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Korkeimman  

hallinto-oikeuden  

toimiala on erittäin laaja. 

 

  

Korkeimman hallinto-oikeuden  

ja yleisesti hallintotuomioistuinten 

yhteiskunnallinen tehtävä ulottuu 

kaikille yhteiskuntaelämän aloille.



Asema  
& tehtävät
 
Suomessa tuomiovalta kuuluu perustuslain mukaan riippumat-
tomille tuomioistuimille.

Korkein hallinto-oikeus on ylin hallintotuomioistuin ja käyt-
tää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Korkein hal-
linto-oikeus valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Se antaa 
myös lausuntoja ja voi tehdä esityksiä lainsäädäntöasioissa.

Muita hallintotuomioistuimia ovat alueelliset hallinto-oikeu-
det, Ahvenanmaan hallintotuomioistuin sekä markkinaoikeus 
ja vakuutusoikeus. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudes-
sa ratkaistavista asioista tulee valituksina hallinto-oikeuksista.

Korkeimman hallinto-oikeuden toimiala on erittäin laa-
ja. Korkein hallinto-oikeus käsittelee muun ohella kaavoitusta 
ja rakentamista, ympäristöä, verotusta, taloudellista toimintaa 
(esimerkiksi kilpailu ja julkiset hankinnat), sosiaali- ja tervey-
denhuoltoa, immateriaalioikeuksia ja kunnallishallintoa koske-
via asioita sekä ulkomaalaisasioita.

Suomen kaksiasteinen hallintotuomioistuinlaitos on verrat-
tavissa moniin Euroopan unionin jäsenvaltioiden järjestelmiin. 
Poikkeuksellista on, että Suomessa myös ylintä toimeenpa-
novaltaa edustavan valtioneuvoston ratkaisuista voidaan valit-
taa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus on jäsen EU-maiden ylimpien hallin-
totuomioistuinten yhdistyksessä ja maailmanlaajuisessa ylim-
pien hallintotuomioistuinten järjestössä. Korkein hallinto-oi-
keus on lisäksi tiiviisti mukana pohjoismaisessa tuomioistuin-
ten yhteistyössä sekä osallistuu valtiosääntötuomioistuinten yh-
teistyöhön muun ohella Venetsian komissiossa.



Menettely
 
Asia tulee korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireille määrä-
ajassa tehdyllä valituksella. Joissakin asioissa valituksen tutki-
minen edellyttää, että korkein hallinto-oikeus myöntää valitus-
luvan. Valituslupaa edellyttäviä asioita ovat esimerkiksi osa ve-
ro-, sosiaali- ja ympäristöasioista sekä turvapaikka-asiat.

Asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa on enim-
mäkseen kirjallista, mutta perustuu tuomioistuimen aktiiviseen 
prosessinjohtoon. Asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys han-
kitaan asianosaisilta, päätöksen tehneeltä hallintoviranomaisel-
ta ja tarvittavista muista lähteistä. Korkein hallinto-oikeus voi 
myös toimittaa suullisen käsittelyn asian selvittämiseksi tai teh-
dä katselmuksen eli käydä paikan päällä havainnoimassa oikeu-
denkäynnin kohdetta.

Asia ratkaistaan oikeuden istunnossa. Korkeimman hallin-
to-oikeuden tavanomainen ratkaisukokoonpano on viisi jäsen-
tä ja lainoppinut esittelijä, joka vastaa aineiston kokoamisesta ja 
päätösesityksestä. Valituslupaa koskevissa asioissa päätös voi-
daan tehdä pienemmässä, yleensä kolmen jäsenen kokoonpa-
nossa. Periaatteellisesti merkittävä asia voidaan ratkaista vähin-
tään seitsemän jäsenen jaoston kokoonpanossa tai poikkeuksel-
lisesti myös täysistunnossa (plenum).



Oikeusjärjestelmän perusteisiin  

kuuluu hallinnon lainalaisuus ja  

jokaisen oikeus saada oikeuksiaan ja 

velvollisuuksiaan koskeva päätös  

tuomioistuimen käsiteltäväksi.  

Muutoksenhakuoikeus  

ja oikeudenmukaisen  

oikeudenkäynnin takeet  

on turvattu lailla.



Henkilöstö  
& työskentely
 
Korkeimman hallinto-oikeuden toimintaa johtaa president-
ti. Vakinaista henkilökuntaa korkeimmassa hallinto-oikeudes-
sa on noin 100 henkilöä. Lisäksi voi olla määräaikaista henki-
lökuntaa.

Korkeimman hallinto-oikeuden tuomareina toimivat presi-
dentti ja oikeusneuvokset. Vakinaisia oikeusneuvoksia korkeim-
massa hallinto-oikeudessa on noin 20. Kansliapäällikkö johtaa 
korkeimman hallinto-oikeuden kansliaa.

Korkeimman hallinto-oikeuden lainkäyttö tapahtuu jaostois-
sa. Jaostot ovat erikoistuneet kukin tiettyjä asiaryhmiä koske-
vien asioiden ratkaisemiseen. Presidentti päättää jaostojen lu-
kumäärästä ja asiaryhmistä. Jaostoja on vähintään kaksi.

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen vuosittain saapuvien asioi-
den määrä vaihtelee. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapu-
neiden asioiden määrä on 2000-luvulla vaihdellut noin 4 000 
ja 6 000 asian välillä. Korkein hallinto-oikeus on vuosittain rat-
kaissut asioita keskimäärin saman verran.

Keskimääräinen käsittelyaika korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa on 2000-luvulla vaihdellut noin 7–12 kuukauden välillä. 
Käsittelyaikaan vaikuttavat muun ohella asioiden laatu, laajuus 
ja kiireellisyys.

Korkein hallinto-oikeus voi pyytää unionin tuomioistuimelta 
ennakkoratkaisua tulkintakysymykseen, joka liittyy unionin oi-
keuden soveltamiseen. Vuodesta 1996 alkaen ennakkoratkaisu-
pyyntöjä on tehty yhteensä useita kymmeniä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset ohjaavat hallinto- 
ja oikeuskäytäntöä. Merkittävimmät ennakkopäätökset julkais-
taan korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilla ja sähköises-
sä oikeudellisessa tietokannassa Finlexissä. Korkein hallinto-oi-
keus julkaisee lisäksi muita alueellisesti tai yleisesti kiinnosta-
via päätöksiään. Päätöksiä julkaistaan vuosittain useita satoja.



Korkeimman hallinto-oikeuden  

ensimmäinen presidentti oli  

K. J. Ståhlberg. Hänet valittiin  

myös itsenäisen Suomen tasavallan 

ensimmäiseksi presidentiksi.

Taustaa  
& historiaa

 
Hallintotuomioistuinjärjestelmän juuret ulottuvat 1600-luvul-
le. Oikeudellisen ja hallinnollisen tuomiovallan erottaminen al-
koi varsinaisesti 1700-luvun lopulla muun muassa Ranskassa ja 
Ruotsissa. Suomessa erottelu vakiintui autonomian aikana vuo-
den 1809 jälkeen, kun hallintolainkäyttö keskittyi hallituskon-
seljin eli senaatin talousosastolle.

Senaatin talousosastosta muodostettiin Suomen itsenäis-
tymisen yhteydessä valtioneuvosto ja korkein hallinto-oikeus. 
Laki korkeimman hallinto-oikeuden perustamisesta annettiin 
22.7.1918. Se oli merkittävä askel kohti oikeusvaltiota.

Perinteinen valitusoikeus viranomaisen päätöksistä vahvis-
tettiin alaltaan yleiseksi vuonna 1950. Valitusoikeus yksittäises-
sä asiassa on asianosaisella ja kunnallisvalituksessa kunnan jä-
senellä. Tietyissä tilanteissa korkeimmassa hallinto-oikeudessa 
muutoksenhakijana voivat olla myös viranomaiset. Oikeuden-
käynnin perussäännökset ovat hallintolainkäyttölaissa.



Asiointi & 
yhteystiedot

Korkein 
hallinto-oikeus
PL 180
00131 Helsinki

Kirjaamo
Fabianinkatu 15
00130 Helsinki

Asiakaspalvelu 
029 564 0260

Puhelinvaihde 
029 564 0200

Sähköpostiosoite: 
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

Henkilökohtaiset 
sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@oikeus.fi

www.kho.fi 
Verkkosivut on julkaistu 
suomen, ruotsin, englannin, 
ranskan ja saamen kielillä


