
Hö
gs

ta
 fö

rv
al

tn
in

gs
do

m
st

ol
en



Högsta  

förvaltningsdomstolen är  

behörig inom ett vidsträckt fält.  

 

 Högsta förvaltningsdomstolens och 

de övriga förvaltningsdomstolarnas 

samhälleliga uppgift omfattar 

samhällslivets alla  

delområden.



Ställning  
& uppgifter
 
I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende 
domstolar.

Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av hög-
sta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomsto-
len övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde och 
kan även ge utlåtanden och komma med framställningar i lag-
stiftningsärenden.

Övriga förvaltningsdomstolar är de regionala förvaltnings-
domstolarna och Ålands förvaltningsdomstol samt marknads-
domstolen och försäkringsdomstolen. Största delen av de ären-
den som avgörs i högsta förvaltningsdomstolen gäller beslut av 
regionala förvaltningsdomstolar.

Högsta förvaltningsdomstolen är behörig inom ett vidsträckt 
fält. Högsta förvaltningsdomstolen handlägger bland annat 
ärenden som gäller planläggning och byggande, miljö, beskatt-
ning, ekonomisk verksamhet (till exempel konkurrens och of-
fentlig upphandling), social- och hälsovård, immaterialrätt och 
kommunalförvaltning samt utlänningsärenden.

Det finska förvaltningsdomstolssystemet med två domstol-
sinstanser har sin motsvarighet i många domstolssystem i Eu-
ropeiska unionens medlemsstater. Speciellt för det finska sys-
temet är att även den högsta verkställande myndigheten, näm-
ligen statsrådets avgöranden kan överklagas hos högsta förvalt-
ningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen är medlem i föreningen för 
EU-ländernas högsta förvaltningsdomstolar och den globa-
la organisationen för de högsta förvaltningsdomstolarna. Hög-
sta förvaltningsdomstolen är även aktiv i samarbetet mellan de 
nordiska domstolarna och deltar i samarbetet mellan författ-
ningsdomstolar bland annat i Venedig kommissionen.



Process
 
Ett mål kommer till högsta förvaltningsdomstolen med en be-
svärsskrift, som ska lämnas in inom en utsatt tid. Vissa mål kan 
inte prövas om högsta förvaltningsdomstolen inte beviljar be-
svärstillstånd. Mål som förutsätter besvärstillstånd är till ex-
empel en del ärenden som gäller beskattning, social- och miljö- 
ärenden samt asylärendena.

Handläggningen av målen är i allmänhet skriftlig, men aktiv 
processledning tillämpas. Högsta förvaltningsdomstolen skaffar 
själv den utredning som behövs för avgörandet. Detta gör dom-
stolen genom att kommunicera med parterna och den förvalt-
ningsmyndighet som avgjort saken samt genom att anlita andra 
källor. Högsta förvaltningsdomstolen kan även ordna muntlig 
förhandling för att utreda saken och kan också förrätta syn, det 
vill säga besöka platsen i fråga på ort och ställe för att göra iakt-
tagelser om det som processen gäller.

Högsta förvaltningsdomstolen avgör sina mål vid ett sam-
manträde (session), vanligtvis i en sammansättning med fem le-
damöter och en fördragande jurist som sammanställer materi-
alet och lägger fram ett beslutsförslag. Beviljande av besvärstill-
stånd kan avgöras i en mindre sammansättning, vanligen en 
sammansättning med tre ledamöter. Mål av principiellt stor be-
tydelse kan avgöras av en sammansättning med minst sju leda-
möter eller undantagsvis även i plenum.



Förvaltningens lagbundenhet och  

vars och ens rätt att få ett beslut om  

sina rättigheter och skyldigheter  

behandlat av en domstol är  

hörnstenar i vårt rättssystem.  

Den rätten att söka ändring  

och garantierna för en rättvis  

rättegång tryggas i lag.



Personal  
& arbete
 
Högsta förvaltningsdomstolens verksamhet leds av presiden-
ten. Den fast anställda personalen i högsta förvaltningsdomsto-
len består av ca 100 personer. Därutöver kan domstolen ha tids-
bundet anställd personal. 
Domare i högsta förvaltningsdomstolen är presidenten och jus-
titieråden. Justitieråden i högsta förvaltningsdomstolen är ca 
20 till antalet. Kanslichefen leder högsta förvaltningsdomsto-
lens kansli. 
Högsta förvaltningsdomstolens rättskipning sker på avdelning-
arna. Avdelningarna är specialiserade på olika ärendekatego-
rier. Presidenten bestämmer antalet avdelningar och vilka kate-
gorier av ärenden avdelningarna ska handlägga. Avdelningarna 
är minst två till antalet.
Antalet ärenden som inkommer till högsta förvaltningsdomsto-
len har under 2000-talet på årsbasis varierat mellan 4000 och 
6000 ärenden. Högsta förvaltningsdomstolen har årligen av-
gjort i genomsnitt ungefär motsvarande antal ärenden.
Den genomsnittliga handläggningstiden i högsta förvaltnings-
domstolen har under 2000-talet varierat mellan 7 och 12 må-
nader. Handläggningstiden påverkas av bland annat ärendenas 
natur, omfattning och hur brådskande de är.
I mål som gäller tillämpningen av Europeiska unionens rätts-
regler kan högsta förvaltningsdomstolen begära förhandsavgö-
rande av unionens domstol. Sedan 1996 har HFD framställt en 
sådan begäran flera tiotals gånger.
Högsta förvaltningsdomstolens beslut vägleder förvaltnings- 
och rättspraxis. De viktigaste besluten, prejudikaten, publiceras 
på högsta förvaltningsdomstolens webbplats och i den juridis-
ka databasen Finlex. Högsta förvaltningsdomstolen publicerar 
även andra beslut som bedöms ha regionalt eller allmänt intres-
se. Årligen publiceras flera hundra beslut.



Högsta förvaltningsdomstolens 

första president var K. J. Ståhlberg 

som senare blev republikens första 

president. 

Bakgrund  
& historia

 
Förvaltningsdomstolssystemet har sina rötter i 1600-talet. 
Egentlig skillnad mellan den juridiska och administrativa doms-
rätten började man göra mot slutet av 1700-talet, bland annat i 
Sverige och Frankrike. I Finland stabiliserade sig denna upp-
delning av domsrätten under autonomins tid efter 1809, då för-
valtningsrättskipningen koncentrerades till regeringskonseljens 
(senatens) ekonomidepartement.

 Sedan Finland blivit självständigt överfördes ekonomidepar-
tementets uppgifter på statsrådet och högsta förvaltningsdom-
stolen. Grundandet av HFD, vilket skedde genom lag 22.7.1918, 
var en reform som kom att ha stor betydelse för skapandet av 
rättsstaten.

 Den hävdvunna rätten att överklaga myndigheternas beslut 
lagfästes 1950 som en rättighet med allmän räckvidd. Besvärs-
rätt har i enskilda ärenden parter och i kommunalbesvär kom-
munmedlemmar. Under vissa förutsättningar kan även myndig-
heter söka ändring hos högsta förvaltningsdomstolen. Förvalt-
ningsprocesslagen innehåller de grundläggande bestämmelser-
na för rättegången.



Besök  
& kontakt

Högsta 
förvaltnings-
domstolen
PB 180
00131 Helsingfors

Registratur
Fabiansgatan 15
00130 Helsingfors

Kundbetjäning 
029 564 0260

Telefonväxel 
029 564 0200

E-postadress: 
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

Personalens 
e-postadresser 
har formen: 
förnamn.efternamn@oikeus.fi

www.kho.fi 
Informationen på 
webbplatsen finns 
på finska, svenska, 
engelska och samiska.


