiseikkojen virheellisestä
arvioinnista voisi olla kysymys ensinnäkin siinä tapauksessa, että tuomioistuimelle on
toimitettu sinänsä oikeat tiedot, mutta tuomioistuin tekee näistä tosiseikoista jostain
syystä virheellisen päätelmän. Purkuperuste voisi tarkoittaa myös tapausta, jossa tuomioistuimen virheellinen päätelmä johtuu toimitettujen tietojen virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai paikkaansa pitämättömyydestä. Kirjallisessa prosessissa tuomioistuimella ei ole aina mahdollisuutta havaita olennaisen tiedon puuttumista tai esitetyn
tiedon virheellisyyttä, jos kukaan prosessin osapuolista ei kiinnitä siihen huomiota.
Momentin 3 kohdan mukaan purkuperusteena on se, että päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen. Samoin kuin edellä, purkuperusteen edellytetään 2 momentissa
ilmaistuin tavoin vaikuttaneen olennaisesti päätökseen. Kohdassa ei säädettäisi tarkemmin siitä, mitä ilmeisen väärä lain soveltaminen tarkoittaa. Kohta vastaa sisällöltään
hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin 2 kohtaa. Näin ollen tulkinnassa on edelleenkin merkitystä hallintolainkäyttölain aikaisella oikeuskäytännöllä.
Euroopan unionin oikeuden ja kansainvälisen oikeuden velvoitteiden vastaista laintulkintaa arvioitaisiin samoin kuin kansallista laintulkintaa. Käytännössä unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen langettavat tuomiot yleensä osoittavat,
että kansallinen laintulkinta on ollut kohdassa tarkoitetulla tavalla virheellistä. Mainitusta lähtökohdasta ei kuitenkaan seuraa, että tällainen päätös olisi välttämättä purettava.
Kokonaisharkinnassa merkitystä on myös pykälän 3 momentissa tarkoitetulla purkukynnyksellä. Purkukynnyksen merkitystä harkinnassa osoittavat esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätökset KHO 2010:44 ja 2010:45. EU-oikeudellisissa kysymyksissä purun edellytyksiä ja purkukynnystä on arvioitava suhteessa unionin
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oikeuden mukaisiin tehokkuus- ja vastavuoroisuusperiaatteeseen sekä oikeusvarmuusperiaatteeseen.
Momentin 4 kohdan mukaan purkuperuste voi muodostua myös asiaan tulleesta uudesta
selvityksestä, jonka esittäminen aikanaan ei ole johtunut purun hakijan omasta toiminnasta. Purkuperusteeseen liittyy harkinta, olisiko tällainen selvitys voinut olennaisesti
vaikuttaa asiaan. Mainittu purkuperuste vastaa hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin
3 kohtaa.
Momentin 5 kohdassa säädetään viimeisestä purkuperusteesta, joka on aikaisemmin
ollut yksi kanteluperusteista. Mainitun purkuperusteen mukaan päätös voidaan purkaa
silloin, jos päätös on niin epäselvä tai puutteellinen, ettei siitä käy ilmi, miten asia ratkaistu.
Päätös voi muodostua purkuperusteessa tarkoitetulla tavalla epäselväksi tai puutteelliseksi esimerkiksi siitä syystä, että päätöksen perusteluja muutetaan viime hetkellä, jolloin päätöslauselma ja perustelut eivät vastaa toisiaan. Päätöksestä ei tuolloin käy ilmi,
onko asia ratkaistu päätöslauselmassa tarkoitetulla tavalla vaiko ei.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin hallintolainkäyttölain 63 §:n 2 momentin kanssa
samansisältöisesti niin sanotusta purkukynnyksestä. Purkuasiassa purkuperusteen toteamisen jälkeen ratkaistavaksi tulee, puretaanko päätöstä kuitenkaan. Tuossa harkinnassa otetaan huomioon sekä yksityiset että yleiset edut. Jos harkinnassa sen sijaan päädytään siihen, että mitään purkuperustetta ei ole olemassa, tuolloin purkukynnystäkään
ei ole tarpeen erikseen harkita.
119 §. Purkuhakemus. Pykälässä säädettäisiin oikeuskäytäntöä vastaavasti siitä, kuka
saa hakea hallintopäätökseen purkua. Lisäksi pykälässä todettaisiin, että korkeimmalla
hallinto-oikeudella on mahdollisuus päättää päätöksen purkamisesta myös omasta aloitteestaan tietyissä tilanteissa. Pykälässä tehtäisiin vielä uudentyyppinen rajaus, joka rajoittaa monenkertaista purun hakemista samassa asiassa.
Pykälän 1 momentin mukaan purkua on oikeutettu hakemaan sellainen asianosainen,
jolla olisi muutoksenhakuoikeus asiassa, jos sitä käsiteltäisiin säännönmukaisena muutoksenhakuna. Vastaavalla tavalla myös muutoksenhakuun oikeutetulla viranomaisella
olisi oikeus hakea purkua. Lopuksi momentissa mainittaisiin purun hakijoina ylimmät
laillisuusvalvojat, valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Ylimpien laillisuusvalvojin toimivaltuuksista säädetään tarkemmin erikseen heitä koskevissa
laeissa. Näihin toimivaltuuksiin kuuluu myös purun hakeminen. Käytännössä ylimmät
laillisuusvalvojat käyttävät toimivaltuuksiaan harvoin.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin purun suhteesta perustevalitukseen. Uutena seikkana huomioon otettaisiin se, onko purun hakijan käytettävissä vielä jokin muu lainvoimaiseen hallintopäätökseen kohdistuva oikeussuojakeino. Tällainen oikeussuojakeino
on erityisesti hallintolain 50 §:ssä tarkoitettu asiavirheen korjaaminen.
Perusteita tällaiselle eri oikeussuojakeinojen välisen käytön selventämiselle on erityisesti sen vuoksi, että hallintolain 50 §:n 1 momentin mukaan asiavirheen korjaamisen edel-
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lytykset vastaavat pitkälti purun perusteita. Hallintolain 50 §:n 1 momentin mukaan
päätös voidaan korjata, jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisen väärään lain soveltamiseen taikka päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe. Menettelyllisesti päätöksen korjaamiseen suostuminen merkitsee,
että päätöksen tehnyt hallintoviranomainen poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaisee
asian uudestaan. Myönteisessä tapauksessa lopputulos on siten myös sama kuin jos päätös purettaisiin, mutta menettely on huomattavasti purkumenettelyä yksinkertaisempaa.
Perustevalituksesta säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa
(706/2007, jäljempänä VeroTpL), joka tuli voimaan vuoden 2008 alusta. Lailla kumottiin aikaisemmin voimassa ollut verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annettu
laki (367/1961) muutoksineen. Perustevalitusta voidaan luonnehtia laajuudeltaan normaalia muutoksenhakukeinoa vastaavaksi oikeussuojakeinoksi, jolla voidaan hakea
muutosta vielä silloinkin, kun säännönmukainen muutoksenhakuaika on päättynyt eikä
määrätty tai maksuunpantu vero tai julkinen maksu ole toisaalta vielä vanhentunut.
Perustevalitus tarkoitettiin alun perin veron tai maksun perustetta koskevaksi säännönmukaista valitusta täydentäväksi muutoksenhakukeinoksi. Erityistä merkitystä perustevalituksella on ollut silloin, kun viranomainen on yksipuolisella toimenpiteellä määrännyt tai maksuunpannut saamisen ilman, että asiassa olisi tehty valituskelpoista päätöstä.
Veroasioissa perustevalitus on menettänyt käytännön merkitystään, koska verotusmenettelystä annetun (1558/1995) mukaan säännönmukainen valitusaika on viisi vuotta
verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Verotuksessa perustevalituksella on
merkitystä lähinnä silloin, kun säännönmukaisen verotuksen päättymisen jälkeen on
toimitettu verotusmenettelystä annetun lain 57 §:n mukaisesti jälkiverotus tai tehty mainitun lain 56 §:n 4 momentin perusteella veronoikaisupäätös verovelvollisen vahingoksi. Tällöin säännönmukainen valitusaika päättyy perustevalitusaikaa aikaisemmin.
Vaikka perustevalituksen käyttö tulee yleensä ajankohtaisesti ulosottovaiheessa, valitusta ei ole sidottu täytäntöönpanoon. Perustevalitus on siten erillinen oikeussuojakeino
suhteessa ulosottokaaressa (705/2007) säädettyyn ulosottovalitukseen. Ulosottovalituksena pidetään valitusta, jossa väitetään vero jo maksetuksi tai ettei veroa olisi saanut
enää periä. Perustevalitus kohdistuu puolestaan saatavan määräämisessä tai maksuunpanossa tapahtuneeseen virheeseen.
Arvonlisäverolain (1501/1993) 193 §:n 4 momentissa, valmisteverotuslain (1469/1994)
45 §:n 5 momentissa (1073/2003) ja autoverolain (1482/1994) 70 §:n (267/2008) 6
momentissa perustevalituksen käyttö on nimenomaisesti suljettu pois, joten perustevalitusmahdollisuus koskee muita veromuotoja.
VeroTpL 9 §:n 1 momentin mukaan perustevalituksen saa tehdä se, joka katsoo, että
julkinen saatava on määrätty tai maksuunpantu virheellisesti. Aikaisemman lain mukaisessa oikeuskäytännössä on katsottu, että veroasiamiehellä ei ole oikeutta tehdä perustevalitusta (KHO 1986 taltio 2596).
VeroTpL:ssa tai sen esitöissä ei ole määritelty yksiselitteistä määräaikaa perustevalituksen tekemiselle. Perustevalituksen määräaikaa ei ole sidottu tiettyyn verovuoteen vaan
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siihen, milloin julkinen saatava (vero tai maksu) on määrätty tai maksuunpantu. Pääsääntöisesti perustevalitusaika alkaa veron määräämistä tai maksuunpanoa seuraavan
vuoden alusta lukien ja valitusaika on viisi vuotta.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin uudesta purun rajoituksesta. Momentin mukaan samassa asiassa saadaan hakea purkua vain kerran. Samassa asiassa tehtyä uutta purkuhakemusta ei oteta tutkittavaksi, jollei asiaa ole erityisen painavasta syystä tarpeen käsitellä uudestaan.
Rajoitusta ei ole muotoiltu siten, että perättäisten purkuhakemusten käsiteltäväksi ottaminen perustuisi siihen, onko uudessa purkuhakemuksessa esitetty muita purkuperusteita kuin aikaisemmin tai uutta selvitystä. Käytännössä purkua haetaan uudestaan sekä
samansisältöisillä kirjelmillä että kirjelmillä, joissa purkuperusteita esitetään lisää tai
niitä täsmennetään esittämällä muulla tavoin selvitystä. Sitä seikkaa, haetaanko purkua
samassa asiassa, ei siten ratkaistaisi pelkästään sillä perusteella, miten purkuhakemuksessa purkuperusteet on esitetty.
Asian samuutta arvioitaisiin pitäen lähtökohtana sitä, että purkuhakemus kohdistuu
asiasisältöisesti samaan päätökseen kuin aikaisemmin. Koska hallintolainkäytössä asian
elinkaari muodostuu yleensä hallintomenettelyssä tehdystä päätöksestä, tämän jälkeen
valituksen johdosta tehdystä hallintotuomioistuimen tai muun hallintolainkäyttöelimen
ratkaisusta ja viimeisessä asteessa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta, säännöstä
ei ole tarkoitettu sovellettavaksi myöskään sillä tavoin, että jokaiseen tämän asian käsittelyn kuluessa tehtyyn ratkaisuun olisi välttämättä mahdollista hakea purkua. Näin ollen, jos hallintoasiassa tehty päätös on tullut lainvoimaiseksi korkeimman hallintooikeuden antaman päätöksen jälkeen, purun hakija purkuintressi kohdistuu yleensä siihen hallintopäätökseen, jolla hänen asiansa on ratkaistu. Asiaa ei muuta toiseksi se, että
hän hakee purkua hallintotuomioistuimen tai korkeimman hallinto-oikeuden valituksen
hylkäävään päätökseen.
Säännös purun haun rajoittamisesta samassa asiassa yhteen kertaan tarkoittaisi prosessuaalisesti sitä, että samassa asiassa tehty toinen purkuhakemus voitaisiin jättää tutkimatta. Purun haun rajoittamista yhteen kertaan ei säännöksenä kuitenkaan ole muotoiltu
siten, että muotoilu estäisi tuomioistuinta harkitsemasta asiaa uudestaan, joten myös
toinen purkuhakemus voi menestyä, jos ensimmäisen purkuhakemuksen hylkääminen
havaitaan virheelliseksi ja hakijan oikeussuoja vaatii asiantilan korjaamista tämän oikeussuojakeinon mahdollistamalla tavalla.
Pykälän 4 momentin mukaan korkein hallinto-oikeus voi omasta aloitteestaan purkaa
vireillä olevan asian yhteydessä siihen liittyvän päätöksen ilman hakemusta. Tästä toimivaltuudesta on aikaisemmin säädetty hallintolainkäyttölain 64 §:n 1 momentin jälkimmäisessä virkkeessä lähes vastaavalla tavalla muotoiltuna. Käytännössä purun käyttö viran puolesta edellyttää sitä, että vireillä olevaa toista asiaa ei voida ratkaista purkamatta tuota toista päätöstä. Purku viran puolesta edellyttää siten asioiden välillä erityisen voimakasta liityntää.
120 §. Purkuhakemuksen määräaika. Pykälässä säädettäisiin purkuhakemuksen sisällöstä ja purkuhakemuksen määräajasta.
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Pykälän 1 momentin mukaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtävä purkuhakemus
edellyttää kirjallista muotoa. Kirjallisen muodon täyttää myös sähköisesti toimitettu
hakemus. Hakemuksessa on ilmoitettava vaatimus sekä sen perusteet. Hakemukseen on
liitettävä päätös, jota hakemus koskee. Lisäksi hakemukseen on liitettävä ne asiakirjat,
joihin hakija vetoaa hakemuksensa perusteena.
Pykälän 2 momentin mukaan purkua on haettava viiden vuoden määräajassa, joka alkaa
siitä ajankohdasta, jolloin purettavaksi haettu päätös on saanut lainvoiman. Määräaika
vastaa hallintolainkäyttölain 64 §:n 2 momentissa säädettyä.
Kuulemisvirheperusteella tehtävässä purkuhakemuksessa määräaika olisi kuusi kuukautta siitä, kun hakija sai tiedon päätöksestä. Kuulemisvirhe on luonteeltaan karkea
menettelyvirhe, joten tällaisessa asiassa kaikkien osapuolten etu on, että asia saatetaan
ylimääräisenä muutoksenhakuna mahdollisimman pian käsiteltäväksi.
Kuulemisvirhetapauksessa hakija ei ole välttämättä lainkaan tietoinen hänen oikeuttaan,
etuaan tai velvollisuuttaan koskevasta päätöksestä, joten hakijan muutoksenhakumahdollisuuksien kannalta tilannetta voidaan arvioida usein myös sillä tavoin, että muutoksenhakuaikakaan ei ole kulunut hakijan osalta, kun hänelle ei ole toimitettu päätöstä
valitusajan katkaisevalla tavalla. Purkuhakemus voi siten tulla käsiteltäväksi myös
säännönmukaisena muutoksenhakuna, jos muutoksenhakuaika ei ole alkanut lainkaan
kulua.
Pykälän 3 momentin mukaan edellä mainituista määräajoista voidaan poiketa erityisen
painavista syistä. Säännös vastaa tältä osin hallintolainkäyttölain 64 §:n 2 momentin
viimeistä virkettä.
121 §. Purkuasiassa annettava päätös. Pykälässä säädettäisiin oikeuskäytäntöä vastaavasti, mitä purkuhakemukseen suostuminen merkitsee.
Pykälän mukaan päätös voidaan ensinnäkin purkaa kokonaan tai osaksi. Päätöksen purkaminen voi samalla merkitä sitä, että korkein hallinto-oikeus siirtää tai palauttaa asian
toimivaltaiselle tuomioistuimelle tai hallintoviranomaiselle asian uudelleen käsittelyä
varten.
Lopputulos riippuu olennaisesti siitä, minkä sisältöinen purettava päätös on ollut. Jos
purettavan päätöksen mukaan hakijalle ei ole esimerkiksi myönnetty hänen hakemaansa
etuutta, asian käsittelyä tulisi purun jälkeen jatkaa siitä, mihin se oli jäänyt ennen lainvastaiseksi todettua päätöstä. Vastaavasti jos purun hakija on virheellisesti velvoitettu
johonkin suoritukseen, purkuun suostuminen saattaa yksinkertaisesti merkitä vain virheellisen velvoittavan päätöksen poistamista sekä jo perittyjen suoritusten palauttamista.
Virheellinen päätös voi merkitä samalla, että hakijan oikeudenkäyntikuluja määrätään
korvattaviksi.
Purkuun suostumisen jälkeen asiassa voidaan tehdä uusi valituskelpoinen hallintopäätös, joten asian käsittely voi jatkua purun jälkeen eri muodoissa. Purkuasiassa tehtyyn
päätökseen ei luonnollisestikaan voi hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin.
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Koska purkuasiaan sovellettaisiin 122 §:n mukaan muutoin valitusta koskevia säännöksiä, tämä merkitsee sitä, että purkuasiassa voidaan tehdä myös prosessuaalinen ratkaisu,
eli jättää purkuhakemus tutkimatta puuttuvan purkupuhevallan vuoksi tai sen vuoksi,
että purettavaksi haettu päätös ei ole tässä laissa tarkoitettu päätös taikka päätöstä ei
voida pitää muutoin purkukelpoisena. Purkukelpoisuutta ja purkupuhevaltaa voidaan
arvioida siten aikaisemman käytännön mukaisesti vastaavalla tavalla kuin valituskelpoisuutta ja valitusoikeutta.
122 §. Valitusta koskevien säännösten soveltaminen. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin
yleisenä viittaussäännöksenä, että tässä luvussa säädettyyn menettelyyn sovelletaan
muutoin, mitä tässä laissa säädetään valituksesta.
Käytännössä tämä tarkoittaa muun ohella sitä, että tuomioistuimella on asiaa käsitellessään mahdollisuus antaa täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä sekä myös määrätä oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta. Asiaa käsiteltäessä voidaan järjestää
suullinen käsittely, pitää katselmus ja muutoinkin käsitellä asian eri osapuolia samalla
tavoin kuin säännönmukaista muutoksenhakua käsiteltäessä.
Ylimääräisiin muutoksenhakukeinoihin liittyvä suurempi harkinnanvaraisuus tarkoittaa
samalla sitä, että tuomioistuimella ei ole vastaavaa velvollisuutta pyytää osapuolilta
kannanottoja asian käsittelyn kuluessa. Perusteeton purkuhakemus voidaan hylätä ilman
kuulemistoimia ja sama koskee myös hakemusta uudesta määräajasta. Kuten edellä on
jo selostettu, tuomioistuin voi myös jättää purkuhakemuksen tutkimatta tilanteessa, jossa purku kohdistuu uudestaan samaan asiaan. Tuolloinkaan tuomioistuimella ei ole velvoitetta ryhtyä osapuolten kuulemistoimiin. Mahdollisuudesta jättää kuulemistoimet
suorittamatta säädettäisiin selvyyden vuoksi pykälän 2 momentissa.

14 Luku
Voimaantulo
Luvussa säädettäisiin lain voimaantulosta ja siirtymävaiheessa sovellettavista säännöksistä sekä siitä, että muussa lainsäädännössä olevat viittaukset hallintolainkäyttölakiin
tarkoittaisivat tämän lain tultua voimaan viittausta tähän lakiin.1
123 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentissa olisi tavanomainen voimaantulosäännös.
Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, että ehdotetulla lailla kumotaan vuonna 1996
voimaan tullut hallintolainkäyttölaki.
124 §. Siirtymäsäännös. Pykälässä säädettäisiin sovellettavasta lainsäädännöstä siirtymävaiheessa. Lähtökohtana olisi 1 momentin mukaisesti, että uutta lakia sovellettaisiin
muutoksenhaussa lain voimaantulon jälkeen tehtyyn hallintoviranomaisen tai hallintotuomioistuimen päätökseen. Uusia säännöksiä sovellettaisiin myös muuhun hallinto-

1

Alustava luettelo näistä laeista ja asetuksista sisältyy tämän mietinnön liitteeseen. Liitteeseen sisältyy
myös alustava luettelo muutettavista laeista, joissa viitataan yhteen tai useampaan hallintolainkäyttölain
pykälään tai lukuun, sekä alustava luettelo muutettavista laeista ja asetuksista, joissa viitataan hallintolainkäyttölailla kumottuun lakiin muutoksenhausta hallintoasioissa. (154/1950)
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lainkäyttöasiaan, joka pannaan vireille hallintotuomioistuimessa tämän lain tultua voimaan.
Sen sijaan hallintotuomioistuimissa tai hallintoviranomaisessa tämän lain voimaantullessa vireillä olevien hallintolainkäyttöasioiden käsittelyssä sovellettaisiin 2 momentin
mukaisesti tämän lain voimaantullessa voimassa olevan hallintolainkäyttölain säännöksiä. Tiedoksiantoa koskevia uuden lain 8 luvun säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin hallintotuomioistuinten päätösten ja muiden asiakirjojen tiedoksiannossa välittömästi tämän lain voimaantulosta lähtien.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin ensinnäkin siitä, että muutoksenhaussa 2 momentissa tarkoitettuun hallintotuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan
uutta lakia. Momentissa säädettäisiin myös hallintolainkäyttölain soveltamisesta silloin,
kun muutosta haetaan valittamalla päätökseen, joka on annettu ylimääräistä muutoksenhakua koskevassa hallintolainkäyttölain 11 luvussa tarkoitetussa kanteluasiassa. Lisäksi
säädettäisiin siitä, että hallintotuomioistuimelle palautetun asian käsittelyssä sovellettaisiin uusia säännöksiä.
125 §. Aiemmat viittaussäännökset. Pykälässä säädettäisiin siitä, että muussa laissa tai
asetuksessa oleva yleisviittaus hallintolainkäyttölakiin tarkoittaisi tämän lain tultua voimaan viittausta tähän lakiin.

1.2

Hallinto-oikeuslaki

3 §. Hallinto-oikeuden toimivalta. Pykälään sisältyvä viittaus hallintolainkäyttölakiin
muutettaisiin viittaukseksi lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa.
12 §. Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus. Uuteen lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ehdotetaan sisällytettäväksi säännökset suullisesta valmistelusta (52 §) ja paikalla
tehtävästä tarkastuksesta (57 §). Pykälän nykyistä 3 momenttia olisi tästä syystä tarpeen
täsmentää. Selkeyden vuoksi pykälä laadittaisiin kokonaan uudelleen. Pykälän 1 ja 2
momentti olisivat samanlaiset kuin nykyisinkin.
Pykälän 3 momentissa säädettäisiin yhden jäsenen päätösvaltaan kuuluvista prosessuaalisista ratkaisuista. Momentti vastaisi sisällöltään nykyisen 3 momentin alkuosaa. Viittaus täytäntöönpanomääräystä koskevaan hallintolainkäyttölain 32 §:ään muutettaisiin
viittaukseksi uuteen oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskevaan lakiin.
Pykälän 4 momentissa täsmennettäisiin yhden jäsenen ja esittelijän toimivaltaa asian
selvittämisessä ja muussa asian valmistelussa. Momentti vastaisi sisällöltään pääosin
nykyisen 3 momentin loppuosaa, mutta siihen lisättäisiin maininnat suullisesta valmistelusta ja tarkastuksesta. Suullinen valmistelu voitaisiin järjestää yhden tuomarin toimesta. Tarvittaessa suullinen valmisteluistunto voitaisiin järjestää myös useamman jäsenen
kokoonpanossa. Ehdotettu muutos selkeyttäisi sääntelyä. Nykyisinkin lastensuojelulain
85 §:n 3 momentissa on säännös siitä, että yksi lainoppinut jäsen voi yksin tai yhdessä
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asiantuntijajäsenen kanssa järjestää saman lain 84 §:n 1 momentissa tarkoitetun valmistelevan suullisen käsittelyn. Tarkastuksen voisi ehdotuksen mukaan tehdä yksi jäsen tai
esittelijä. Tältä osin säännös vastaisi sisällöltään nykyistä ympäristönsuojelulain 99 §:ää
ja vesilain 17 luvun 13 §:ää.
Pykälän nykyinen 4 momentti siirrettäisiin uudeksi 5 momentiksi.

1.3

Oikeudenkäymiskaari

7 luku. Turvaamistoimista
3 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi niin, että käräjäoikeudella ei enää
olisi toimivaltaa antaa turvaamismääräystä hallintolainkäytön piiriin kuuluvissa asioissa. Sen sijaan uuteen lakiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa sisällytettäisiin säännös
hallinto-oikeuden ja vakuutusoikeuden toimivallasta antaa oikeuden tai edun toteuttamista tai velvollisuuden noudattamista koskeva turvaamismääräys. Turvaamismääräyksestä säädettäisiin oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskevan lain 88 ja 89 §:ssä.
Ehdotuksen mukaan momentti ei enää koskisi oikeuksia, jotka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n 1 momentin 5 tai 6 kohdassa tarkoitetulla ratkaisulla. Viittauksessa mainittu 5 kohta koskee oikeutta, joka voidaan vahvistaa hallintotuomioistuimen
päätöksellä tai muun viranomaisen päätöksellä hallintolainkäyttöasiassa. Viitattu 6 kohta koskee vastaavasti oikeutta, joka voidaan vahvistaa valtioneuvoston, ministeriön,
valtion keskushallintoon kuuluvan viraston tai aluehallintoviraston päätöksellä tai muulla hallintopäätöksellä, jos sen täytäntöönpanosta ulosottokaaren (705/2007) mukaisessa
järjestyksessä säädetään muussa laissa.
6 §. Pykälän 1 momentista poistettaisiin maininta ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n 1 momentin 5 tai 6 kohdassa tarkoitettuihin ratkaisuihin vastaavalla tavalla kuin edellä 3
§:stä.

2

Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan kuuden kuukauden kuluttua siitä kun ne on hyväksytty ja vahvistettu. Uuden oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskevan lain voimaan
tullessa hallintotuomioistuimissa vireillä olevien asioiden käsittelyssä sovellettaisiin
pääosin lain voimaan tullessa voimassa olleita hallintolainkäyttölain säännöksiä.

3

Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Oikeusturva perus- ja ihmisoikeutena
Perustuslain 21 § määrittelee oikeusturvan sisältöä, perusteita ja toteuttamista perusoikeutena. Euroopan ihmisoikeussopimus ja erityisesti sen 6(1) ja 13 artikla määrittelevät
ihmisoikeuksiin kuuluvan oikeusturvan saatavuutta, tehokkuutta ja oikeusturvamenette-
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lyn laatua. Hallituksen esityksen tavoitteena on täsmentää ja osittain myös laajentaa
hallinnolliseen päätöksentekoon ja julkisoikeudellisiin oikeussuhteisiin liittyvää oikeusturvaa. Esityksen yleisenä tavoitteena on toteuttaa perustuslain 22 §:n julkiselle vallalle
asettamaa velvollisuutta turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Oikeus saada hallintopäätös tuomioistuimen käsiteltäväksi
Yleinen valitusoikeus
Jokaisella on perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artikla takaa jokaiselle
oikeuden kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin,
kun päätetään hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Samoin kansalaisoikeuksia ja
poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 14(1) artikla määrittelee
oikeuden oikeudenkäyntiin kaikissa sopimusmääräysten tarkoittamissa tilanteissa.
Lakiehdotuksen keskeisenä tarkoituksena on turvata perustuslakiin ja Suomen kansainvälisiin sopimusvelvoitteisiin perustuva oikeus tuomioistuinkäsittelyyn silloin, kun oikeuksia, etuja tai velvollisuuksia koskeva päätös sisältää hallintoasiaa koskevan ratkaisun eli hallintopäätöksen. Lakiehdotus sääntelee tämän vuoksi sekä oikeudenkäyntiä
hallintoasioissa että tällaisen oikeudenkäynnin vireillepanon edellytyksiä ja vireillepanomenettelyä.
Hallintoasiaa koskevan oikeudenkäynnin tärkeimpänä tehtävänä on yksittäistapauksellisen oikeusturvan antaminen yksilöille ja yhteisöille, kun oikeusriidan kohteena on julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen liittyvä oikeus, etu tai velvollisuus taikka niiden
yhdistelmä. Oikeusturvan toteuttamiseksi hallintotuomioistuimissa käsitellään pääasiallisesti muutoksenhakuasioita, joissa on kyse hallintoviranomaisen hallintopäätöksestä
tehdystä valituksesta. Erityissäännösten nojalla oikeudenkäynti hallintoasiassa voidaan
kuitenkin panna vireille myös hakemuksella tai muulla vireillepanotoimella.
Jo voimassa oleva hallintolainkäyttölaki perustuu yleiseen oikeuteen hakea valittamalla
muutosta hallintoviranomaisen hallintoasiassa tekemään päätökseen. Tämä yleinen lähtökohta on tarkoitus säilyttää. Samalla on tarkoitus laajentaa valituksen kohteena olevien päätösten alaa siten, että valittaminen on mahdollista kaikista hallintopäätöksistä,
joita tehdään julkista hallintotehtävää hoidettaessa. Valittaminen olisi lisäksi mahdollista kaikkien hallinnollisten viranomaisten hallintopäätöksistä riippumatta siitä, kuuluvatko ne valtion tai kuntien hallintoon.
Valitusoikeuden laajennus toteutettaisiin siten, että 4 §:n 4 kohdan mukaan viranomaisella, jonka päätöksestä saa valittaa, tarkoitetaan myös muita kuin valtion tai kuntien
viranomaisia. Lisäksi viranomaisen toimintaan rinnastettaisiin yksityisen toiminta sen
hoitaessa julkista hallintotehtävää. Tällä tavoin pyritään toteuttamaan perustuslain 124
§:n velvoitetta huolehtia oikeusturvan vaatimusten toteuttamisesta myös kaikissa niissä
tilanteissa, joissa julkinen hallintotehtävä on annettu muulle kuin viranomaiselle.
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Viranomaisen valitusoikeus
Voimassaolevan hallintolainkäyttölain mukaan myös viranomaisella on tietyin edellytyksin valitusoikeus. Viranomaisen valitusoikeus edellyttää joko erityistä lain säännöstä
tai sitä, että valitusoikeus on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun
vuoksi (HLL 6 §:n 2 mom.). Erityissäännöksiin perustuva viranomaisen valitusoikeus
on viime aikoina jossain määrin yleistynyt ja viranomaisen valvontatehtävään perustuvaa valitusoikeuttakin on oikeuskäytännössä tulkittu melko väljästi.
Tasapuolisuus hallintoasiaa koskevassa oikeudenkäynnissä ei välttämättä edellytä, että
myös viranomaisella on yleinen oikeus panna oikeudenkäynti valittamalla vireille. Viranomaisen yleinen valitusoikeus voisi sen sijaan aiheuttaa tarpeetonta jännitettä ja vastakkainasettelua jo hallintomenettelyvaiheessa. Perustuslakivaliokunnan arvion mukaan
viranomaisen valitusoikeus on poikkeuksellinen ja valiokunta on suhtautunut viranomaisen yleiseen valitusoikeuteen pidättyvästi. Yleisesti määriteltynä se saattaa muodostua ongelmalliseksi perustuslain 21 §:n 1 momentissa edellytetyn asianmukaisen
menettelyn kannalta, koska viranomainen saatetaan nähdä asianosaisen muodolliseksi
vastapuoleksi. Viranomaisen valitusoikeus voi kuitenkin olla perusteltua, kun sillä pyritään yhtenäistämään tulkinta- ja soveltamiskäytäntöä hallinnollisessa päätöksenteossa
(esimerkiksi PEVL 4/2004 vp, PeVL 36/2004 vp, PeVL 37/2004 vp ja PeVL 4/2005
vp).
Viranomaisen valitusoikeus hallintopäätöksestä säilyisi ehdotuksen mukaan nykyisen
laajuisena. Sen sijaan viranomaisen valitusoikeutta ehdotetaan laajennettavaksi jonkin
verran, kun kysymys on hallintotuomioistuimen päätöksestä. Viranomainen voisi 109
§:n mukaan valittaa hallintotuomioistuimen päätöksestä myös sillä perusteella, että valittaminen on tarpeen soveltamiskäytännön yhdenmukaisuuden turvaamiseksi. Sääntelyllä pyritään erityisesti turvaamaan päätöksenteon yhdenmukaisuutta ja siten ennakoitavaa päätöksentekoa ja päätösten kohteiden tasapuolista kohtelua.
Valitusrajoitukset
Perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan muun muassa oikeus hakea muutosta kuuluu
niihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin, jotka turvataan lailla. Muutoksenhakuoikeus on perustuslain mukainen pääsääntö, josta on toisaalta mahdollista säätää
lailla vähäisiä poikkeuksia (HE 309/1993 vp). Hallintoasioissa olisi lakiehdotuksen mukaan edelleen lähtökohtana yleinen oikeus hakea muutosta viranomaisen päätökseen.
Tähän peruslähtökohtaan ei ehdoteta tehtäväksi muutoksia.
Lakiehdotuksen 110 § sisältäisi valittamista koskevan rajoituksen, joka kohdistuu hallintotuomioistuimen oikeudenkäynnin aikana tekemään välipäätökseen. Yleensä tällaisesta prosessuaalisesta välipäätöksestä saisi valittaa vasta pääasian yhteydessä. Kyseessä on siis ajallinen valitusrajoitus, koska välipäätökseen saisi hakea muutosta samalla,
kun valitetaan tuomioistuimen pääasiassa antamasta päätöksestä. Rajoitusta ei siten voida pitää poikkeuksena oikeudesta hakea muutosta.
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Myös hallintotuomioistuimen täytäntöönpanomääräys kuuluisi välipäätöksiin, joita ehdotettu valitusrajoitus koskee. Lakiehdotus muuttaisi tältä osin hallintolainkäyttölain
säännöstä, jonka mukaan valitus on mahdollinen päätöksestä, jolla täytäntöönpanon
kieltoa tai keskeyttämistä koskeva hakemus on hylätty.
Ehdotusta on tältä osin arvioitava myös siltä kannalta, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen uuden oikeuskäytännön mukaan täytäntöönpanomääräystä koskeva tuomioistuimen päätös kuuluu ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklan mukaisiin päätöksiin,
jotka tulee voida saattaa käsiteltäviksi riippumattomassa tuomioistuimessa (EIT 2009,
Micallef v. Malta). Täytäntöönpanomääräystä koskeva valitusrajoitus ei kuitenkaan estä
sitä, että asianosainen tekee uuden hakemuksen täytäntöönpanomääräykseksi, jolloin
hän voi milloin tahansa saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Myös pääasiaa koskevan valituksen yhteydessä täytäntöönpanomääräystä koskeva välipäätös voidaan saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Valitusrajoitusta ei siten voida pitää ongelmallisena
myöskään Euroopan ihmisoikeussopimuksen kannalta.

Oikeus asianmukaiseen ja viivytyksettömään käsittelyyn
Jokaisella on perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan oikeus saada asiansa käsitellyksi
asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Lailla pyritään määrittelemään erityisesti asianmukaisen tuomioistuinkäsittelyn perusteet. Valituksen kohteena olevan asian käsittely asianmukaisesti turvattaisiin
ensisijaisesti sillä, että laissa säädetään kattavasti hallintoasioita koskevan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeista.
Käsittelyn asianmukaisuutta vahvistettaisiin myös siten, että oikeudenkäynnin vireillepanoa ja oikeudenkäyntimenettelyä koskevia säännöksiä selkeytetään. Oikeudenkäynnin
osapuoli voi siten lain perusteella vaivattomasti selvittää omat menettelylliset oikeutensa ja velvollisuutensa. Tämä tekee menettelystä myös ennakoitavamman. Yksityiselle
asianosaiselle ei sen sijaan lakiehdotuksessa ehdoteta säädettäväksi uusia prosessuaalisia velvoitteita tai menettelyvaatimuksia.
Lakiehdotuksen 63 §:n mukaan yleisenä sääntönä olisi, että hallintotuomioistuin ottaa
asiat käsiteltäväkseen siinä järjestyksessä, jossa ne tulevat vireille. Hallintotuomioistuin
voisi kuitenkin ottaa asian käsiteltäväkseen ennen muita asioita myös, jos kiireellisenä
käsittelemiselle on erityisen painava syy ottaen huomioon oikeudenkäynnin kesto, asian
laatu ja merkitys asianosaiselle sekä muut perusteet kiireelliselle käsittelylle. Tällaisella
asian käsittelyjärjestystä koskevalla menettelyllä on ensisijaisesti tarkoitus turvata
asianmukainen käsittely ilman aiheetonta viivytystä. Se ei millään tavoin vaikuttaisi
käsiteltävänä olevan asian sisällölliseen ratkaisuun, eikä sillä myöskään aseteta tuomioistuimen päätöksenteolla mitään tarkkaa aikarajaa, joten sääntelyä ei voida pitää ongelmallisena tuomioistuimen ja tuomarin riippumattomuuden kannalta (ks. myös PeVL
2/2009 vp).
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Rangaistusluonteisen hallinnollisen seuraamuksen käsittelyn viivästymisen seurauksia
määrittelevä lakiehdotuksen 92 § toteuttaisi osaltaan oikeutta saada asiansa käsitellyksi
ilman aiheetonta viivytystä. Sen sijaan viivytyksetöntä käsittelyä hallinnossa samoin
kuin viivytyksen hyvittämistä hallintotuomioistuimissa koskevat säännökset ovat erikseen valmisteltavana.

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet
Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin kuuluvat perustuslain 21 §:n 2 momentin
mukaan muun muassa käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu
päätös ja hakea muutosta. Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on turvattu
myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklassa ja Yhdistyneiden kansakuntien
kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 14 artiklassa. Lisäksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin.
Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet on perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan
turvattava lailla. Perustelujensa mukaan säännös sisältää vaatimuksen turvata nämä oikeudenkäynnin laadulliset takeet eduskunnan hyväksymällä lailla (HE 309/1993 vp).
Lakiehdotuksen keskeisenä tarkoituksena on toteuttaa tätä perustuslaillista toimeksiantoa, kun oikeudenkäynnin kohteena ovat hallintoasiat ja julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta johtuvat oikeusriidat. Lakiehdotuksen tarkoituksena on täsmentää nykyistä sääntelyä lisäämättä kuitenkaan yksityisen asianosaisen prosessuaalisia menettelyvaatimuksia.
Käsittelyn julkisuus
Oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimissa toteutuu käsittelyn julkisuutena,
joka sisältää oikeuden seurata tuomioistuimen julkisissa istunnoissa tapahtuvaa suullista
käsittelyä, sekä oikeutena saada tieto tuomioistuimessa käsiteltävistä asioista ja niihin
liittyvistä tuomioistuimen hallussa olevista asiakirjoista.
Hallintotuomioistuimissa asiat käsitellään useimmiten kirjallisessa menettelyssä, joten
oikeudenkäynnin julkisuus toteutuu pääosin oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuutena.
Oikeudenkäynnin julkisuutta hallintotuomioistuimissa säännellään laissa oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (381/2007). Kyseisen lain 9 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuudesta on voimassa, mitä julkisuuslaissa (621/1999) säädetään. Oikeudenkäyntiaineiston julkisuutta koskevat säännökset
koskevat myös tuomioistuimen antamaa päätöstä tai tuomiota. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin erityisvaatimukset on kuitenkin kyseisessä laissa otettu huomioon siten,
että hallintotuomioistuin voi antaa tiedon myös salassa pidettävästä oikeudenkäyntiasiakirjasta ja päätöksen salassa pidettävästä osasta, jos oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuus sitä edellyttää. Tähän lakiin ei nyt ehdoteta muutoksia.
Käsittelyn julkisuuteen liittyy olennaisesti suullisen käsittelyn mahdollisuus. Suullisen
käsittelyn järjestämistä koskevat säännökset pysyisivät perusteiltaan ennallaan, mutta
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niitä täsmennettäisiin ottaen erityisesti huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
oikeuskäytännön kehityksen. Tätä oikeuskäytäntöä on selostettu tarkemmin 53 §:n perusteluissa. Lakiehdotuksen 7 luku määrittelisi nykyistä lakia huomattavasti tarkemmin
menettelyä suullisessa käsittelyssä.
Oikeus tulla kuulluksi
Oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuuluu keskeisenä vaatimuksena oikeus vastavuoroiseen menettelyyn oikeudenkäynnissä. Kuulemista ja viranomaisen vastausta koskevat säännökset 6 luvussa määrittelevät tämän oikeuden toteuttamista. Säännöksiä
valmisteltaessa on otettu huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen oikeuskäytäntö,
joka koskee oikeutta tasapuoliseen ja vastavuoroiseen oikeudenkäyntiin.
Oikeus saada perusteltu päätös
Lakiehdotuksen 9 luku sääntelee hallintotuomioistuimen päätöksentekoa. Päätöksentekoon sisältyvät ratkaisuvaihtoehdot valitusasiassa määriteltäisiin nimenomaisesti 86
§:ssä. Tällä uudella säännöksellä pyritään myös määrittelemään tuomiovallan käytön
perusteita perustuslain 2 §:n 3 momentin edellyttämällä tavalla. Päätöksen sisältöä
määriteltäisiin nykyistä täsmällisemmin 91 §:ssä ja päätöksen perusteluvelvollisuutta 93
§:ssä.
Oikeus hakea muutosta
Lakiehdotuksessa täsmennetään ja laajennetaan oikeutta hakea muutosta hallintopäätökseen. Lisäksi ehdotetussa laissa säädettäisiin menettelystä, jota noudatetaan haettaessa
muutosta hallintotuomioistuimen päätökseen.
Muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet
Perustuslain 21 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin muihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin kuuluvat muun muassa tiedoksiantoa koskevat säännökset. Tiedoksiannolla on olennainen vaikutus siihen, miten asianosaisen oikeus oikeudenmukaiseen
oikeudenkäyntiin toteutuu (PeVL 9/2010 vp). Tiedoksiantoa koskevat uudet säännökset
sisältyisivät ehdotetun lain 8 lukuun.
Edellä esitetyillä perusteilla ehdotus laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja samoin
kuin esitykseen sisältyvät lainmuutokset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Hallitus pitää kuitenkin suotavana, että asiassa pyydetään perustuslakivaliokunnan lausunto.
Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:
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LAKIEHDOTUS
1.
Laki
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku
Yleiset säännökset
1§
Oikeusturva ja oikeudenmukainen oikeudenkäynti
Tässä laissa säädetään oikeusturvan ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeista
hallintoasiaa koskevassa oikeudenkäynnissä.
Lain tarkoituksena on turvata jokaisen oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan
koskeva hallintopäätös toimivaltaisen hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi sekä oikeus
saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.
2§
Lain soveltamisala
Tätä lakia sovelletaan oikeudenkäyntimenettelyyn yleisissä hallintotuomioistuimissa eli
korkeimmassa hallinto-oikeudessa, hallinto-oikeuksissa ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuimessa.
Lisäksi tätä lakia sovelletaan vakuutusoikeudessa, markkinaoikeudessa, työtuomioistuimessa ja valitusasioita käsittelemään perustetussa lautakunnassa siten kuin siitä
erikseen säädetään.
Mitä tässä laissa säädetään hallintotuomioistuimesta ja tuomioistuimesta, sovelletaan
myös 2 momentissa tarkoitettuihin lautakuntiin.
3§
Suhde muuhun lainsäädäntöön
Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia säännöksiä, niitä sovelletaan tämän lain
asemesta.
Hallintoasian käsittelyyn hallintotuomioistuimessa sovelletaan hallintolakia (434/2003).
Oikaisuvaatimuksen ja valituksen käsittelyyn hallintoviranomaisessa sovelletaan hallintolakia.
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4§
Määritelmät
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) asianosaisella sitä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen päätös välittömästi vaikuttaa;
2) oikeudenkäynnin osapuolella valittajaa, hakijaa ja muuta oikeudenkäynnin asianosaista sekä viranomaista, joka on tehnyt valituksen kohteena olevan hallintopäätöksen;
3) hallintotuomioistuimella 2 §:n 1 momentissa mainittuja tuomioistuimia sekä 2 §:n 2
momentissa tarkoitettuja lainkäyttöelimiä;
4) viranomaisella valtion hallintoviranomaista, kunnallista viranomaista, muuta julkista
viranomaista ja julkisoikeudellista laitosta sekä muuta kuin viranomaista sen hoitaessa
julkista hallintotehtävää.
5) läheisellä henkilön puolisoa, lapsia, vanhempia ja sisaruksia sekä muuta henkilöä,
joka on hallintolain 28 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetussa suhteessa häneen;
6) hallinnollisella seuraamuksella kurinpitorangaistusta, rikkomus- ja valvontamaksua,
veronkorotusta ja muuta viranomaisen tai hallintotuomioistuimen määräämää rangaistuksen luonteista seuraamusta; ja
7) lainvoimalla hallintoviranomaisen ja hallintotuomioistuimen päätöksen pysyvyyttä
siten, että siihen ei enää voida hakea muutosta säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin
oikaisuvaatimuksen määräajan tai valitusajan päätyttyä tai sen vuoksi, että päätökseen ei
saa vaatia oikaisua tai hakea muutosta valittamalla.
5§
Vireillepanotavat
Oikeudenkäynti hallintotuomioistuimessa pannaan vireille valituksella, hakemuksella
tai muulla kirjelmällä.
Valituksella vaaditaan viranomaisen tai hallintotuomioistuimen päätöksen muuttamista
tai kumoamista.
Hakemuksella vaaditaan tuomioistuimen ratkaisua julkisoikeudellisella perusteella asiassa, josta ei voi tehdä valitusta eikä oikaisuvaatimusta. Hakemuksella pannaan vireille:
1) asia, joka tässä tai muussa laissa säädetään ratkaistavaksi hallintoriitana;
2) lainvoimaisen päätöksen purkuasia;
3) uuden määräajan myöntäminen;
4) turvaamismääräystä koskeva asia; ja
5) muu asia sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.
Muista vireillepanokirjelmistä säädetään erikseen.
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6§
Esteellisyys
Tuomari ei saa käsitellä asiaa hallintotuomioistuimessa, jos hän on esteellinen. Tuomaria koskevia säännöksiä esteellisyydestä sovelletaan myös muuhun henkilöön, joka käsittelee asiaa hallintotuomioistuimessa.
Esteellisyyteen sekä esteellisyysväitteen esittämiseen ja käsittelyyn hallintotuomioistuimessa sovelletaan muuten, mitä tuomarin esteellisyydestä säädetään
oikeudenkäymiskaaren 13 luvussa.

2 luku
Valitus hallintopäätöksestä
7§
Asianosaisen valitusoikeus hallintopäätöksestä
Jokaisella on oikeus saada hallintopäätös valituksella hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.
Hallintopäätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
etuun tai velvollisuuteen päätös välittömästi vaikuttaa.
8§
Viranomaisen valitusoikeus hallintopäätöksestä
Viranomainen saa valittaa hallintopäätöksestä, jos laissa niin säädetään tai jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. Viranomainen
saa valittaa myös, jos se on asianosainen asiassa.
9§
Valitusoikeus oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, oikaisuvaatimuspäätökseen saa hakea muutosta
valittamalla myös se, jolla on 7 tai 8 §:n tai muun lain mukaan valitusoikeus asiassa.
10 §
Hallintopäätöksen valituskelpoisuus
Valituksen saa tehdä päätöksestä, jolla viranomainen on ratkaissut hallintoasian tai jättänyt sen tutkimatta (hallintopäätös).
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Valitusta ei saa tehdä:
1) päätöksestä, joka koskee vain hallintoasian valmistelua tai täytäntöönpanoa;
2) hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen suorittamista;
3) hallintokanteluun annetusta päätöksestä; tai
4) jos laissa säädetään, että päätökseen on haettava muutosta oikaisuvaatimuksella.
11 §
Valitus hallintopäätöksestä
Viranomaisen päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen. Valtioneuvoston yleisistunnon
päätöksestä valitetaan kuitenkin korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valittamisesta muihin
hallintotuomioistuimiin säädetään erikseen.
Alistettavassa asiassa annetusta päätöksestä valitetaan samalle tuomioistuimelle tai viranomaiselle, jolle päätös alistetaan.
Julkisen saatavan määräämisestä tai maksuunpanosta tehtävästä perustevalituksesta säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) tai muussa
laissa.
12 §
Valitus kunnallisen viranomaisen, Ahvenanmaan maakunnan viranomaisen ja
kirkollisen viranomaisen päätöksestä
Valituksesta kunnallisen viranomaisen päätökseen säädetään kuntalaissa (365/1995).
Valituksesta Ahvenanmaan maakunnan hallituksen ja sen alaisen viranomaisen sekä
Ahvenanmaan kunnallisen viranomaisen päätöksestä säädetään Ahvenanmaan itsehallintolaissa (1144/1991).
Valituksesta evankelis-luterilaisen kirkon sekä sen seurakunnan ja seurakuntayhtymän
viranomaisen päätöksestä säädetään kirkkolaissa (1054/1993). Valituksesta ortodoksisen kirkkokunnan ja sen seurakunnan viranomaisen päätökseen säädetään ortodoksisesta kirkosta annetussa laissa (985/2006).
13 §
Toimivaltainen hallinto-oikeus
Valitus tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä on hallintopäätöksen tehneen viranomaisen toimialue.
Jos päätöksen tehneen viranomaisen toimialue on useassa tuomiopiirissä, toimivaltainen
on se hallinto-oikeus, jonka tuomiopiirissä viranomaisen päätoimipaikka sijaitsee. Jollei
tätäkään perustetta voida käyttää, asian käsittely kuuluu sille hallinto-oikeudelle, jonka
tuomiopiirissä päätös on tehty.
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Jos päätöksen tehneen viranomaisen toimialueena on koko maa ja päätös koskee vain
tiettyä kiinteistöä, aluetta, henkilöä tai yhteisöä, toimivaltainen on se hallinto-oikeus,
jonka tuomiopiirissä pääosa kiinteistöstä tai alueesta taikka henkilön tai yhteisön kotipaikka sijaitsee.
Jos asiassa ei ole toimivaltaista hallinto-oikeutta 1–3 momentin perusteella, asian käsittely kuuluu Helsingin hallinto-oikeudelle.
14 §
Asiakokonaisuuden yhdistäminen hallinto-oikeudessa
Sen lisäksi, mitä 13 §:ssä säädetään, hallinto-oikeus on toimivaltainen käsittelemään
asian, joka kuuluu samaan asiakokonaisuuteen hallinto-oikeudessa vireillä olevan asian
kanssa. Edellytyksenä on, että:
1) hallinto-oikeus on asiallisesti toimivaltainen käsittelemään kyseessä olevaan asiaryhmään kuuluvia asioita; ja
2) asioiden yhdessä käsitteleminen on erityisestä syystä tarpeen.
Hallinto-oikeus voi asianosaisen vaatimuksesta siirtää toimivaltaansa kuuluvan asian 1
momentissa tarkoitetun hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Ennen siirtoa on kuultava muita asianosaisia.
Siirtopäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
15 §
Hallintopäätöksen täytäntöönpano
Hallintopäätöstä ei saa panna täytäntöön, jos siihen saa vaatia oikaisua, tai jos siitä saa
valittaa taikka jos sitä koskeva oikaisuvaatimus tai valitus on vireillä.
Hallintopäätöksen saa kuitenkin panna täytäntöön, jos:
1) täytäntöönpano perustuu lakiin;
2) päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti; tai
3) päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä.
Päätöksen täytäntöönpanosta on edellä 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ilmoitettava valitusta käsittelevälle hallintotuomioistuimelle.
16 §
Hallintotuomioistuimen määräys hallintopäätöksen täytäntöönpanosta
Hallintotuomioistuin voi valituksen ollessa vireillä kieltää hallintopäätöksen täytäntöönpanon, määrätä täytäntöönpanon keskeytettäväksi tai antaa muun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen. Täytäntöönpanomääräys voidaan kohdistaa myös osaan päätöksestä.
Täytäntöönpanomääräystä koskeva vaatimus tehdään sille tuomioistuimelle, joka on
toimivaltainen käsittelemään valituksen.
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Asian käsittelyn lopettavassa päätöksessään hallintotuomioistuimen on tarvittaessa määrättävä antamansa täytäntöönpanomääräyksen voimassaolosta. Jos hallintotuomioistuimen päätöksestä saa valittaa, siinä voidaan määrätä, että täytäntöönpanomääräys on
voimassa, kunnes päätös on lainvoimainen tai asiaa käsittelevä tuomioistuin määrää
toisin.
Jos hallintotuomioistuin päätöksen kumotessaan palauttaa tai siirtää asian uudelleen
käsiteltäväksi, se voi samalla määrätä, että kumottua päätöstä on edelleen noudatettava,
kunnes asia ratkaistaan tai sitä käsittelevä viranomainen määrää toisin.
Täytäntöönpanoa koskevasta hallintotuomioistuimen päätöksestä ei saa valittaa. Hallintotuomioistuimen päätös ei estä asian saattamista uudelleen hallintotuomioistuimen ratkaistavaksi, jos aikaisemman päätöksen perusteet muuttuvat.

3 luku
Valituksen tekeminen
17 §
Valituksen tekeminen ja valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivässä päätöksen tiedoksisaannista, jollei laissa erikseen toisin
säädetä. Päätöksen tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun valitusaikaa laskettaessa.
Valitus tehdään kirjallisesti tai sähköisellä viestillä. Valitus on toimitettava valitusajassa
asiassa toimivaltaiselle hallintotuomioistuimelle, jollei erikseen säädetä, että valitus on
toimitettava viranomaiselle.
Sähköisen viestin toimittamiseen sovelletaan sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia (13/2003). Määräaikojen laskemisesta säädetään säädettyjen määräaikain laskemisesta annetussa laissa (150/1930).
18 §
Valitusajan noudattaminen
Valittaja vastaa siitä, että valitus tulee perille valitusajassa. Sen päätyttyä saapunut valitus jätetään tutkimatta.
Jos valitus on saapunut valitusajassa toimivaltaiselle hallintotuomioistuimelle, sitä ei
jätetä tutkimatta sillä perusteella, että se olisi lain mukaan tullut toimittaa viranomaiselle.
Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituksen valitusajassa myös laitoksen
toimivaltaiselle edustajalle. Tämän on toimitettava valitus viipymättä toimivaltaiselle
hallintotuomioistuimelle tai viranomaiselle.
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19 §
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) ne seikat, joiden vuoksi päätös olisi osaksi tai kokonaan kumottava tai sitä olisi muutettava (vaatimusten perustelut);
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos päätös ei kohdistu valittajaan.
Jos asiassa tarvitaan valituslupa, valituksessa on ilmoitettava myös, minkä vuoksi valituslupa tulisi myöntää.
20 §
Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä vain sillä perusteella, että viranomaisen päätös on lainvastainen.
Päätös on lainvastainen, jos:
1) viranomainen on soveltanut lakia virheellisesti;
2) viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
3) viranomainen on käyttänyt harkintavaltaansa vastoin hallintolain 6 §:ssä säädettyjä
hallinnon oikeusperiaatteita;
4) päätös perustuu puutteelliseen tai virheelliseen selvitykseen;
5) päätös perustuu tosiseikkojen tai selvityksen virheelliseen arviointiin; tai
6) asian käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe.
21 §
Valituksen liitteet
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; ja
3) selvitykset ja asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei laissa toisin säädetä.
22 §
Valittajan yhteystiedot
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja osoite, puhelinnumero sekä muut yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava.
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Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
23 §
Oikaisuvaatimuksen vaikutus valituksen sisältöön
Jos hallintopäätöstä ei ole oikaisuvaatimuksen johdosta muutettu tai kumottu, oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää uusia perusteita. Hän saa esittää myös sellaisen uuden vaatimuksen, joka perustuu olosuhteiden
muutokseen tai sittemmin esille tulleeseen seikkaan.
24 §
Sivuvaatimukset
Oikeudenkäynnin osapuoli saa oikeudenkäynnin aikana vaatia täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä, suullista käsittelyä tai oikeudenkäyntikulujen korvausta tai
tehdä muun oikeudenkäyntiin liittyvän sivuvaatimuksen.
25 §
Lisäselvitys ja uusi vaatimus
Valittaja saa valitusajan päättymisen jälkeen esittää lisäselvitystä ja lisäperusteluja vaatimuksensa tueksi, jollei asia sen johdosta muutu toiseksi. Uuden vaatimuksen saa esittää vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai valitusajan päättymisen jälkeen
valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Hallintotuomioistuin voi asettaa määräajan lisäselvityksen esittämiselle siten kuin 51
§:ssä säädetään.
26 §
Virheellisen valitusohjeen vaikutus
Jos valitus on puuttuneen tai virheellisen valitusohjeen vuoksi tehty väärää menettelyä
noudattaen, valitusta ei tämän vuoksi jätetä tutkimatta.
Valitusaika lasketaan siitä, kun uusi valitusohje on annettu tiedoksi. Jos valitus on 1
momentissa mainitusta syystä toimitettu väärälle hallintotuomioistuimelle tai viranomaiselle, tämän on siirrettävä valitus oikealle hallintotuomioistuimelle tai viranomaiselle. Siirrosta on ilmoitettava valittajalle.
27 §
Asian siirto
Jos valitus on erehdyksestä toimitettu hallintotuomioistuimelle, jonka toimivaltaan asian
käsittely ei kuulu, se voi siirtää asian toimivaltaiseksi katsomalleen hallintotuomiois-
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tuimelle tai viranomaiselle. Siirtämisestä voidaan tehdä erillinen päätös. Siirrosta on
aina kuitenkin ilmoitettava valittajalle.
Siirto ei pidennä asian vireillepanolle säädettyä määräaikaa.

4 luku
Muu hallintolainkäyttöasia
28 §
Muun hallintolainkäyttöasian vireillepano
Muu hallintolainkäyttöasia pannaan hallintotuomioistuimessa vireille hakemuksella,
esityksellä tai muulla kirjelmällä siten kuin laissa erikseen säädetään. Tällaisen asian
vireillepanoon sovelletaan, mitä lain 17 §:n 2 ja 3 momentissa, 21 §:n 2 momentissa ja
22 §:ssä säädetään.
Kirjelmässä on ilmoitettava:
1) viranomainen, henkilö, yhteisö tai muu taho, johon vaatimus kohdistuu;
2) ratkaisu tai toimenpide, jota asiassa vaaditaan; ja
3) vaatimuksen perustelut.
Kirjelmään on liitettävä ne selvitykset ja asiakirjat, joihin vireillepanija vetoaa vaatimuksensa tueksi.
29 §
Hallintoriita-asia
Hallinto-oikeus käsittelee hallintoriitana:
1) riidan, joka laissa säädetään ratkaistavaksi hallinto-oikeudessa hallintoriitana;
2) julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta koskevan riidan;
3) hallintosopimusta koskevan riidan; ja
4) riidan, joka koskee muuta julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta aiheutuvaa etua, oikeutta tai velvollisuutta.
Hallinto-oikeus ei käsittele asiaa hallintoriitana, jos
1) viranomainen voi sitovasti ratkaista asian päätöksellään; tai
2) asia voidaan tai on voitu saattaa ratkaistavaksi tekemällä oikaisuvaatimus, valitus tai
perustevalitus.
Jos hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen sisältyvä vaatimus sisältää hallintoriitaasian, hallinto-oikeus voi asianosaista kuultuaan käsitellä sen hallintoriitana.
30 §
Hallintoriidan vireillepano ja määräaika
Hallintoriitaa koskeva hakemus on toimitettava hallinto-oikeudelle viiden vuoden kuluessa siitä, kun asia on tullut riitaiseksi. Julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta koskeva
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hakemus on toimitettava hallinto-oikeudelle viiden vuoden kuluessa sitä seuranneen
vuoden alusta, jona maksua on vaadittu tai maksuvelvollisuuden peruste on alkanut.
Sen lisäksi, mitä 28 §:ssä säädetään, hakemuksessa on ilmoitettava hallinto-riidan kohteena oleva asia ja yksilöitävä riitaiset seikat. Hakemukseen on tarpeen mukaan liitettävä selvitys määräajan alkamisen ajankohdasta.
31 §
Toimivaltainen hallinto-oikeus hallintoriita-asiassa
Hallintoriita käsitellään hallinto-oikeudessa, jonka tuomiopiirissä sillä henkilöllä tai
yhteisöllä, johon vaatimus kohdistuu, on kotipaikka.
Valtiota vastaan esitetty vaatimus käsitellään hallinto-oikeudessa, jonka tuomiopiirissä
vaatimuksen esittäjällä on kotipaikka. Valtiota vastaan esitetty vaatimus voidaan käsitellä myös hallinto-oikeudessa, jonka tuomiopiirissä valtion puhevaltaa käyttävän viranomaisen päätoimipaikka sijaitsee.
Kuntaa vastaan esitetty vaatimus käsitellään hallinto-oikeudessa, jonka tuomiopiirissä
kunta sijaitsee.
Jos hallintoriita-asiassa ei 1 ja 2 momentin mukaan ole toimivaltaista hallinto-oikeutta,
vaatimus käsitellään Helsingin hallinto-oikeudessa.
32 §
Valitusta koskevien säännösten soveltaminen
Muuhun hallintolainkäyttöasiaan sovelletaan, mitä lain 14 §:ssä säädetään asiakokonaisuuden yhdistämisestä hallinto-oikeuksissa, mitä 16 §:ssä säädetään täytäntöönpanoa
koskevasta määräyksestä ja mitä 24, 25 ja 27 §:ssä säädetään vireillepanosta.
Menettelystä tässä luvussa tarkoitetussa asiassa on muuten voimassa, mitä tässä laissa
säädetään valituksesta.

5 luku
Puhevalta ja avustajan tai asiamiehen käyttäminen
33 §
Puhevalta
Jokaisella on oikeus itse käyttää puhevaltaa omassa asiassaan, jollei tässä luvussa toisin
säädetä.
Oikeushenkilön puhevallan käyttämisestä säädetään laissa tai määrätään oikeushenkilön
säännöissä.

233
Valtion puhevaltaa käyttävät sen viranomaiset toimivaltaansa kuuluvissa asioissa. Kunnan puhevallasta ja sen käyttämisestä säädetään kuntalaissa. Muun viranomaisen tai
laitoksen puhevaltaa käyttää toimielin tai henkilö, jolle tällainen tehtävä on laissa tai
asetuksessa säädetty.
34 §
Yleissäännös vajaavaltaisen puhevallasta
Vajaavaltaisen puolesta käyttää puhevaltaa hänen edunvalvojansa, huoltajansa tai muu
laillinen edustajansa, jollei jäljempänä tässä luvussa toisin säädetä.
35 §
Vajaavaltaisen oikeus käyttää puhevaltaa
Vajaavaltaisella on oikeus käyttää yksinään puhevaltaa sellaista tuloa tai varallisuutta
koskevassa asiassa, jota hänellä on oikeus vallita.
Vajaavaltainen, joka on täyttänyt 18 vuotta, käyttää itse yksin puhevaltaansa henkilöään
koskevassa asiassa, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.
Alaikäisellä, joka on täyttänyt 15 vuotta, ja hänen huoltajallaan tai muulla laillisella
edustajallaan on kummallakin oikeus erikseen käyttää puhevaltaa asiassa, joka koskee
alaikäisen henkilöä tai henkilökohtaista etua tai oikeutta.
36 §
Edunvalvojan oikeus käyttää puhevaltaa
Edunvalvoja, joka on määrätty täysivaltaiselle, käyttää päämiehensä ohella itsenäisesti
puhevaltaa asioissa, jotka kuuluvat hänen tehtäviinsä. Jos edunvalvoja ja hänen päämiehensä ovat puhevaltaa käyttäessään eri mieltä, päämiehen kanta on ratkaiseva, jos hän
kykenee ymmärtämään asian merkityksen.
Jos päämiehen toimintakelpoisuutta on rajoitettu muulla tavoin kuin vajaavaltaiseksi
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.
37 §
Päämiehen ja edunvalvojan tai huoltajan kuuleminen
Edunvalvojan, huoltajan tai muun laillisen edustajan käyttäessä puhevaltaa on kuultava
päämiestä ja päämiehen käyttäessä puhevaltaa edunvalvojaa, huoltajaa tai muuta laillista
edustajaa, jos kuuleminen on tarpeen päämiehen edun vuoksi tai asian selvittämiseksi.
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38 §
Edunvalvojan määrääminen oikeudenkäyntiä varten
Hallintotuomioistuin voi vireillä olevassa oikeudenkäynnissä määrätä oma-aloitteisesti
asianosaiselle edunvalvojan tätä oikeudenkäyntiä varten, jos asianosainen on kykenemätön valvomaan etuaan heikentyneen terveydentilan tai muun erityisen syyn vuoksi.
Hallintotuomioistuimen on määrättävä edunvalvoja, jos asianosaisen edunvalvoja on
esteellinen tai ei muuten voi käyttää asiassa puhevaltaa.
Edunvalvojan määräys on voimassa kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu, jollei hallintotuomioistuin toisin päätä. Edunvalvojaan sovelletaan holhoustoimesta annetun lain
(442/1999) säännöksiä.
39 §
Asianosaisseuraanto
Jos asianosainen kuolee oikeudenkäynnin aikana, hänen oikeudenomistajansa tulevat
hänen sijaansa, jollei asian laadusta muuta johdu.
Jos oikeudenkäynti koskee omistusoikeuden tai muun oikeuden käyttämistä ja tämä
oikeus siirtyy oikeudenkäynnin aikana toiselle, oikeuden uusi omistaja tulee alkuperäisen omistajan sijaan, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Sama koskee tilannetta, jossa
valitusoikeus riippuu omistus- tai muusta oikeudesta.
40 §
Väliintulija
Jos oikeudenkäynnissä päätetään asiasta, joka koskee myös muun kuin oikeudenkäynnissä osapuolena olevan oikeutta, etua tai velvollisuutta, hallintotuomioistuin voi hänen
pyynnöstään päättää, että hän saa osallistua väliintulijana oikeudenkäyntiin. Tuomioistuin kuulee oikeudenkäynnin osapuolia pyynnön johdosta.
Väliintulijalla on oikeus toimia oikeudenkäynnissä osapuolen tavoin. Hän ei kuitenkaan
saa esittää vaatimusta, joka on ristiriidassa osapuolen esittämien vaatimusten kanssa
eikä hakea muutosta päätökseen muutoin kuin osapuolen ohella.
41 §
Asiamies ja avustaja
Oikeudenkäynnin osapuoli saa käyttää asiamiestä ja avustajaa. Asiamiehen ja avustajan
on oltava asianajaja tai muu rehellinen ja tehtävään sopiva ja kykenevä täysi-ikäinen
henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.
Tuomari tai esittelijä ei saa toimia asiamiehenä eikä avustajana lukuun ottamatta omaa
ja läheisensä asiaa. Asiamiehenä tai avustajana ei saa toimia se, joka on asiaa käsittelevään tuomariin tai esittelijään oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 3 §:ssä tarkoitetussa suhteessa. Asiamiehenä tai avustajana ei myöskään saa toimia se, joka on osallistunut asian
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käsittelyyn tuomioistuimessa tai viranomaisessa tai ollut siinä vastapuolen asiamiehenä
tai avustajana.
Jos asiamies tai avustaja on tehtäväänsä sopimaton, hallintotuomioistuin voi kieltää häntä toimimasta asiamiehenä yksittäisessä asiassa. Kiellosta on ilmoitettava päämiehelle ja
varattava tälle tilaisuus uuden asiamiehen tai avustajan hankkimiseen. Asiamieheen ja
avustajaan sovelletaan lisäksi oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 10 a §:n 1 momenttia.
42 §
Asiamiehen valtuutus
Asiamiehen on esitettävä valtakirja. Valtakirjan puuttuessa sen esittämiseen on tarvittaessa varattava tilaisuus, mikä ei kuitenkaan estä käsittelyn jatkamista tänä aikana.
Valtakirjaa ei tarvitse esittää, jos päämies on antanut valtuutuksen suullisesti hallintotuomioistuimessa, jos asiamies on toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa tai jos valtuutettu on asianajaja tai julkinen oikeusavustaja. Valtakirja tulee
kuitenkin aina esittää, jos tuomioistuin niin määrää.
Asiamies ei saa ilman päämiehen suostumusta siirtää toiselle henkilölle valtuutusta,
joka on annettu nimetylle henkilölle.
43 §
Asiamiehen salassapitovelvollisuus
Asiamies tai avustaja ei saa ilman päämiehen lupaa ilmaista eikä käyttää omaksi tai toisen hyödyksi päämiehen hänelle asian hoitamista varten uskomaa luottamuksellista tietoa eikä muutakaan tällaista tietoa, jonka hän on saanut tehtävänsä hoitamista varten.
Sama koskee asian käsittelyssä käytettävää tulkkia ja kääntäjää sekä muuta henkilöä,
joka toimeksiannosta tai muutoin osallistuu päämiehen asian hoitamiseen.
Rangaistus salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2
§:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

6 luku
Asian käsittely ja selvittäminen
44 §
Käsittelytavat
Asia käsitellään hallintotuomioistuimessa kirjallisesti valituksen sekä valituksen kohteena olevan päätöksen ja muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen perusteella.
Kirjallista käsittelyä voidaan täydentää järjestämällä asiassa suullinen valmistelu, suullinen käsittely, katselmus tai tarkastus.
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45 §
Asian selvittäminen
Hallintotuomioistuimen on huolehdittava siitä, että asia tulee selvitetyksi ja tarvittaessa
osoitettava oikeudenkäynnin osapuolille, mitä lisäselvitystä asiassa tulee esittää.
Tuomioistuimen on hankittava oma-aloitteisesti selvitystä siinä laajuudessa kuin käsittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus ja asian laatu sitä vaativat.
Osapuolen on myötävaikutettava asian selvittämiseen sen oikeudellisen luonteen edellyttämällä tavalla. Osapuolena olevan viranomaisen on otettava oikeudenkäynnissä tasapuolisesti huomioon sekä yleiset että yksityiset edut.
46 §
Valituksen täydentäminen
Jos valitus tai muu kirjelmä on puutteellinen, hallintotuomioistuimen on varattava valittajalle tilaisuus kohtuullisessa määräajassa täydentää sitä, jollei täydentäminen ole asian
käsittelyn kannalta tarpeetonta. Valittajalle on ilmoitettava, miten kirjelmää on täydennettävä.
47 §
Asianosaisen kuuleminen
Hallintotuomioistuimen on kuultava asianosaista ennen asian ratkaisemista.
Asianosaiselle on kuulemisen yhteydessä annettava tieto muiden osapuolten esittämistä
vaatimuksista ja selvityksistä sekä muusta oikeudenkäyntiaineistosta. Asianosaiselle on
samalla varattava tilaisuus esittää käsityksensä ja vaatimuksensa tämän aineiston johdosta.
Asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos valitus jätetään tutkimatta tai se on ilmeisen perusteeton tai jos asianosaisen oikeusturva edellyttää kuulemisesta luopumista.
Rajoituksista asianosaisen oikeuteen saada tieto oikeudenkäyntiin liittyvästä asiakirjasta, joka ei ole julkinen, säädetään oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain (381/2007) 9 §:ssä.
48 §
Hallintopäätöksen tehneen viranomaisen vastaus
Päätöksen tehneen viranomaisen on hallintotuomioistuimen pyynnöstä vastattava asianosaisen esittämiin vaatimuksiin. Vastauksessaan viranomaisen tulee esittää käsityksensä
myös esitetystä selvityksestä.
Viranomaisen on pyynnöstä toimitettava hallintotuomioistuimelle päätöksen perusteena
olleet ja muut tarvittavat asiakirjat.
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49 §
Muun viranomaisen ja asiantuntijan kuuleminen
Hallintotuomioistuin voi pyytää selvitystä tai lausunnon muulta kuin päätöksen tehneeltä viranomaiselta ja kuulla tätä suullisessa käsittelyssä.
Hallintotuomioistuin voi hankkia erityistä asiantuntemusta vaativasta kysymyksestä
lausunnon yksityiseltä asiantuntijalta tai kuulla häntä suullisessa käsittelyssä. Yksityisen
asiantuntijan kuulemiseen sovelletaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 46 §:n 2 momenttia ja 47–52 §:ää.
Jos osapuoli vetoaa asiantuntijaan, joka ei ole hallintotuomioistuimen määräämä, tästä
on voimassa, mitä todistajasta säädetään.
50 §
Määräaika
Hallintotuomioistuimen on asetettava asian laatuun nähden kohtuullinen määräaika,
jonka kuluessa sen pyytämä vastaus, selvitys tai muu asiakirja on toimitettava.
Hallintotuomioistuin voi ratkaista asian, vaikka pyydettyä asiakirjaa ei ole toimitettu
määräaikaan mennessä.
Asianosaiselle on ilmoitettava, että asia voidaan ratkaista määräajan jälkeen, vaikka hän
ei ole toimittanut pyydettyä asiakirjaa.
51 §
Lisäaineiston toimittamisen rajoittaminen
Kun hallintotuomioistuin katsoo asian tulleen selvitetyksi, se voi asettaa asian laatuun
nähden kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa osapuolten on toimitettava mahdollinen
lisäaineisto asiassa. Jos osapuoli toimittaa lisäaineistoa tämän määräajan jälkeen, hallintotuomioistuin voi jättää sen huomioon ottamatta ja palauttaa lähettäjälle liittämättä sitä
asian oikeudenkäyntiaineistoon.
Hallintotuomioistuin voi myös jättää huomioon ottamatta ja palauttaa lähettäjälle sellaisen aineiston, joka selvästi ei kuulu käsiteltävään asiaan.
52 §
Suullinen valmistelu
Hallintotuomioistuin voi tarvittaessa järjestää suullisen valmistelun sen selvittämiseksi,
mistä asiaan liittyvistä seikoista oikeudenkäynnin osapuolet ovat erimielisiä sekä mitä
todisteita tai muuta selvitystä vaatimusten tueksi on esitettävissä. Suullisessa valmistelussa ei kuulla todistajia eikä asiantuntijoita eikä oteta vastaan muutakaan selvitystä
tosiseikoista.
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Suullisesta valmistelusta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään käsittelyyn osallistuneet
henkilöt, asia ja muut sellaiset tiedot sekä selostus käsittelyn kulusta.
Suullisen valmistelun jälkeen hallintotuomioistuin jatkaa asian kirjallista käsittelyä, jota
voidaan tarvittaessa täydentää järjestämällä asiassa suullinen käsittely, katselmus tai
tarkastus.
53 §
Suullisen käsittelyn järjestäminen
Hallintotuomioistuimen on järjestettävä suullinen käsittely, jos yksityinen asianosainen
sitä vaatii tai hallintotuomioistuin pitää sitä tarpeellisena. Jos asianosainen pyytää suullista käsittelyä, hänen on ilmoitettava, minkä vuoksi se on tarpeen ja mitä selvitystä hän
esittäisi suullisessa käsittelyssä.
Tuomioistuin voi jättää suullisen käsittelyn toimittamatta, jos:
1) esitetyn selvityksen oikeellisuus voidaan muutenkin arvioida niin, ettei siitä jää varteenotettavaa epäilystä;
2) tosiseikat voidaan selvittää muulla tavoin;
3) suullinen käsittely on jo järjestetty samassa asiassa hallintotuomioistuimessa; tai
4) suullisen käsittelyn toimittaminen on muuten selvästi tarpeetonta, kun otetaan huomioon asian laatu ja merkitys asianosaiselle sekä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
vaatimukset.
Jos asiassa vedotaan yksityisluonteiseen kirjalliseen todistajankertomukseen, suullinen
käsittely todistajan kuulemiseksi järjestetään vain, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi.
54 §
Ratkaisu suullisen käsittelyn järjestämisestä
Hallintotuomioistuin ratkaisee suullista käsittelyä koskevan pyynnön pääasian yhteydessä tai tekee asiasta erillisen välipäätöksen.
Jos hallintotuomioistuin ei järjestä asianosaisen pyytämää suullista käsittelyä, tästä on
ilmoitettava oikeudenkäynnin osapuolille. Samalla heille on varattava tilaisuus esittää
lisäselvitystä. Ilmoittamisesta voidaan luopua, jos se on ilmeisen tarpeetonta.
55 §
Suullisen käsittelyn rajoittaminen
Hallintotuomioistuin voi rajoittaa suullista käsittelyä siten, että se koskee ainoastaan
osaa asiasta, osapuolten käsitysten selvittämistä tai suullisen todistelun vastaanottamista, tai muulla vastaavalla tavalla.
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56 §
Katselmus
Hallintotuomioistuin voi järjestää asian selvittämiseksi katselmuksen. Katselmuksessa
tehdään havaintoja ja arvioita kiinteistöstä, maisemasta, rakennelmasta tai muusta sellaisesta kohteesta, jota ei voida tuoda tuomioistuimeen.
Katselmuksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään läsnä olleet henkilöt ja muut asian
yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot sekä selostus katselmuksen kulusta. Katselmuksen
kohde on kuvattava, jollei se ole tarpeetonta.
Katselmukseen sovelletaan muuten, mitä 67 ja 68 §:ssä säädetään suullisesta käsittelystä.
57 §
Tarkastus
Hallintotuomioistuin voi katselmuksen sijasta tehdä paikalla tarkastuksen tosiseikan
todentamiseksi.
Tarkastuksesta ilmoitetaan oikeudenkäynnin osapuolille etukäteen.
Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään läsnä olleet henkilöt ja muut asian
yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot sekä selostus tarkastuksen kulusta. Tarkastuksen kohde
voidaan kuvata tai muuten tallentaa.
58 §
Hallintotuomioistuimen tiedonsaantioikeus
Hallintotuomioistuimella on oikeus pyynnöstä saada viranomaiselta salassapitosäännösten estämättä asian ratkaisemiseksi välttämättömät tiedot ja asiakirjat.
Hallintotuomioistuin voi velvoittaa viranomaisen esittämään pyytämänsä asiakirjat.
Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa sakon uhka.
59 §
Asiakirjan ja esineen esittäminen
Hallintotuomioistuin voi velvoittaa muun kuin viranomaisen toimittamaan hallussaan
olevan asiakirjan tai esineen tuomioistuimelle tai esittämään sen tuomioistuimessa, jos
asiakirjalla tai esineellä voidaan olettaa olevan merkitystä todisteena asiassa. Velvoitteen tehosteeksi voidaan asettaa sakon uhka.
Asiakirjan ja esineen toimittamisesta ja esittämisestä hallintotuomioistuimelle on muuten voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 11 b ja 12–14 §:ssä säädetään kirjallisesta todisteesta ja saman luvun 57 §:n 1 momentissa säädetään esineen tuomisesta
oikeuteen katsastettavaksi.
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60 §
Tulkitseminen ja kääntäminen
Hallintotuomioistuimen on huolehdittava tulkitsemisesta ja kääntämisestä, jos henkilö ei
osaa tuomioistuimessa kielilain (423/2003) mukaan käytettävää kieltä taikka aisti- tai
puhevian vuoksi ei voi tulla ymmärretyksi ja:
1) asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa sitä käsitelleen viranomaisen on tullut huolehtia tulkitsemisesta tai kääntämisestä hallintolain 26 §:n 1 momentin tai muun säännöksen nojalla;
2) tuomioistuin toimii ensi asteena asiassa, joka on tullut vireille viranomaisen aloitteesta; tai
3) henkilöä kuullaan suullisesti.
Erityisestä syystä hallintotuomioistuin voi huolehtia tulkitsemisesta ja kääntämisestä
muussakin kuin 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa.
Tulkkina tai kääntäjänä ei saa käyttää henkilöä, joka on sellaisessa suhteessa asianosaiseen tai asiaan, että hänen luotettavuutensa voi tästä syystä vaarantua.
Suomen ja ruotsin kieltä käyttävän oikeudesta viranomaisen järjestämään tulkkaukseen
sekä käännökseen säädetään kielilaissa. Tulkitsemisesta ja kääntämisestä saamen kielelle on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Hallintotuomioistuimen on myös huolehdittava siitä, että muiden pohjoismaiden kansalaiset saavat sen käsiteltävissä asioissa
tarvittavan tulkitsemis- ja käännösavun.
61 §
Laillinen este
Jos oikeudenkäynnin osapuoli ei laillisen esteen vuoksi voi saapua suulliseen käsittelyyn tai noudattaa muuta hallintotuomioistuimen asettamaa määräaikaa, tuomioistuin
siirtää asian käsittelyä ja asettaa uuden määräajan.
Laillinen este on sillä, joka sairauden tai yleisen liikenteen keskeytymisen tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi ei voi noudattaa määräaikaa.
Hallintotuomioistuimen kutsussa on mainittava, että kutsutun on viipymättä ilmoitettava
laillisesta esteestä.
62 §
Järjestyksen turvaaminen oikeudenkäynnissä
Hallintotuomioistuimen tulee huolehtia järjestyksestä oikeudenkäynnissä. Oikeudenkäyntitilaisuudesta voidaan poistaa se, joka häiritsee asian käsittelyä.
Hallintotuomioistuin voi tuomita häiritsijän maksettavaksi enintään 1 000 euron suuruisen järjestyssakon. Sakko voidaan tuomita, jos henkilö ei oikeudenkäyntitilaisuudessa
noudata puheenjohtajan määräyksiä, puhuu tuomioistuimen arvoa loukkaavasti taikka
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muutoin käyttäytyy häiritsevästi tai sopimattomasti. Sakko voidaan tuomita myös vastaavan kirjallisen aineiston toimittamisen perusteella.
Jos asianosainen on poistettu oikeudenkäyntitilaisuudesta, hallintotuomioistuimen on
harkittava, voidaanko asian käsittelyä siitä huolimatta jatkaa.
63 §
Asioiden käsittelyjärjestys
Hallintotuomioistuin ottaa asiat käsiteltäväkseen siinä järjestyksessä, jossa ne tulevat
vireille tuomioistuimessa.
Hallintotuomioistuin voi ottaa asian käsiteltäväkseen ennen muita asioita, jos sen käsittelemisestä kiireellisenä säädetään laissa tai jos kiireellisenä käsittelemiselle on erityisen
painava syy, kun otetaan huomioon oikeudenkäynnin kesto, asian laatu ja merkitys asianosaiselle sekä muut perusteet kiireelliselle käsittelylle. Tarkempia määräyksiä kiireellisesti käsiteltävistä asioista voidaan antaa tuomioistuimen työjärjestyksessä.
Hallintotuomioistuimen on asianosaisen pyynnöstä ilmoitettava hänelle arvio asian käsittelyajasta.
64 §
Uhkasakkolain soveltaminen
Tässä laissa tarkoitetun uhkasakon asettamiseen ja tuomitsemiseen sovelletaan, mitä
uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

7 luku
Menettely suullisessa käsittelyssä
65 §
Suullisen käsittelyn kulku
Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla asianosaisia, hallintopäätöksen tehnyttä ja muuta
viranomaista, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanottaa muuta selvitystä.
Suullisessa käsittelyssä hallintotuomioistuin:
1) esittää aluksi yhteenvedon siitä, mistä asiassa on kysymys;
2) kuulee asianosaisia ja muita oikeudenkäynnin osapuolia;
3) kuulee tarvittaessa todistajia ja asiantuntijoita sekä ottaa vastaan muuta selvitystä
tosiseikoista;
4) kuulee lopuksi oikeudenkäynnin osapuolia käsittelyssä esitetyistä seikoista.
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66 §
Suullisen käsittelyn ajankohta, paikka ja käsittelysuunnitelma
Hallintotuomioistuin päättää suullisen käsittelyn ajankohdasta ja paikasta sekä tarpeen
mukaan myös suullisen käsittelyn kulkua koskevasta suunnitelmasta (käsittelysuunnitelma).
Hallintotuomioistuimen on varattava oikeudenkäynnin osapuolille tilaisuus esittää näkemyksensä käsittelyajankohdasta ja -suunnitelmasta, jollei kuuleminen tarpeettomasti
viivästytä asian käsittelyä.
67 §
Kutsuminen suulliseen käsittelyyn
Hallintotuomioistuimen on kutsuttava suulliseen käsittelyyn oikeudenkäynnin osapuolet. Jos suullista käsittelyä on rajoitettu 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla, kutsumatta voidaan
jättää ne asianosaiset, joiden läsnäolo on tämän vuoksi ilmeisen tarpeetonta.
Hallintotuomioistuin päättää todistajan ja asiantuntijan kutsumisesta suulliseen käsittelyyn. Lisäksi tuomioistuin päättää niiden muiden henkilöiden kutsumisesta, joiden läsnäoloa se pitää tarpeellisena.
Hallintotuomioistuin huolehtii 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen henkilöiden kutsumisesta suulliseen käsittelyyn. Tuomioistuimen on kutsuttava todistaja suulliseen käsittelyyn
sakon uhalla. Tuomioistuin voi oikeuttaa oikeudenkäynnin osapuolen kutsumaan nimeämänsä todistajan. Kutsumisessa noudatetaan muuten, mitä tässä laissa säädetään
tiedoksiannosta.
68 §
Kutsun sisältö
Kutsussa suulliseen käsittelyyn on mainittava tarpeelliset tiedot oikeudenkäynnin osapuolista ja käsiteltävästä asiasta sekä ilmoitettava käsittelyn ajankohta ja paikka. Kutsussa on lisäksi ilmoitettava poissaolon seurauksista.
Todistajalle on kutsussa myös ilmoitettava hänen oikeudestaan saada ennakolta korvaus
matka- ja toimeentulokustannuksistaan sekä siitä, ettei hän ole velvollinen saapumaan
hallintotuomioistuimeen, jos hänelle ei pyynnöstä huolimatta ole maksettu ennakkoa.
Jos hallintotuomioistuin oikeuttaa oikeudenkäynnin osapuolen kutsumaan todistajan,
tuomioistuimen on ilmoitettava osapuolelle, mitä todistajalle on kutsussa ilmoitettava.
69 §
Asianosaisen ja asianosaiseen rinnastettavan henkilön kutsuminen
Asianosaisen tai hänen laillisen edustajansa poissaolo suullisesta käsittelystä ei estä asian käsittelyä ja ratkaisemista.
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Asianosainen tai hänen laillinen edustajansa voidaan kutsua saapumaan henkilökohtaisesti suulliseen käsittelyyn, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi. Tällöin voidaan asettaa sakon uhka.
Hallintotuomioistuin voi kutsua sakon uhalla kuultavaksi myös henkilön, jota ei voida
kuulla todistajana hänen asianosaisasemaan rinnastettavan asemansa vuoksi.
Hallintotuomioistuimen on tuomittava uhkasakko maksettavaksi ja asetettava uusi korkeampi sakon uhka, jos henkilö ei noudata 2 tai 3 momentissa tarkoitettu kutsua ja tuomioistuin edelleen pitää asianomaisen henkilökohtaista läsnäoloa tarpeellisena. Uhkasakkoa ei tuomita maksettavaksi, jos asia käsitellään ja ratkaistaan asianomaisen poissaolosta huolimatta. Uhkasakkoa ei myöskään tuomita maksettavaksi, jos poissaolo johtuu
laillisesta esteestä.
70 §
Todistajan kuuleminen
Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla todistajana henkilöä, jonka kuulemista hallintotuomioistuin pitää tarpeellisena tai jonka oikeudenkäynnin osapuoli on nimennyt. Todistajan kuuleminen ei ole tarpeen seikasta, joka on jo selvitetty tai joka ei vaikuta käsiteltävään asiaan.
Hallintotuomioistuin voi asettaa määräajan, jossa oikeudenkäynnin osapuolen on ilmoitettava nimeämänsä todistajat tuomioistuimelle.
Todistajan kuulemiseen sovelletaan myös, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 18, 19,
22, 25, 26 a, 27–33, 33 a, 34 ja 36–39 §:ssä säädetään.
71 §
Todistajan esteellisyys
Todistajana ei voida kuulla oikeudenkäynnin osapuolena olevaa yksityistä asianosaista
eikä muutakaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta oikeudenkäynnin kohteena oleva asia välittömästi koskee, eikä heidän laillista edustajaansa.
Todistajana ei voida kuulla myöskään henkilöä, joka toimii oikeudenkäynnin osapuolena olevan viranomaisen edustajana samassa oikeudenkäynnissä.
72 §
Henkilökohtainen kuuleminen
Suullisessa käsittelyssä voidaan kuulla henkilökohtaisesti myös henkilöä, jota ei 71 §:n
perusteella voida kuulla todistajana, jos kuuleminen on tarpeen asian selvittämiseksi.
Vajaavaltaista voidaan kuulla suullisessa käsittelyssä. Kuulemisen yhteydessä vajaavaltaiselle ei saa antaa sellaisia tietoja, jotka voisivat vakavasti vaarantaa hänen terveyttään
tai kehitystään. Alle 15-vuotiasta voidaan kuitenkin kuulla vain, jos kuulemisella on
asian selvittämiseksi keskeinen merkitys eikä kuulemisesta arvioida aiheutuvan hänelle
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merkittävää haittaa. Jos menettely on tarpeen vajaavaltaisen suojaamiseksi tai hänen
itsenäisen mielipiteensä selvittämiseksi, vajaavaltaista tulee kuulla henkilökohtaisesti
ensisijaisesti siten, että hänen lisäkseen läsnä on vain yksi tai useampi hallintotuomioistuimen jäsen ja esittelijä.
Tuomioistuimen on tarvittaessa määrättävä kuultavalle vajaavaltaiselle tukihenkilö. Tukihenkilöön sovelletaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 2 luvun säännöksiä asianomistajalle määrättävästä tukihenkilöstä.
Jos vajaavaltaista kuullaan 2 momentissa tarkoitetulla tavalla, asianosaisille ja hakemuksen tai päätöksen tehneelle viranomaiselle on varattava tilaisuus ilmoittaa, mistä
seikoista vajaavaltaista tulisi kuulla. Lisäksi osapuolille on varattava tilaisuus tutustua
kuulemisen sisällöstä laadittuun tai tallennettuun oikeudenkäyntiaineistoon ja lausua
mielipiteensä sen sisällöstä. Oikeutta tietojen saamiseen voidaan rajoittaa, jos tiedon
antamatta jättäminen on tarpeen vajaavaltaisen suojaamiseksi tai hänen muun erittäin
tärkeän etunsa turvaamiseksi.
73 §
Todistamisvelvollisuus ja vaitiolo-oikeus
Todistajalla on velvollisuus todistaa, ellei hän ole asianosaisen läheinen.
Todistaja saa kieltäytyä kertomasta:
1) seikan, jonka kertominen voisi saattaa syytteen tai 4 §:ssä tarkoitetun hallinnollisen
seuraamuksen vaaraan hänet tai hänen läheisensä;
2) liike- tai ammattisalaisuuden, elleivät erittäin tärkeät syyt vaadi, että häntä kuullaan
siitä.
Todistajan oikeuteen kieltäytyä vastaamasta kysymykseen sovelletaan lisäksi, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n 2–4 momentissa säädetään.
74 §
Vaitiolovelvollisuuden vaikutus todistajan kuulemiseen
Hallintotuomioistuin voi kuulla todistajaa tämän vaitiolovelvollisuuden estämättä, jos
kuuleminen on välttämätöntä asian selvittämiseksi.
Hallintotuomioistuin ei saa kuulla todistajaa tämän vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvasta seikasta, jos:
1) kuuleminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua tai lapsen etua taikka muuta erittäin tärkeää yksityistä etua; ja
2) kuulematta jättäminen ei vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.
Hallintotuomioistuin ei saa kuulla asianosaisen asiamiestä tai oikeudenkäyntiavustajaa
siitä, mitä päämies on uskonut hänelle asian ajamista varten, ellei päämies suostu todistamiseen. Tuomioistuimen neuvotteluun osallistunut ei saa todistaa siitä, mitä tuomioistuimen neuvottelussa on tullut esille.
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Erikseen säädetään siitä, mitä pappi ei saa todistajana ilmaista.
75 §
Kuuleminen tietoverkon välityksellä
Todistajaa tai muuta henkilöä voidaan kuulla suullisessa käsittelyssä myös käyttäen
videoneuvottelua tai muuta vastaavaa tiedonvälitystapaa, jos hallintotuomioistuin harkitsee tämän tarkoituksenmukaiseksi ja kuultavan kertomuksen uskottavuutta voidaan
luotettavasti arvioida ilman hänen läsnäoloaan. Kuuleminen voidaan erityisestä syystä
toimittaa ilman näköyhteyttä.
Osapuolille on varattava tilaisuus esittää kuultavalle kysymyksiä.
76 §
Suullisen käsittelyn pöytäkirja
Suullisesta käsittelystä laaditaan pöytäkirja, johon merkitään käsittelyyn osallistuneet
henkilöt, asia ja muut asian yksilöimiseksi tarvittavat tiedot. Lisäksi merkitään käsittelyssä esitetyt vaatimukset ja tehdyt päätökset sekä selostus muusta käsittelyn kulusta.
77 §
Tallentaminen
Hallintotuomioistuimen on äänitettävä tai muulla vastaavalla tavalla tallennettava asianosaisen, päätöksen tehneen viranomaisen edustajan, todistajan, asiantuntijan tai muun
kuultavan kuuleminen suullisessa käsittelyssä.
Jos tallentaminen ei ole mahdollista, pöytäkirjaan on riittävän täsmällisesti merkittävä,
mitä asiassa on kerrottu. Pöytäkirjattu suullinen lausuma on heti luettava ja pöytäkirjaan
on merkittävä lausuman antajan ilmoitus siitä, onko lausuma merkitty oikein pöytäkirjaan.
Tallenne on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan asian ratkaisemisesta. Jos
asiassa on haettu muutosta valittamalla, tallenne on kuitenkin säilytettävä, kunnes asia
on lainvoimaisesti ratkaistu.
78 §
Todistajan kustannusten korvaaminen
Todistajalla on oikeus saada kohtuullinen korvaus tarpeellisista matka- ja toimeentulokustannuksista sekä taloudellisesta menetyksestä.
Hallintotuomioistuimen omasta aloitteestaan kutsumalle todistajalle samoin kuin valtion
nimeämälle todistajalle maksetaan korvaus valtion varoista sen mukaan kuin valtion
varoista maksettavista todistelukustannuksista erikseen säädetään.
Muiden oikeudenkäynnin osapuolten on suoritettava korvaus nimeämälleen todistajalle.
Todistajalla on oikeus saada ennakolta korvaus matka- ja toimeentulokustannuksista.
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Ennakon suorittamiseen sovelletaan muuten, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40
§:n 4 ja 5 momentissa säädetään. Tässä tarkoitetulle todistajalle, voidaan maksaa korvaus valtion varoista, jos todistaminen on ollut tarpeen asian selvittämiseksi.
79 §
Muiden todistelukustannusten korvaaminen
Hallintotuomioistuimen määräämälle asiantuntijalle maksetaan kohtuullinen palkkio
työstään ja korvaus tarpeellisista kuluistaan valtion varoista. Tuomioistuin voi määrätä
korvauksen tai osan siitä maksettavaksi ennakolta asiantuntijalle.
Kun joku muu kuin oikeudenkäynnin osapuoli, todistaja tai asiantuntija on kutsuttu
kuultavaksi tai velvoitettu toimittamaan hallintotuomioistuimeen asiakirja tai esine, kustannusten korvaamisessa noudatetaan 78 §:n säännöksiä.

8 luku
Tiedoksianto
80 §
Tavallinen tiedoksianto ja todisteellinen tiedoksianto
Hallintotuomioistuimen päätös, välipäätös tai muu asiakirja annetaan tiedoksi kirjeitse
tai käyttäen tiedoksiannon vastaanottajan tuomioistuimelle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa (tavallinen tiedoksianto). Sähköinen tiedoksianto yksityiselle asianosaiselle
edellyttää tämän suostumusta.
Hallintotuomioistuin voi käyttää todisteellista tiedoksiantoa, jos se on tarpeen asianosaisen oikeuksien turvaamiseksi tai muusta erityisestä syystä. Todisteellinen tiedoksianto
toimitetaan:
1) lähettämällä tällainen asiakirja asianosaiselle saantitodistusta vastaan;
2) luovuttamalla se asianosaiselle henkilökohtaisesti tuomioistuimessa;
3) käyttäen haastetiedoksiantoa tai sijaistiedoksiantoa;
4) toimittamalla se kirjeitse asianosaiselle liittämällä siihen vastaanottotodistus, joka
asianosaisen on palautettava määräajassa tuomioistuimelle.
Tiedoksiannosta sähköistä asiointitiliä ja julkipanomenettelyä käyttäen säädetään erikseen.
81 §
Suullinen tiedoksianto
Muu asiakirja kuin päätös voidaan oikeudenkäynnin kuluessa antaa tiedoksi suullisesti
kertomalla asianosaiselle asiakirjan sisältö.
Suullisesti voidaan antaa tiedoksi sellainen asiakirja, jonka sisällön ja merkityksen asianosainen epäilyksettä ymmärtää asiakirjan laadun ja laajuuden huomioon ottaen.
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Suullisesti tiedoksi annettu asiakirja on toimitettava erikseen asianosaiselle tavallisena
tiedoksiantona.
82 §
Tiedoksianto ulkomaille ja yleistiedoksianto
Tiedoksianto toimitetaan ulkomaille tämän lain tai asianomaisen valtion lainsäädännön
mukaan, jollei Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista ja velvoitteista muuta
johdu.
Jos ulkomaille tarkoitettua tiedoksiantoa ei saada toimitetuksi, asiakirja annetaan tiedoksi Suomessa yleistiedoksiannolla.
Yleistiedoksiantoa saadaan muutoin käyttää siten kuin siitä hallintolaissa säädetään.
83 §
Tiedoksisaannin ajankohta
Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon tavallisena kirjeenä lähetetystä päätöksestä tai
muusta asiakirjasta seitsemäntenä päivänä tällaisen asiakirjan lähettämisestä, jollei asianosainen näytä tiedoksisaannin tapahtuneen tätä myöhemmin. Julkipanomenettelyssä
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedokseen, silloin kun päätös on annettu.
Sähköisessä tiedoksiannossa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä tai
muusta asiakirjasta sinä päivänä, jolloin tiedoksi annettavaa asiakirjaa koskeva sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä
voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hallintotuomioistuimen on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä. Tiedoksiannosta sähköistä asiointitiliä käyttäen säädetään erikseen.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tai muusta asiakirjasta tiedon sinä päivänä, kun tällainen lähetys on vastaanotettu. Vastaanottotodistusta vaatien toimitettu tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi palautetun
vastaanottotodistuksen osoittamana päivänä. Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottamisesta säädetään muutoin hallintolain 60 §:ssä. Käytettäessä suullista tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen tiedon asiakirjasta silloin, kun asianosaiselle on kerrottu
asiakirjan sisältö 81 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
84 §
Muut tiedoksiantoon sovellettavat säännökset
Tässä laissa tarkoitettuun tiedoksiantoon sovelletaan muutoin, mitä hallintolaissa säädetään tiedoksiannon vastaanottajasta ja tiedoksiannossa noudatettavasta menettelystä.
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9 luku
Hallintotuomioistuimen päätöksenteko
85 §
Hallintotuomioistuimen päätös
Hallintotuomioistuimen ratkaisu pääasiassa on päätös.
Tuomioistuin voi käsittelyn aikana tehdä ratkaisuja menettelystä ja pääasiaan liittyvistä
vaatimuksista. Muu kuin käsittelyn lopettava ratkaisu on välipäätös.
86 §
Ratkaisuvaihtoehdot valitusasiassa
Hallintotuomioistuin voi hylätä tai hyväksyä valituksen kokonaan tai osittain tai jättää
sen tutkimatta. Ratkaisussaan tuomioistuin voi pysyttää päätöksen, muuttaa sitä tai kumota sen osittain tai kokonaan. Tuomioistuin voi myös palauttaa asian ja määrätä sen
uudelleen käsittelemisestä.
Kuntalaissa tai kirkkolaissa tarkoitetun valituksen johdosta tuomioistuin ei voi muuttaa
päätöstä, ellei erikseen toisin säädetä tai asianosaisen oikeusturvan tehokas toteuttaminen sitä edellytä.
Tuomioistuin jättää valituksen tutkimatta, jos:
1) valituksen tutkiminen ei kuulu sen toimivaltaan;
2) päätös ei ole valituskelpoinen;
3) muutoksenhaku on laissa kielletty;
4) valittajalla ei ole valitusoikeutta;
5) valitusta ei ole tehty määräajassa;
6) valitus on jäänyt puutteelliseksi, vaikka valittajalle on varattu tilaisuus sen täydentämiseen; tai
7) tutkimatta jättämiseen on muu näihin rinnastettava erityinen syy.
Jos valitus peruutetaan, tuomioistuin poistaa asian käsittelystä.
87 §
Muun hallintolainkäyttöasian ratkaisu
Hallintotuomioistuin voi käsitellessään muuta hallintolainkäyttöasiaa kuin valitusta hylätä tai hyväksyä esitetyn vaatimuksen kokonaan tai osittain tai jättää sen tutkimatta.
Hallintoriita-asiassa esitetyn vaatimuksen johdosta hallinto-oikeus voi lisäksi:
1) velvoittaa maksamaan julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen tai hallintosopimukseen
perustuvan suorituksen tai suorittamaan muun tällaiseen oikeussuhteeseen perustuvan
toimen; tai
2) vahvistaa julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen tai hallintosopimukseen perustuvan
edun, oikeuden tai velvollisuuden.
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Hallintotuomioistuin jättää muussa hallintolainkäyttöasiassa esitetyn vaatimuksen tutkimatta, jos:
1) asian käsittely ei kuulu sen toimivaltaan;
2) vaatimusta ei voida käsitellä hallintolainkäyttöasiana;
3) asiasta voidaan tai on voitu tehdä oikaisuvaatimus tai valitus taikka asia voidaan tai
on voitu saattaa toimivaltaisen hallintoviranomaisen sitovasti ratkaistavaksi;
4) vaatimusta ei ole tehty laissa erikseen säädetyssä määräajassa;
5) vireillepanijalla ei ole oikeutta panna asiaa vireille; tai
6) tutkimatta jättämiseen on muu näihin rinnastettava erityinen syy.
88 §
Turvaamismääräys
Hallinto-oikeus tai vakuutusoikeus voi antaa oikeuden tai edun toteuttamista taikka velvollisuuden noudattamista turvaavan määräyksen (turvaamismääräys):
1) jos määräyksen hakija esittää selvityksen siitä, että hänellä on lakiin perustuva oikeus
tai etu, joka voidaan vahvistaa hallintotuomioistuimen päätöksellä,
2) on ilmeisiä perusteita olettaa, että viranomainen tai yksityinen lainvastaisesti rajoittaa
oikeuden tai edun toteuttamista tai laiminlyö sille lain mukaan kuuluvan velvollisuuden
noudattaa sitä ja
3) turvaamismääräyksen antaminen ei aiheuta sen kohteena olevalle viranomaiselle tai
yksityiselle turvattavaan oikeuteen tai etuun nähden kohtuutonta haittaa.
Tuomioistuin hylkää hakemuksen, jos samassa asiassa oikeuden toteuttaminen tai velvollisuuden noudattaminen voidaan turvata niin, että:
1) hakija saattaa asian toimivaltaisen valvontaviranomaisen käsiteltäväksi tai
2) hallintotuomioistuin voi antaa hallintopäätöksen täytäntöönpanoa koskevan määräyksen 16 §:n tai muun lain nojalla.
Kun tuomioistuin on antanut turvaamismääräyksen, hakijan on laissa säädetyssä määräajassa pantava vireille pääasiaa koskeva oikaisuvaatimus, valitus tai muu hallintolainkäyttöasia. Muuten oikeuden tai edun vahvistamista koskeva asia on pantava vireille
viimeistään kuukauden kuluessa määräystä koskevan päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksessä on ilmoitettava, miten hakijan on vireillepanossa meneteltävä.
89 §
Turvaamismääräystä koskeva päätöksenteko
Turvaamismääräystä koskeva hakemus tehdään hallinto-oikeudelle tai vakuutusoikeudelle, jolla on toimivalta käsitellä oikeuden tai edun vahvistamista koskeva asia. Turvaamismääräyksessä tuomioistuin voi väliaikaisesti:
1) määrätä, että viranomaisen tai yksityisen on toteutettava lainmukainen oikeus tai etu;
2) määrätä, että viranomaisen tai yksityisen on noudatettava sille lain mukaan kuuluvaa
velvollisuutta;
3) kieltää viranomaista tai yksityistä ryhtymästä oikeutta tai etua rajoittavaan toimeen;
tai
4) päättää muusta määräyksestä, jolla lain mukainen oikeus, etu tai velvollisuus toteutetaan.
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Tuomioistuin päättää turvaamismääräyksen voimassaoloajasta ja siihen liitettävistä ehdoista. Määräyksen voimassaolo päättyy, jos asian käsittelyä ei ole pantu vireille 87 §:n
3 momentissa tarkoitetussa määräajassa. Tuomioistuimen on peruutettava määräys, jos
perustetta, jonka vuoksi se on annettu, ei enää ole. Tuomioistuin voi asettaa turvaamismääräyksen tehosteeksi uhkasakon.
Tuomioistuin voi vastapuolen hakemuksesta velvoittaa hakijan korvaamaan turvaamismääräyksestä aiheutuneen vahingon ja kulut, jos turvaamismääräyksen todetaan perustuneen ilmeisen aiheettomaan hakemukseen,
90 §
Äänestäminen
Jos hallintotuomioistuimen jäsenet eivät ole yksimielisiä ratkaisusta, siitä on äänestettävä. Ratkaisusta äänestetään virkaan nimittämisen tai tehtävään määräämisen ajankohdan
mukaan määräytyvässä virkaikäjärjestyksessä siten, että nuorin jäsen esittää ensin ja
puheenjohtaja viimeiseksi kantansa. Muu kuin lainoppinut jäsen esittää kantansa ennen
lainoppinutta jäsentä. Jos tuomioistuimen jäsen esittelee asian, hänen on kuitenkin ensin
sanottava mielipiteensä.
Äänestyksessä voittaa mielipide, jota jäsenten enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan voittaa mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut. Hallinnollista seuraamusta koskevassa asiassa sekä päätettäessä tuomitsemisesta uhkasakkoon tai muuhun
erityiseen seuraamukseen voittaa äänten mennessä tasan kuitenkin mielipide, joka on
lievempi sille, johon seuraamus kohdistuu.
Äänestämisestä on muuten voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaressa säädetään.
91 §
Päätöksen sisältö
Hallintotuomioistuimen tulee harkita kaikkia esiin tulleita seikkoja ja päättää, mihin
seikkoihin ratkaisu voidaan perustaa. Tuomioistuimen on päätöksessään annettava ratkaisu kaikkiin asiassa esitettyihin vaatimuksiin ja otettava kantaa asian kannalta merkityksellisiin valitusperusteisiin.
Päätöksestä on käytävä ilmi:
1) tuomioistuimen nimi ja päätöksen päiväys;
2) oikeudenkäynnin osapuolet ja päätös, josta valitetaan;
3) tarpeellisilta osiltaan selostus asian aikaisemman käsittelyn vaiheista;
4) osapuolten vaatimukset ja tarpeellisilta osiltaan niiden perusteet;
5) tarpeellisilta osiltaan selostus asiassa esitetyistä ja saaduista selvityksistä;
6) päätöksen perustelut ja lopputulos;
7) päätöksentekoon osallistuneiden henkilöiden nimet;
8) ilmoitus äänestyksestä tai esittelijän eriävästä mielipiteestä, jolloin eriävät mielipiteet
on liitettävä päätökseen; sekä
9) ilmoitus oikeudesta valittaa tai valitusoikeuden rajoittamisesta.
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Edellä 2 momentin 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetut asiat voidaan esittää myös liittämällä
päätökseen jäljennös viranomaisen päätöksestä tai muusta asiakirjasta tai osa niistä.
Edellytyksenä on, ettei tuomioistuimen päätöksen selvyys vaarannu.
92 §
Hallinnollisen seuraamuksen käsittelyn viivästyminen
Jos 4 §:n 6 kohdassa tarkoitetun hallinnollisen seuraamuksen määräämistä koskevan
asian käsittely on viivästynyt niin, että viivästys loukkaa asianosaisen oikeutta oikeudenkäyntiin kohtuullisen ajan kuluessa, hallintotuomioistuin voi ottaa viivästyksen
huomioon ratkaisussaan.
Tuomioistuin voi viivästyksen hyvittämiseksi alentaa seuraamuksen määrää, lieventää
sitä tai poistaa sen kokonaan.
93 §
Päätöksen perusteleminen
Hallintotuomioistuimen on perusteltava päätöksensä. Perusteluista on ilmettävä sovelletut lainkohdat sekä se, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja mihin
oikeudelliseen päättelyyn ratkaisu perustuu.
Tuomioistuin voi korvata päätöksen perusteluja liittämällä päätökseen alemman tuomioistuimen päätöksen perustelut siltä osin kuin tuomioistuin ne hyväksyy.
Valituslupaa koskeva päätös sekä välipäätös voidaan perustella esittämällä pelkästään
sovelletut lainkohdat, ellei asian luonne edellytä muita perusteluja.
94 §
Valitusohjeen liittäminen tuomioistuimen päätökseen
Hallintotuomioistuimen päätökseen on liitettävä valitusohje, jos päätöksestä saa valittaa.
Valitusohjeessa on mainittava:
1) valitusaika ja miten se lasketaan;
2) tuomioistuin, jolle päätöksestä saa valittaa;
3) tuomioistuimen osoite- ja muut yhteystiedot;
4) tuomioistuin tai muu viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitettava; ja
5) se, että valittajalla on velvollisuus ilmoittaa yhteystietonsa sekä niiden muutokset.
Valitusohjeessa on selostettava säännökset valituskirjelmän sisällöstä, liitteistä sekä
valituksen perille toimittamisesta ja valituksen käsittelystä perittävistä maksuista.
Jos asiassa tarvitaan valituslupa, valitusohjeessa on mainittava perusteet, joilla valituslupa voidaan myöntää. Jos valittaminen hallintotuomioistuimen päätöksestä on laissa
kielletty, päätöksessä on ilmoitettava, mihin säännökseen kielto perustuu.
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95 §
Valitusohjeen korjaaminen
Jos valitusohjetta ei ole annettu tai hallintotuomioistuimen päätöksessä on virheellisesti
ilmoitettu, ettei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, tuomioistuimen on annettava uusi lainmukainen valitusohje.
Jos valitusohje on muulla kuin 1 momentissa tarkoitetulla tavalla virheellinen, tuomioistuimen on annettava uusi valitusohje, jos sitä pyydetään valitusohjeessa mainitussa tai
säädetyssä valitusajassa.
Virheellisen valitusohjeen vaikutuksista säädetään 26 §:ssä.
96 §
Hallintotuomioistuimen päätöksen täytäntöönpano
Hallintotuomioistuimen päätöstä ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Jos asiassa tarvitaan valituslupa, valitus ei estä valituksen kohteena olevan päätöksen täytäntöönpanoa. Tuomioistuimen lainvoimaista päätöstä on noudatettava ja se
voidaan panna heti täytäntöön.
Tuomioistuimen päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman,
kun täytäntöönpano perustuu lakiin, päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava
täytäntöön heti tai päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä. Tuomioistuin antaa tarvittaessa päätöksensä täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä.
Hallintotuomioistuimen päätöksestä tehtyä valitusta käsittelevä tuomioistuin voi valituksen ollessa vireillä kieltää valituksen kohteena olevan päätöksen täytäntöönpanon,
määrätä täytäntöönpanon keskeytettäväksi tai antaa muun täytäntöönpanoa koskevan
määräyksen. Täytäntöönpanomääräykseen sovelletaan muuten, mitä 16 §:ssä säädetään
hallintopäätöksen täytäntöönpanoa koskevasta määräyksestä.

10 luku
Oikeudenkäyntikulut
97 §
Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus
Oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on
kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan.
Korvausvelvollisuutta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, oikeudenkäyntiin johtaneet seikat, osapuolen oma toiminta ja asian merkitys osapuolelle. Oikeudenkäyntikulujen määrää arvioitaessa otetaan huomioon myös oikeusriidan kohteen merkitys ja osapuolen maksukyky.
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Päätöksen tehnyt viranomainen on velvollinen korvaamaan yksityisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos oikeudenkäynti on aiheutunut siitä, että viranomainen ylittänyt toimivaltansa, käyttänyt harkintavaltaansa väärin tai toiminut muuten selvästi lainvastaisesti. Yksityinen asianosainen voidaan velvoittaa korvaamaan viranomaisen oikeudenkäyntikuluja vain, jos yksityinen asianosainen on esittänyt ilmeisen perusteettoman vaatimuksen.
98 §
Erityinen korvausvelvollisuus
Riippumatta siitä, kuinka oikeudenkäyntikulut muutoin on korvattava, osapuoli voidaan
velvoittaa korvaamaan toiselle osapuolelle ne kulut, jotka ovat aiheutuneet siitä, että
osapuoli on tahallisesti tai huolimattomuudesta ilmeisen tarpeettomasti pitkittänyt oikeudenkäyntiä.
Edellä 1 momentissa tarkoitettuna tarpeettomana pitkittämisenä pidetään:
1) uuden selvityksen tai sivuvaatimuksen esittämistä vasta toisen osapuolen kuulemisen
jälkeen, jos selvitys tai vaatimus olisi voitu esittää jo aikaisemmin;
2) sellaisen väitteen esittämistä, jonka osapuoli tietää perusteettomaksi;
3) jäämistä pois suullisesta tai muusta käsittelystä ilman laillista estettä; ja
4) muuta vastaavaa oikeudenkäyntiin liittyvää menettelyä.
Osapuolen edustaja, asiamies tai avustaja voidaan velvoittaa yhteisvastuullisesti osapuolen kanssa korvaamaan 1 momentissa säädetyt kulut, jos pitkittyminen on aiheutunut
hänen tahallisuudestaan tai huolimattomuudestaan.
99 §
Korvattavat oikeudenkäyntikulut
Korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat:
1) oikeudenkäyntikirjelmän laatimisesta, asian ratkaisemiseksi tarvittavan selvityksen
hankkimisesta ja muusta oikeudenkäynnin valmistelusta aiheutuneet kulut;
2) suulliseen käsittelyyn tai muuhun oikeudenkäyntitilaisuuteen osallistumisesta aiheutuneet kulut;
3) todistajalle maksettava korvaus;
4) asiamiehelle tai avustajalle maksettava palkkio ja korvaus; ja
5) muut oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvät kulut.
Korvattaviin oikeudenkäyntikuluihin kuuluvat myös oikeudenkäynnin osapuolelle oikeudenkäynnistä aiheutuneesta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyneestä menetyksestä aiheutuneet kulut, jos hän ei ole käyttänyt asiamiestä tai jos maksamiseen on
muuten erityinen syy.
100 §
Korvausvaatimus
Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on tehtävä ennen käsittelyn päättymistä. Vaatimuksessa on eriteltävä oikeudenkäyntikulujen määrä ja niiden perusteet.
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Hallintotuomioistuin antaa ratkaisun oikeudenkäyntikuluista pääasian yhteydessä. Ennen erityisen korvausvelvollisuuden määräämistä velvoitettavalle on varattava tilaisuus
tulla kuulluksi.
101 §
Korvausvelvollisuuden kohdistaminen
Jos useampi kuin yksi oikeudenkäynnin osapuolista on vastuussa samoista oikeudenkäyntikuluista, he vastaavat niiden korvaamisesta yhteisvastuullisesti.
Osapuolen on kuitenkin yksin korvattava ne kustannukset, jotka liittyvät ainoastaan
häntä koskevaan asian osaan tai jotka hän on aiheuttanut pitkittämällä oikeudenkäyntiä
98 §:ssä tarkoitetulla tavalla.
Hallintotuomioistuin määrää korvausvelvollisen vaatimuksesta, kuinka kulut usean korvausvelvollisen välillä jaetaan tai onko jonkun heistä korvattava kaikki kulut.
102 §
Muut säännökset kulujen korvaamisesta
Oikeudenkäyntikulujen korvaukselle on vaadittaessa määrättävä vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä
lähtien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jona päätös on ollut asianosaisten saatavissa.
Oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muuten, mitä oikeudenkäymiskaaren
21 luvun 10 ja 12 §:ssä sekä 16 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

11 luku
Päätöksen korjaaminen ja täydentäminen
103 §
Päätöksen korjaaminen
Hallintotuomioistuimen on korjattava päätöksessään oleva kirjoitus- tai laskuvirhe tai
muu niihin verrattava selvä virhe. Virhettä ei kuitenkaan saa korjata, jos korjaaminen
johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen.
104 §
Päätöksen täydentäminen
Hallintotuomioistuin voi täydentää päätöstään, jos se päätöksen antamisen jälkeen havaitsee, ettei päätös sisällä ratkaisua kaikkiin asiassa esitettyihin vaatimuksiin tai kannanottoa asian kannalta merkityksellisiin valitusperusteisiin. Päätöstä ei kuitenkaan saa
täydentää, mikäli se johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen.
Täydentäminen on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta.
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105 §
Korjaamis- ja täydentämismenettely
Hallintotuomioistuin päättää päätöksen korjaamisesta tai täydentämisestä sellaisessa
kokoonpanossa, joka olisi ollut toimivaltainen käsittelemään asian. Päätöksen korjaamisesta voi päättää myös yksi lainoppinut jäsen
Jos korjattavasta tai täydennettävästä päätöksestä on valitettu, hallintotuomioistuimen
on ilmoitettava valitusta käsittelevälle tuomioistuimelle menettelyn aloittamisesta.
Päätöksen korjaamista tai täydentämistä käsitellessään tuomioistuin voi kieltää päätöksensä täytäntöönpanon tai määrätä sen keskeytettäväksi.
106 §
Korjaamis- ja täydentämispäätös
Korjaamisesta ja täydentämisestä on tehtävä merkintä päätöksen taltiokappaleeseen ja
osapuolelle annettuun päätökseen. Lisäksi päätöksen täydentämistä koskeva ratkaisu on
liitettävä niihin. Jollei osapuolelle annettua päätöstä saada takaisin, hänelle on annettava
maksutta jäljennös korjatusta tai täydennetystä päätöksestä.
Jos korjatusta tai täydennetystä päätöksestä on valitettu, hallintotuomioistuimen on toimitettava korjattu tai täydennetty päätös valitusta käsittelevälle tuomioistuimelle.
Päätöksen korjaamista ja täydentämistä koskevasta ratkaisusta valitetaan niin kuin pääasiasta. Valitusaika korjaavasta ja täydentävästä päätöksestä alkaa tämän päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen, jolla hallintotuomioistuin on hylännyt virheen korjaamista
tai täydentämistä koskevan vaatimuksen, ei saa hakea muutosta valittamalla.

12 luku
Valitus hallintotuomioistuimen päätöksestä
107 §
Valittaminen hallintotuomioistuimen päätöksestä
Hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla se on ratkaissut asian tai jättänyt sen tutkimatta, saa
valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jollei valittamista ole rajoitettu siten kuin 111
§:ssä säädetään.
Valittamisesta muun hallintotuomioistuimen päätöksestä säädetään erikseen.
108 §
Asianosaisen valitusoikeus hallintotuomioistuimen päätöksestä
Hallintotuomioistuimen päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen päätös välittömästi vaikuttaa. Valitusoikeus on
myös sillä, jonka valituksen tuomioistuin on jättänyt tutkimatta tai hylännyt.
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109 §
Viranomaisen valitusoikeus hallintotuomioistuimen päätöksestä
Viranomainen saa valittaa hallintotuomioistuimen päätöksestä, jos laissa niin säädetään,
jos päätös vaikuttaa välittömästi viranomaisen oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen tai
jos valittaminen on tarpeen soveltamiskäytännön yhdenmukaisuuden turvaamiseksi.
110 §
Valitus välipäätöksestä
Hallintotuomioistuimen välipäätöksestä saa valittaa vain pääasian yhteydessä.
Erikseen saa valittaa hallintotuomioistuimen välipäätöksestä, jolla on:
1) hylätty pyyntö osallistua oikeudenkäyntiin väliintulijana;
2) määrätty todistajan tai muun henkilön oikeudesta korvaukseen tai korvausvelvollisuudesta;
3) kielletty asiamiestä tai avustajaa esiintymästä;
4) tuomittu oikeudenkäynnin kulun turvaamiseksi tarkoitetun velvoitteen laiminlyönnin
johdosta uhkasakkoon;
5) määrätty käsittelyn häiritsemisestä tai muusta sellaisesta toiminnasta järjestyssakkoa.
Valitettaessa erikseen valitus ei estä välipäätöksen täytäntöönpanoa, ellei päätöksen
tehnyt tai siitä tehtyä valitusta käsittelevä hallintotuomioistuin toisin päätä.
111 §
Valitusoikeuden rajoittaminen
Valitusoikeutta voidaan rajoittaa säätämällä laissa erikseen siitä, että päätökseen tai sen
osaan ei saa hakea muutosta valittamalla (valituskielto) tai että valituksen saa tehdä
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää siihen luvan (valituslupa).
112 §
Valitusluvan myöntämisen perusteet
Kun muutoksenhaussa hallintotuomioistuimen päätöksestä korkeimpaan hallintooikeuteen tarvitaan muun lain mukaan valituslupa, lupa on myönnettävä, jos:
1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön
yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai
3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.
Korkein hallinto-oikeus voi myöntää valitusluvan myös siten, että se koskee vain osaa
muutoksenhaun kohteena olevasta hallintotuomioistuimen päätöksestä.
Jos pääasiassa annetusta ratkaisusta valittaminen on kielletty tai valittamiseen tarvitaan
valituslupa, vastaava rajoitus koskee myös valittamista pääasiaan liittyvästä ratkaisusta.
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113 §
Muiden säännösten soveltaminen
Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimen päätökseen on voimassa, mitä 1 luvussa, 17–
22 §:ssä, 24–27 §:ssä, 5–8 luvussa, 85 ja 86 §:ssä, 90–93 ja 96 §:ssä sekä 10 ja 11 luvussa säädetään.

13 luku
Ylimääräinen muutoksenhaku
114 §
Ylimääräiset muutoksenhakukeinot
Korkein hallinto-oikeus voi myöntää uuden määräajan ja purkaa lainvoimaisen päätöksen siten kuin tässä luvussa säädetään.
115 §
Uuden määräajan myöntäminen
Korkein hallinto-oikeus voi myöntää uuden määräajan sille, joka laillisen esteen tai
muun erittäin painavan syyn vuoksi ei ole voinut määräajassa hakea muutosta päätökseen tai ryhtyä vastaavaan toimenpiteeseen hallintomenettelyssä.
116 §
Uuden määräajan hakeminen
Uutta määräaikaa saa hakea se, jonka käytettävissä alkuperäinen määräaika on ollut.
Uutta määräaikaa haetaan kirjallisesti korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Hakemuksessa
on ilmoitettava, mitä määräaikaa hakemus koskee, sekä esitettävä selvitystä perusteesta,
jolla uutta määräaikaa haetaan. Hakemukseen on liitettävä asiakirjat, joihin hakemus
perustuu.
Hakemus on tehtävä 30 päivän kuluessa laillisen esteen lakkaamisesta. Uutta määräaikaa on muutoin haettava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa alkuperäisen määräajan päättymisestä. Erityisen painavista syistä määräaika voidaan palauttaa myöhemmin
tehdystä hakemuksesta.
117 §
Päätös uuden määräajan myöntämisestä
Päätöksessä, jolla uusi määräaika myönnetään, on samalla määrättävä, miten hakijan on
asiassa meneteltävä. Palautettu uusi määräaika alkaa kulua sitä koskevan päätöksen tiedoksi saamisesta.
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118 §
Lainvoimaisen päätöksen purkaminen
Korkein hallinto-oikeus voi purkaa lainvoimaisen hallintopäätöksen tai lainvoimaisen
hallintotuomioistuimen päätöksen, jos:
1) asianosaiselle ei ole annettu oikeutta tulla kuulluksi tai asian käsittelyssä on tapahtunut muu menettelyvirhe;
2) päätös perustuu tosiseikkojen virheelliseen arviointiin;
3) päätös perustuu ilmeisesti väärään lain soveltamiseen;
4) asiaan on tullut uutta selvitystä, joka olisi voinut olennaisesti vaikuttaa asiaan, eikä
hakijasta johdu, että uutta selvitystä ei ole aikanaan esitetty;
5) päätös on niin epäselvä tai puutteellinen, ettei siitä käy ilmi, miten asia on ratkaistu.
Päätöksen purkaminen 1 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetulla perusteella edellyttää
lisäksi sitä, että virhe on voinut olennaisesti vaikuttaa päätökseen.
Päätöstä ei saa purkaa, ellei se loukkaa yksityisen oikeutta tai julkisen edun katsota vaativan päätöksen purkamista.
119 §
Purkuhakemus
Päätöksen purkamista saa hakea asianosainen, viranomainen, jolla olisi ollut valitusoikeus asiassa, sekä valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies.
Päätöksen purkamista ei kuitenkaan saa hakea, jos päätöksestä voidaan tehdä samalla
perusteella perustevalitus taikka hakijan käytettävissä on lainvoimaisen päätöksen
muuttamiseksi muu oikeussuojakeino, kuten mahdollisuus hakea sen korjaamista hallintolain tai muun lain nojalla.
Samassa asiassa saa hakea päätöksen purkamista vain kerran. Samassa asiassa tehtyä
uutta purkuhakemusta ei tutkita, jos asiaa ei ole välttämätöntä erityisen painavasta syystä käsitellä uudestaan.
Korkein hallinto-oikeus voi purkaa vireillä olevan asian yhteydessä siihen liittyvän päätöksen ilman hakemusta.
120 §
Purkuhakemuksen määräaika
Päätöksen purkamista haetaan kirjallisesti korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Hakemuksessa on ilmoitettava vaatimus ja sen perusteet. Hakemukseen on liitettävä päätös, jota
hakemus koskee, sekä ne asiakirjat, joihin hakemus perustuu.
Päätöksen purkamista on haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun purettavaksi haettu
päätös sai lainvoiman. Jos purkuhakemus perustuu 118 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun kuulemisvirheeseen, määräaika on kuitenkin kuusi kuukautta siitä, kun hakija
sai tiedon päätöksestä.
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Erityisen painavista syistä päätöksen purkamista voidaan hakea myös määräajan päätyttyä.
121 §
Purkuasiassa annettava päätös
Päätös voidaan purkaa osittain tai kokonaan. Asia voidaan samalla palauttaa tai siirtää
toimivaltaiselle viranomaiselle tai tuomioistuimelle.
122 §
Valitusta koskevien säännösten soveltaminen
Tässä luvussa säädettyyn menettelyyn sovelletaan muutoin, mitä tässä laissa säädetään
valituksesta.
Jos hakemus on ilmeisen perusteeton, asia voidaan ratkaista osapuolia kuulematta.

14 luku
Voimaantulo
123 §
Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .

Tällä lailla kumotaan 26 päivänä heinäkuuta 1996 annettu hallintolainkäyttölaki
(586/1996) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.
124 §
Siirtymäsäännökset
Tätä lakia sovelletaan haettaessa muutosta tämän lain voimaantulon jälkeen tehtyyn
päätökseen sekä tehtäessä lain voimaantulon jälkeen hallintotuomioistuimelle tässä laissa tarkoitettuna muuna hallintolainkäyttöasiana käsiteltävä hakemus, esitys tai muu kirjelmä.
Tämän lain voimaan tullessa hallintotuomioistuimessa vireillä olevat asiat käsitellään
asianomaisessa hallintotuomioistuimessa loppuun soveltaen tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita hallintolainkäyttölain säännöksiä. Sama koskee myös hallintoviranomaisessa vireillä olevaa valitusasiaa. Tämän lain tiedoksiantoa koskevia säännöksiä
sovelletaan hallintotuomioistuimissa kuitenkin välittömästi lain voimaantulosta.
Haettaessa muutosta 2 momentissa tarkoitettuun hallintotuomioistuimen tai hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain säännöksiä. Hallintolainkäyttölain 11
luvussa tarkoitetussa kanteluasiassa annetusta päätöksestä voidaan hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallintotuomioistuimelle palau-
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tettu asia, jonka käsittelyyn on sovellettu hallintolainkäyttölakia, käsitellään tämän lain
mukaisesti.
125 §
Aiemmat viittaussäännökset
Muussa laissa tai asetuksessa oleva viittaus hallintolainkäyttölakiin tarkoittaa tämän lain
voimaantulon jälkeen viittausta tähän lakiin.

261

2.
Laki
hallinto-oikeuslain 3 ja 12 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan hallinto-oikeuslain (430/1999) 3 § ja 12 § sellaisina kuin niistä 12 § on laissa
675/2006, seuraavasti:
3§
Hallinto-oikeuden toimivalta
Hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee valitukset, hallintoriita-asiat ja muut hallintolainkäyttöasiat sekä muut asiat, jotka säädetään kuuluviksi sen toimivaltaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa ( / ) tai muussa laissa.
12 §
Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus
Hallinto-oikeus on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, jollei laissa erikseen toisin säädetä.
Vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittelyssä kolmijäseniseen kokoonpanoon kuuluu kaksi lainoppinutta jäsentä ja luonnontieteen tai tekniikan alaan
perehtynyt jäsen sekä 7 §:ssä tarkoitettujen asioiden käsittelyssä kaksi lainoppinutta
jäsentä ja asiantuntijajäsen. Jos asiassa ratkaistavana olevan kysymyksen laatu sitä edellyttää, hallinto-oikeus voi ratkaista asian myös nelijäsenisessä kokoonpanossa. Nelijäseniseen kokoonpanoon kuuluu vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisissa asioissa
vähintään kaksi lainoppinutta jäsentä ja 7 §:ssä tarkoitetuissa asioissa kolme lainoppinutta jäsentä. Puheenjohtajana toimii aina lainoppinut jäsen.
Yksi lainoppinut jäsen voi ratkaista asian, jossa on kysymys:
1) valituksessa tai muussa hallintolainkäyttöasiassa esitettyjen vaatimusten peruuttamisesta kokonaan;
2) valituksen tai muun hallintolainkäyttöasian vireillepanosta määräajassa;
3) hallinto-oikeuden toimivallasta käsitellä siellä vireille pantu asia; tai
4) oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa tai muussa laissa tarkoitetun täytäntöönpanoa koskevan määräyksen antamisesta.
Yksi lainoppinut jäsen voi myös päättää suullisen käsittelyn, katselmuksen tai tarkastuksen järjestämisestä, niiden järjestämistä koskevan vaatimuksen hylkäämisestä sekä
muiden niitä koskevien ratkaisujen tekemisestä. Yksi jäsen voi myös järjestää suullisen
valmistelun ja päättää muista asian valmisteluun liittyvistä toimenpiteistä. Tarkastuksen
voi tehdä yksi jäsen tai esittelijä.
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Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuudesta asiassa, joka koskee oikeudenkäynnin julkisuutta hallinto-oikeudessa, säädetään oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa (381/2007).
_ _ _
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 20 .
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3.
Laki
oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sellaisina kun ne ovat laissa 707/2007, seuraavasti;
7 luku
Turvaamistoimista
3§
Jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin 1 tai 2
§:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n 1 momentin 1-4 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitetulla ratkaisulla, ja on olemassa vaara, että
vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin
muulla tavoin estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää
sen arvoa tai merkitystä, tuomioistuin voi:
1) sakon uhalla kieltää vastapuolta tekemästä jotakin tai ryhtymästä
johonkin;
2) määrätä vastapuolen sakon uhalla tekemään jotakin;
3) oikeuttaa hakijan tekemään tai teettämään jotakin;
4) määrätä vastapuolen omaisuutta pantavaksi toimitsijan haltuun ja
hoitoon; tai
5) määrätä jostakin muusta toimenpiteestä, joka on tarpeen hakijan
oikeuden turvaamiseksi.
- - 6§
Kun 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuun hakemukseen on suostuttu, hakijan on kuukauden
kuluessa päätöksen antamisesta pantava pääasiaa koskeva kanne vireille tuomioistuimessa tai saatettava pääasia käsiteltäväksi muussa sellaisessa menettelyssä, joka voi
johtaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:n 1 momentin 1-4 kohdassa tai 2 momentissa tarkoitettuun täytäntöönpanokelpoiseen ratkaisuun. Milloin turvaamistoimi on saamisen turvaamiseksi kohdistettu kiinteistöön, joka on panttina hakijan erääntymättömästä saamisesta, tässä momentissa tarkoitettu määräaika alkaa eräpäivästä. Jos asian käsittelyä ei
sanotussa ajassa panna vireille tai jos asian käsittely jää sillensä, turvaamistoimi peruutetaan siten kuin ulosottokaaren 8 luvun 4 §:ssä säädetään.
- - _ _ _
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Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 20 . Lain voimaan tullessa käräjäoikeudessa vireillä oleviin turvaamistoimia koskeviin hakemuksiin sovelletaan lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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LAGFÖRSLAG
1.
Lag
om rättegången i förvaltningsärenden
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap
Allmänna bestämmelser
1§
Rättsskydd och en rättvis rättegång
I denna lag tryggas rättsskyddet och garantierna för en rättvis rättegång vid rättegången
i förvaltningsärenden.
Syftet med denna lag är att trygga vars och ens rätt att få ett förvaltningsbeslut som
gäller hans eller hennes rättigheter eller skyldigheter behandlat av en behörig förvaltningsdomstol samt att få sitt ärende behandlat på ett behörigt sätt och utan ogrundat
dröjsmål.
2§
Lagens tillämpningsområde
Denna lag tillämpas på rättegångsförfarandet vid allmänna förvaltningsdomstolar, dvs.
högsta förvaltningsdomstolen, förvaltningsdomstolarna och Ålands förvaltningsdomstol.
Denna lag tillämpas också vid försäkringsdomstolen, marknadsdomstolen, arbetsdomstolen och de nämnder som behandlar besvärsärenden, i enlighet med vad som särskilt
föreskrivs om detta.
Det som i denna lag föreskrivs om förvaltningsdomstolar och domstolar tillämpas också
på de nämnder som avses i 2 mom.
3§
Förhållande till annan lagstiftning
Om det i någon annan lag finns bestämmelser som avviker från denna lag, ska dessa
tillämpas i stället för lagen.
På behandlingen av förvaltningsärenden vid förvaltningsdomstolarna tillämpas förvaltningslagen (434/2003).
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På behandlingen av omprövningsärenden och besvär vid förvaltningsmyndigheterna
tillämpas förvaltningslagen.
4§
Definitioner
I denna lag avses med
1) part den som beslutet avser eller vars rättigheter, intressen eller skyldigheter beslutet
direkt påverkar,
2) rättegångspart en ändringssökande, sökande eller någon annan part i rättegången
samt den myndighet vars förvaltningsbeslut har överklagats,
3) förvaltningsdomstol de domstolar som nämns i 2 § 1 mom. samt de rättsskipningsorgan som avses i 2 § 2 mom.,
4) myndighet statliga förvaltningsmyndigheter, kommunala myndigheter, andra offentliga myndigheter och offentligrättsliga inrättningar, samt andra aktörer än myndigheter
då dessa sköter offentliga förvaltningsuppgifter,
5) närstående en persons make, barn, föräldrar, syskon och andra som står i en sådan
relation till honom eller henne som avses i 28 § 2 eller 3 mom. i förvaltningslagen,
6) administrativ påföljd disciplinstraff, förseelse- och tillsynsavgifter, skatteförhöjningar och andra påföljder av straffkaraktär som en myndighet eller förvaltningsdomstol
beslutar om, och med
7) laga kraft den bestående karaktären hos ett beslut som fattats av en förvaltningsmyndighet eller förvaltningsdomstol, som innebär att beslutet inte kan överklagas med ordinära rättsmedel på grund av att tiden för begäran om omprövning eller besvärstiden har
löpt ut eller på grund av att omprövning inte får begäras eller beslutet inte får överklagas genom besvär.
5§
Hur ett ärende inleds
Vid förvaltningsdomstolen inleds rättegången genom besvär, en ansökan eller någon
annan skrivelse.
Genom besvär yrkar man på att en myndighets eller förvaltningsdomstols beslut ska
ändras eller upphävas.
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Genom en ansökan yrkar man på att domstolen på en offentligrättslig grund ska avgöra
ett ärende som inte kan överklagas genom besvär eller omprövas. Genom en ansökan
inleds
1) ärenden som enligt denna eller någon annan lag ska avgöras som förvaltningstvistemål,
2) återbrytande av ett laga kraft vunnet beslut,
3) beviljande av en ny tidsfrist,
4) ärenden som gäller säkringsförordnanden och
5) andra ärenden i enlighet med vad som särskilt föreskrivs om dem.
I fråga om andra skrivelser genom vilka ärenden inleds föreskrivs särskilt.
6§
Jäv
En domare som är jävig får inte behandla ett ärende vid förvaltningsdomstolen. Bestämmelserna om domarjäv tillämpas också på andra personer som behandlar ärenden
vid förvaltningsdomstolen.
I fråga om jäv samt framställande och behandling av jävsinvändningar vid förvaltningsdomstolen gäller i övrigt det som föreskrivs om domarjäv i 13 kap. i rättegångsbalken.

2 kap
Besvär över förvaltningsbeslut
7§
Partens rätt att anföra besvär över ett förvaltningsbeslut
Var och en har rätt att genom besvär föra ett förvaltningsbeslut till förvaltningsdomstolen för behandling i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag.
Besvär över ett förvaltningsbeslut får anföras av den som beslutet avser eller vars rättigheter, intressen eller skyldigheter beslutet direkt påverkar.
8§
Myndighetens rätt att anföra besvär över ett förvaltningsbeslut
En myndighet får anföra besvär över ett förvaltningsbeslut om detta föreskrivs i lag eller
det behövs på grund av det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka. En myndighet får också anföra besvär i egenskap av part i ärendet.
9§
Rätt att anföra besvär över omprövningsbeslut
Endast den som har begärt omprövning får anföra besvär över det beslut som fattats
med anledning av en omprövningsbegäran. Om ett förvaltningsbeslut har ändrats eller
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upphävts vid omprövningen, får besvär över omprövningsbeslutet även anföras av den
som har besvärsrätt enligt 7 eller 8 § eller enligt någon annan lag.
10 §
Förvaltningsbeslutets överklagbarhet
Besvär får anföras över ett beslut genom vilket en myndighet har avgjort ett förvaltningsärende eller lämnat det utan prövning (förvaltningsbeslut).
Besvär får inte anföras
1) över ett beslut som endast gäller förberedelse eller verkställighet av ett förvaltningsärende,
2) över ett internt förordnande inom förvaltningen som gäller utförandet av ett uppdrag
eller vidtagandet av någon annan åtgärd,
3) över ett beslut som fattats med anledning av förvaltningsklagan, eller
4) om det i lag föreskrivs att ändring ska sökas genom en begäran om omprövning.
11 §
Besvär över förvaltningsbeslut
Över en myndighets beslut anförs besvär hos förvaltningsdomstolen. Över beslut som
fattats vid statsrådets plenum anförs emellertid besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. I fråga om anförande av besvär hos andra förvaltningsdomstolar föreskrivs särskilt.
Över beslut i underställningsärenden anförs besvär hos samma domstol eller myndighet
som ska underställas beslutet.
I fråga om grundbesvär som anförs över påförande eller debitering av en offentlig fordran föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) eller i andra
lagar.
12 §
Besvär över beslut av kommunala myndigheter, myndigheter i landskapet Åland och
kyrkliga myndigheter
I fråga om besvär över en kommunal myndighets beslut föreskrivs i kommunallagen
(365/1995).
I fråga om besvär över beslut av Ålands landskapsstyrelse eller av en myndighet som är
underställd denna samt över beslut av en kommunal myndighet på Åland föreskrivs i
självstyrelselagen för Åland (1144/1991).
I fråga om besvär över beslut av en myndighet inom den evangelisk-lutherska kyrkan
samt dess församlingar och kyrkliga samfälligheter föreskrivs i kyrkolagen (1054/93). I
fråga om besvär över beslut av en myndighet inom det ortodoxa kyrkosamfundet och
dess församlingar föreskrivs i lagen om ortodoxa kyrkosamfundet (521/69).
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13 §
Behörig förvaltningsdomstol
Besvär ska anföras hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den myndighet
som fattat förvaltningsbeslutet har sitt verksamhetsområde.
Om verksamhetsområdet för den myndighet som fattat beslutet hör till flera domkretsar,
är den förvaltningsdomstol behörig inom vars domkrets myndigheten har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. Om inte heller denna grund kan tillämpas, ska ärendet behandlas
vid den förvaltningsdomstol inom vars domkrets beslutet har fattats.
Om verksamhetsområdet för den myndighet som fattat beslutet omfattar hela landet och
beslutet endast gäller ett visst område eller en viss fastighet, person eller sammanslutning, är den förvaltningsdomstol behörig inom vars domkrets huvuddelen av området
eller fastigheten finns eller där personen eller sammanslutningen har sin hemort.
Om det inte finns någon förvaltningsdomstol som med stöd av 1–3 mom. är behörig i
ärendet, ska ärendet behandlas vid Helsingfors förvaltningsdomstol.
14 §
Möjligheten att förena ärenden till en helhet vid förvaltningsdomstolen
Utöver det som föreskrivs i 13 § är förvaltningsdomstolen behörig att behandla ärenden
som hör till samma helhet som ett annat ärende som har inletts vid förvaltningsdomstolen. Detta förutsätter att
1) förvaltningsdomstolen är materiellt behörig att behandla ärenden av detta slag och
2) det av något särskilt skäl är behövligt att behandla ärendena tillsammans.
Förvaltningsdomstolen får på begäran av en part överföra ett ärende som hör till dess
behörighet till en sådan förvaltningsdomstol som avses i 1 mom. Innan ärendet överförs
ska de övriga parterna höras.
Ett överföringsbeslut får inte överklagas genom besvär.
15 §
När förvaltningsbeslut får verkställas
Ett förvaltningsbeslut får inte verkställas om det är möjligt att begära omprövning av
beslutet eller anföra besvär över det, eller om beslutet är föremål för omprövning eller
besvär.
Ett förvaltningsbeslut får dock verkställas om
1) verkställigheten grundar sig på lag,
2) beslutet till sin art är sådant att det ska verkställas omedelbart, eller
3) beslutets verkställighet med hänsyn till ett allmänt intresse inte kan skjutas upp.
I de situationer som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten ska den förvaltningsdomstol som
behandlar besvären underrättas om beslutets verkställighet.

270
16 §
Förvaltningsdomstolens förordnanden om verkställigheten av förvaltningsbeslut
Under den tid ett besvärsärende är under behandling kan förvaltningsdomstolen förbjuda att förvaltningsbeslutet verkställs, förordna att verkställigheten ska avbrytas eller
utfärda något annat förordnande om verkställigheten. Verkställighetsförordnandet kan
också gälla en del av beslutet. Ett verkställighetsförordnande begärs hos den domstol
som är behörig att behandla besvären.
I det beslut som avslutar ärendets behandling ska förvaltningsdomstolen vid behov bestämma om verkställighetsförordnandets giltighet. Om besvär får anföras över förvaltningsdomstolens beslut, kan domstolen i beslutet bestämma att verkställighetsförordnandet gäller tills beslutet har vunnit laga kraft eller den domstol som behandlar ärendet
bestämmer något annat.
Om förvaltningsdomstolen då den upphäver ett beslut sänder tillbaka eller överför ärendet till ny behandling, kan den samtidigt bestämma att det upphävda beslutet alltjämt
ska iakttas tills ärendet har avgjorts eller den myndighet som behandlar ärendet bestämmer något annat.
Förvaltningsdomstolens verkställighetsbeslut får inte överklagas genom besvär. Förvaltningsdomstolens beslut hindrar dock inte att ärendet på nytt förs till förvaltningsdomstolen för avgörande om grunderna för det tidigare beslutet ändras.

3 kap
Hur besvär anförs
17 §
Hur och inom vilken tid besvär ska anföras
Besvär ska anföras inom 30 dagar efter att beslutet har delgetts, om inte något annat
särskilt föreskrivs i lag. Delgivningsdagen beaktas inte då besvärstiden beräknas.
Besvär ska anföras skriftligen eller genom ett elektroniskt meddelande. Besvären ska
inom besvärstiden lämnas till den förvaltningsdomstol som är behörig i ärendet, om det
inte särskilt föreskrivs att besvären ska lämnas till en myndighet.
På elektroniska meddelanden tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). I fråga om beräknandet av tidsfrister föreskrivs i lagen
om beräknande av laga tid (150/1930).
18 §
Besvärstiden
Ändringssökanden svarar för att besvären kommer fram inom besvärstiden. Besvär som
inkommer efter att besvärstiden löpt ut lämnas utan prövning.
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Om besvären har inkommit till den behöriga förvaltningsdomstolen inom besvärstiden,
lämnas besvären inte utan prövning på grund av att de enligt lag borde ha lämnats till en
myndighet.
En person som är intagen i en sluten anstalt kan inom besvärstiden även lämna besvären
till en behörig företrädare för anstalten. Denne ska utan dröjsmål sända besvären till den
behöriga förvaltningsdomstolen eller myndigheten.
19 §
Besvärens innehåll
Besvärsskriften ska innehålla uppgifter om
1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet),
2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas i beslutet (yrkandena),
3) de omständigheter på grundval av vilka beslutet helt eller delvis bör upphävas eller
ändras (motiveringar till yrkandena), samt om
4) vad besvärsrätten grundar sig på om beslutet inte avser ändringssökanden.
Om besvärstillstånd krävs i ärendet ska det av besvären även framgå varför besvärstillstånd bör beviljas.
20 §
Besvärsgrunder
Besvär får endast anföras på grundval av att en myndighets beslut strider mot lag.
Beslutet strider mot lag om
1) myndigheten har tillämpat lagen oriktigt,
2) myndigheten har överskridit sina befogenheter,
3) myndigheten har utnyttjat sin prövningsrätt i strid med de förvaltningsrättsliga rättsprinciper som föreskrivs i 6 § i förvaltningslagen,
4) beslutet grundar sig på bristfällig eller oriktig utredning,
5) beslutet grundar sig på en oriktig bedömning av fakta eller utredning, eller
6) det har skett ett fel i förfarandet vid ärendets behandling.
21 §
Bilagor till besvären
Till besvärsskriften fogas
1) det överklagade beslutet i original eller kopia,
2) en utredning om när ändringssökanden har delgetts beslutet eller annan utredning om
när besvärstiden har börjat, samt
3) den utredning och de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina
yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till den myndighet som fattat beslutet.
Ett ombud ska foga en fullmakt till besvärsskriften, om inte något annat föreskrivs i lag.
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22 §
Ändringssökandens kontaktuppgifter
Ändringssökandens namn, adress och telefonnummer samt övriga kontaktuppgifter ska
uppges i besvärsskriften. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller
ett ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges.
Under den tid besvären är under behandling ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål
upplysas om ändringar i kontaktuppgifterna.
23 §
Omprövningsbegärans betydelse för besvärens innehåll
Om ett förvaltningsbeslut inte har ändrats eller upphävts med anledning av en begäran
om omprövning, får den som har begärt omprövning lägga fram nya grunder när denne
anför besvär över omprövningsbeslutet. Denne får också framställa sådana nya yrkanden som grundar sig på förändringar i förhållandena eller på omständigheter som har
kommit fram först senare.
24 §
Biyrkanden
En rättegångspart får under rättegången begära att verkställigheten ska förbjudas eller
avbrytas eller att muntlig förhandling ska ordnas, yrka på ersättning för rättegångskostnader eller framställa andra biyrkanden som hänför sig till rättegången.
25 §
Tilläggsutredning och nya yrkanden
Ändringssökanden får efter att besvärstiden löpt ut lägga fram tilläggsutredning och
tilläggsmotiveringar som stöd för sina yrkanden, om inte ärendets natur förändras till
följd av detta. Nya yrkanden får framställas endast om de grundar sig på förändringar i
förhållandena eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om först
efter att besvärstiden löpt ut.
Förvaltningsdomstolen kan sätta ut en tid inom vilken tilläggsutredning ska lämnas in, i
enlighet med vad som föreskrivs i 51 §.
26 §
Verkan av en felaktig besvärsanvisning
Om besvär har anförts genom oriktigt förfarande på grund av att besvärsanvisningen
saknats eller varit felaktig, lämnas besvären inte på denna grund utan prövning.
Besvärstiden räknas från den tidpunkt då den nya besvärsanvisningen har delgetts. Om
besvären av en sådan orsak som avses i 1 mom. har lämnats till fel förvaltningsdomstol
eller myndighet, ska besvären överföras till rätt förvaltningsdomstol eller myndighet.
Ändringssökanden ska informeras om överföringen.
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27 §
Överföring av ett ärende
Om besvären av misstag har lämnats till en förvaltningsdomstol som inte är behörig att
behandla ärendet, kan den överföra ärendet till den förvaltningsdomstol eller myndighet
som den anser vara behörig. Domstolen kan fatta ett särskilt beslut om överföringen.
Ändringssökanden ska dock alltid underrättas om överföringen.
Överföringen förlänger inte den tid inom vilken ärendet ska inledas.

4 kap
Övriga förvaltningsrättsliga ärenden
28 §
Hur övriga förvaltningsrättsliga ärenden inleds
Övriga förvaltningsrättsliga ärenden inleds vid förvaltningsdomstolen genom en ansökan, framställning eller någon annan skrivelse, i enlighet med vad som särskilt föreskrivs i lag. På inledandet av ett sådant ärende tillämpas det som föreskrivs i 17 § 2 och
3 mom., 21 § 2 mom. och 22 §.
Skrivelsen ska innehålla
1) uppgifter om den myndighet, person, sammanslutning eller aktör yrkandet riktas mot,
2) uppgifter om det avgörande eller den åtgärd som yrkas i ärendet och
3) motiveringar till yrkandet.
De utredningar och dokument som åberopas som stöd för yrkandet ska fogas till skrivelsen.
29 §
Förvaltningstvistemål
Som förvaltningstvistemål behandlar förvaltningsdomstolen
1) tvister som enligt lag ska avgöras som förvaltningstvistemål vid förvaltningsdomstolen,
2) tvister som gäller offentligrättslig betalningsskyldighet,
3) tvister som gäller förvaltningsavtal och
4) tvister som gäller något annat intresse eller någon annan rättighet eller skyldighet
som grundar sig på ett offentligrättsligt rättsförhållande.
Förvaltningsdomstolen behandlar inte ärendet som ett förvaltningstvistemål om
1) ärendet kan avgöras genom ett bindande beslut av en myndighet, eller
2) ärendet kan eller har kunnat föras till avgörande genom en begäran om omprövning,
besvär eller grundbesvär.
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Om besvär som anförts hos förvaltningsdomstolen omfattar ett yrkande som inbegriper
ett förvaltningstvistemål, kan förvaltningsdomstolen efter att ha hört parten behandla det
som ett förvaltningstvistemål.
30 §
Hur och inom vilken tid förvaltningstvistemål ska inledas
En ansökan som gäller ett förvaltningstvistemål ska lämnas till förvaltningsdomstolen
inom fem år efter att ärendet har blivit stridigt. En ansökan som gäller offentligrättslig
betalningsskyldighet ska lämnas till förvaltningsdomstolen inom fem år från ingången
av året efter det under vilket betalning har krävts eller grunden för betalningsskyldigheten har uppkommit.
Utöver det som föreskrivs i 28 §, ska ansökan innehålla uppgifter om det ärende förvaltningstvistemålet gäller och en redogörelse för de stridiga omständigheterna. En utredning om när tidsfristen börjat löpa ska vid behov fogas till ansökan.
31 §
Behörig förvaltningsdomstol i förvaltningstvistemål
Ett förvaltningstvistemål ska behandlas vid den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den person eller sammanslutning yrkandet riktas mot har sin hemort.
Ett yrkande som riktas mot staten behandlas vid den förvaltningsdomstol inom vars
domkrets den som framställt yrkandet har sin hemort. Ett yrkande som riktas mot staten
kan också behandlas vid den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den myndighet
som för statens talan har sitt huvudsakliga verksamhetsställe.
Ett yrkande som riktas mot kommunen behandlas vid den förvaltningsdomstol inom
vars domkrets kommunen är belägen.
Om det med stöd av 1 och 2 mom. inte finns någon behörig förvaltningsdomstol i ett
förvaltningstvistemål, ska yrkandet behandlas vid Helsingfors förvaltningsdomstol.
32 §
Tillämpning av bestämmelserna om besvär
På övriga förvaltningsrättsliga ärenden tillämpas det som i 14 § föreskrivs om möjligheten att förena ärenden till en helhet vid förvaltningsdomstolen, det som i 16 § föreskrivs
om förvaltningsdomstolens verkställighetsförordnanden och det som i 24, 25 och 27 §
föreskrivs om hur ett ärende inleds.
I fråga om förfarandet i ärenden som avses i detta kapitel gäller i övrigt i tillämpliga
delar det som föreskrivs om besvär i denna lag.
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5 kap
Rätt att föra talan och anlita ett biträde eller ombud
33 §
Rätt att föra talan
Var och en har rätt att själv föra talan i sitt eget ärende, om inte något annat föreskrivs i
detta kapitel.
I fråga om rätten att föra talan för en juridisk person föreskrivs i lag eller i den juridiska
personens stadgar.
Statens myndigheter för statens talan i de ärenden som hör till deras behörighet. I kommunallagen finns bestämmelser om hur kommunens talan förs. En annan myndighets
eller inrättnings talan förs av det organ eller den person som anförtrotts denna uppgift i
lag eller förordning.
34 §
Allmän bestämmelse om omyndiga personers talan
En omyndig persons talan förs av den omyndiges intressebevakare, vårdnadshavare
eller någon annan laglig företrädare, om inte något annat föreskrivs nedan i detta kapitel.
35 §
En omyndig persons rätt att föra talan
En omyndig person har rätt att själv föra sin talan i ett ärende som gäller sådan inkomst
eller förmögenhet som han eller hon har rätt att råda över.
En omyndig person som har fyllt 18 år för själv sin talan i ett ärende som gäller hans
eller hennes person, om han eller hon kan förstå sakens betydelse.
En minderårig person som har fyllt 15 år och hans eller hennes vårdnadshavare eller
någon annan laglig företrädare har rätt att var för sig föra talan i ett ärende som gäller
den minderåriges person eller personliga intresse eller rättighet.
36 §
Intressebevakarens rätt att föra talan
En intressebevakare som har förordnats för en myndig person ska vid sidan av huvudmannen självständigt föra talan i ärenden som hör till uppdraget. Om intressebevakaren
och huvudmannen då är av olika åsikt är huvudmannens ståndpunkt avgörande, om han
eller hon kan förstå sakens betydelse.
Om huvudmannens handlingsbehörighet har begränsats på något annat sätt än genom
omyndigförklaring, ska intressebevakaren ensam föra huvudmannens talan i ärenden
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som huvudmannen inte har rätt att fatta beslut om. Intressebevakaren och huvudmannen
för dock gemensamt talan i ärenden som de tillsammans ska besluta om.
37 §
Skyldigheten att höra huvudmannen och intressebevakaren eller vårdnadshavaren
När en intressebevakare, vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare för talan
ska huvudmannen höras och när huvudmannen för talan ska intressebevakaren, vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare höras, om detta behövs med hänsyn till
huvudmannens intresse eller för att saken ska kunna utredas.
38 §
När en intressebevakare ska förordnas för rättegången
Förvaltningsdomstolen kan under en pågående rättegång på eget initiativ förordna en
intressebevakare för en part för rättegången, om parten på grund av försvagat hälsotillstånd eller av någon annan särskild orsak saknar förmåga att bevaka sina intressen.
Förvaltningsdomstolen ska förordna en intressebevakare om partens intressebevakare är
jävig eller av någon annan orsak är förhindrad att föra talan i ärendet.
Intressebevakarens förordnande gäller tills ärendet har avgjorts genom ett laga kraft
vunnet beslut, om inte förvaltningsdomstolen bestämmer något annat. På intressebevakaren tillämpas lagen om förmyndarverksamhet (442/1999).
39 §
Partssuccession
Om en part dör under rättegången, träder partens rättsinnehavare i stället för honom
eller henne, om inte något annat följer av sakens natur.
Om rättegången gäller äganderätt eller någon annan rätt och denna rätt under rättegången övergår till någon annan, träder den nya rättsinnehavaren i den ursprungliga rättsinnehavarens ställe, om inte något annat följer av särskilda skäl. Detsamma gäller den
situation där besvärsrätten hör samman med äganderätten eller någon annan rätt.
40 §
Intervenienter
Om det vid rättegången fattas beslut om en sak som också berör någon annan persons än
en rättegångsparts rättigheter, intressen eller skyldigheter, kan förvaltningsdomstolen på
denna persons begäran besluta att han eller hon som intervenient får delta i rättegången.
Domstolen ska höra rättegångsparterna med anledning av begäran.
Intervenienten har rätt att uppträda som part vid rättegången. Intervenienten får dock
inte framställa yrkanden som strider mot parternas yrkanden. Intervenienten får endast
vid sidan av en part söka ändring i beslutet.
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41 §
Ombud och biträden
Rättegångsparterna får anlita ombud och biträden. Ombudet eller biträdet ska vara advokat eller någon annan redbar myndig person, som är lämplig och kompetent för uppdraget, som inte är försatt i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats.
En domare eller föredragande får inte uppträda som ombud eller biträde, om inte saken
gäller honom eller henne eller någon av hans eller hennes närstående. Den som står i ett
sådant förhållande som avses i 13 kap. 3 § i rättegångsbalken till den domare eller föredragande som behandlar ärendet får inte heller uppträda som ombud eller biträde. Detsamma gäller den som har deltagit i ärendets behandling vid en domstol eller myndighet
eller där har uppträtt som ombud eller biträde för motparten.
Om ett ombud eller biträde är olämpligt för sitt uppdrag, kan förvaltningsdomstolen
förbjuda honom eller henne från att uppträda som ombud i ett visst ärende. Huvudmannen ska underrättas om förbudet och ges tillfälle att skaffa sig ett nytt ombud eller biträde. På ombud och biträden tillämpas dessutom det som föreskrivs i 15 kap. 10 a § 1
mom. i rättegångsbalken.
42 §
Fullmakt för ett ombud
Ett ombud ska visa upp en fullmakt. Om fullmakten saknas ska ombudet vid behov ges
tillfälle att visa upp den, vilket dock inte hindrar att behandlingen fortgår under tiden.
En fullmakt behöver inte visas upp om huvudmannen muntligen har befullmäktigat ombudet vid förvaltningsdomstolen, om samma person har fungerat som ombud vid ärendets tidigare behandlingsfas eller om den befullmäktigade är en advokat eller ett allmänt
rättsbiträde. En fullmakt ska emellertid alltid visas upp om domstolen bestämmer så.
Ett ombud får inte utan huvudmannens samtycke överföra en fullmakt som har utställts
på en viss person till någon annan.
43 §
Ombudets tystnadsplikt
Ett ombud eller biträde får inte utan tillstånd av huvudmannen yppa eller för sin egen
eller någon annans vinning utnyttja sådan förtrolig information som huvudmannen har
anförtrott honom eller henne för skötseln av ett ärende, och inte heller någon annan sådan information som han eller hon fått kännedom om för skötseln av sitt uppdrag.
Detsamma gäller tolkar, översättare och andra som enligt uppdrag eller annars deltar i
skötseln av huvudmannens ärende.
Den som bryter mot tystnadsplikten döms till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i rättegångsbalken, om inte gärningen är straffbar enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare straff föreskrivs för gärningen någon annanstans i lag.
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6 kap
Hur ärendet behandlas och utreds
44 §
Hur ärendet behandlas
Vid förvaltningsdomstolen behandlas ärendet skriftligen, på grundval av besvären samt
det överklagade beslutet och övriga rättegångshandlingar.
Den skriftliga behandlingen kan kompletteras med muntlig förberedelse, muntlig förhandling, syn eller inspektion.
45 §
Hur ärendet utreds
Förvaltningsdomstolen ska se till att ärendet blir utrett och vid behov upplysa rättegångsparterna om vilken tilläggsutredning som ska lämnas in i ärendet.
Domstolen ska på eget initiativ skaffa utredning i sådan omfattning som en opartisk och
rättvis behandling av ärendet samt ärendets art kräver.
Parterna ska medverka till att ärendet utreds på det sätt som dess rättsliga karaktär kräver. Den myndighet som är part i ärendet ska vid rättegången på ett objektivt sätt beakta
både allmänna och enskilda intressen.
46 §
Att komplettera besvär
Om besvär eller andra skrivelser är bristfälliga, ska förvaltningsdomstolen ge ändringssökanden tillfälle att komplettera dem inom en skälig tid, om inte kompletteringen är
onödig med tanke på ärendets behandling. Ändringssökanden ska informeras om hur
skrivelsen ska kompletteras.
47 §
Att höra parterna
Förvaltningsdomstolen ska höra parterna innan ärendet avgörs.
En part ska i samband med hörandet informeras om de yrkanden och den utredning som
de andra parterna har lagt fram, samt om det övriga rättegångsmaterialet. Parten ska
samtidigt ges tillfälle att framföra sin uppfattning om materialet och sina yrkanden med
anledning av det.
Om besvären lämnas utan prövning eller är uppenbart ogrundade, eller om en parts
rättsskydd kräver att hörandet utelämnas, får ärendet avgöras utan att parterna hörs.
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I fråga om begränsningarna av parternas rätt att ta del av rättegångshandlingar som inte
är offentliga föreskrivs i 9 § i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007).
48 §
Bemötande av den myndighet som fattat förvaltningsbeslutet
Den myndighet som har fattat beslutet ska på begäran av förvaltningsdomstolen bemöta
partens yrkanden. I sitt bemötande ska myndigheten också framföra sin uppfattning om
den utredning som lagts fram i ärendet.
Myndigheten ska på begäran lämna de handlingar som beslutet grundat sig på och andra
behövliga handlingar till förvaltningsdomstolen.
49 §
Att höra andra myndigheter och sakkunniga
Förvaltningsdomstolen kan begära en utredning eller ett utlåtande av någon annan myndighet än den som fattat beslutet och höra denna myndighet vid en muntlig förhandling.
Förvaltningsdomstolen kan begära ett utlåtande om en fråga som kräver särskild sakkunskap av en enskild sakkunnig eller höra denne vid en muntlig förhandling. På hörandet av en enskild sakkunnig tillämpas 17 kap. 46 § 2 mom. och 47–52 § i rättegångsbalken.
Om en part åberopar en sakkunnig som inte har utsetts av förvaltningsdomstolen, gäller
det som föreskrivs om vittnen i fråga om den sakkunnige.
50 §
Tidsfrister
Förvaltningsdomstolen ska sätta ut en tid som med hänsyn till ärendets art är skälig,
inom vilken ett bemötande, en utredning eller någon annan handling som domstolen
begärt ska lämnas in.
Förvaltningsdomstolen kan avgöra ärendet trots att den begärda handlingen inte har
lämnats in inom utsatt tid.
En part ska upplysas om att ärendet kan avgöras efter att den utsatta tiden har löpt ut
även om han eller hon inte har lämnat in den begärda handlingen.
51 §
Begränsning av möjligheten att lämna in tilläggsmaterial
Då förvaltningsdomstolen anser att ärendet har blivit utrett kan den sätta ut en tid som
med hänsyn till ärendets art är skälig, inom vilken parterna ska lämna in eventuellt
tilläggsmaterial i ärendet. Om en part lämnar in tilläggsmaterial efter denna tid, kan
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förvaltningsdomstolen lämna materialet utan avseende och returnera det till avsändaren
utan att foga det till rättegångsmaterialet.
Förvaltningsdomstolen kan också lämna sådant material som uppenbart inte hänför sig
till ärendet utan avseende och returnera det till avsändaren.
52 §
Muntlig förberedelse
Förvaltningsdomstolen kan vid behov ordna muntlig förberedelse för att utreda vilka
omständigheter rättegångsparterna är oeniga om i ärendet samt vilka bevis eller vilken
annan utredning som kan läggas fram som stöd för yrkandena. Vid den muntliga förberedelsen hörs inte vittnen eller sakkunniga och där tas inte heller emot någon annan utredning om fakta i ärendet.
Över den muntliga förberedelsen upprättas ett protokoll som ska innefatta uppgifter om
vilka personer som deltagit i behandlingen, uppgifter om ärendet och om faktorer som
hänför sig till det samt en redogörelse för behandlingens förlopp.
Efter den muntliga förberedelsen fortsätter den skriftliga behandlingen av ärendet vid
förvaltningsdomstolen. Den skriftliga behandlingen kan vid behov kompletteras med
muntlig förhandling, syn eller inspektion.
53 §
Muntlig förhandling
Förvaltningsdomstolen ska ordna muntlig förhandling om en enskild part begär det eller
förvaltningsdomstolen anser att det behövs. Om en part begär att muntlig förhandling
ska ordnas ska han eller hon uppge varför det behövs och vilken utredning han eller hon
kommer att lägga fram vid den muntliga förhandlingen.
Domstolen får avstå från att ordna muntlig förhandling om
1) den framlagda utredningen även annars kan bedömas på ett sätt som inte lämnar något rimligt tvivel om dess riktighet,
2) det är möjligt at utreda fakta på något annat sätt,
3) muntlig förhandling redan har ordnats i samma ärende vid förvaltningsdomstolen,
eller
4) det annars med beaktande av ärendets art och betydelse för parterna samt kraven på
en rättvis rättegång är uppenbart onödigt att ordna muntlig förhandling.
Om en skriftlig vittnesberättelse av privat natur åberopas i ärendet, ska muntlig förhandling ordnas för hörande av vittnet endast om det behövs för att ärendet ska kunna utredas.
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54 §
Beslut om muntlig förhandling
Förvaltningsdomstolen avgör en begäran om muntlig förhandling i samband med huvudsaken eller genom ett särskilt interimistiskt beslut.
Om förvaltningsdomstolen inte på begäran av en part ordnar muntlig förhandling, ska
rättegångsparterna underrättas om detta. Parterna ska samtidigt ges tillfälle att lägga
fram tilläggsutredning. Underrättelsen får utelämnas om den är uppenbart onödig.
55 §
Begränsning av den muntliga förhandlingen
Förvaltningsdomstolen kan begränsa den muntliga förhandlingen så att den gäller endast en del av ärendet, så att endast parternas uppfattningar utreds eller så att endast
muntlig bevisning tas emot, eller på något annat motsvarande sätt.
56 §
Syn
Förvaltningsdomstolen kan förrätta syn för att utreda ärendet. Vid syneförrättningen
görs iakttagelser och bedömningar av fastigheter, landskap, konstruktioner och andra
sådana objekt som inte kan hämtas till domstolen.
Över syneförrättningen upprättas ett protokoll som ska innefatta uppgifter om vilka personer som varit närvarande, uppgifter som behövs för att individualisera ärendet samt en
redogörelse för syneförrättningens förlopp. Syneobjektet ska avbildas, om det inte är
onödigt.
På syneförrättningen tillämpas i övrigt det som föreskrivs om muntlig förhandling i 67
och 68 §.
57 §
Inspektion
Förvaltningsdomstolen kan i stället för en syn förrätta en inspektion på platsen för att
konstatera fakta.
Rättegångsparterna ska på förhand underrättas om inspektionen.
Över inspektionen upprättas ett protokoll som ska innefatta uppgifter om vilka personer
som varit närvarande, uppgifter som behövs för att individualisera ärendet samt en redogörelse för inspektionens förlopp. Inspektionsobjektet kan avbildas eller registreras
med någon annan upptagningsmetod.
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58 §
Förvaltningsdomstolens rätt till information
Förvaltningsdomstolen har oberoende av sekretessbestämmelserna rätt att på begäran få
sådana uppgifter och handlingar av en myndighet som är nödvändiga för att ett ärende
ska kunna avgöras.
Förvaltningsdomstolen kan förplikta myndigheten att visa upp de begärda handlingarna.
Förpliktelsen kan förenas med vite.
59 §
Skyldigheten att lägga fram handlingar och föremål
Förvaltningsdomstolen kan förplikta andra än myndigheter att lämna in handlingar eller
föremål som de förfogar över till domstolen eller att lägga fram dem för domstolen, om
handlingarna eller föremålen kan antas ha betydelse som bevis i ärendet. Förpliktelsen
kan förenas med vite.
I fråga om inlämnande av handlingar och föremål och framläggande av dem för förvaltningsdomstolen gäller i övrigt det som föreskrivs om skriftliga bevis i 17 kap. 11 b och
12–14 § i rättegångsbalken och det som föreskrivs om hur föremål ska tillhandahållas
domstolen för besiktning i 57 § 1 mom. i samma kapitel.
60 §
Tolkning och översättning
Förvaltningsdomstolen ska ordna tolkning och översättning om en person inte behärskar
det språk som enligt språklagen (423/2003) ska användas vid domstolen eller på grund
av en hörsel-, syn- eller talskada inte kan göra sig förstådd och
1) den myndighet som har behandlat ärendet vid en tidigare behandlingsfas har varit
skyldig att ordna tolkning eller översättning med stöd av 26 § 1 mom. i förvaltningslagen eller någon annan bestämmelse,
2) domstolen är första instans i ett ärende som har inletts av en myndighet, eller
3) denna person ska höras muntligen.
Förvaltningsdomstolen kan av särskilda skäl ordna tolkning och översättning också i
andra situationer än de som avses i 1 mom.
En person som står i ett sådant förhållande till en part eller till ärendet att hans eller
hennes tillförlitlighet till följd av detta kan äventyras får inte anlitas som tolk eller översättare.
I fråga om rätten för den som använder finska eller svenska att få sådan tolkning och
översättning som ordnas av en myndighet föreskrivs i språklagen. I fråga om tolkning
och översättning till samiska gäller det som föreskrivs särskilt. Förvaltningsdomstolen
ska också se till att medborgare i de övriga nordiska länderna får behövlig tolk- och
översättningshjälp i ärenden som behandlas vid domstolen.
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61 §
Laga förfall
Om en rättegångspart på grund av laga förfall inte kan infinna sig vid en muntlig förhandling eller iaktta en tidsfrist som satts ut av förvaltningsdomstolen, ska domstolen
skjuta upp ärendets behandling eller sätta ut en ny tidsfrist.
Laga förfall har den som på grund av sjukdom eller avbrott i den allmänna samfärdseln
eller av någon annan därmed jämförbar orsak är förhindrad att iaktta en tidsfrist.
Förvaltningsdomstolen ska i kallelsen nämna att domstolen omedelbart ska meddelas
om laga förfall.
62 §
Ordningen vid rättegången
Förvaltningsdomstolen svarar för ordningen vid rättegången. Den som stör ärendets
behandling kan avlägsnas från rättegångsförhandlingen.
Förvaltningsdomstolen kan döma den som uppträtt störande att betala en ordningsbot på
högst 1 000 euro. En ordningsbot kan utdömas om en person inte följer ordförandens
föreskrifter vid rättegångsförhandlingen, om han eller hon talar på ett sätt som kränker
domstolens anseende eller annars uppträder störande eller olämpligt. En ordningsbot
kan också utdömas om motsvarande skriftligt material lämnas in till domstolen.
Om en part har avlägsnats från rättegångsförhandlingen ska förvaltningsdomstolen pröva huruvida ärendets behandling trots det kan fortsätta.
63 §
Ärendenas behandlingsordning
Förvaltningsdomstolen tar ärendena till behandling i den ordningsföljd i vilken de inletts vid domstolen.
Förvaltningsdomstolen kan ta ett visst ärende till behandling före andra ärenden om det
i lag föreskrivs att ärendet ska behandlas skyndsamt eller det finns synnerligen vägande
skäl till detta med beaktande av rättegångens längd, ärendets art och betydelse för parterna samt övriga grunder för en skyndsam behandling. Närmare bestämmelser om
ärenden som ska behandlas skyndsamt kan utfärdas i domstolens arbetsordning.
Förvaltningsdomstolen ska på begäran av en part ge denne en uppskattning av ärendets
behandlingstid.
64 §
Tillämpning av viteslagen
På föreläggande och utdömande av vite enligt denna lag tillämpas det som föreskrivs i
viteslagen (1113/1990).
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7 kap
Hur muntlig förhandling genomförs
65 §
Den muntliga förhandlingens förlopp
Vid en muntlig förhandling kan förvaltningsdomstolen höra parterna, den myndighet
som fattat förvaltningsbeslutet och andra myndigheter, vittnen och sakkunniga samt ta
emot annan utredning.
Vid den muntliga förhandlingen ska förvaltningsdomstolen
1) först presentera en sammanfattning av vad ärendet gäller,
2) höra ärendets parter och andra rättegångsparter,
3) vid behov höra vittnen och sakkunniga samt ta emot annan utredning om fakta i ärendet, och
4) till sist höra rättegångsparterna om de omständigheter som lagts fram vid förhandlingen.
66 §
Tid och plats samt förhandlingsplan för den muntliga förhandlingen
Förvaltningsdomstolen fattar beslut om tid och plats för den muntliga förhandlingen och
vid behov också om planen för den muntliga förhandlingens förlopp (förhandlingsplan).
Förvaltningsdomstolen ska ge rättegångsparterna tillfälle att framföra sina synpunkter
på förhandlingens tidpunkt och på förhandlingsplanen, om inte hörandet fördröjer ärendets behandling onödigt.
67 §
Kallelse till muntlig förhandling
Förvaltningsdomstolen ska kalla rättegångsparterna till en muntlig förhandling. Om den
muntliga förhandlingen har begränsats på det sätt som avses i 55 §, behöver emellertid
de parter vilkas närvaro till följd av begränsningen är uppenbart onödig inte kallas.
Förvaltningsdomstolen fattar beslut om att kalla vittnen och sakkunniga till den muntliga förhandlingen. Dessutom fattar domstolen beslut om att kalla andra personer vars
närvaro den anser vara behövlig.
Förvaltningsdomstolen ska se till att de personer som avses i 1 och 2 mom. kallas till
den muntliga förhandlingen. Ett vittne ska kallas till den muntliga förhandlingen vid
vite. Domstolen kan även bemyndiga en rättegångspart att kalla ett vittne som parten
åberopat. I fråga om kallelsen iakttas i övrigt det som föreskrivs om delgivning i denna
lag.
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68 §
Kallelsens innehåll
Kallelsen till en muntlig förhandling ska innehålla behövliga uppgifter om rättegångsparterna, om det ärende som är under behandling samt om när och var förhandlingen
hålls. Kallelsen ska dessutom innehålla information om följderna av frånvaro.
I kallelsen ska ett vittne också informeras om sin rätt att i förskott få ersättning för sina
kostnader för resor och uppehälle samt om att han eller hon inte är skyldig att infinna
sig vid förvaltningsdomstolen om förskottsersättningen inte på begäran har betalats.
Om förvaltningsdomstolen bemyndigar en rättegångspart att kalla ett vittne, ska domstolen upplysa parten om vad vittnet ska informeras om i kallelsen.
69 §
Kallande av en part och en person som kan jämställas med en part
En parts eller partens lagliga företrädares frånvaro från en muntlig förhandling hindrar
inte att ärendet behandlas och avgörs.
En part eller partens lagliga företrädare kan kallas att personligen infinna sig vid den
muntliga förhandlingen, om det behövs för att ärendet ska kunna utredas. I detta fall kan
vite föreläggas.
En person som inte kan höras som vittne på grund av att han eller hon står i en ställning
som är jämförbar med en partsställning kan också vid vite kallas att höras av förvaltningsdomstolen.
Förvaltningsdomstolen ska döma ut vitet och förelägga ett nytt högre vite om en person
inte iakttar den kallelse som avses i 2 eller 3 mom. och domstolen alltjämt anser det
påkallat att han eller hon personligen är närvarande vid den muntliga förhandlingen.
Vitet döms inte ut om ärendet behandlas och avgörs trots personens frånvaro. Vitet
döms inte heller ut om frånvaron beror på laga förfall.
70 §
Att höra vittnen
En person som förvaltningsdomstolen anser det behövligt att höra eller som har åberopas av en part kan höras som vittne vid en muntlig förhandling. Ett vittne behöver inte
höras om sådana omständigheter som redan har utretts eller som inte inverkar på ärendet.
Förvaltningsdomstolen kan sätta ut en tid inom vilken rättegångsparterna ska underrätta
domstolen om vilka vittnen de åberopar.
På hörandet av vittnen tillämpas också det som föreskrivs i 17 kap. 18, 19, 22, 25, 26 a,
27–33, 33 a, 34 och 36–39 § i rättegångsbalken.
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71 §
Vittnesjäv
En enskild rättegångspart eller någon annan vars rättigheter, intressen eller skyldigheter
direkt berörs av det ärende som är föremål för rättegången kan inte höras som vittne.
Detsamma gäller en sådan persons lagliga företrädare.
Den som företräder en myndighet som är rättegångspart vid samma rättegång kan inte
heller höras som vittne.
72 §
Att höra någon personligen
Även en person som med stöd av 71 § inte kan höras som vittne kan personligen höras
vid en muntlig förhandling, om det behövs för att ärendet ska kunna utredas.
En omyndig person kan höras vid en muntlig förhandling. I samband med hörandet får
den omyndige inte ges sådan information som allvarligt kan äventyra hans eller hennes
hälsa eller utveckling. En person som är yngre än 15 år kan dock höras endast om hörandet är av väsentlig betydelse för att ärendet ska kunna utredas och det bedöms att
hörandet inte medför betydande skada för honom eller henne. Då en omyndig hörs personligen ska det i första hand genomföras så att endast en eller flera av förvaltningsdomstolens ledamöter och föredragande utöver den omyndige är närvarande vid hörandet, om detta förfarande behövs för att skydda den omyndige eller för att hans eller hennes självständiga åsikt ska kunna klarläggas.
Domstolen ska vid behov förordna en stödperson för en sådan omyndig person som ska
höras. På stödpersonen tillämpas de bestämmelser i 2 kap. i lagen om rättegång i brottmål (689/1997) som gäller stödpersoner som förordnas för målsägande.
Om en omyndig hörs på det sätt som avses i 2 mom., ska parterna och den myndighet
som gjort ansökan eller fattat beslutet ges tillfälle att ange vilka omständigheter den
omyndige ska höras om. Dessutom ska parterna ges tillfälle att bekanta sig med det rättegångsmaterial som utarbetats eller spelats in vid hörandet och uttrycka sin åsikt om
dess innehåll. Rätten till information kan dock begränsas om det behövs för att skydda
den omyndige eller för att trygga något annat synnerligen viktigt intresse som berör den
omyndige.
73 §
Skyldigheten att vittna och rätten att förtiga uppgifter
Ett vittne är skyldigt att vittna, om inte han eller hon är närstående till en part.
Ett vittne får vägra yppa
1) en omständighet vars yppande kan utsätta vittnet eller vittnets närstående för åtal
eller för en sådan administrativ påföljd som avses i 4 §, eller
2) en affärs- eller yrkeshemlighet, om det inte finns synnerligen vägande skäl att höra
vittnet om saken.
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På vittnets rätt att vägra besvara en fråga tillämpas dessutom det som föreskrivs i 17
kap. 24 § 2–4 mom. i rättegångsbalken.
74 §
Hur tystnadsplikten inverkar på hörandet av ett vittne
Förvaltningsdomstolen kan höra ett vittne oberoende av vittnets tystnadsplikt, om det är
nödvändigt för att ärendet ska kunna utredas.
Förvaltningsdomstolen får dock inte höra ett vittne om omständigheter som omfattas av
vittnets tystnadsplikt, om
1) hörandet strider mot ett synnerligen viktigt allmänt intresse, ett barns bästa eller något annat synnerligen viktigt enskilt intresse och
2) en rättvis rättegång inte äventyras av att hörandet utelämnas.
Förvaltningsdomstolen får inte höra partens ombud eller rättegångsbiträde om sådant
som huvudmannen har anförtrott honom eller henne för att driva ärendet, om inte huvudmannen samtycker till att vittnesmålet ges. Den som deltagit i domstolens förhandling får inte vittna om det som kommit fram där.
I fråga om det som en präst inte får yppa i egenskap av vittne föreskrivs särskilt.
75 §
Att höra någon via datanät
Vid en muntlig förhandling kan ett vittne eller någon annan person höras via en videokonferens eller med hjälp av någon annan motsvarande dataöverföringsmetod, om förvaltningsdomstolen bedömer att detta är ändamålsenligt och trovärdigheten av personens utsaga kan bedömas på ett tillförlitligt sätt utan att han eller hon är närvarande.
Hörandet kan av särskilda skäl utföras utan optisk förbindelse.
Parterna ska ges tillfälle att ställa frågor till den som blir hörd.
76 §
Protokoll över den muntliga förhandlingen
Över den muntliga förhandlingen upprättas ett protokoll som ska innefatta uppgifter om
vilka personer som deltagit i förhandlingen och uppgifter om ärendet samt om faktorer
som behövs för att individualisera ärendet. I protokollet antecknas också de yrkanden
som framställts vid förhandlingen och de beslut som fattats där, samt en redogörelse för
förhandlingens förlopp i övrigt.
77 §
Upptagningar
Då en part, en representant för den myndighet som fattat beslutet, ett vittne, en sakkunnig eller någon annan blir hörd vid en muntlig förhandling ska förvaltningsdomstolen
göra en ljudupptagning eller någon annan motsvarande upptagning av hörandet.
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Om det inte är möjligt att göra en sådan upptagning, ska tillräckligt noggranna uppgifter
om vad som framförts i ärendet antecknas i protokollet. En protokollförd muntlig utsaga
ska genast läsas upp och avgivarens yttrande om huruvida utsagan har blivit riktigt protokollförd ska antecknas i protokollet.
Upptagningen ska förvaras minst sex månader efter att ärendet har avgjorts. Om beslutet
har överklagats genom besvär ska upptagningen emellertid förvaras tills ärendet har
avgjorts genom ett laga kraft vunnet beslut.
78 §
Ersättning för vittnets kostnader
Ett vittne har rätt att få skälig ersättning för sina nödvändiga kostnader för resor och
uppehälle samt för ekonomisk förlust.
Vittnen som förvaltningsdomstolen har kallat in på eget initiativ och vittnen som har
åberopats av staten ska betalas ersättning av statens medel i enlighet med vad som särskilt föreskrivs om bevisningskostnader som ska betalas med statens medel.
Övriga rättegångsparter ska betala ersättning till de vittnen som de har åberopat. Ett
vittne har rätt att i förskott få ersättning för sina kostnader för resor och uppehälle. På
betalning av förskott tillämpas i övrigt det som föreskrivs i 17 kap. 40 § 4 och 5 mom. i
rättegångsbalken. Ett sådant vittne som avses här kan betalas ersättning av statens medel
om vittnesmålet varit nödvändigt för utredningen av ärendet.
79 §
Ersättning för övriga bevisningskostnader
En sakkunnig som har utsetts av förvaltningsdomstolen ska av statens medel betalas ett
skäligt arvode för sitt arbete samt ersättning för sina nödvändiga kostnader. Domstolen
kan bestämma att ersättningen eller en del av den ska betalas till den sakkunnige i förskott.
Då någon annan person än en rättegångspart, ett vittne eller en sakkunnig har kallats för
att bli hörd eller förpliktats lämna in en handling eller ett föremål till förvaltningsdomstolen, tillämpas föreskrifterna i 78 § då denna person betalas ersättning för sina kostnader.

8 kap
Delgivning
80 §
Vanlig delgivning och bevislig delgivning
Förvaltningsdomstolens beslut, interimistiska beslut och andra handlingar delges per
brev eller med användning av den elektroniska kontaktinformation som mottagaren
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meddelat domstolen (vanlig delgivning). För elektronisk delgivning till en enskild part
krävs samtycke av denne.
Förvaltningsdomstolen kan använda bevislig delgivning om det behövs för att trygga en
parts rättigheter eller av något annat särskilt skäl. En handling som delges bevisligen
1) sänds till mottagaren mot mottagningsbevis,
2) överlämnas till den berörda personen personligen vid domstolen,
3) delges som stämningsdelgivning eller mellanhandsdelgivning, eller
4) sänds till mottagaren per brev tillsammans med ett delgivningsintyg som mottagaren
ska returnera till domstolen inom utsatt tid.
I fråga om delgivning via elektroniska konton och genom anslag föreskrivs särskilt.
81 §
Muntlig delgivning
Under den tid rättegången pågår kan andra handlingar än beslut delges muntligen genom att handlingens innehåll relateras för mottagaren.
Muntlig delgivning får användas i fråga om en handling vars innehåll och betydelse
mottagaren utan tvivel kan förstå, med beaktande av handlingens art och omfattning.
En handling som har delgetts muntligen ska dessutom sändas till mottagaren genom
vanlig delgivning.
82 §
Delgivning till utlandet och offentlig delgivning
Delgivning till utlandet verkställs enligt denna lag eller enligt lagstiftningen i den främmande staten, om inte något annat följer av internationella avtal och förpliktelser som är
bindande för Finland.
Om en delgivning som är avsedd för utlandet inte kan verkställas, ska handlingen delges
genom offentlig delgivning i Finland.
I övrigt får offentlig delgivning användas i enlighet med vad som föreskrivs i förvaltningslagen.
83 §
När mottagaren anses ha fått del av en handling
Mottagaren anses ha fått del av ett beslut eller en annan handling som sänts som ett vanligt brev den sjunde dagen efter att brevet sändes, om inte mottagaren visar att delfåendet skett vid en senare tidpunkt. Vid anslagsförfarandet anses mottagaren ha fått del av
beslutet då beslutet meddelades.
Vid elektronisk delgivning anses mottagaren ha fått del av ett beslut eller en annan
handling den dag då ett elektroniskt meddelande om den handling som ska delges finns
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tillgängligt för mottagaren i dennes mottagaranordning på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Som denna dag betraktas den dag meddelandet sändes, om det inte
läggs fram tillförlitlig utredning om att datakommunikationsförbindelserna inte har fungerat eller om någon annan motsvarande omständighet till följd av vilken det elektroniska meddelandet har nått mottagaren senare. Vid elektronisk delgivning ska förvaltningsdomstolen i sitt meddelande särskilt ange vilken dag meddelandet sändes. I fråga
om delgivning via elektroniska konton föreskrivs särskilt.
Vid bevislig delgivning anses mottagaren ha fått del av ett beslut eller en annan handling den dag försändelsen har mottagits. Delgivning som är förenad med delgivningsintyg anses ha skett den dag som framgår av det returnerade delgivningsintyget. I fråga
om mottagandet av bevislig delgivning föreskrivs i övrigt i 60 § i förvaltningslagen. Vid
muntlig delgivning anses mottagaren ha fått del av handlingen då handlingens innehåll
har relaterats för mottagaren på det sätt som avses i 81 § 1 mom.
84 §
Övriga bestämmelser som tillämpas på delgivning
På sådan delgivning som avses i denna lag tillämpas i övrigt det som i förvaltningslagen
föreskrivs om delgivningsmottagaren och om hur delgivningen ska genomföras.

9 kap
Hur förvaltningsdomstolen fattar beslut
85 §
Förvaltningsdomstolens beslut
Förvaltningsdomstolens avgörande i huvudsaken är ett beslut.
Under den tid behandlingen pågår kan domstolen träffa avgöranden om förfarandet och
om sådana yrkanden som hänför sig till huvudsaken. Andra avgöranden än sådana genom vilka behandlingen avslutas är interimistiska beslut.
86 §
Alternativa sätt att avgöra besvärsärenden
Förvaltningsdomstolen kan förkasta eller godkänna besvären i sin helhet eller delvis
eller lämna besvären utan prövning. I sitt avgörande kan domstolen vidmakthålla beslutet, ändra det eller upphäva det delvis eller helt och hållet. Domstolen kan också återsända ärendet och bestämma att det ska behandlas på nytt.
Med anledning av sådana besvär som avses i kommunallagen eller kyrkolagen kan
domstolen inte ändra beslutet, om inte något annat föreskrivs särskilt eller ett effektivt
tillgodoseende av en parts rättsskydd kräver det.
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Domstolen lämnar besvären utan prövning, om
1) det inte hör till domstolens behörighet att pröva besvären,
2) besvär inte får anföras över beslutet,
3) ändringssökande har förbjudits i lag,
4) ändringssökanden inte har besvärsrätt,
5) besvär inte har anförts inom besvärstiden,
6) besvären är bristfälliga trots att ändringssökanden har getts tillfälle att komplettera
dem, eller
7) det finns något annat därmed jämförbart särskilt skäl att lämna besvären utan prövning.
Om besvären återkallas, avför domstolen ärendet från behandlingen.
87 §
Hur övriga förvaltningsrättsliga ärenden avgörs
Då förvaltningsdomstolen behandlar andra förvaltningsrättsliga ärenden än besvär kan
domstolen avslå eller godkänna ett yrkande i sin helhet eller delvis eller lämna yrkandet
utan prövning.
Med anledning av ett yrkande som framställts i ett förvaltningstvistemål kan förvaltningsdomstolen dessutom
1) förplikta någon att erlägga en betalning som grundar sig på ett offentligrättsligt rättsförhållande eller förvaltningsavtal eller att vidta någon annan åtgärd som grundar sig på
ett sådant rättsförhållande, eller
2) fastställa ett intresse, en rättighet eller en skyldighet som grundar sig på ett offentligrättsligt rättsförhållande eller ett förvaltningsavtal.
Förvaltningsdomstolen lämnar ett yrkande som framställts i ett annat förvaltningsrättsligt ärende utan prövning om
1) ärendets behandling inte hör till domstolens behörighet,
2) yrkandet inte kan behandlas som ett förvaltningsrättsligt ärende,
3) omprövning kan eller har kunnat begäras eller besvär anföras i ärendet eller ärendet
kan eller har kunnat föras till en behörig förvaltningsmyndighet för att avgöras på ett
bindande sätt,
4) yrkandet inte har framställts inom en tid som särskilt föreskrivs i lag,
5) ärendet har inletts av någon som inte har rätt att göra det, eller
6) det finns något annat därmed jämförbart särskilt skäl att lämna yrkandet utan prövning.
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88 §
Säkringsförordnanden
Förvaltningsdomstolen eller försäkringsdomstolen kan utfärda ett förordnande för att
säkerställa att en rättighet eller ett intresse tillgodoses eller att en skyldighet iakttas (säkringsförordnande), om
1) den som ansöker om förordnandet lägger fram utredning om att han eller hon har en
rättighet eller ett intresse som grundar sig på lag och som kan fastställas genom förvaltningsdomstolens beslut,
2) det finns uppenbara skäl att anta att en myndighet eller en enskild person i strid med
lag begränsar tillgodoseendet av rättigheten eller intresset eller försummar att iaktta sin
lagenliga skyldighet och
3) säkringsförordnandet inte i förhållande till den rättighet eller det intresse som ska
tryggas medför oskälig olägenhet för den myndighet eller enskilda person det riktar sig
mot.
Domstolen avslår ansökan om ett säkringsförordnande, om tillgodoseendet av rättigheten eller iakttagandet av skyldigheten i samma ärende kan säkerställas genom att
1) sökanden för ärendet till den behöriga tillsynsmyndigheten för behandling, eller
2) förvaltningsdomstolen kan utfärda ett förordnande om förvaltningsbeslutets verkställighet med stöd av 16 § eller någon annan lag.
Då domstolen har utfärdat ett säkringsförordnande ska sökanden inom den tid som föreskrivs i lag begära omprövning, anföra besvär eller inleda något annat förvaltningsrättsligt ärende i fråga om huvudsaken. Annars ska det ärende som gäller fastställelse av
rättigheten eller intresset inledas senast inom en månad efter att beslutet om förordnandet delgetts. I beslutet ska det uppges hur sökanden ska gå till väga för att inleda ärendet.
89 §
Hur ett beslut om ett säkringsförordnande fattas
En ansökan om ett säkringsförordnande ska lämnas in till förvaltningsdomstolen eller
försäkringsdomstolen, som ska vara behörig att behandla det ärende som gäller fastställelse av rättigheten eller intresset. Genom ett säkringsförordnande kan domstolen tillfälligt
1) bestämma att en myndighet eller enskild person ska tillgodose en lagenlig rättighet
eller ett lagenligt intresse,
2) bestämma att en myndighet eller enskild person ska iaktta sin lagenliga skyldighet,
3) förbjuda en myndighet eller enskild person från att vidta en åtgärd som begränsar
någons rättighet eller intresse, eller
4) utfärda något annat förordnande genom vilket en lagenlig rättighet, ett lagenligt intresse eller iakttagandet av en lagenlig skyldighet tryggas.
Domstolen fattar beslut om säkringsförordnandets giltighetstid och om de villkor som
ska fogas till det. Förordnandet upphör att vara gällande om ärendets behandling inte
har inletts inom den tid som avses i 87 § 3 mom. Domstolen ska återkalla förordnandet
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om den grund på vilken det utfärdats inte längre föreligger. Domstolen kan förena säkringsförordnandet med vite.
Domstolen kan på ansökan av motparten förplikta sökanden att ersätta den skada och de
kostnader som orsakats av säkringsförordnandet, om det konstateras att säkringsförordnandet har grundat sig på en uppenbart ogrundad ansökan.
90 §
Omröstning
Om förvaltningsdomstolens ledamöter inte är eniga om avgörandet ska en omröstning
genomföras. Röstningen sker i ordningsföljd enligt tjänsteår, enligt tidpunkten för utnämningen till tjänsten eller förordnandet till uppgiften, så att den yngsta ledamoten
framför sin ståndpunkt först och ordföranden sist. Andra än lagfarna ledamöter framför
sin ståndpunkt före de lagfarna ledamöterna. Om ärendet föredras av en domstolsledamot, ska denne dock först uttala sin åsikt.
Vid omröstningen vinner den åsikt som majoriteten av ledamöterna har omfattat. Vid
lika röstetal vinner den åsikt som ordföranden har omfattat. I ett ärende som gäller en
administrativ påföljd samt i fråga om beslut om utdömande av vite eller någon annan
särskild påföljd vinner dock vid lika röstetal den åsikt som är lindrigare för den mot
vilken påföljden riktar sig.
I fråga om omröstning gäller i övrigt det som föreskrivs i rättegångsbalken.
91 §
Beslutets innehåll
Förvaltningsdomstolen ska pröva alla omständigheter som kommit fram i ärendet och
besluta vilka omständigheter avgörandet kan grundas på. Domstolen ska i sitt beslut ge
ett avgörande med anledning av alla de yrkanden som framställts i ärendet och ta ställning till de besvärsgrunder som är av betydelse med tanke på ärendet.
Beslutet ska innehålla
1) uppgifter om domstolens namn och beslutets datum,
2) uppgifter om rättegångsparterna och det beslut över vilket besvär anförs,
3) en redogörelse för ärendets tidigare behandlingsfaser, till den del det behövs,
4) en redogörelse för parternas yrkanden och, till den del det behövs, för yrkandenas
grunder,
5) en redogörelse för den utredning som lagts fram eller inkommit i ärendet, till den del
det behövs,
6) en motivering till beslutet och uppgifter om slutresultatet i ärendet,
7) namnet på de personer som deltagit i beslutsfattandet,
8) information om att en omröstning har genomförts eller om att föredraganden har anmält avvikande åsikt, varvid de avvikande åsikterna ska fogas till beslutet, samt
9) information om rätten att anföra besvär över beslutet eller om begränsning av besvärsrätten.
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Den redogörelse som avses i 2 mom. 3, 4 och 5 punkten kan också ges genom att en
kopia av myndighetens beslut eller någon annan handling, eller en del därav, fogas till
beslutet. Detta förutsätter dock att klarheten i domstolens beslut inte äventyras.
92 §
Dröjsmål vid behandlingen av en administrativ påföljd
Om behandlingen av ett ärende som gäller en sådan administrativ påföljd som avses i 4
§ 6 punkten har fördröjts så att en parts rätt till rättegång inom en skälig tid har kränkts,
kan förvaltningsdomstolen beakta dröjsmålet i sitt avgörande.
För att gottgöra dröjsmålet kan domstolen minska påföljdens belopp, lindra påföljden
eller undanröja den helt och hållet.
93 §
Beslutets motivering
Förvaltningsdomstolen ska motivera sitt beslut. Motiveringen ska innehålla information
om de tillämpade lagrummen samt om de omständigheter och utredningar som inverkat
på avgörandet och de rättsliga slutledningar som avgörandet grundar sig på.
Domstolen kan ersätta en del av beslutets motivering genom att foga den lägre domstolens beslutsmotivering till sitt beslut, till den del domstolen godtar motiveringen.
Beslut om besvärstillstånd och interimistiska beslut kan motiveras enbart med information om de tillämpade lagrummen, om inte ärendet på grund av sin art kräver att beslutet
motiveras på något annat sätt.
94 §
En besvärsanvisning fogas till domstolens beslut
Om förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär ska en besvärsanvisning fogas till beslutet.
Besvärsanvisningen ska innehålla uppgifter om
1) besvärstiden och hur den räknas,
2) den domstol hos vilken besvär får anföras över beslutet,
3) domstolens adress och övriga kontaktuppgifter,
4) den domstol eller myndighet till vilken besvärsskriften ska lämnas, samt om
5) att ändringssökanden är skyldig att uppge sina kontaktuppgifter och informera om
ändringar i dem.
Besvärsanvisningen ska innehålla en redogörelse för bestämmelserna om besvärsskriftens innehåll och bilagor, om hur besvären ska lämnas in och om de avgifter som tas ut
för behandlingen av besvären.
Om det behövs besvärstillstånd i ärendet, ska besvärsanvisningen innehålla ett omnämnande av de grunder på vilka besvärstillstånd kan beviljas. Om det enligt lag är förbju-
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det att anföra besvär över förvaltningsdomstolens beslut, ska domstolen i beslutet uppge
vilken bestämmelse förbudet grundar sig på.
95 §
Rättelse av en besvärsanvisning
Om ingen besvärsanvisning har getts eller det i förvaltningsdomstolens beslut felaktigt
har uppgetts att beslutet inte får överklagas genom besvär, ska domstolen ge en ny lagenlig besvärsanvisning.
Om besvärsanvisningen är felaktig på något annat sätt än vad som avses i 1 mom., ska
domstolen ge en ny besvärsanvisning om en sådan begärs inom den besvärstid som anges i besvärsanvisningen eller som föreskrivs i lag.
I 26 § finns föreskrifter om verkan av en felaktig besvärsanvisning.
96 §
Hur förvaltningsdomstolens beslut verkställs
Förvaltningsdomstolens beslut får inte verkställas förrän det vunnit laga kraft. Om besvärstillstånd behövs i ärendet, hindrar besvären inte att det överklagade beslutet verkställs. Domstolens laga kraft vunna beslut ska iakttas och kan verkställas omedelbart.
Domstolens beslut kan verkställas innan det har vunnit laga kraft då verkställigheten
grundar sig på lag, beslutet till sin natur är sådant att det måste verkställas omedelbart
eller ett allmänt intresse kräver att beslutets verkställighet inte skjuts upp. Domstolen
utfärdar vid behov förordnanden om verkställigheten av sitt beslut.
Den domstol som behandlar besvären över förvaltningsdomstolens beslut kan under den
tid besvären är under behandling förbjuda att det överklagade beslutet verkställs, förordna att verkställigheten ska avbrytas eller utfärda andra verkställighetsförordnanden.
På verkställighetsförordnandena tillämpas i övrigt det som i 16 § föreskrivs om förordnanden om verkställigheten av förvaltningsbeslut.

10 kap
Rättegångskostnader
97 §
Skyldigheten att ersätta rättegångskostnader
En rättegångspart är skyldig att ersätta en annan parts rättegångskostnader i sin helhet
eller delvis, om det i synnerhet med beaktande av avgörandet i ärendet är oskäligt att
denne själv skulle bli tvungen att svara för sina rättegångskostnader.
Då frågan om ersättningsskyldigheten prövas kan domstolen beakta ärendets rättsliga
oklarhet, de omständigheter som föranlett rättegången, partens egna åtgärder och ären-
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dets betydelse för parten. Då rättegångskostnadernas belopp bedöms beaktas också betydelsen av föremålet för rättstvisten samt partens betalningsförmåga.
Den myndighet som fattat beslutet är skyldig att ersätta en enskild parts rättegångskostnader i sin helhet eller delvis, om rättegången har föranletts av att myndigheten har
överskridit sina befogenheter, missbrukat sin prövningsrätt eller annars handlat uppenbart lagstridigt. En enskild part kan förpliktas ersätta en myndighets rättegångskostnader
endast om denne har framställt ett uppenbart ogrundat yrkande.
98 §
Särskild ersättningsskyldighet
Oavsett hur rättegångskostnaderna i övrigt ska ersättas, kan en part förpliktas ersätta en
annan part för de kostnader som orsakats av att parten uppsåtligen eller av oaktsamhet
uppenbart onödigt har fördröjt rättegången.
Som en sådan onödig fördröjning som avses i 1 mom. betraktas
1) att ny utredning eller ett nytt biyrkande läggs fram först efter att en annan part hörts,
om utredningen eller yrkandet kunde ha lagts fram redan tidigare,
2) att parten medvetet framför en ogrundad invändning,
3) att parten uteblir från en muntlig eller annan förhandling utan laga förfall och
4) annat motsvarande agerande i samband med rättegången.
Partens företrädare, ombud eller biträde kan förpliktas att solidariskt med parten ersätta
de kostnader som avses i 1 mom., om fördröjningen har orsakats genom uppsåt eller
oaktsamhet från hans eller hennes sida.
99 §
Rättegångskostnader som ska ersättas
Sådana rättegångskostnader som ska ersättas är
1) kostnader för utarbetande av rättegångsskrivelser och inhämtade av sådan utredning
som behövs för att ärendet ska kunna avgöras samt andra kostnader som orsakas av rättegångens förberedelse,
2) kostnader som orsakas av deltagande i en muntlig förhandling eller någon annan rättegångsförhandling,
3) den ersättning som betalas till ett vittne,
4) det arvode och den ersättning som betalas till ett ombud eller biträde, samt
5) övriga kostnader som direkt hör samman med rättegången.
Till de rättegångskostnader som ska ersättas hör också kostnaderna för det arbete rättegången föranlett en rättegångspart och för en sådan förlust som direkt ansluter sig till
rättegången, om parten inte har anlitat ett ombud eller det annars finns något särskilt
skäl att betala ersättning för dessa kostnader.
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100 §
Att yrka på ersättning
Ett yrkande på ersättning för rättegångskostnader ska framställas innan behandlingen
avslutas. I yrkandet ska rättegångskostnadernas belopp och grunder specificeras.
Förvaltningsdomstolen avgör frågan om rättegångskostnaderna i samband med huvudsaken. Innan en part åläggs särskild ersättningsskyldighet ska denne ges tillfälle att bli
hörd.
101 §
Hur ersättningsskyldigheten fördelas
Om fler än en rättegångspart ansvarar för samma rättegångskostnader, svarar de solidariskt för ersättningen.
En part ska emellertid ensam ersätta de kostnader som hänför sig till en sådan del av
ärendet som endast berör honom eller henne och de kostnader som han eller hon har
orsakat genom att fördröja rättegången på det sätt som avses i 98 §.
Förvaltningsdomstolen bestämmer på begäran av en ersättningsskyldig hur kostnaderna
ska fördelas mellan flera ersättningsskyldiga eller om någon av dem ska ersätta alla
kostnader.
102 §
Övriga bestämmelser om ersättning för rättegångskostnader
För den ersättning som ska betalas för rättegångskostnader fastställs på begäran en årlig
dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).
Dröjsmålsräntan börjar löpa en månad efter den dag då beslutet funnits tillgängligt för
parterna.
På ersättandet av rättegångskostnader tillämpas i övrigt det som föreskrivs i 21 kap. 10
och 12 § samt 16 § 1 och 2 mom. i rättegångsbalken.

11 kap
Hur beslut rättas och kompletteras
103 §
Rättelse av ett beslut
Förvaltningsdomstolen ska rätta ett skriv- eller räknefel eller något annat därmed jämförbart uppenbart fel i sitt beslut. Felet får dock inte rättas om rättelsen leder till ett resultat som är oskäligt för en part.
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104 §
Komplettering av ett beslut
Förvaltningsdomstolen kan komplettera sitt beslut, om den efter att ha meddelat beslutet
upptäcker att beslutet inte innehåller ett avgörande i fråga om alla de yrkanden som
framställts i ärendet eller ett ställningstagande till alla de besvärsgrunder som är av betydelse med tanke på ärendet. Beslutet får dock inte kompletteras om det leder till ett
resultat som är oskäligt för en part.
Kompletteringen ska göras inom 30 dagar efter att beslutet har delgetts.
105 §
Hur ett beslut rättas eller kompletteras
Förvaltningsdomstolen fattar beslut om rättelse eller komplettering av ett beslut i en
sådan sammansättning som skulle ha varit behörig att behandla ärendet. En lagfaren
ledamot kan också ensam besluta om rättelse av ett beslut.
Om besvär har anförts över det beslut som ska rättas eller kompletteras, ska förvaltningsdomstolen underrätta den domstol som behandlar besvären om att förfarandet för
rättelse eller komplettering av beslutet har inletts.
Då domstolen behandlar rättelsen eller kompletteringen av ett beslut kan den förbjuda
att beslutet verkställs eller förordna att verkställigheten ska avbrytas.
106 §
Beslut om rättelse eller komplettering
En anteckning om en rättelse eller komplettering ska göras i beslutets liggarexemplar
och i det beslut som har getts till en part. Avgörandet om komplettering av beslutet ska
också fogas till dem. Om det beslut som har getts till en part inte fås tillbaka, ska parten
utan avgift ges en kopia av det rättade eller kompletterade beslutet.
Om besvär har anförts över ett rättat eller kompletterat beslut, ska förvaltningsdomstolen sända det rättade eller kompletterade beslutet till den domstol som behandlar besvären.
Över ett avgörande som gäller rättelse eller komplettering av ett beslut får besvär anföras på samma sätt som över ett avgörande i huvudsaken. Besvärstiden börjar löpa då
beslutet om rättelse eller komplettering har delgetts. Ett beslut genom vilket förvaltningsdomstolen har avslagit ett yrkande på rättelse av ett fel eller komplettering får inte
överklagas genom besvär.
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12 kap
Hur besvär anförs över förvaltningsdomstolens beslut
107 §
Besvär över förvaltningsdomstolens beslut
Förvaltningsdomstolens beslut genom vilket domstolen har avgjort ett ärende eller lämnat det utan prövning får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen,
om inte besvärsrätten har begränsats på det sätt som föreskrivs i 111 §.
I fråga om besvär över andra beslut av förvaltningsdomstolen föreskrivs särskilt.
108 §
Partens rätt att anföra besvär över förvaltningsdomstolens beslut
Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras av den som beslutet avser eller
vars rättigheter, intressen eller skyldigheter beslutet direkt påverkar. Besvärsrätt har
också den vars besvär domstolen har lämnat utan prövning eller förkastat.
109 §
En myndighets rätt att anföra besvär över förvaltningsdomstolens beslut
En myndighet får anföra besvär över förvaltningsdomstolens beslut om det föreskrivs i
lag, om beslutet direkt påverkar myndighetens rättigheter, intressen eller skyldigheter
eller om besvären behövs för att trygga en enhetlig tillämpningspraxis.
110 §
Besvär över interimistiska beslut
Över förvaltningsdomstolens interimistiska beslut får besvär endast anföras i samband
med huvudsaken.
Särskilda besvär får dock anföras över ett interimistiskt beslut av förvaltningsdomstolen
genom vilket
1) en persons begäran om att få delta i rättegången som intervenient har avslagits,
2) ett vittnes eller någon annan persons rätt till ersättning eller ersättningsskyldighet har
fastställts,
3) ett ombud eller biträde har förbjudits uppträda vid rättegången,
4) vite har dömts ut för försummelse av en skyldighet som är avsedd att trygga rättegångens förlopp, eller
5) en ordningsbot har dömts ut för störande av behandlingen eller annat liknande agerande.
Ett interimistiskt beslut kan verkställas trots att särskilda besvär har anförts över det, om
inte den förvaltningsdomstol som fattat beslutet eller som behandlar besvären beslutar
något annat.
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111 §
Begränsning av besvärsrätten
Besvärsrätten kan begränsas genom att det i lag särskilt föreskrivs att ett beslut eller en
del av det inte får överklagas genom besvär (besvärsförbud) eller att besvär får anföras
endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar tillstånd till det (besvärstillstånd).
112 §
Grunder för besvärstillstånd
Då det enligt någon annan lag krävs besvärstillstånd för att förvaltningsdomstolens beslut ska få överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen, ska besvärstillstånd beviljas
om
1) det för lagens tillämpning i andra liknande fall eller för en enhetlig rättspraxis är av
vikt att ärendet avgörs av högsta förvaltningsdomstolen,
2) det finns särskild anledning för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra ärendet på
grund av att det skett ett uppenbart fel i ärendet, eller
3) det finns något annat vägande skäl att bevilja besvärstillstånd.
Högsta förvaltningsdomstolen kan också bevilja ett besvärstillstånd som endast gäller
en del av förvaltningsdomstolens överklagade beslut.
Om besvär inte får anföras över det avgörande som gäller huvudsaken eller om besvärstillstånd krävs för att besvär ska få anföras, gäller motsvarande begränsning också besvär över avgöranden som hör samman med huvudsaken.
113 §
Tillämpning av övriga bestämmelser
I fråga om överklagande av förvaltningsdomstolens beslut gäller det som föreskrivs i 1
kap., 17–22 §, 24–27 §, 5–8 kap., 85 och 86 §, 90–93 och 96 § samt i 10 och 11 kap.

13 kap
Extraordinärt ändringssökande
114 §
Extraordinära rättsmedel
Högsta förvaltningsdomstolen kan bevilja en ny tidsfrist och återbryta ett laga kraft
vunnet beslut på det sätt som föreskrivs i detta kapitel.
115 §
Beviljande av en ny tidsfrist
Högsta förvaltningsdomstolen kan bevilja en ny tidsfrist om någon på grund av laga
förfall eller av något annat synnerligen vägande skäl inte inom utsatt tid har kunnat söka

301
ändring i ett beslut eller vidta någon motsvarande åtgärd som hänför sig till förvaltningsprocessen.
116 §
Att ansöka om en ny tidsfrist
En ny tidsfrist får sökas av den till vars förfogande den ursprungliga tidsfristen stått.
En ny tidsfrist ska skriftligen sökas hos högsta förvaltningsdomstolen. Ansökan ska
innehålla uppgifter om vilken tidsfrist ansökan gäller samt en utredning om den grund
på vilken en ny tidsfrist söks. De handlingar ansökan grundar sig på ska fogas till den.
Ansökan ska göras inom 30 dagar efter att det laga förfallet har upphört. Annars ska
ansökan om en ny tidsfrist göras senast tre månader efter att den ursprungliga tidsfristen
har löpt ut. Av synnerligen vägande skäl kan en ny tidsfrist även beviljas på en ansökan
som gjorts senare.
117 §
Beslut om att en ny tidsfrist beviljas
I det beslut genom vilket en ny tidsfrist beviljas ska domstolen samtidigt bestämma hur
sökanden ska gå till väga i ärendet. Den nya tidsfristen börjar löpa då beslutet om den
har delgetts.
118 §
Återbrytande av ett laga kraft vunnet beslut
Högsta förvaltningsdomstolen kan återbryta ett laga kraft vunnet förvaltningsbeslut eller
ett laga kraft vunnet beslut av förvaltningsdomstolen, om
en part inte har getts rätt att bli hörd eller det har inträffat något annat fel i förfarandet
vid ärendets behandling,
beslutet grundar sig på felaktig bedömning av fakta,
beslutet grundar sig på uppenbart felaktig tillämpning av lag,
det har tillkommit sådan ny utredning i ärendet som väsentligt hade kunnat inverka på
ärendet och det inte beror på sökanden att den nya utredningen inte i tiden lades fram,
eller
beslutet är så oklart eller bristfälligt att det inte framgår hur ärendet har avgjorts.
För att ett beslut ska kunna återbrytas på de grunder som avses i 1 mom. 1–3 punkten
krävs det dessutom att felet väsentligt har kunnat inverka på beslutet.
Ett beslut får inte återbrytas om inte beslutet kränker en enskild persons rätt eller det
med hänsyn till ett allmänt intresse krävs att beslutet återbryts.
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119 §
Ansökan om återbrytande
En ansökan om återbrytande av ett beslut får göras av en part, av den myndighet som
skulle ha haft besvärsrätt i ärendet samt av justitiekanslern i statsrådet och av riksdagens
justitieombudsman.
Återbrytande får dock inte sökas om grundbesvär kan anföras över beslutet på samma
grund eller sökanden har möjlighet att söka ändring i det laga kraft vunna beslutet med
hjälp av något annat rättsmedel, såsom en möjlighet att yrka på rättelse av beslutet med
stöd av förvaltningslagen eller någon annan lag.
Återbrytande av ett beslut får sökas endast en gång i ett och samma ärende. En ny ansökan om återbrytande i samma ärende prövas inte, om det inte av ett synnerligen vägande
skäl är nödvändigt att behandla ärendet på nytt.
I samband med ett ärende som är under behandling kan högsta förvaltningsdomstolen
utan ansökan återbryta ett beslut som hör samman med det.
120 §
Tidsfristen för ansökan om återbrytande
Återbrytande av ett beslut ska skriftligen sökas hos högsta förvaltningsdomstolen. Ansökan ska innehålla uppgifter om yrkandet och dess grunder. Det beslut ansökan gäller
och de handlingar ansökan grundar sig på ska fogas till den.
Återbrytande av ett beslut ska sökas inom fem år efter att beslutet vunnit laga kraft. Då
ansökan om återbrytande grundar sig på ett sådant fel i samband med hörandet som avses i 118 § 1 mom. 1 punkten, ska återbrytande emellertid sökas inom sex månader efter
att sökanden fått del av beslutet.
Av synnerligen vägande skäl kan återbrytande av ett beslut även sökas efter att tidsfristen löpt ut.
121 §
Beslut om återbrytande
Ett beslut kan återbrytas delvis eller helt och hållet. Ärendet kan samtidigt återsändas
eller överföras till en behörig myndighet eller domstol.
122 §
Tillämpning av bestämmelserna om besvär
På det förfarande som regleras i detta kapitel tillämpas i övrigt det som föreskrivs om
besvär i denna lag.
Om ansökan är uppenbart ogrundad, kan ärendet avgöras utan att parterna hörs.
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14 kap
Ikraftträdande
123 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den

20 .

Genom denna lag upphävs förvaltningsprocesslagen (586/1996) av den 26 juli 1996
jämte ändringar.
124 §
Övergångsbestämmelser
Denna lag tillämpas då ändring söks i ett beslut som fattats efter lagens ikraftträdande
samt då en ansökan, framställning eller någon annan skrivelse som ska behandlas som
ett sådant övrigt förvaltningsrättsligt ärende som avses i denna lag lämnas in till förvaltningsdomstolen efter lagens ikraftträdande.
Behandlingen av ärenden som har inletts vid förvaltningsdomstolen då denna lag träder
i kraft slutförs vid respektive förvaltningsdomstol med tillämpning av de bestämmelser i
förvaltningsprocesslagen som var gällande vid denna lags ikraftträdande. Detsamma
gäller besvärsärenden som inletts vid en förvaltningsmyndighet före lagens ikraftträdande. Denna lags bestämmelser om delgivning tillämpas dock vid förvaltningsdomstolarna omedelbart efter lagens ikraftträdande.
Då ändring söks i ett sådant beslut av förvaltningsdomstolen eller en förvaltningsmyndighet som avses i 2 mom. tillämpas bestämmelserna i denna lag. Ett beslut som fattats
med anledning av klagan enligt 11 kap. i förvaltningsprocesslagen får överklagas genom besvär på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Ett ärende som har
återförvisats till förvaltningsdomstolen och på vars behandling förvaltningsprocesslagen
har tillämpats ska behandlas i enlighet med denna lag.
125 §
Tidigare hänvisningsbestämmelser
En hänvisning till förvaltningsprocesslagen i någon annan lag eller förordning avser
efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till denna lag.
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2.
Lag
om ändring av 3 och 12 § i lagen om förvaltningsdomstolarna
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om förvaltningsdomstolarna (430/1999) 3 och 12 §, av dem 12 § sådan
den lyder i lag 675/2006, som följer:
3§
Förvaltningsdomstolarnas behörighet
Förvaltningsdomstolarna handlägger och avgör de förvaltningsrättsliga besvär, förvaltningstvistemål och andra ärenden som enligt lagen om rättegången i förvaltningsärenden ( / ) eller någon annan lag hör till deras behörighet.
12 §
Domförhet
Förvaltningsdomstolen är domför med tre ledamöter, om inte något annat föreskrivs
särskilt i lag.
Vid behandlingen av ärenden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen skall i sammansättningen med tre ledamöter ingå två lagfarna ledamöter och en ledamot som är förtrogen med det naturvetenskapliga eller tekniska området och vid behandlingen av ärenden
som avses i 7 § två lagfarna ledamöter och en sakkunnigledamot. Om en fråga som ska
avgöras i ett ärende på grund av sin natur kräver det, kan förvaltningsdomstolen avgöra
ärendet även i en sammansättning med fyra ledamöter. I en sammansättning med fyra
ledamöter skall vid behandlingen av ärenden enligt vattenlagen och miljöskyddslagen
ingå minst två lagfarna ledamöter och i ärenden som avses i 7 § tre lagfarna ledamöter.
Ordföranden skall alltid vara en lagfaren ledamot.
En lagfaren ledamot får ensam avgöra ett ärende där det är fråga om
1) att yrkanden som framställts i besvär eller i något annat förvaltningsrättsligt
ärende återtas helt och hållet,
2) huruvida besvär eller något annat förvaltningsrättsligt ärende har inletts inom utsatt tid,
3) huruvida förvaltningsdomstolen är behörig att behandla ett ärende som inletts
där, eller
4) ett sådant verkställighetsförordnande som avses i lagen om rättegången i förvaltningsärenden eller i någon annan lag.
En lagfaren ledamot kan likaså ensam fatta beslut om att muntlig förhandling, syn eller
inspektion ska ordnas, avslå yrkanden som gäller dessa förfaranden samt träffa andra
avgöranden som gäller dem. Vidare kan en ledamot ensam ordna muntlig förberedelse
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och fatta beslut om andra åtgärder som hänför sig till ärendets förberedelse. En inspektion kan utföras av en ledamot eller en föredragande ensam.
Bestämmelser om förvaltningsdomstolens domförhet i ärenden som gäller rättegångens
offentlighet i förvaltningsdomstolen finns i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007).
_ _ _
Denna lag träder i kraft den 20 .
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3.
Lag
om ändring av 7 kap. 3 och 6 § i rättegångsbalken
I enlighet med riksdagens beslut
ändras i rättegångsbalken 7 kap. 3 § 1 mom. och 6 § 1 mom., sådana de lyder i lag
707/2007, som följer:
7 kap
Om säkringsåtgärder
3§
Om sökanden visar sannolika skäl för att han eller hon har någon annan rätt gentemot
motparten än vad som nämns i 1 eller 2 § och den kan styrkas genom ett avgörande enligt 2 kap. 2 § 1 mom. 1-4 punkten eller 2 mom. i utsökningsbalken, och det är fara för
att motparten genom att göra, påbörja eller underlåta något eller på något annat sätt förhindrar eller försvagar sökandens möjligheter att göra sin rätt gällande eller väsentligen
minskar dess värde eller betydelse, får domstolen
1) vid vite förbjuda motparten att göra eller påbörja något,
2) vid vite förelägga motparten att göra något,
3) berättiga sökanden att göra eller låta göra något,
4) bestämma att motparten tillhörig egendom ska överlämnas i en sysslomans besittning
och förvaltning, eller
5) bestämma om andra åtgärder som behövs för att trygga sökandens rätt.
- - 6§
När en ansökan enligt 5 § 1 mom. har bifallits ska sökanden inom en månad från det att
beslutet gavs väcka talan i huvudsaken vid domstol eller få huvudsaken prövad genom
ett annat förfarande som kan leda till ett verkställbart beslut enligt 2 kap. 2 § 1 mom. 14 punkten eller 2 mom. i utsökningsbalken. Om en säkringsåtgärd för att garantera en
fordran gäller en fastighet som utgör pant för sökandens fordran som inte har förfallit
till betalning, räknas den frist som nämns i detta moment från förfallodagen. Har talan
inte väckts eller ärendet inte anhängiggjorts inom föreskriven tid eller avskrivs detta,
återkallas säkringsåtgärden enligt 8 kap. 4 § i utsökningsbalken.
- - _ _ _
Denna lag träder i kraft den
20 . På sådana ansökningar om säkringsåtgärder som
är anhängiga när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som var gällande
vid lagens ikraftträdande.
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LIITE

MUIDEN SÄÄNNÖSTEN TARKISTAMINEN
Ehdotusten jatkovalmistelussa on lähemmin arvioitava tarpeet tarkistaa muihin lakeihin
ja asetuksiin sisältyviä viittauksia yms. uusien säännösten johdosta.
1 Lait, joissa viitataan hallintolainkäyttölain lukuun tai pykälään
–
–

alustava luettelo laadittu Finlex-haun ja Suomen laki .com -palvelun haun perusteella
luettelo ei sisällä kaikkia sellaisia viittauksia, joissa poiketaan tietyistä HLL:n
säännöksistä (esim. ylimääräistä muutoksenhakua koskevista säännöksistä), jos
niissä ei ole nimenomaista viittausta lukuun tai pykälään

20.11.2009/898

Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa
* viittaus HLL 52 §

28.12.2007/1463

Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta
* viittaus HLL 31 ja 32 §

15.6.2007/705

Ulosottokaari
* viittaus HLL 31 §, 32 § ja 66 §

13.4.2007/417

Lastensuojelulaki
* viittaus HLL 37 §, 38 §

30.3.2007/349

Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen
alalla toimivien yksiköiden hankinnoista
* viittaus HLL 3 luku

30.3.2007/348

Laki julkisista hankinnoista
* viittaus HLL 3 luku ja 74 §

22.12.2006/1299

Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta
* viittaus HLL 38 §, 51.2 § ja 11 luku

21.7.2006/603

Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden
valmisteveron palautuksesta
* viittaus HLL 34.2 §

26.8.2005/677

Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta
* viittaus HLL 37 §, 39–50 §

30.12.2004/1299

Laki vesienhoidon järjestämisestä
* viittaus HLL 31.2 §
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21.12.2004/1224

Sairausvakuutuslaki
* viittaus HLL 11 luku

30.4.2004/301

Ulkomaalaislaki
* viittaus HLL 55 §

30.12.2003/1351

Laki sosiaalisista yrityksistä
* viittaus HLL 32 §

4.4.2003/278

Laki Liikenneturvasta
* viittaus HLL 12 §

21.2.2003/132

Vakuutusoikeuslaki
* viittaus HLL 38 § ja 11 luku

30.12.2002/1295

Laki julkisesta työvoimapalvelusta
* viittaus HLL 32 §

30.12.2002/1290

Työttömyysturvalaki
* viittaus HLL 38 §

5.4.2002/257

Oikeusapulaki
* viittaus HLL 1.2 § ja 13 luku

13.7.2001/660

Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta
* viittaus HLL 52 §

9.2.2001/119

Vesihuoltolaki
* viittaus HLL 12 §

15.12.2000/1108

Merimiesten palkkaturvalaki
* viittaus HLL 11 §

4.2.2000/86

Ympäristönsuojelulaki
* viittaus HLL 6 luku

21.5.1999/621

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
* viittaus HLL 12 §

9.4.1999/493

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta
* viittaus HLL 17 § ja 18.3 §

26.3.1999/430

Hallinto-oikeuslaki
* viittaus HLL 32 §

5.2.1999/132

Maankäyttö- ja rakennuslaki
* viittaus HLL 12 §
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27.11.1998/866

Palkkaturvalaki
* viittaus HLL 11 luku

21.8.1998/628

Perusopetuslaki
* viittaus HLL 31.1-2 § ja 32 §

20.12.1996/1096

Luonnonsuojelulaki
* viittaus HLL 12 §

18.12.1995/1558

Laki verotusmenettelystä
* viittaus HLL 34.2 § ja 13 luku

10.6.1994/468

Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
* viittaus HLL 12 §

21.1.1994/65

Opintotukilaki
* viittaus HLL 38 § ja 11 luku

30.12.1993/1501

Arvonlisäverolaki
* viittaus HLL 13 luku

3.12.1993/1072

Jätelaki
* viittaus HLL 12 §

28.6.1993/615

Metsästyslaki
* viittaus HLL 58 §

4.12.1992/1203

Laki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta
* viittaus HLL 38 § ja 59 §

16.8.1991/1144

Ahvenanmaan itsehallintolaki
* viittaus HLL 12 §

16.4.1982/286

Kalastuslaki
* viittaus HLL 59 §

19.5.1961/264

Vesilaki
* viittaus HLL 49 §, 74.1 §, 6 luku ja 56.1 §

20.8.1948/608

Tapaturmavakuutuslaki
* viittaus HLL 12 §, 37 § ja 38 §

12.7.1940/378

Perintö- ja lahjaverolaki
* viittaus HLL 34.2 §
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2 Lait ja asetukset, joissa yleinen viittaus hallintolainkäyttölakiin
–
–

esim. ”Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.”
alustava luettelo laadittu Finlex-haun ja Suomen laki .com -palvelun haun perusteella

2.1 Lait:
4.6.2010/498
14.5.2010/352
30.4.2010/297
9.4.2010/252
9.4.2010/238
30.3.2010/210
19.3.2010/182
22.1.2010/34
29.12.2009/1705
29.12.2009/1704
29.12.2009/1698
29.12.2009/1687
29.12.2009/1686
29.12.2009/1673
29.12.2009/1672
29.12.2009/1664
29.12.2009/1652
22.12.2009/1279
22.12.2009/1265
22.12.2009/1264
22.12.2009/1211
22.12.2009/1194
11.12.2009/1038
20.11.2009/897
20.11.2009/896
13.11.2009/869
16.10.2009/765
18.9.2009/695
21.8.2009/661
7.8.2009/617
7.8.2009/604
24.7.2009/573

Laki rakennusperinnön suojelemisesta
Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan
Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta
Maksulaitoslaki
Laki Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta
Laki eläintunnistusjärjestelmästä
Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa
Valmisteverotuslaki
Laki lentoliikenteen päästökaupasta
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta
Kuntajakolaki
Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta
Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta
käytöstä
Öljyvahinkojen torjuntalaki
Merenkulun ympäristönsuojelulaki
Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä
Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta
Laki kasvinjalostajanoikeudesta
Laki poronhoitajien sijaisapukokeilusta
Laki turkistuottajien lomituspalveluista
Laki energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista
Ilmailulaki
Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista
Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
Laki aluehallintovirastoista
Joukkoliikennelaki
Eläinlääkintähuoltolaki
Laki taksinkuljettajien ammattipätevyydestä
Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluista
Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä
allekirjoituksista
Verotililaki
Laki kaupanvahvistajista
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24.7.2009/569
24.7.2009/558
24.7.2009/554
26.6.2009/462
12.6.2009/410
24.4.2009/273
3.4.2009/228
27.3.2009/176
27.2.2009/105
30.12.2008/1121
19.12.2008/1030
19.12.2008/1009
19.12.2008/1005
19.12.2008/879
19.12.2008/878
19.12.2008/868
5.12.2008/828
5.12.2008/800
29.8.2008/575
18.7.2008/521
18.7.2008/503
30.5.2008/373
18.4.2008/261
18.4.2008/237
8.2.2008/86
28.12.2007/1476
28.12.2007/1446
28.12.2007/1433
21.12.2007/1277
7.12.2007/1231
30.11.2007/1093
26.10.2007/922
25.5.2007/648
11.5.2007/571
11.5.2007/570
11.5.2007/568
11.5.2007/556
11.5.2007/551
1.5.2007/5441
11.5.2007/527
13.4.2007/459

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä
Yliopistolaki
Laki eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymästä
Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista
Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta
Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta
Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta
järjestämisestä
Laki korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi
Riistavahinkolaki
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta
Laki vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden
tervehdyttämisavustuksista
Laki lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen selvittämisen
järjestämisestä
Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta
Laki Finanssivalvonnasta
Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi
Laki ajoneuvojen siirtämisestä
Laki kuluttajaneuvonnasta
Laki holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä
Vakuutusyhtiölaki
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja
selvittämisestä
Huumausainelaki
Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki
Laki Verohallinnosta
Rehulaki
Laki maatalouden rakennetuista
Siviilipalveluslaki
Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn
parantamisesta
Laki auktorisoiduista kääntäjistä
Laki ammattipätevyyden tunnustamisesta
Laki sijoituspalveluyrityksistä
Laki edunvalvontavaltuutuksesta
Laki eläkkeensaajan asumistuesta
Laki vammaisetuuksista
Kansaneläkelaki
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta
Laki puolustusvoimista
Kestävän metsätalouden rahoituslaki
Luottotietolaki
Tilintarkastuslaki
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13.4.2007/447
13.4.2007/446
13.4.2007/408
30.3.2007/381
30.3.2007/370
30.3.2007/348
30.3.2007/322
16.3.2007/273
2.3.2007/217
9.2.2007/121
2.2.2007/110
2.2.2007/109
12.1.2007/10
29.12.2006/1447
29.12.2006/1443
29.12.2006/1440

29.12.2006/1429
29.12.2006/1401
22.12.2006/1360
22.12.2006/1336
22.12.2006/1316
22.12.2006/1295
22.12.2006/1290
22.12.2006/1280
22.12.2006/1272
22.12.2006/1259
22.12.2006/1233
8.12.2006/1082
10.11.2006/985
10.11.2006/976
29.9.2006/841
21.7.2006/694
21.7.2006/693
21.7.2006/671
21.7.2006/612
21.7.2006/607
29.6.2006/596
29.6.2006/555
29.6.2006/539

Merimiespalvelulaki
Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä
Laki poikkeusolojen vakuutustakuusta
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa
Laki julkisista hankinnoista
Laki polttoturpeesta lauhdutusvoimalaitoksissa tuotetun
sähkön syöttötariffista
Laki kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä
Taksiliikennelaki
Laki luottolaitostoiminnasta
Ratalaki
Laki Kioton mekanismien käytöstä
Laki pelastustoimen laitteista
Laki Euroopan kalatalousrahaston kansallisesta hallinnoinnista ja elinkeinokalataloudelle myönnettävistä tuista
Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista
Laki luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan
parantamiseen liittyvistä tuista
Laki eläinten kuljetuksesta
Rakennerahastolaki
Laki laivaväen luetteloinnista
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi
Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta
Valtion eläkelaki
Merimieseläkelaki
Maatalousyrittäjän eläkelaki
Yrittäjän eläkelaki
Laki kasvinsuojeluaineista
Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta
ulkopuolista työvoimaa käytettäessä
Laki sähköntuotannon eräiden tehoreservien käytettävyyden
varmistamisesta
Laki ortodoksisesta kirkosta
Laki vesikulkuneuvorekisteristä
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta
Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta
Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä
Passilaki
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta
Laki Pelastusopistosta
Laki ulkomaanedustuksen korvauksista
Rautatielaki
Lannoitevalmistelaki
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29.6.2006/532
19.5.2006/395
28.4.2006/308
31.3.2006/255
31.3.2006/211
20.1.2006/62
20.1.2006/44
13.1.2006/23
29.12.2005/1249
22.12.2005/1122
22.12.2005/1121
9.12.2005/1015
2.12.2005/937
25.11.2005/920
23.9.2005/767
26.8.2005/672
5.8.2005/623
5.8.2005/621
5.8.2005/609
15.7.2005/578
15.7.2005/577
15.7.2005/570
23.6.2005/503
3.6.2005/390
1.4.2005/197
4.2.2005/68
4.2.2005/57
30.12.2004/1406
30.12.2004/1378
30.12.2004/1281
21.12.2004/1206
26.11.2004/1058
12.11.2004/964
13.8.2004/768
30.7.2004/683
9.7.2004/629
16.6.2004/516
11.6.2004/485
23.4.2004/280

Laki maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien
hallinnoinnista
Työntekijän eläkelaki
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta
Rahankeräyslaki
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta
Laki koe-eläintoiminnasta
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta
Elintarvikelaki
Laki lentoliikenteen valvontamaksusta
Väylämaksulaki
Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta
Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta
Laki omaishoidon tuesta
Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen
pätevyyden toteamisesta
Vankeuslaki
Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä
Alusliikennepalvelulaki
Laki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja
päästövaatimuksista
Veronkantolaki
Rajavartiolaki
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta
Laki vakuutusedustuksesta
Maantielaki
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn
turvallisuudesta
Veripalvelulaki
Laki poliisikoulutuksesta
Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä
Laki öljysuojarahastosta
Laki Metsähallituksesta
Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen
parantamiseksi
Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja
lastin purkamisesta
Laki Suomen talousvyöhykkeestä
Laki yleisistä kielitutkinnoista
Laki eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden
lunastusluvasta
Päästökauppalaki
Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä
Sähköisen viestinnän tietosuojalaki
Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien
turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta
Tilastolaki
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30.1.2004/75
20.1.2004/21
19.12.2003/1197
19.12.2003/1129
21.11.2003/940
18.7.2003/702
27.6.2003/612
27.6.2003/605
13.6.2003/468
13.6.2003/460
6.6.2003/457
6.6.2003/434
6.6.2003/424
23.5.2003/393
16.5.2003/359
9.5.2003/351
11.4.2003/306
11.4.2003/304
13.3.2003/230
13.3.2003/228
11.12.2002/1090
8.11.2002/914
1.11.2002/878
28.6.2002/563
5.6.2002/476
12.4.2002/282
5.4.2002/258
5.4.2002/241
8.3.2002/185
8.3.2002/177
28.12.2001/1509
23.11.2001/1056
23.11.2001/1055
23.11.2001/1047
16.11.2001/1015
17.8.2001/731
27.7.2001/688
29.6.2001/604
23.5.2001/409
6.4.2001/313
28.3.2001/300

Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten
turvallisuudesta
Yhdenvertaisuuslaki
Laki eduskunnan virkamiehistä
Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta
Luotsauslaki
Laki kasvinterveyden suojelemisesta
Järjestyslaki
Rataverolaki
Pelastuslaki
Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä
Hautaustoimilaki
Hallintolaki
Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta
Viestintämarkkinalaki
Kansalaisuuslaki
Ammattikorkeakoululaki
Palosuojelurahastolaki
Laki kunnallisesta viranhaltijasta
Laki rakennustuotteiden hyväksynnästä
Verkkotunnuslaki
Ajoneuvolaki
Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden
hallinta- ja auditointijärjestelmään
Kauppakamarilaki
Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta
Tonnistoverolaki
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista
Laki valtion oikeusaputoimistoista
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta
Laki hukkakauran torjunnasta
Laki turvallisuusselvityksistä
Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta
keskeyttämisestä
Laki raha-automaattiavustuksista
Laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja
hevosurheilun edistämiseen
Arpajaislaki
Laki radiotaajuuksista ja telelaitteista
Laki Kansaneläkelaitoksesta
Valtionavustuslaki
Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen
korkotuesta
Laki sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta
Postipalvelulaki
Laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen
säännösten soveltamisesta
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2.2.2001/101
15.12.2000/1075
1.12.2000/1029
25.8.2000/775
18.8.2000/755
4.8.2000/728
4.8.2000/713
14.7.2000/676
31.5.2000/508
25.2.2000/204
21.1.2000/45
21.1.2000/29
21.1.2000/28
3.12.1999/1121
27.8.1999/869
28.7.1999/829
22.4.1999/533
22.4.1999/530
22.4.1999/523
22.4.1999/517
22.4.1999/498
1.4.1999/467
1.4.1999/442
12.3.1999/329
5.2.1999/115
29.1.1999/48
30.12.1998/1166
18.12.1998/1056
23.10.1998/762
9.10.1998/745
9.10.1998/744
2.10.1998/714
21.8.1998/633
21.8.1998/632
21.8.1998/630
21.8.1998/629
10.7.1998/534
27.3.1998/214
30.1.1998/81
9.1.1998/1
30.12.1997/1412
19.12.1997/1197
19.12.1997/1173
28.11.1997/1039

Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä
käytöstä
Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston
välitysliikkeistä
Laki jalometallituotteista
Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta
Aluevalvontalaki
Siemenkauppalaki
Laki talous- ja velkaneuvonnasta
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta
Maakaasumarkkinalaki
Ulkoasiainhallintolaki
Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslaki
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta
Laki elokuvataiteen edistämisestä
Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa
Painelaitelaki
Henkilökorttilaki
Laki järjestyksenvalvojista
Kokoontumislaki
Henkilötietolaki
Laki perintätoiminnan luvanvaraisuudesta
Konsulipalvelulaki
Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista
Laki holhoustoimesta
Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki
Laki kulttuuriesineiden maastaviennin rajoittamisesta
Sijoitusrahastolaki
Laki Suomen Pankin virkamiehistä
Laki Kuluttajavirastosta
Konttilaki
Laki valtion televisio- ja radiorahastosta
Laki televisio- ja radiotoiminnasta
Vaalilaki
Laki taiteen perusopetuksesta
Laki vapaasta sivistystyöstä
Laki ammatillisesta koulutuksesta
Lukiolaki
Laki metsänhoitoyhdistyksistä
Laki Suomen Pankista
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta
Ampuma-aselaki
Laki toimeentulotuesta
Laki pienten erillisten alueiden siirtämisestä kunnasta toiseen
kuntaan
Kiinteistörahastolaki
Laki eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä
palvelleiden kuntoutuksesta
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24.10.1997/958
24.10.1997/947
27.6.1997/617
10.1.1997/48
20.12.1996/1231
20.12.1996/1192
12.12.1996/1094
12.12.1996/1093
9.8.1996/603
28.6.1996/487
28.6.1996/483
20.6.1996/463
14.6.1996/410
4.4.1996/247
28.3.1996/204
22.12.1995/1710
18.12.1995/1556
17.7.1995/974
12.4.1995/554
17.3.1995/386
17.3.1995/377
17.3.1995/370
17.3.1995/365
24.2.1995/253
10.2.1995/164
29.12.1994/1505
29.12.1994/1482
29.12.1994/1466
16.12.1994/1293
16.12.1994/1205
8.12.1994/1143
23.9.1994/831
19.8.1994/763
19.8.1994/750
2.8.1994/719
28.6.1994/559
11.3.1994/201
17.12.1993/1204
17.12.1993/1190
17.12.1993/1189
26.11.1993/1054
28.6.1993/581
11.6.1993/512
18.12.1992/1353
18.12.1992/1336

Laki Euroopan yhteisön ympäristömerkin myöntämisjärjestelmästä
Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta
Laki eläinten lääkitsemisestä
Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen
opiskelijoiden koulumatkatuesta
Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki
Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta
Laki kestävän metsätalouden rahoituksesta
Metsälaki
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta
Laki Kuntien takauskeskuksesta
Laki kuntarajojen määräämisestä Suomen aluevesillä
Vesiliikennelaki
Sähköturvallisuuslaki
Eläinsuojelulaki
Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta
Maastoliikennelaki
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta
Laki saamelaiskäräjistä
Kiinteistönmuodostamislaki
Sähkömarkkinalaki
Geenitekniikkalaki
Laki alusturvallisuuden valvonnasta
Kuntalaki
Kolttalaki
Viihdelaitelaki
Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista
Autoverolaki
Tullilaki
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta
Taimiaineistolaki
Alkoholilaki
Arkistolaki
Terveydensuojelulaki
Valtion virkamieslaki
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Kotikuntalaki
Laki omistusasuntolainojen korkotuesta
Aravarajoituslaki
Aravalaki
Kirkkolaki
Käräjäoikeuslaki
Alusrekisterilaki
Laki panttilainauslaitoksista
Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa
noudatettavasta menettelystä
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18.12.1992/1330
4.12.1992/1200
3.8.1992/734
3.8.1992/733
26.6.1992/575
26.6.1992/552
27.5.1992/480
22.7.1991/1080
17.5.1991/826
27.3.1991/592
22.2.1991/364
8.2.1991/263
28.12.1990/1317
14.12.1990/1116
14.12.1990/1113
14.9.1990/848
16.7.1990/650
9.2.1990/152
1.12.1989/1062
14.8.1989/744
26.5.1989/495
26.8.1988/772
11.12.1987/990
30.4.1987/450
10.4.1987/395
3.4.1987/380
16.1.1987/21
8.8.1986/609
25.7.1986/583
11.7.1986/531
17.1.1986/41
13.12.1985/954
9.8.1985/694
16.5.1985/392
18.1.1985/60
30.12.1982/1057
17.9.1982/710
20.8.1982/639
14.1.1982/51
24.7.1981/555
3.4.1981/267
4.7.1980/529
29.6.1979/590

Laki maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta
Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja
valtionavustuksesta
Laki patentti- ja rekisterihallituksesta
Arpajaisverolaki
Laki kilpailunrajoituksista
Valmiuslaki
Laki arvo-osuusjärjestelmästä
Säteilylaki
Puutavaranmittauslaki
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä
Mielenterveyslaki
Uhkasakkolaki
Poronhoitolaki
Laki asumisoikeusasunnoista
Laki yksityisestä terveydenhuollosta
Erikoissairaanhoitolaki
Kemikaalilaki
Arvopaperimarkkinalaki
Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä
Ydinenergialaki
Pakkokeinolaki
Lääkelaki
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja
tukitoimista
Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden
rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
Tartuntatautilaki
Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen
tuottamasta virkakelpoisuudesta
Päihdehuoltolaki
Valuuttalaki
Nimilaki
Kiinteistörekisterilaki
Rakennussuojelulaki
Laki Lapin vajaatuottoisten metsien kunnostamisesta
Sosiaalihuoltolaki
Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen
korkotuesta
Laki ylikuormamaksusta
Maa-aineslaki
Tieliikennelaki
Maksuvapautuslaki
Laki koiraverosta

318
11.5.1979/469
31.8.1978/669
23.6.1977/519
9.4.1976/296
28.2.1975/151
31.7.1974/646
4.1.1974/16
3.4.1970/248
10.1.1969/10
5.2.1965/40
21.2.1946/148

Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta
Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja
puhtaanapidosta
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta
Merityöaikalaki
Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen
hävittämisestä
Laki työtuomioistuimesta
Luopumiseläkelaki
Laki pysäköintivirhemaksusta
Puoluelaki
Perintökaari
Laki apteekkimaksusta

2.2 Asetukset:
11.12.2008/846

19.12.2002/1176
6.2.1998/116
22.11.1996/913
8.9.1995/1112
23.9.1994/832
26.7.1993/711
28.5.1993/473
4.12.1992/1257
30.12.1982/1116
17.12.1965/663

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta
tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja
valvonnasta
Valtioneuvoston asetus verohallinnosta
Ylioppilaskunta-asetus
Asetus Helsingin kauppakorkeakoulusta
Poliisiasetus
Asetus arkistolaitoksesta
Nestekaasuasetus
Räjähdeasetus
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä
Kalastusasetus
Kaivosasetus

3 Lait ja asetukset, joissa viitataan hallintolainkäyttölailla kumottuun muutoksenhausta hallintoasioissa annettuun lakiin (154/50)
–

alustava luettelo laadittu Finlex-haun ja Suomen laki .com -palvelun haun perusteella

3.1 Lait:
28.6.1996/483
1287/1995
8.12.1995/1382
17.7.1995/974
24.2.1995/253
11.3.1994/201
978/1991

Laki kuntarajojen määräämisestä Suomen aluevesillä
L Oikeusrekisterikeskuksesta
Laki tasavallan presidentin kansliasta
Laki saamelaiskäräjistä
Kolttalaki
Kotikuntalaki
L erikoiskasvien markkinoimismaksuista

319
235/1991
28.12.1990/1317
14.12.1990/1113
14.9.1990/848
678/1989
13.12.1985/954
18.1.1985/60
14.1.1982/51
29.6.1979/590
82/1977
28.2.1975/151
4.1.1974/16
13.7.1973/606
11.12.1970/761

3.4.1970/248

L yhtiöjärjestykseen perustuvasta kunnan lunastusoikeudesta
ja osakkeiden enimmäishinnoista
Laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä
Uhkasakkolaki
Poronhoitolaki
L ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille
maksettavasta erityiskorvauksesta
Valuuttalaki
Rakennussuojelulaki
Laki ylikuormamaksusta
Laki koiraverosta
L eräiden [yleisten alueiden rekisterissä] olevien alueiden
järjestelystä
Laki ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen
hävittämisestä
Luopumiseläkelaki
Ulkoilulaki
Laki huoltoa tai hoitoa koskevan päätöksen täytäntöönpanoa
varten tapahtuvasta luovuttamisesta Islantiin, Norjaan,
Ruotsiin tai Tanskaan
Laki pysäköintivirhemaksusta

3.2 Asetukset:
1211/1995
28.6.1994/557
26.7.1993/711
28.5.1993/473
4.12.1992/1257
418/1992
6.3.1992/234
515/1991
256/1988
19.4.1985/336
12.10.1984/724
9.9.1983/743
18.8.1978/641
21.6.1973/549
17.5.1947/404

A öljylämmityslaitteistoista
Asetus luonnonmukaisen maataloustuotannon valvonnasta
Nestekaasuasetus
Räjähdeasetus
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä
A ulkomaisen rintamasotilastunnuksesta
Asetus arkistolaitoksesta
A kanavamaksuista
A rintamatunnuksesta
Harjoittelukouluasetus
Asetus kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä
liikuntavammaisten kouluista
Vartioimisliikeasetus
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetettavista
kaasusäiliöistä
Paineastia-asetus
Rajavyöhykeasetus

4 Hallintolain (434/2003) muutos
- hallintolain (434/2003) säännöksiä valitusosoituksesta olisi tarkistettava, sillä ehdotuksen mukaan käytettäisiin uutta termiä ”valitusohje”

ISSN-L 1798-7091
ISBN 978-952-259-107-4 (nid.)
ISBN 978-952-259-108-1 (PDF)
Hinta/pris 30,00 €

TILAUKSET
Edita Prima Oy
Asiakaspalvelu
vaihde 020 450 011
faksi 020 450 2470
asiakaspalvelu.prima@edita.fi

BESTÄLLNINGAR
Edita Prima Ab
Kundservice
växel 020 450 011
fax 020 450 2470
asiakaspalvelu.prima@edita.fi

