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Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuk-
sesta (oikeudenkäynti hallintoasioissa 4/2011).  
 
Ympäristöministeriö pitää työryhmän ehdotuksia suurelta osin perusteltuina. Muutokset vas-
taavat toimintaympäristön muutoksia ja selkeyttävät lain rakennetta. Säädösmuutokset ratkai-
sisivat monia hallintoprosessissa koettuja epäkohtia ja tulkintaongelmia. Työryhmän ehdotus 
antaa kuitenkin aiheen seuraaviin huomautuksiin. 
 
Korkein hallinto-oikeus ensimmäisenä muutoksenhakuasteena 

 
Prosessityöryhmä ehdottaa lakiehdotuksen 11 §:ssä, että ministeriöiden päätöksistä valitettai-
siin hallinto-oikeuteen.  Vain valtioneuvoston yleisistunnon antamista hallintopäätöksistä va-
litettaisiin edelleen suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  

 
Viime vuosikymmeninä ympäristöministeriö on johdonmukaisesti kehittänyt ministeriön ja 
toimialansa viranomaisten työnjakoa. Ministeriöstä on siirretty pois valtaosa asioista, joihin 
liittyy tapauskohtaista päätöksentekoa. Myös valtakunnallista päätöksentekoa vaativia asioita 
on pystytty siirtämään aluehallinnon viranomaisille, jotka ovat tällöin erikoistuneet eri asia-
ryhmiin. Ministeriölle on jäänyt ne hallintopäätökset, joilla on erityisen suurta taloudellista tai 
yhteiskunnallista merkitystä ja joissa eri intressitahojen näkemykset saattavat poiketa suuresti 
toisistaan. Näistä asioista mainittakoon maakuntakaavojen ja kuntien yhteisten yleiskaavojen 
vahvistamispäätökset sekä luonnonsuojelulain ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset lunas-
tusluvat. Koska ratkaisevana viranomaisena mainittuja kaavoja ja lunastuslupia koskevissa 
asioissa voi olla joko ministeriö tai valtioneuvoston yleisistunto, merkitsisi muutos sitä, että 
samassa asiaryhmässä valitus saattaisi ohjautua joko hallinto-oikeudelle tai korkeimmalle hal-
linto-oikeudelle. 

 
Ympäristöministeriö pitää edellä todetuin perustein erittäin tärkeänä, että jatkossakin on olta-
va mahdollista säätää erityislainsäädännöllä ministeriön päätösten valitusviranomaiseksi kor-
kein hallinto-oikeus. Ympäristöministeriö katsoo, että ehdotuksen toteutuessa maankäyttö- ja 
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rakennuslakiin ja luonnonsuojelulakiin on lisättävä jatkovalitusta edellä mainituissa asioissa 
koskevat erityissäännökset. 

 
Työryhmän ehdotuksen mukaan alistettavassa asiassa annetusta päätöksestä valitettaisiin edel-
leen samalle tuomioistuimelle tai viranomaiselle, jolle päätös alistetaan (11 §). Ympäristömi-
nisteriö ehdottaa, että säännöksessä käytettäisiin päätöksen vahvistettavaksi alistamisen sijasta 
nykyaikaisempaa ilmaisua "saatetaan vahvistettavaksi", kuten maankäyttö- ja rakennuslain 31 
§:ssä on säädetty. 

 
Viranomaisen jatkovalitusoikeus 

 
Lakiehdotuksen 8 §:n mukaan viranomainen saisi valittaa hallintopäätöksestä, jos laissa niin 
säädetään tai jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun 
vuoksi. Viranomaisen jatkovalitus olisi mahdollinen hallintotuomioistuimen päätöksestä, jos 
laissa niin säädetään, jos päätös vaikuttaa välittömästi viranomaisen oikeuteen, etuun tai vel-
vollisuuteen tai jos valittaminen on tarpeen soveltamiskäytännön yhdenmukaisuuden turvaa-
miseksi. Säännöksen perustelujen mukaan pelkästään viranomaisen valvottavana oleva ylei-
nen etu ei riittäisi viranomaisen valitusoikeuden perusteeksi silloin, kun asiassa on jo saatu 
ensimmäisenä oikeusasteena toimivan hallintotuomioistuimen ratkaisu. Ympäristöministeriö 
ei pidä ehdotusta tältä osin perusteltuna. Ympäristöministeriön toimialan viranomaisilla tulisi 
yleisen edun valvontaan liittyvissä kysymyksissä säilyttää edelleen jatkovalitusoikeus kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen. 

 
Asiakokonaisuuden yhdistäminen hallinto-oikeudessa 

 
Ympäristöministeriö pitää perusteltuna ehdotusta asioiden yhdessä käsittelemisestä hallinto-
oikeudessa. Yhden hallinto-oikeuden käsittely ja päätös saattaisi myös vähentää tarvetta valit-
taa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Yhdessä käsittelyn edelly-
tyksistä tulisi kuitenkin säätää ehdotettua (14 §) tarkemmin siten, ettei menettelystä aiheudu 
käsittelyn kohtuutonta viivästymistä. Vastaavan sääntelyn tulisi koskea myös asioiden yhdes-
sä käsittelyä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ympäristöministeriö pitää ehdottomana edel-
lytyksenä asiakokonaisuuksien yhdistämisessä sitä, että hallinto-oikeuksien asiallista toimi-
valtaa koskevista säännöksistä ei voitaisi poiketa. Tämän mukaisesti valituksia ympäristön-
suojelu- ja vesiasioissa, joita koskevat valitukset on keskitetty yhteen hallinto-oikeuteen, ei 
voitaisi siirtää käsiteltäväksi toisessa hallinto-oikeudessa.  
 
Hallintoriita 
 
Työryhmä ehdottaa täsmennettäväksi hallintoriitaa koskevia säännöksiä. Hallintoriidan käsite 
on ollut käytännössä jossain määrin epäselvä, joten tilannetta parantaa huomattavasti se, että 
hallinto-oikeus voisi käsitellä valitukseen sisältyvän hallintoriita-asian ilman erillistä vireille-
panoa. 
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