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1. ESIPUHE 
 
Perustuslaissa on vahvistettu valtiojärjestyksemme perusteisiin erityisesti kuuluva oikeusvaltioperi-
aate. Sen mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on 
noudatettava tarkoin lakia. Oikeusturva on jokaiselle kuuluva perusoikeus. Sen toteutumiseksi on 
myös yleinen valitusoikeus hallintoviranomaisten päätöksistä. Kun hallintotuomioistuinten ratkais-
tavana ovat oikeusriidat kaikilta hallinnonaloilta ja -asteista, hallintotuomioistuinten päätöksistä 
piirtyy suurelta osin kuva suomalaisen oikeusvaltion toiminnasta. 
 
Tämä hallintotuomioistuinten yhteinen toimintakertomus sisältää jo tuttuun tapaan selvityksen 
kaikkien hallintotuomioistuinten toiminnasta vuodelta 2011. Kertomusvuonna työtilanne pystyttiin 
pitämään hallinnassa. Hallintotuomioistuimet onnistuivat oikeusturvatehtävässään myös toiminnan 
taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien tavoitteiden saavuttamisessa pääosin. Tuomioistuinlaitok-
sen kokonaiskentässä taloudellisuuden mittausta vaikeuttaa oikeusavun epätasapaino tuomioistuin-
lohkojen välillä, kun oikeusapu yleisiin tuomioistuimiin on tällekin vuodelle 42 miljoonaa euroa eli 
lähes yhtä paljon kuin hallintotuomioistuinten kokonaiskustannukset. 
 
Toimintakertomuksessa on jälleen kerran syytä korostaa sitä, että oikeusvaltion vahvistamiseksi on 
huolehdittava erityisesti tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä. Monet, muun ohella Maail-
manpankin tutkimukset osoittavat, että luottamus oikeusturvan toteutumiseen ja oikeusvaltioon on 
hyvinvoinnin ja myös talouskehityksen perustekijöitä. Oikeusvaltiota ei saa päästää lyhytnäköisin 
säästötoimin rapautumaan. Tämä on ollut lähtökohtana myös oikeusministeriön ohjelmassa Oikeu-
denmukaisuus ja luottamus kestävän yhteiskuntakehityksen perustana (2010), vaikka tätä kuten 
muutakin hallinnon taloussuunnittelua vaivaa pitäytyminen omalla hallinnonalalla menokehyksen 
mukaisesti. 
 
Valmisteilla on eri hallinnonaloilla uudistuksia, jotka toteutuessaan vaikuttavat välittömästi hallin-
tolainkäyttöön. Nykyisen hallituksen ohjelmassa on mainittu muun muassa hankintalain uudistami-
nen, energiapolitiikan uudet painopistealueet, lastensuojelun painotusten muutos, vammaispalvelu-
lain uudistaminen, ympäristölupajärjestelmän päällekkäisyyksien poistaminen sekä maankäyttö- ja 
rakennuslain kokonaisarviointi, kuntauudistukseen säädettävä rakennelaki sekä aluehallinnon uudis-
tus. Uudistusten oikeasuhtainen toteutuminen edellyttää myös varautumista oikeusjuttuihin ja vali-
tuksiin sekä siten huolehtimista hallintotuomioistuinten edellytyksistä ratkaista uusien lakien tulkin-
takysymyksiä. 
 
Kun tämä on virkaurani viimeinen hallintotuomioistuinten toimintakertomus, kiitän kaikkia hallin-
totuomioistuimia ja niiden henkilökuntaa vuosikymmenten yhteistyöstä oikeusturvan hyväksi ja 
oikeudenmukaisuuden edistämiseksi yhteiskunnassa. Erityisen mieluisaa on ollut nähdä hallinto-
tuomioistuinten hyvän yhteishengen vahvistuminen. 
 
Helsingissä, helmikuun 28. päivänä 2012 
 
Pekka Hallberg 
Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti 
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2. HALLINTOTUOMIOISTUINJÄRJESTELMÄ 

2.1 Oikeusturva hallintoasioissa 

 
Oikeusturvan takaaminen kuuluu valtion perustehtäviin. Tuomioistuinlaitos on yhteiskunnan perus-
pilareita. Hallintotuomioistuimet antavat oikeusturvaa sekä edistävät yhteiskunnassa oikeudenmu-
kaisuutta, turvallisuutta, järjestystä, hyvinvointia, taloudellista toimintaa ja hallinnon toimivuutta. 
Oikeusturva kuuluu perusoikeuksiin. 
 
Hallintotuomioistuinten käsiteltävänä olevat asiat ovat moninaisia. Hallintotuomioistuimet ratkaise-
vat usean sektorin asioita kuten verotusta, taloudellista kilpailua, maankäyttöä, rakentamista, ympä-
ristönsuojelua, liikenneyhteyksiä, toimeentuloturvaa, sosiaali- ja terveydenhuoltoa, lastensuojelua ja 
maahanmuuttoa koskevia asioita. Hallintotuomioistuimiin saapuu vuosittain yli 33 000 lainkäyttö-
asiaa. 
 
Hallintotuomioistuimiin tulevat asiat ovat nykyään usein oikeudellisesti entistä vaativampia ja laa-
jempia sekä sisältävät uudenlaisia oikeudellisia kysymyksiä. Yhteiskunnassa tapahtuu muutoksia ja 
sen johdosta kotimaisen lainsäädännön muuttumisen tahti on nopeutunut. Uudet lainsäädäntöhank-
keet, EU-säädöstö, Euroopan ihmisoikeussopimus sekä muutoinkin eurooppalaistuminen ja kan-
sainvälistyminen kaikilla tasoilla luovat tuomioistuimiin kohdistuvia lisäpaineita. 
 
Yleisiä hallintotuomioistuimia ovat korkein hallinto-oikeus ja alueelliset hallinto-oikeudet. Pääsään-
tönä on, että hallintoviranomaisen päätöksestä valitetaan yleiseen alueelliseen hallintotuomiois-
tuimeen. Tietyissä asiaryhmissä muutosta haetaan kuitenkin erityistuomioistuimelta tai valitetaan 
suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Erikseen määrätyillä toimialoilla tuomiovaltaa käyttävät 
erityistuomioistuimina markkinaoikeus ja vakuutusoikeus. 

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS

HALLINTO-OIKEUDET
Helsingin, Hämeenlinnan, Kouvolan, Kuopion,

Oulun, Rovaniemen, Turun ja Vaasan
hallinto-oikeudet sekä Ahvenanmaan

hallintotuomioistuin

Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset

Valtion
paikallishallinto

Kunnalliset
viranomaiset

Keskusvirastot

Verotuksen oikaisu-
lautakunnat, verovirastot

Kilpailuvirasto,
Energiamarkkinavirasto,

Viestintävirasto

MARKKINAOIKEUS

Valtioneuvosto ja
ministeriöt

VAKUUTUSOIKEUS

Evankelis-luterilainen
kirkko ja ortodoksinen

kirkkokunta

Muutoksenhaku- ja
oikaisulautakunnat

Saamelaiskäräjät

Ahvenanmaan
maakunnan hallitus

Aluehallintovirastot

Maakuntien liitot

 
 

Kuva 1. Valittaminen hallintoviranomaisen päätöksestä vuonna 2011. 
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2.2 Yleiset alueelliset hallinto-oikeudet 

 
Hallinto-oikeuslain 1 §:n mukaan yleisiä alueellisia hallintotuomioistuimia ovat Helsingin, Hä-
meenlinnan, Kouvolan, Kuopion, Oulun, Rovaniemen, Turun ja Vaasan hallinto-oikeudet. Ahve-
nanmaan maakunnassa yleisenä alueellisena hallintotuomioistuimena on Ahvenanmaan hallinto-
tuomioistuin, joka toimii Ahvenanmaan käräjäoikeuden yhteydessä. 
 
Hallinto-oikeuksien tuomiopiirit muodostuvat yhdestä tai useammasta maakunnasta. Tietyissä asia-
ryhmissä alueellisen hallinto-oikeuden tuomiopiirinä voi olla koko Suomi. Helsingin hallinto-
oikeuteen on keskitetty arvonlisäveroa, tulleja ja valmisteveroja koskevat asiat sekä turvapaikka-
asiat. Vaasan hallinto-oikeuteen on keskitetty vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja 
velvoittamisasiat. Ahvenanmaan maakunta kuuluu kuitenkin useimmissa näistäkin asiaryhmistä 
Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen tuomiopiiriin.1 
 
Hallinto-oikeudet käsittelevät lukuisia asiaryhmiä, joista pääasiaryhmiä ovat valtio-oikeus ja yleis-
hallinto, itsehallinto, ulkomaalaisasiat, rakentaminen, ympäristö, sosiaali- ja terveydenhuolto, talou-
dellinen toiminta mukaan lukien liikenne, verot ja muut erilaiset asiaryhmät. Hallinto-oikeuksien 
lainkäyttöön sovelletaan hallintolainkäyttölakia. 
 

2.3 Markkinaoikeus 

 
Markkinaoikeuslain 1 §:n mukaan markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee muun 
muassa julkisia hankintoja koskevia asioita, kilpailuasioita, markkinaoikeudellisia asioita ja sähkö-
markkina-asioita. Markkinaoikeuden toimipaikka sijaitsee Helsingissä. 
 
Muista tuomioistuimista poiketen markkinaoikeudessa sovelletaan menettelysäännöksenä sekä hal-
lintolainkäyttölakia että oikeudenkäymiskaarta. Hallintolainkäyttölakia sovelletaan muun ohella 
hankinta- ja kilpailuasioihin. Näissä asioissa muutoksenhaku tapahtuu korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Markkinaoikeudellisissa asioissa puolestaan sovelletaan oikeudenkäymiskaarta ja muu-
toksenhaku tapahtuu korkeimpaan oikeuteen, mikäli korkein oikeus myöntää valitusluvan. 
 

2.4 Vakuutusoikeus 

Vakuutusoikeuslain 1 §:n mukaan vakuutusoikeus toimii toimeentuloturva-asioiden erityistuomiois-
tuimena. Vakuutusoikeuden toimipaikka on Helsingissä. Vakuutusoikeuteen on keskitetty muun 
muassa työeläke-, kansaneläke-, työtapaturma-, kuntoutus-, työttömyysturva-, sotilasvamma-, ri-
kosvahinko-, asumistuki-, opintotuki-, elatustuki- ja vammaisetuusasiat sekä sairausvakuutuslain 
mukaiset asiat. Eri asiaryhmiä vakuutusoikeudessa on yhteensä 40. Etuuksia myöntävien laitosten ja 
yhtiöiden päätöksiin haetaan pääsääntöisesti muutosta ensin muutoksenhakulautakunnilta, joiden 
päätöksiin on edelleen mahdollisuus hakea muutosta vakuutusoikeudelta. Eräiden asiaryhmien pää-
töksiin haetaan muutosta suoraan vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeus toimii ylimpänä muutoksen-
hakuasteena suurimmassa osassa käsittelemistään asioista. Joissakin tapaturmavakuutuslainsäädän-
töön liittyvissä asioissa on mahdollisuus hakea vielä valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. 

 

                                                 
1 Yleisten alueellisten hallinto-oikeuksien tuomiopiirit ja tuomiopiirejä vastaavat asukasluvut. Liite 1. 
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Vakuutusoikeus voi hakemuksesta poistaa antamansa päätöksen, jos se katsoo päätöksen perustuvan 
virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai olevan ilmeisesti lain vastainen. Vakuutusoikeuden 
päätöksen purkamista voi menettelyvirheen perusteella hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta. 
Asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa noudatetaan hallintolainkäyttölakia. 
 

2.5 Korkein hallinto-oikeus  

 
Perustuslain 99 §:n mukaan korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttö-
asioissa. Korkein hallinto-oikeus valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Se voi tehdä valtioneu-
vostolle esityksiä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä. 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyyn tulee eniten asioita alueellisista hallinto-oikeuksista. 
Valtioneuvoston ja ministeriön päätöksistä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen sillä perus-
teella, että päätös on lainvastainen. Korkeimmalta hallinto-oikeudelta haetaan muutosta suoraan 
tiettyjen lautakuntien päätöksistä. Tällaisia lautakuntia ovat maaseutuelinkeinojen valituslautakunta, 
Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta, keskusverolautakunta ja virkamieslautakunta. 
 
Lainkäyttöön sovelletaan hallintolainkäyttölakia. Suuressa osassa korkeimman hallinto-oikeuden 
käsittelemistä asiaryhmistä ei ole valituslupajärjestelmää. Kuitenkin vuonna 2011 valituslupaa edel-
lyttävien yksittäisten asioiden määrä ensimmäistä kertaa ylitti asiat, joissa valituslupa ei ole tarpeen. 
Valituslupa on tarpeen muun ohella useissa vero-, ulkomaalais-, toimeentulotuki-, vammaispalvelu- 
ja ampuma-aseasioissa sekä osassa maankäyttöä ja rakentamista koskevia asioita. Valituslupajärjes-
telmää on viime vuosina laajennettu. Perusteet valituslupien myöntämiselle on hallintolainkäyttö-
laissa säädetty niin, että muutoksenhausta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei muodostu pelkkää 
prejudikaatti- eli ennakkopäätösjärjestelmää. Erityislaeissa on säädetty myös tiukemmista valituslu-
van myöntämisen edellytyksistä. 
 

3. JOHDON KATSAUS 

3.1 Hallinto-oikeudet 

 
Hallinto-oikeudet suoriutuivat kokonaisuutena arvioiden verrattain hyvin perustuslain mukaisesta 
oikeusturvatehtävästään myös kertomusvuonna. Hallinto-oikeudet ratkaisivat yhteensä 21 948 asiaa 
ja onnistuivat pääosin saavuttamaan sekä taloudellisuudelle että tuottavuudelle asetetut tavoitteet. 
Käsittelyaikoja saatiin lyhennettyä Kouvolan, Kuopion ja Rovaniemen hallinto-oikeuksissa. Alueel-
listen hallinto-oikeuksien tuottavuuden ja käsittelyaikojen välillä on kuitenkin eroja. Tämä selittyy 
osin asiarakenteella. Tehokkuutta ei voida kuitenkaan arvioida yksinomaan ratkaistujen asioiden 
määrän vaan myös asioiden ja päätösten laadun perusteella. 
 
Alueellisiin hallinto-oikeuksiin saapui vuonna 2011 lainkäyttöasioita yhteensä 21 317. Asiamäärä 
laski edellisestä vuodesta 8,3 prosenttia, mutta saapuvien asioiden määrä on kuitenkin kolmen edel-
lisen vuoden ajan noussut. Vähennys oli erisuuruinen eri hallinto-oikeuksissa. 
 
Kertomusvuonna suurimpia asiaryhmiä olivat sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat sekä veroasiat. Saa-
puneiden asioiden määrään ovat vaikuttaneet erityisesti autoveroasiat, joita vuonna 2010 hallinto-
oikeuksiin saapui poikkeuksellisen paljon. Vuonna 2011 niitä saapui edellistä vuotta vähemmän. 
Organisoinnin ja lisäresurssien oikea-aikaisen kohdentamisen ansiosta autoveroasioihin syntynyt 
ruuhka saatiin purettua. 
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3.2 Markkinaoikeus 

 
Markkinaoikeuteen saapui kertomusvuonna 511 lainkäyttöasiaa. Saapuneiden asioiden määrä laski, 
kun määrä viiden edellisen vuoden ajan oli noussut huomattavastikin. Selkeästi suurimman asia-
määrän muodostivat edelleen hankinta-asiat. Kertomusvuonnakin markkinaoikeus saavutti asetetut 
ratkaistujen asioiden määrää ja toiminnallista tehokkuutta koskevat tavoitteet sekä pystyi lyhentä-
mään keskimääräistä käsittelyaikaansa 8,3 kuukauteen. 
 
Vuonna 2011 markkinaoikeus ratkaisi 610 asiaa. Vuoden lopussa ratkaisematta oli 319 lainkäyttö-
asiaa, kun kertomusvuoden alussa vireillä oli 419 asiaa. Vireillä olevien asioiden määrä vastaa rei-
lun puolen vuoden työmäärää. 
 

3.3 Vakuutusoikeus 

 
Vakuutusoikeuteen saapui kertomusvuonna 7 318 asiaa. Asioiden määrä on viime vuosina vaihdel-
lut 7 200 ja 7 500 asian välillä. Asioita on kyetty ratkaisemaan lähes yhtä paljon kuin niitä on saa-
punut vireille, joten varsinaista ruuhkautumista ei ole odotettavissa, mutta käsittelyaika on kerto-
musvuonna pidentynyt jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Vakuutusoikeudelle asetettiin vuodelle 2011 tavoitteeksi ratkaista 8 000 asiaa. Tavoite asetettiin 
tietoisesti korkeaksi ja sitä asetettaessa otettiin huomioon vireillä olleessa vakuutusoikeuslain uudis-
tamishankkeessa ehdotetut ratkaisut ratkaisutoiminnan kehittämiseen ja tehostamiseen. Myös käsit-
telyaikatavoite, 9,0 kuukautta, on tietoisesti asetettu korkeaksi. Vakuutusoikeus ei aivan saavuttanut 
näistä lähtökohdista asetettuja tavoitteita. Tähän vaikuttivat vakuutusoikeuslain uudistushankkeen 
raukeaminen keväällä 2011 eduskunnassa, jolloin ratkaisutoimintaa ei saatu kevennettyä odotetulla 
tavalla, henkilötyövuosien vähentäminen sekä lainkäyttöhenkilökunnan rakenteessa tapahtuneet 
muutokset. Vakuutusoikeudessa on myös pyritty ratkaisemaan kaikkein vanhimpia asioita. Lisäksi 
poistoasioiden siirtäminen muutama vuosi sitten vakuutusoikeudesta muutoksenhakulautakuntiin 
aiheutti vakuutusoikeuden jutturakenteen vaikeutumisen. Nykyisin vakuutusoikeudessa ei ole yh-
tään sellaista asiaryhmää, jota voitaisiin luonnehtia yksinkertaiseksi ratkaista. Lähes kaikki asiat 
ovat valitusasioita, joiden ratkaisut on perusteltava yksilöllisesti. Nykyisillä resursseilla tämä kuor-
mittaa lainkäyttöhenkilökuntaa aikaisempaa enemmän, mikä näkyy jossain määrin myös tuloksessa. 
 

3.4 Korkein hallinto-oikeus 

 
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui kertomusvuonna 4 044 asiaa, eli 12 prosenttia vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Eniten vähenivät veroasiat ja sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat. Merkittävää 
kasvua on ainoastaan ulkomaalaisasioiden ryhmässä. Näitä asioita saapui selvästi aiempia vuosia 
enemmän, lähes 1 000. Ensimmäistä kertaa valituslupahakemuksia saapui enemmän kuin valitus-
asioita. 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden pitkäaikaisena tavoitteena on ollut ratkaista vuosittain vähintään 
saman verran asioita kuin uusia tulee vireille. Tähän ei useimpina vuosina ole aivan päästy. 
 
Kertomusvuonna työtilanne kääntyi myönteiseen suuntaan, sillä asioita ratkaistiin 4 225, mikä on 
enemmän kuin kertaakaan 2000-luvulla. Ratkaistuista asioista asiaratkaisu annettiin 48,8 prosentis-
sa asioista. Asioista 42,7 prosenttia koski valitusluvan hylkäämistä ja 7,1 prosenttia ylimääräistä 
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muutoksenhakua. Valituslupaa edellyttävissä asiaryhmissä valituslupa myönnettiin hieman useam-
min kuin edellisenä vuonna. 
 

4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

4.1 Tuomioistuinverkosto  

 
Oikeusministeriö asetti kesäkuussa 2010 toimikunnan suunnittelemaan hovi- ja hallinto-oikeus-
verkoston kehittämistä. Toimikunnan tehtävänä oli muun ohella laatia ehdotus hovi- ja hallinto-
oikeusverkoston kehittämiseksi siten, että tavoitteena on asiamäärältään ja rakenteeltaan mahdolli-
simman tasakokoiset hovi- ja hallinto-oikeudet. Toimikunnan tavoitteena on löytää tuomioistuimille 
toiminnallisesti, maantieteellisesti ja alueellisesti tarkoituksenmukaiset sijaintipaikat. Tavoitteeksi 
asetettiin vähentää yhdestä kahteen hovioikeutta ja yhdestä kolmeen hallinto-oikeutta. Toimikunta 
päätti työnsä 31.3.2011 ehdottaen muun muassa että Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeudet sekä 
Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeudet yhdistettäisiin. Toimikunnan mietintöön jätettiin kolme 
eriävää mielipidettä. 
 
Toimikunnan ehdotukset ovat jakaneet mielipiteitä myös hallintotuomioistuimissa. Samanaikaisesti 
on vireillä muitakin kehittämishankkeita, jotka toteutuessaan tasaisivat asioiden määrää hallinto-
oikeuksissa. Toimikunnan mietinnössä on kuitenkin ehdotettu, että hallintolainkäytön tasotyöryh-
män ja maaseutuelinkeinojen muutoksenhakutyöryhmän ehdotuksia tulisi arvioida samanaikaisesti 
toimikunnan ehdotusten kanssa. 
 

4.2 Lainsäädäntö 

 
Lainsäädännön laadulla on merkitystä tuomioistuinten työhön. Lainsäätämisessä ja hallintoiminnas-
sa tulisi pyrkiä siihen, että asianosaisten oikeusturva toteutuu mahdollisimman laajasti jo hallintovi-
ranomaisessa ilman tarvetta hakea muutosta päätökseen hallintotuomioistuimista. Selkeällä lainsää-
dännöllä voidaan vähentää valituksia ja tuomioistuinten työmäärää, jolloin tuomioistuinten resurssit 
voidaan käyttää oikeusturvan kannalta merkittävimpien kysymysten ratkaisemiseen. Säädösvalmis-
telun kehittäminen on siten välttämätöntä. 
 
Hallintotuomioistuimissa tulee sovellettavaksi hyvin moninainen lainsäädäntö. Aineellisessa lain-
säädännössä tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa ennakoimatontakin asiamäärien kasvua hal-
lintotuomioistuimissa. Nykyisessä sektoroituneessa hallinnossa, eri ministeriöissä valmistelluissa 
lakihankkeissa ei useinkaan ole riittävästi ennakoitu lain muutoksen vaikutusta muutoksenhakuun ja 
sitä kautta tuomioistuinten työmääriin.  
 
Joulukuussa 2009 julkaistiin korkeimman hallinto-oikeuden tekemä hallintolainkäytön vaikutta-
vuutta koskeva tutkimus (Pyramiditutkimus: http://www.kho.fi/36399.htm), jossa osoitettiin hallin-
totuomioistuinten ratkaisujen merkitys hallinnon toimivuudelle. Tutkimuksessa laskettiin, että jul-
kista valtaa käyttävät viranomaiset tekevät hallinnon eri aloilla ja tasoilla vuosittain 20–30 miljoo-
naa hallintopäätöstä, joihin voidaan tarvittaessa hakea muutosta hallintotuomioistuimilta. Kun ensi 
asteen hallintotuomioistuimet käsittelevät noin 30 000 valitusta vuodessa ja korkein hallinto-oikeus 
4 000, voidaan suomalaisen hallinnon arvioida toimivan yleisesti ottaen erittäin hyvin. Hallintopää-
tösten valtaisa määrä osoittaa kuitenkin sen, että mikäli lainsäädäntöön tulee epäselvyyksiä tai jos 
päätöksentekomenettely hallinnossa ei jostain muusta syystä toimisi, valitusten määrä voisi hallinto-
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tuomioistuimissa nousta hetkessä. Esimerkiksi autoverotuksen tulkinnan muuttuminen Euroopan 
unionin tuomioistuimen antaman linjauksen vuoksi aiheutti hallintotuomioistuimiin ruuhkia. 
 
Uuden hallituksen hallitusohjelmassa on monia hallintolainkäyttöön vaikuttavia uudistuskaavailuja, 
joiden oikeudelliseen ennakointiin tulee varautua. Hallitusohjelmassa lueteltuja uudistuskohteita 
ovat muun muassa hankintalain uudistus, energiapolitiikan uudet painopistealueet, lastensuojelun 
painopisteen muutos, vammaispalvelulain uudistaminen, ympäristölupajärjestelmän päällekkäi-
syyksien poistaminen sekä maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarviointi, kuntauudistuksessa pui-
telain sijaan säädettävä rakennelaki sekä aluehallinnon uudistaminen. 
 
Lainvalmistelussa onkin tärkeää kiinnittää huomiota entistä syvemmin lain vaikutusten arviointiin 
ja niiden ennakointiin myös muutoksenhaun näkökulmasta. Lainvalmistelun laadun ja tuottavuuden 
kehittämiseen tähtäävät hankkeet, kuten vuosina 2010–2012 toteutettava oikeusministeriön Suju-
vampaan lainsäädäntöön -hanke, ovat tervetulleita. 
 

4.2.1 Uutta lainsäädäntöä 

 
Muun ohella seuraavilla, vuonna 2011 hyväksytyillä tai voimaan tulleilla laeilla on suoraan vaiku-
tusta hallintotuomioistuinten toimintaan. 
 
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta (196/2011) tuli voimaan 9.3.2011. Ympäristönsuojelula-
kia muutettiin siten, että kiinteistön ominaisuuksiin ja kiinteistön haltijaan liittyvät erityispiirteet 
voidaan nykyistä joustavammin ottaa huomioon talousjätevesien käsittelyä koskevia säännöksiä 
sovellettaessa. Valtioneuvoston hyväksymä uusi jätevesiasetus tuli voimaan 15.3.2011. 
 
Uusi kaivoslaki (621/2011) tuli voimaan 1.7.2011. Kaivoslaissa säädetään malminetsintää, kaivos-
toimintaa ja kullanhuuhdontaa harjoittavien oikeuksista ja velvollisuuksista toiminnan aikana sekä 
toiminnan lopetus- ja jälkitoimenpiteistä. Laissa laajennettiin valitusoikeutta lupapäätöksistä. Aikai-
semman kaivoslain mukaiset asiat ratkaistiin työ- ja elinkeinoministeriössä, joiden päätöksistä vali-
tettiin suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Nyt valitetaan ensi asteena hallinto-oikeuteen. Lain 
arvioidaan tuovan lisää valituksia etenkin Rovaniemen hallinto-oikeuteen. 
 
Uusi, kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992) korvannut kilpailulaki (948/2011) tuli voimaan 
1.11.2011. Osa kilpailulain säännöksistä vastaa sisällöltään aiemman lain säännöksiä. Uuden lain 
tarve johtui erityisesti siitä, että lukuisten osittaisuudistusten ja kilpailulainsäädännön kehittymisen 
seurauksena kilpailunrajoituslain rakenne, käsitteistö ja säännösten sijoittelu laissa ei ollut kaikin 
osin looginen ja selkeä. Keskeisimmät uudistukset koskevat seuraamusjärjestelmää, vahingonkor-
vausta, kilpailuasioissa noudatettavaa menettelyä ja yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä. 
 
Laki sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä sekä eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi (698/2011) tuli voimaan 1.11.2011. Julkisista hankinnoista annettuun lakiin lisättiin muun 
muassa säännös, joka mahdollistaa hankintamenettelyn päättämisen hankintaa tekemättä. Tavoittee-
na on, että hankintayksiköiden ja toimittajien epätietoisuus hankinnan keskeyttämisen mahdolli-
suuksista vähenisi ja pienentäisi näin markkinaoikeuteen tehtävien valitusten määrää. 
 
Ampuma-aselakia muutettiin 13.6.2011 lukien (124/2011) muun muassa siten, että yksityishenki-
löille käsiaseisiin annettavat aseluvat ovat ensin määräaikaisia, voimassaoloaika on enintään viisi 
vuotta. Hakijalta vaaditaan myös soveltuvuustesti ja ampumaseuran asekouluttajan antama todistus 
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harrastuneisuudesta. Lisäksi poliisi voi pyytää tarvittaessa hakijasta lääkäriltä suoraan hänen 
terveystietojaan. 
 
Uusi vesilaki (587/2011) tuli voimaan 1.1.2012. Uudistuksella pyritään muun ohella selkeyttämään 
yleisesti vesilain järjestelmää ja menettelyä vesiasioissa. Lisäksi pyritään tehostamaan vesiasioiden 
käsittelyä ja nopeuttamaan laajojen lupa-asioiden käsittelyä aluehallintovirastossa. 
 
Vuoden 2012 alusta tuli voimaan laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista (1531/2011). 
Laissa säädetään valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden velvollisuudesta 
kilpailuttaa puolustus- ja turvallisuushankintansa sekä näihin hankintoihin sovellettavista periaat-
teista ja menettelyistä. 
 
Vuoden 2012 alusta tuli voimaan myös pysäköinninvalvontaa koskevan lainsäädännön uudistus 
(727/2011). Pysäköintivirhemaksun määrää on nostettu ja ajoneuvon liikuttamisen estävä rengas-
lukko otettu käyttöön. Pysäköintivirhemaksua ja rengaslukkoa koskevasta päätöksestä voi oi-
kaisuvaatimuksen jälkeen hakea muutosta hallinto-oikeudelta ja edelleen korkeimmalta hallinto-
oikeudelta, jos se myöntää valitusluvan. Hallinto-oikeuden ratkaisua nykyisin koskevasta muutok-
senhakukiellosta on siis luovuttu. 
 

4.2.2 Vireillä olevia lainsäädäntöhankkeita 

 
Seuraavassa tarkastellaan eräitä hallintolainkäytön kannalta keskeisiä vireillä olevia lainsäädäntö-
hankkeita, joita on muun ohella oikeusministeriön vuonna 2007 asettama hallintolainkäytön kehit-
tämishanke (Hallintolainkäyttötoimikunta ja sen kolme alatyöryhmää). 
 
Muita tärkeitä kertomusvuonna eri ministeriöistä lausunnolle lähteneitä hankkeita ovat muun ohella 
valtiovarainministeriössä valmisteltavana oleva arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudis-
tus sekä työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltavana oleva energian sisämarkkinapaketin täytän-
töönpano. Vuonna 2009 hyväksytyt, EU:n niin sanotun kolmannen energian sisämarkkinapaketin 
sisältämät sähkö- ja maakaasudirektiivit (2009/72/EY ja 2009/73/EY) aiheuttavat muutoksia ener-
giamarkkinoita koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön vuonna 2012. 
 
Hallintolainkäyttötoimikunta sai työnsä päätökseen vuoden 2010 lopussa. Toimikunta työskenteli 
kolmessa alatyöryhmässä, jotka käsittelivät (1) oikeussuojakeinoja hallintoviranomaisen passii-
visuustilanteissa (ns. passiivisuustyöryhmä), (2) hallintolainkäytön yleisten menettelysäännösten 
uudistamista (ns. prosessityöryhmä) ja (3) eri hallintotuomioistuintasojen tehtäviä ja asemaa hallin-
non oikeussuojajärjestelmässä (ns. tasotyöryhmä). Työryhmien ehdotuksia tuli hallintotuomiois-
tuimille lausunnolle kertomusvuoden aikana. Ehdotusten jatkovalmistelu on vireillä oikeusministe-
riössä. 
 
Passiivisuustyöryhmän toimikausi päättyi vuonna 2008 (oikeusministeriön työryhmämietintö 
2008:5). Tavoitteena on parantaa oikeusturvaa hallinnossa. Työryhmä ehdotti säädettäväksi hallin-
toviranomaiselle velvollisuuden asettaa kohtuullinen käsittelyaika tietyille asioille. Tämän lisäksi 
ehdotettiin säädettäväksi uusista oikeussuojakeinoista, jotka olisivat asianosaisen käytettävissä hä-
nen oikeuttaan, etuaan tai velvollisuuttaan koskevan asian käsittelyn viivästyessä hallinnossa, kuten 
niin sanottu viivästysvalitus. Erityisestä syystä valitusviranomainen voisi ehdotuksen mukaan ottaa 
asian ensiasteena ratkaistavakseen. 
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Ehdotukset viivästymisen hyvittämisestä eivät ole aivan ongelmattomia hallintotuomioistuinten 
kannalta. Sellaista kehitystä, että hallinnon passiivisuudesta tai asioiden viipymisestä johtuvia on-
gelmia siirretään ensiasteena hallinto-oikeuksien ratkaistavaksi, ei hallintotuomioistuimissa ole pi-
detty perusteltuna. 
 
Mietinnöstä saaduista lausunnoista on laadittu lausuntotiivistelmä (oikeusministeriön lausuntoja ja 
selvityksiä 2009:8). Oikeusministeriön tavoitteena on antaa vuoden 2012 valtiopäiville hallituksen 
esitys oikeussuojakeinoista hallintoasian käsittelyn viivästyessä. 
 
Vireillä on myös oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain muuttaminen niin, että 
sen soveltamisala laajennetaan yleisistä tuomioistuimista hallintotuomioistuimiin ja erityistuomiois-
tuimiin. Samalla esitetään, että tuomioistuimen tulisi antaa käsittelyaika-arvio vireillä olevasta asi-
asta. Hallituksen esitys on kaavailtu annettavan vuonna 2012. Hallinto-oikeuksissa esitykseen on 
pääosin suhtauduttu positiivisesti. Samalla on korostettu tuomioistuinten resursseista huolehtimista, 
jotta viivästyshyvityksiä ei tulisi maksettavaksi. Käsittelyaika-arvion pyytämistä olisi ehkä perustel-
tua rajoittaa tehokkuussyistä. 
 
Prosessityöryhmän toimikausi päättyi 31.12.2010 (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 
2011:4). Työryhmän ehdotuksen mukaan nykyinen hallintolainkäyttölaki korvattaisiin lailla oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa. Uutta lakia sovellettaisiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa, alueel-
lisissa hallinto-oikeuksissa, vakuutusoikeudessa ja muutoksenhakulautakunnissa sekä tiettyjen asi-
oiden käsittelyssä markkinaoikeudessa ja työtuomioistuimessa. Sinänsä nykyiset säännökset toimi-
vat pääosin hyvin eikä suuria muutostarpeita ole perus- ja ihmisoikeusvaatimusten kannalta. Kes-
keiset tarkistamistarpeet liittyvät lähinnä suullista käsittelyä ja todistajien kuulemista, viranomaisen 
prosessiin osallistumista, päätösten tiedoksiantoa, hallintoriitaa, hallintotuomioistuinten turvaamis-
toimivaltaa sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeviin säännöksiin. 
 
Uutta olisi, että muutoksenhaku ministeriöiden hallintopäätöksistä ohjattaisiin alueellisiin hallinto-
oikeuksiin sekä se, että tuomioistuin voisi poikkeustapauksissa asettaa määräajan, johon mennessä 
osapuolten on toimitettava mahdollinen lisäaineisto asiassa. Ylimääräistä muutoksenhakua koske-
vaa sääntelyä ehdotetaan myös uudistettavaksi yhdistämällä kantelu ja purku. Samasta asiasta saisi 
hakea purkua vain kerran. 
 
Hallintotuomioistuimet ovat pääosin pitäneet ehdotuksia teknisesti hallintolainkäyttölakia selkeäm-
pinä. Korkein hallinto-oikeus katsoi ehdotettujen säännösten olevan joiltakin osin niin yksityiskoh-
taisia tai muutoin sellaisia, että niiden soveltuvuutta oikeusturvasääntelyn kokonaisuuteen tulisi 
vielä uudelleen arvioida. 
 
Mietinnöstä saadusta lausunnosta on laadittu lausuntotiivistelmä (oikeusministeriön mietintöjä ja 
lausuntoja 2011:40). Prosessityöryhmän ehdotusten jatkovalmistelun tarkempaa aikataulua on oike-
usministeriössä katsottu tarpeen vielä arvioida. Siellä tavoitteena on kuitenkin toteuttaa uudistukset 
vaalikaudella 2011–2014. 
 
Tasotyöryhmän toimikausi päättyi 31.10.2010 (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 
2010:78). Työryhmä tarkasteli oikeusturvan takeita hallintoasian elinkaaren eri vaiheissa (hallinto-
päätös, oikaisuvaatimus, hallinto-oikeus, korkein hallinto-oikeus). Tavoitteena on, että muutoksen-
hakujärjestelmä hallintoasioissa olisi mahdollisimman selkeä ja johdonmukainen. Hallinto-
oikeuksia tulisi kehittää mahdollisimman tasavahvoiksi yleisiksi ensi asteen muutoksenhakutuomio-
istuimiksi. Lähtökohtana tulisi olla asioiden hajauttaminen kaikkiin tai ainakin useampaan hallinto-
oikeuteen. Esimerkiksi turvapaikka- ja välillistä verotusta koskevat asiat tulisi hajauttaa Helsingin 
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hallinto-oikeudesta muihinkin hallinto-oikeuksiin. Samoin erinäisistä muutoksenhakulautakunnista, 
kuten virkamieslautakunnasta ja maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta, tulisi luopua ja siirtää 
näissä käsiteltävät asiat alueellisiin hallinto-oikeuksiin. 
 
Työryhmän lähtökohtana on myös, että korkeimman hallinto-oikeuden tulisi voida nykyistä enem-
män keskittyä siihen, mitä oikeusturva edellyttää ylimmältä oikeusasteelta. Hallintomenettelyn ja 
oikaisuvaatimusjärjestelmän kehitys sekä kaksiasteinen hallintotuomioistuinten järjestelmä antavat 
nykyisin aikaisempaa paremmat mahdollisuudet laajentaa valituslupasääntelyn alaa muutoksen-
haussa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tämä ei kuitenkaan merkitsi-
si korkeimman hallinto-oikeuden muuttumista ennakkopäätöstuomioistuimeksi. Valituskieltoja kos-
kevaa sääntelyäkin on tarpeen tarkastella uudelleen. Valituskielto voi tulla kyseeseen oikeudellisesti 
yksinkertaisissa asioissa, joissa ei ole merkittävää oikeussuojan tarvetta ja joissa korkeinta hallinto-
oikeutta edeltävät oikeussuojakeinot ovat riittäviä. 
 
Työryhmä katsoi myös järjestelmän toimivuuden kannalta eduksi, jos hallintotuomioistuimet julkai-
sisivat päätöksiään entistä laajemmin. 
 
Hallintotuomioistuimissa työryhmän lähtökohtia on pääosin pidetty asianmukaisina. Mietinnöstä 
saaduista lausunnoista on laadittu lausuntotiivistelmä (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 
2011:30). Tasotyöryhmän ehdotusten jatkovalmistelun tarkempaa aikataulua on oikeusministeriössä 
katsottu tarpeen vielä arvioida. Siellä tavoitteena on kuitenkin toteuttaa uudistukset vaalikaudella 
2011–2014. 
 
Virkamieslaki ja virkamieslautakunnan lakkauttamine n: Eduskunnalle lokakuussa 2010 annet-
tua hallituksen esitystä (HE 181/2010 vp) laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta ei saatu käsi-
teltyä kertomusvuonna päättyneillä valtiopäivillä. Uusi hallituksen esitys valtion virkamieslain ylei-
sen valituskiellon kumoamisesta ja valtion virkamieslautakunnan lakkauttamisesta on annettu 
5.10.2011 (HE 61/2011 vp). Pääsääntönä olisi virkamiehen oikeus valittaa häntä koskevasta päätök-
sestä. Tietyistä päätöksistä, kuten nimittämisestä, ei edelleenkään olisi mahdollista valittaa. Muu-
toksenhakuoikeuden laajentumisen myötä valtion virkamiehet hakisivat tulevaisuudessa muutosta 
heitä koskevissa asioissa hallinto-oikeuksilta. Virkamieslautakunta lakkautettaisiin ja sille kuuluvat 
asiat siirrettäisiin hallinto-oikeuksien käsiteltäviksi. 
 
Lainmuutoksen oli tarkoitus tulla voimaan 1.1.2012. Asian käsittely on kuitenkin edelleen kesken 
eduskunnassa. 
 
Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen: Hallitusohjelmaan kirjattu 
hanke patentti- ja tavaramerkkiasioiden (IPR) tuomioistuinkäsittelyn keskittämisestä markkinaoi-
keuteen on vireillä oikeusministeriössä. Asiasta on annettu työryhmämietintö Teollis- ja tekijänoi-
keusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 
2010:28). Vireillä oleva lainsäädäntöhanke merkitsee toteutuessaan markkinaoikeuden käsiteltäväk-
si tulevien uusien asioiden määrän lisääntymistä noin 60 prosentilla nykyisestä, mistä seuraa selkeä 
tarve markkinaoikeuden aseman, resurssien ja tehtävien uudelleen arviointiin. 
 
Vakuutusoikeuslaki: Hallituksen esityksessä (HE 281/2010 vp) laiksi vakuutusoikeuslain muutta-
misesta ehdotettiin muun ohella sitä, että määrätyissä asioissa vakuutusoikeuden ratkaisukokoon-
panoja kevennetään, että lääketieteellistä arviointimenettelyä täydennetään nykyisestä erillisten asi-
antuntijalääkäreiden käyttämisellä, että sivutoimisten työoloja, yritystoimintaa ja sotilasvamma-
asioita tuntevien jäsenten ratkaisutoimintaan osallistumista vähennetään ja että asiat, joissa jäsenet 
ovat asiakirjoihin perehtymisen jälkeen olleet yksimielisiä ratkaisuista, voidaan ratkaista istuntoa 
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järjestämättä. Kyseinen hallituksen esitys kuitenkin raukesi eduskunnassa keväällä 2011 eikä va-
kuutusoikeuslain uudistaminen edistynyt vuonna 2011. Vakuutusoikeuslain uudistaminen on sisäl-
lytetty uuteen hallitusohjelmaan ja vuoden 2012 aikana on odotettavissa, että uudistamista jatke-
taan. 
 

4.2.3 Eurooppaoikeudellinen normisto 

 
Hallintotuomioistuimissa kansainvälisen normiston soveltaminen on arkipäivää. Kun Euroopan 
unionissa laadittuja säädöksiä ja niihin perustuvaa kansallista lainsäädäntöä sovelletaan hallintovi-
ranomaisissa, unionin oikeuden tulkintakysymykset ohjautuvat nimenomaan hallintotuomiois-
tuimiin. Erään arvion mukaan noin kolmanneksessa korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä so-
velletaan unionin oikeuden lähteitä. 
 
Eurooppaoikeuden soveltamisen laajuutta osoittaa osaltaan unionin tuomioistuimelta (EUT) pyydet-
tävien ennakkoratkaisupyyntöjen määrä. EUT voi unionin perustamissopimuksen nojalla antaa en-
nakkoratkaisuja unionin oikeuden tulkinnasta. Vuonna 2011 korkein hallinto-oikeus lähetti unionin 
tuomioistuimelle poikkeuksellisen paljon, yhteensä kymmenen, ennakkoratkaisupyyntöä. Viisi 
pyynnöistä koski verotusta, kaksi oleskeluluvan myöntämistä ja loput ympäristönsuojelua, sivuap-
teekkilupaa ja nuoren viljelijän aloitustukea. Unionin tuomioistuin antoi ratkaisun neljään aiemmin 
tehtyyn pyyntöön. 
 
Suomesta on vuosina 1996–2011 tehty 77 ennakkoratkaisupyyntöä. Niistä korkein hallinto-oikeus 
on tehnyt yli puolet eli 41. 
 
Myös Euroopan ihmisoikeussopimusta ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä 
sovelletaan hallintotuomioistuimissa jatkuvasti. Ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön myö-
tä etenkin prosessuaalisia asioita, kuten suullisen käsittelyn pitämistä ja asianosaisten kuulemista 
sekä käsittelyn joutuisuutta, on kansallisissa tuomioistuimissa tarkennettu. 
 
Ihmisoikeustuomioistuimen Suomelle antamista tuomioista suuri osa on koskenut oikeudenkäynnin 
pitkittymistä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi Suomelle kertomusvuonna seitsemän tuo-
miota, jotka koskivat muun muassa rikosprosessin kestoa ja sananvapauden soveltamista. Yksikään 
tuomioista ei koskenut suomalaisessa hallintotuomioistuinprosessissa käsiteltyä asiaa. 
 

4.3 Tietotekniikka 

4.3.1 Tietotekniikan nykytila ja kehittämishankkeet 

 
Tietojärjestelmät ovat tuomioistuinten keskeisiä työvälineitä, joista lainkäyttötoiminnan suju-
vuus olennaisesti riippuu. Tietohallinto on myös olennainen johtamisen väline, sillä sen avulla 
saatava seurantatieto on edellytys toiminnan tulokselliselle kehittämiselle. Hallinto-oikeuksien 
tietojärjestelmät ovat palvelleet hyvin oman aikansa, mutta tällä hetkellä käytössä olevat keskeiset 
tietojärjestelmät eivät enää kaikilta osin ole sovitettavissa nykyisiin tietoteknisiin tarpeisiin ja mah-
dollisuuksiin. Erityisesti alati lisääntyvä sähköinen asiointi on luonut monenlaisia tarpeita lisätä 
aiempaa automaattisempaa asiakirjojen käsittelyä. Sähköisten asiakirjojen nykyistä rationaalisempi 
käsittely ja luonti olisi mahdollista vain, jos nykyisiin järjestelmiin tehtäisiin mittavia muutoksia. 
On myös todennäköistä, että kaikkia tarvittavia muutoksia ei ole lainkaan mahdollista tehdä nykyi-
seen järjestelmään, vaan ne vaativat toteutuakseen uudenlaiset tietojärjestelmät. 
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Hallintotuomioistuinten tietohallinnolle suunnatut määräraha- ja henkilöstöresurssit ovat viime 
vuosina riittäneet vain pakollisten tietotekniikan järjestelmien vakio- ja ylläpitopalveluiden 
hankintaan. Kehittämiseen ei ole käytännössä ollut mahdollisuuksia. Toisaalta oikeusministeri-
ön hallinnonalan tietohallintomenojen osuus ministeriön kaikista toimintamenoista on ollut 
vuosittain muutenkin jatkuvasti selvästi pienempi kuin muissa ministeriöissä keskimäärin. Tie-
tohallintomenojen osuus suhteutettuna virastojen ja laitosten kaikkiin toimintamenoihin oli 
vuonna 2010 valtionhallinnossa keskimäärin 13 prosenttia. Vastaava luku oikeusministeriön 
hallinnonalalla vuonna 2010 oli 5,4 prosenttia. 

Tietotekniikka- ja asiantuntijapalveluiden tuottamisesta ja hankkimisesta tehdään vuosittain 
oikeusministeriön tietotekniikkakeskuksen (OTTK) kanssa hallinnonalan sektorikohtaiset pal-
velusopimukset. Korkein hallinto-oikeus tekee OTTK:n kanssa oman palvelusopimuksen ja 
hallinto- ja erityistuomioistuinten tietotekniset palvelut kuuluvat tuomioistuinlaitoksen yhteisen 
palvelusopimuksen piiriin. 

Tuomioistuinten lainkäyttötoimintaa tukevien perussovellusten, kuten asianhallintajärjestelmi-
en, uudistaminen on lähitulevaisuudessa välttämätöntä. Asianhallintajärjestelmien sisältö, toimin-
tatavat ja toimintamahdollisuudet tulee määritellä sähköiselle lainkäyttötoiminnalle asetettavien 
vaatimusten ja tarpeiden perusteella. 

Oikeusministeriön hallinnonalan tulevien keskeisten ict-hankkeiden priorisoinnissa (OM tieto-
hallintoyksikkö, hankesalkku Q4/2011) hallinto- ja erityistuomioistuinten asianhallinnan ja 
sähköisen asioinnin kehittäminen on ajoitettu vuosille 2012–2016. Tosin hankkeen vaiheistus 
on vasta ideoinnin asteella ja sen rahoitustarvekin tarkentuu vasta esiselvitysvaiheen jälkeen, 
joka oikeusministeriön ict-hankesalkun mukaan on tarkoitus käynnistää vuonna 2012. Joka 
tapauksessa hankkeen suunnittelun käynnistäminen, valmistelu ja toteuttaminen edellyttää, että 
siihen on käytettävissä oikeushallinnon ict-määrärahojen ulkopuolista rahoitusta. Myös viime 
vuonna käynnistynyt yleisten tuomioistuinten rikos- ja siviiliasioiden käsittelyketjun asian- ja 
dokumentinhallinnanjärjestelmän (AIPA) suunnittelun ja toteuttamisen eteneminen vaikuttaa 
hallinto- ja erityistuomioistuinten vastaavan hankkeen tulevaan ajoitukseen. 

Oikeushallinnon uusien tietohallinnon linjausten mukaan nykyisten Lotus Notes -asianhallinta-
sovellusten elinkaariarvio on 10 vuotta, kun vielä viime vuonna arvioitiin, että Lotus Notes -
tuoteympäristön käyttö lakkaa tuomioistuimissa jo vuonna 2015. Toisaalta Lotus-tuoteperheen 
muita sovelluksia, kuten työryhmä- ja verkkoneuvotteluohjelmistoja, on kertomusvuonna han-
kittu oikeushallinnon virastojen aktiiviseen käyttöön. 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asianhallintajärjestelmien kokonaisuudistuksen odotettavissa 
olevan viivästymisen johdosta ja Lotus Notes -ympäristön käytön jatkuessa tuomioistuimissa 
mahdollisesti vielä useita vuosia on perusteltua, että hallinto- ja erityistuomioistuinten nykyis-
ten asianhallintajärjestelmien pienimuotoista kehittämistä vielä jatketaan. Lotus Notes -järjes-
telmät ovat käyttäjille tuttu ympäristö, kehittäminen on edullista ja nykyisiä tietojärjestelmära-
kenteita on suhteellisen helppo muuttaa ja täydentää. Nykyisissä asianhallintajärjestelmissä on 
myös ominaisuuksia, joita voitaisiin käyttää entistä paremmin hyödyksi asioiden ja asiakirjojen 
sähköisessä käsittelyssä sekä muutoinkin kokemusten saamiseksi sähköisen lainkäytön mene-
telmistä ja mahdollisuuksista. 

Oikeusministeriö asetti 23.6.2011 (OM 3/32/2011) työryhmän hallinto- ja erityistuomioistuin-
ten asianhallintajärjestelmien ja raportoinnin kehittämiseksi. Työryhmän tehtävänä on koota ja 
käsitellä aikaisemmin toimineissa työryhmissä esille tulleet hallinto- ja erityistuomioistuimia 
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koskevat kehittämisehdotukset asettamalla ne tärkeysjärjestykseen ja arvioimalla niiden kus-
tannusvaikutukset hallinnonalalle. Työryhmän työn tavoitteena on korkeimman hallinto-
oikeuden, hallinto-oikeuksien, vakuutusoikeuden, markkinaoikeuden ja työtuomioistuimen 
asianhallintajärjestelmien ja diaarien mahdollisimman yhdenmukainen ja keskitetty kehittämi-
nen huomioiden lainsäädännön muutosten ja tietoteknisen kehityksen lisäksi kunkin tuomiois-
tuimen erityispiirteet. 

Muita toimintasektorilla kertomusvuonna käynnissä olevia kehittämishankkeita ja toimivia kehittä-
mistyöryhmiä olivat: 
 

- Maahanmuuttoviraston poikkihallinnollisen asiankäsittelyjärjestelmän (UMA) käyttöliit-
tymäprojekti KHO:ssa ja hallinto-oikeuksissa. Liittymän toteutus on ajoitettu toukokuul-
le 2012. 

 
- Hallinto-oikeuksien veropäätösten ja täytäntöönpanon kieltoa koskevien tietojen toimit-

taminen sähköisesti verohallinnon veronkantoyksikköön. Käyttöönotto on ajoitettu vuo-
den 2012 loppupuolelle. 

 
- Oikeushallinnon verkkosivustojen uudistamishankkeen pilotointijakso päättyi kertomus-

vuonna. Virastojen verkkosivujen siirto uudelle julkaisualustalle aloitetaan vuonna 2012. 
 
- Oikeushallinnon yhteisen kirjastojärjestelmän uudistamistyöryhmä antoi loppuraporttin-

sa lokakuussa 2011. Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönottoprojekti käynnistyy vuonna 
2012. 

 
- Oikeusministeriön yhdessä hallinnonalan sisäisten sidosryhmien kanssa toimeenpanema 

oikeusministeriön tietohallinnon strategiatyö valmistui kertomusvuoden lopussa. Hallin-
nonalan tietohallintostrategia vuosiksi 2012–2017 julkaistiin alkuvuodesta 2012. 

 

4.3.2 Mittaristotyöryhmä ja logistiikkaprojekti 

 
Oikeusministeriön mietinnön 2010:30 (Asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin ke-
hittämisestä hallintotuomioistuimissa) mukaan asianhallintajärjestelmien kehittämisellä on suuri 
merkitys tuomioistuinten työn kehittämisessä niiden ratkaisutoiminnan tehostamiseksi. Tuomiois-
tuimissa on valmiutta hyödyntää tietoteknisiä ratkaisuja asioiden käsittelyyn ja ratkaisutoimintaan 
nykyistä selvästi laajemmin. Asianhallintajärjestelmillä tulisi voida tehostaa ja monipuolistaa asioi-
den käsittelyn etenemisen seurantaa erilaisten hälytys- ja ilmoitustoimintojen avulla. 
 
Oikeusministeriö asetti 2.7.2010 korkeimman hallinto-oikeuden esityksestä mittaristotyöryhmän, 
jonka tehtävänä oli suunnitella asioiden käsittelyaikojen seurannan mahdollistavat muutokset kor-
keimman hallinto-oikeuden ja hallinto-oikeuksien asianhallintajärjestelmiin. Toimeksiantoon kuului 
myös laatia ehdotus eri asiaryhmien työmäärää kuvaaviksi mittareiksi sekä arvioida sähköisen lain-
käyttömenettelyn hyödyntämistä hallintotuomioistuimissa. 
 
Mittaristotyöryhmä luovutti mietintönsä 12.12.2011. Työryhmä suositti seuranta- ja hälytysjärjes-
telmän ottamista käyttöön kaikissa hallintotuomioistuimissa. Luotu järjestelmä parantaa mahdolli-
suuksia seurata asioiden käsittelyn etenemistä ja reagoida viivästyneiden asioiden käsittelyyn. Jär-
jestelmä antaa myös tuomioistuimen johdolle paremmat keinot työtilanteen kokonaisseurantaan 
sekä helpottaa lainkäyttöhenkilöstön työn suunnittelua. 
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Mittaristotyöryhmä laati toimeksiantonsa mukaisesti myös asioiden työmäärää kuvaavan mittaris-
ton. Siinä hallintotuomioistuinten yhteisen diaarikaavan mukaiset asianimikkeet on jaettu työmää-
rän perusteella neljään eri luokkaan. Työryhmä suositti mittariston luomista ja integroimista osaksi 
hallintotuomioistuinten asianhallintajärjestelmiä. Vuoden 2012 alussa onkin perustettu hallintotuo-
mioistuinten yhteinen työryhmä suunnittelemaan hälytysjärjestelmän käyttöönottoa kaikissa hallin-
to-oikeuksissa. Työryhmä piti sähköisillä lainkäyttömenettelyillä saavutettavia hyötyjä olennaisina 
erityisesti hallintotuomioistuimissa ja suositti valmistelun aloittamista niiden käyttöön ottamista 
varten. 
 
Kehitystyö asiahallintajärjestelmän yhteyteen kuuluvasta asioiden käsittelyn etenemisen seuranta- ja 
hälytysjärjestelmästä aloitettiin vakuutusoikeuden logistiikkaprojektissa jo vuonna 2008. Asianhal-
linnan uudet seuranta- ja hälytysjärjestelmän ominaisuudet otettiin vakuutusoikeudessa käyttöön 
alkuvuodesta 2010. 
  
Osin vakuutusoikeudesta saatujen hyvien käytännön kokemusten perusteella korkein hallinto-oikeus 
perusti logistiikkaprojektin selvittämään 1.1.2011–31.12.2013 asianhallinnan vaatimia muutoksia, 
joiden avulla voidaan seurata käsittelyaikoja. Projektin tavoitteena on kehittää asioiden käsittelyä ja 
käsittelyn seurantaa. Projektityöryhmään kuuluu edustajia eri henkilöstöryhmistä. Projekti toteute-
taan yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen 
kanssa. Mittaristotyöryhmän ja logistiikkaprojektin tavoitteiden mukaisesti korkeimmassa hallinto-
oikeudessa otettiin marraskuussa 2011 käyttöön asianhallintajärjestelmään rakennettu hälytysjärjes-
telmä. Se seuraa asioiden käsittelyaikoja ja varoittaa käsittelyn viivästymisestä. Käsittelyaikoja voi-
daan seurata sekä tuomioistuimen sisällä että asian koko elinkaaren ajan. 
 
Järjestelmässä asiat on jaettu hallintotuomioistuinten yhteisen diaarikaavan mukaisesti neljään 
luokkaan, joille on määritelty käsittelyaikatavoitteet ja niihin perustuvat hälytysrajat. Luokkien si-
sälle on määritelty kolme käsittelyvaihetta, joissa asian käsittelyn etenemistä seurataan. Järjestelmää 
ja järjestelmän tuottaman tiedon hyödyntämistä tilastoinnissa kehitetään edelleen vuoden 2012 ai-
kana. 
 
Myös Helsingin hallinto-oikeudessa suunniteltiin ja toteutettiin vuonna 2011 logistiikkaprojekti. 
Logistiikkaprojektin ensimmäisessä vaiheessa hallinto-oikeuden asianhallintasovellukseen toteutet-
tiin asioiden käsittelyajan juttukohtaisen seurannan mahdollistava ja käsittelyn eri vaiheiden viiväs-
tymisestä varoittava hälytysjärjestelmä. Sen avulla pystytään aiempaa tehokkaammin ja yksityis-
kohtaisemmin seuraamaan kunkin yksittäisen asian käsittelyn etenemistä. Järjestelmä on myös aut-
tanut jakamaan asiat jaostoille, yksittäisille esittelijöille ja käsittelijöille tasapuolisesti siten, että 
asiat saadaan esivalmisteltua, valmisteltua ja ratkaistua käytettävissä olevilla resursseilla mahdolli-
simman sujuvasti ilman aiheetonta viivytystä. Myös yksittäinen virkamies voi hälytysjärjestelmän 
avulla suunnitella vastuullaan olevien asioiden valmistelua ja käsittelyjärjestystä. Hälytysjärjestel-
män ja muiden asianhallinnan järjestelmien kehittäminen jatkuu. 
 

4.4 Hallintotuomioistuinten toimitilat 

 
Asianmukaiset ja tuomioistuinten erityistarpeet täyttävät toimitilat edistävät hallintotuomioistuinten 
mahdollisuuksia hoitaa tehtävänsä hyvin ja tehokkaasti. Toimitiloja on kehitettävä tuomioistuinten 
tehtävien erityinen laatu ja henkilöstön tarpeet silmällä pitäen. Suullisia käsittelyjä järjestetään ai-
kaisempia vuosia enemmän, mikä omalta osaltaan edellyttää riittäviä teknisiä valmiuksia istuntosa-
leihin ja toimitilojen turvallisuuden huomioimista. 
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Osalla hallintotuomioistuimista toimitilat ovat tarkoituksenmukaisia, mutta toisaalta parannuksiakin 
toivotaan. Hallinto-oikeuksien toimitilat ovat pääosin kunnossa. Toisaalta esimerkiksi Kuopion hal-
linto-oikeus joutuu edelleen työskentelemään väliaikaisissa tiloissa ja kahdessa eri toimipisteessä. 
 
Kouvolan ja Turun hallinto-oikeuksien toimitilat sijaitsevat rakennuksissa, joissa on oikeushallin-
nonalan yhteiskäytössä olevia tiloja. Kouvolan hallinto-oikeuden toimitilat sijaitsevat Kouvolan 
oikeus- ja poliisitalossa, jossa hallinto-oikeudella, Kymenlaakson käräjäoikeudella ja Kouvolan 
hovioikeudella on yhteiskäytössä samoja suullisen käsittelyn saleja. Näissä tiloissa on myös video-
laitteet, joita käytetään yhteisesti. Turun hallinto-oikeus toimii Turun oikeustalossa, jossa on myös 
Varsinais-Suomen käräjäoikeus, Länsi-Suomen syyttäjänvirasto ja Varsinais-Suomen ulosottoviras-
to. 
 
Helsingin hallinto-oikeus ja markkinaoikeus muuttavat yhdessä työtuomioistuimen kanssa maalis-
kuun 2012 lopulla Helsingin hovioikeudelta vapautuneisiin tiloihin Itä-Pasilaan. Tiloihin tulee tuo-
mioistuimen omien työtilojen lisäksi yhteisiä tiloja ja yhteisiä toimintoja. Istuntosaliympäristö on 
kaikille käyttäjille yhteinen samoin kuin kirjasto ja kahvio. Kaikille tuomioistuimille toimitettavat 
asiakirjat otetaan vastaan hallinto-oikeuden kirjaamossa. 

Vakuutusoikeus muutti syksyllä 2008 toimitiloihin, jotka olivat käytössä vielä koko kertomusvuo-
den ajan. Vakuutusoikeus muuttaa vuoden 2012 loppupuolella sinänsä toimivista tiloista uusiin 
Helsingin hallinto-oikeudelta vapautuviin tiloihin. 

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa elokuun 2010 tulipalossa tuhoutunut ruokala saneerattiin ja lop-
pusyksystä 2011 tiloihin muutti korkeimman hallinto-oikeuden uudistunut kirjasto. Uusiin tiloihin 
sijoitettiin myös modernein ict-laittein varusteltu neuvotteluhuone KoLibri. Samassa yhteydessä 
kirjaamolle saneerattiin edustavat tilat toimitilojen vanhalle puolelle Fabianinkadun sisäänkäynnin 
yhteyteen. 
 

5. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS 

5.1 Hallintotuomioistuimissa käsiteltävät asiat 

 
Kertomusvuonna hallintotuomioistuimiin saapui yhteensä 33 190 uutta lainkäyttöasiaa, mikä oli 
2 890 asiaa ja noin 8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010. Vuonna 2010 saapui yhteensä 36 080 
asiaa.2 
 
 

Hallintotuomioistuimiin vuosina 2005–2011 saapuneet lainkäyttöasiat 
        
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
        
Alueelliset hallinto-oikeudet 24 026 24 389 19 568 20 539 22 515 23 149 21 221 
Markkinaoikeus 608 418 425 587 603 691 511 
Vakuutusoikeus 10 903 10 177 7 087 7 117 7 736 7 557 7 318 
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin 109 99 83 126 120 97 96 
Korkein hallinto-oikeus 3 931 3 793 3 891 4 298 4 379 4 586 4 044 
Yhteensä 39 577 38 876 31 054 32 667 35 353 36 080 33 190 

                                                 
2 Ks. myös liitteet 2 ja 3. 
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Kuva 2. Hallintotuomioistuimiin vuosina 2005–2011 saapuneet lainkäyttöasiat. 
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Kuva 3. Hallintotuomioistuimiin vuonna 2011 saapuneet ja ratkaistut asiat sekä 31.12.2011 vireillä olevat asiat. 



  19  

5.1.1 Alueelliset hallinto-oikeudet 

 
Vuonna 2011 alueellisiin hallinto-oikeuksiin (ml. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) saapui yh-
teensä 21 317 lainkäyttöasiaa (2010 / 23 149 asiaa ja 2009 / 22 515 asiaa), mikä oli noin 8 prosent-
tia vähemmän kuin vuonna 2010.3 
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Kuva 4. Alueellisiin hallinto-oikeuksiin (ml. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) vuonna 2011 saapuneet lain-
käyttöasiat pääasiaryhmittäin. 
 
 
Alueelliset hallinto-oikeudet (ml. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) ratkaisivat yhteensä 21 948 
asiaa eli noin 4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna (22 853). Vireillä olevien asioiden 
määrä vuoden lopussa oli 12 982, kun se edellisen vuoden lopussa oli 13 640 asiaa. 
 
Saapuneiden ulkomaalaisasioiden määrä väheni 14 prosentilla edellisestä vuodesta. Veroasiat ja 
muut asiat vähenivät 17 prosentilla. Kunnalliseen itsehallintoon kuuluvien asioiden määrä väheni 16 
prosentilla sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat asiat viidellä prosentilla. Saapuvien asioiden 
määrät vähenivät myös valtio-oikeudessa ja yleishallinnossa, mutta kasvoivat rakennusasioissa yh-
dellä prosentilla ja ympäristöasioissa viidellä prosentilla. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuoltoasiat ovat suurin asiaryhmä. Vuoden 2011 talousarviossa ennakoitiin 
taloudellisen taantuman lisäävän hallintotuomioistuimissa sosiaali- ja terveydenhuollon asioita. Ta-
loudellinen taantuma ei vielä kertomusvuonna vaikuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiamääriin 
ja näitä asioita saapui ennakoitua vähemmän. Kertomusvuonna alueellisiin hallinto-oikeuksiin (ml. 
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) saapui 5 997 sosiaali- ja terveydenhuollon asiaa, kun edellisenä 
                                                 
3 Alueellisiin hallinto-oikeuksiin saapuneet lainkäyttöasiat pääasiaryhmittäin 2009–2011. Liite 4. 
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vuonna vastaava luku oli 6 314. Toimeentulotuen myöntämistä koskevia asioita saapui 856 asiaa 
(edellisenä vuonna 934). Korkeimpaan hallinto-oikeuteen sosiaali- ja terveyshuollon asioita saapui 
kertomusvuonna yhteensä 715 asiaa (edellisenä vuonna 945). Toimeentulotuen myöntämistä koske-
via asioita saapui 132 asiaa, kun määrä edellisenä vuonna oli 179. 
 
Lastensuojeluasioita saapui vuonna 2011 alueellisiin hallinto-oikeuksiin (ml. Ahvenanmaan hallin-
totuomioistuin) 1 389 asiaa, edellisenä vuonna määrä oli 1 614 asiaa. Hallinto-oikeuksiin saapuneis-
ta lastensuojeluasioista suurimman ryhmän muodostivat huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamis-
ta koskevat asiat, joita oli yli puolet lastensuojeluasioista. Kiireellistä sijoitusta ja sen jatkamista 
koskevat asiat muodostivat kertomusvuonna kuten edellisenäkin vuonna noin neljänneksen lasten-
suojeluasioista. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui kertomusvuonna 268 lastensuojeluasiaa, 
edellisenä vuonna 414 asiaa. Saapuneista lastensuojeluasioista kaksi kolmasosaa koski huostaanot-
toa ja sijaishuoltoon sijoittamista. Lastensuojelulakia muutettiin 1.3.2010 siten, että sosiaalityönte-
kijän tekemistä kiireellistä sijoitusta ja sen jatkamista koskevista asioista ei voi valittaa enää kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen saakka. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltiin kertomusvuonna 
vielä kiireellistä sijoitusta koskevia asioita lainmuutosta edeltävältä ajalta. 
 
Veroasioita alueellisiin hallinto-oikeuksiin (ml. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) saapui vuonna 
2011 yhteensä 3 970 asiaa (edellisenä vuonna 4 566). Yksittäisistä asiaryhmistä veroasiat olivat 
edellisen vuoden tapaan toiseksi suurin asiaryhmä. Suuria ryhmiä olivat tuloverotusta ja arvon-
lisäveroa koskevat asiat. Autoveroasioiden ja väylämaksujen määrät vähenivät ja niiden ruuhkat on 
saatu tehokkaalla tuomioistuintoiminnalla enimmäkseen purettua. Euroopan unionin tuomioistui-
men antamat ratkaisut ovat vaikuttaneet hallintotuomioistuimissa käsiteltäviksi tulevien asioiden 
määrään ja laatuun. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui kertomusvuonna 633 veroasiaa. 
 
Vaikka veroasioiden määrä on vähentynyt, verotusta koskevien asioiden käsittelyyn on voitava va-
rata resursseja. Veroasiat ovat monimutkaistuneet, harmaan talouden sektorilla tulee vireille uusia 
asioita ja verotuksella on suuri taloudellinen merkitys. 
 
Ulkomaalaisasioita saapui kertomusvuonna kaikkiin alueellisiin hallinto-oikeuksiin (ml. Ahvenan-
maan hallintotuomioistuin) yhteensä 2 877. Ulkomaalaisasioiden määrä lisääntyi lähes 30 prosentil-
la kaikissa muissa paitsi Helsingin hallinto-oikeudessa. Ulkomaalaisasioissa suurin ryhmä on turva-
paikkavalitukset, joiden käsittely on keskitetty Helsingin hallinto-oikeuteen. Näitä asioita saapui 
kertomusvuonna 1 027 (edellisenä vuonna 1 654 asiaa). 
 
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen ulkomaalaisasioita saapui 40 prosenttia aiempaa enemmän, eli 957 
(edellisenä vuonna 694). Turvapaikkavalituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui 611 (edelli-
senä vuonna 424). 
 
Ulkomaalaisasioiden käsittelyä hallinto-oikeuksissa on tehostettu. Eduskuntakin on pitänyt tärkeä-
nä, että ulkomaalaisasioiden käsittelyyn kohdennetaan lisämäärärahoja. Myös Valtiontalouden tar-
kastusvirasto on kiinnittänyt huomiota siihen, että turvapaikkaprosessin kesto heijastuu turvapaik-
kamenettelyn kokonaiskustannuksiin ja että turvapaikkamenettelyn kokonaiskustannuksia voidaan 
vähentää tehokkaimmin vaikuttamalla turvapaikkaprosessin sujuvuuteen ja kestoon. Maahanmuut-
toviraston ohella myös Helsingin hallinto-oikeudelle, johon turvapaikka-asiat on keskitetty, tulee 
varata turvapaikkavalitusten käsittelyyn riittävät resurssit. 
 
Ympäristöasioita kuten ympäristölupia, vesitaloutta ja luonnonsuojelua koskevia asioita saapui ker-
tomusvuonna alueellisiin hallinto-oikeuksiin (ml. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) yhteensä 
1 150 asiaa eli noin 5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (1 094). Kuitenkin ympäristöasi-
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oita ratkaistiin enemmän kuin asioita tuli vireille. Merkittävä asema ympäristöasioiden käsittelemi-
sessä on Vaasan hallinto-oikeudella, jonne suurin osa ympäristöä ja vesiasioita koskevista lupa-
asioista on keskitetty. 
 
Kaava-asioita alueellisiin hallinto-oikeuksiin (ml. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) saapui ker-
tomusvuonna 390 eli edellistä vuotta enemmän (336). Yleiskaavavalitusten määrä lisääntyi, vuonna 
2011 vireille tuli 176 asiaa ja edellisenä vuonna 127. Asiamäärien kasvusta huolimatta kaavavali-
tusten keskimääräinen käsittelyaika lyheni alueellisissa hallinto-oikeuksissa 9,7 kuukauteen edelli-
sen vuoden 11,5 kuukaudesta. 
 
Ampuma-aseasioita koskevia valituksia saapui kertomusvuonna alueellisiin hallinto-oikeuksiin (pl. 
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) 477. Saapuneiden ampuma-aseasioiden määrä laski edellisestä 
vuoden 549 asiasta. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui 68 ampuma-aseasiaa (edellisenä vuon-
na 72). Alueelliset hallinto-oikeudet ratkaisivat ampuma-aseasioita enemmän kuin asioita tuli ker-
tomusvuonna vireille. Lainmuutoksella ampuma-aseiden lupaehtoja on tiukennettu ja täsmennetty, 
millä voi olla vaikutusta valitusten määrään. 
 
Virkamiesasioita alueellisiin hallinto-oikeuksiin saapui kertomusvuonna 391. Kunnallisia ja evan-
kelis-luterilaisen kirkon virkamiehiä koskevista asioista valitetaan alueellisiin hallinto-oikeuksiin. 
Valtion virkamiehiä koskevista asioista valitetaan virkamieslautakuntaan, josta toistaiseksi valite-
taan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Alueellisiin hallinto-oikeuksiin saapuneista virka-
miesasioista 266 koski kunnallisia ja 18 kirkollisia virkamiehiä. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
saapui alueellisista hallinto-oikeuksista kunnallisia virkamiehiä koskevia asioita 107 ja kirkollisia 
virkamiehiä koskevia asioita 9 sekä valtion virkamiehiä koskevia asioita virkamieslautakunnasta 93. 
 
Hallituksen esityksessä 61/2011 vp ehdotetaan muutettavaksi valtion virkamieslakia siten, että val-
tion virkamieslain yleinen valituskielto kumottaisiin. Virkamieslautakunta lakkautettaisiin ja sille 
kuuluvat asiat siirrettäisiin hallinto-oikeuksien käsiteltäviksi. Mikäli ehdotetut muutokset toteutu-
vat, hallinto-oikeuksiin on tulossa lisää asioita ja tämä edellyttää varautumista sekä toimintaedelly-
tyksien turvaamista. 
 
Suulliset käsittelyt, katselmukset ja tarkastukset 
 
Vuonna 2011 hallinto-oikeudet toimittivat 553 suullista käsittelyä (edellisenä vuonna 534) ja 95 
katselmusta (edellisenä vuonna 81). Vaasan hallinto-oikeus toimitti lisäksi 6 vesi- ja ympäristöasi-
oihin liittyvää tarkastusta. 
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5.1.2 Markkinaoikeus 

 
Markkinaoikeuteen saapui kertomusvuonna 511 uutta lainkäyttöasiaa eli 180 asiaa vähemmän kuin 
edellisvuonna. Vähennystä ilmeni erityisesti hankinta-asioita koskevien valitusten määrässä.4 
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Kuva 5. Markkinaoikeuteen vuonna 2011 saapuneet lainkäyttöasiat pääasiaryhmittäin. 
 
 
Asiamäärien vaihtelulle ja vähentymiselle on vaikea nimetä yksittäistä syytä eikä näin ollen myös-
kään tilanteen pysyvyydestä voi vielä tehdä arviota. Mahdollisesti hankintaosaaminen on saattanut 
lisääntyä muun ohella kouluttautumisen sekä hankintarenkaiden ja muiden yhteishankintajärjestely-
jen myötä. Myös kesällä 2010 voimaan tulleella hankintalailla ja erityisesti sen sisältämällä hankin-
taoikaisumenettelyllä, jossa hankintayksikkö voi itse oikaista mahdollisesti virheellisen hankinta-
päätöksensä, voi olla jonkin verran vaikutusta asiaan. Toisaalta kyseisen lain monimutkaisuudesta 
johtuen markkinaoikeuteen saatettujen kysymysten vaikeusaste on selkeästi noussut. 
 
Kertomusvuonna markkinaoikeus järjesti suullisen valmisteluistunnon sekä suullisen käsittelyn lä-
hes kaikissa kilpailu- ja markkinaoikeudellisissa asioissa. 
 

5.1.3 Vakuutusoikeus 

 
Vakuutusoikeuteen saapui kertomusvuonna 7 318 asiaa, mikä oli 3 prosenttia vähemmän kuin edel-
lisenä vuonna. Vakuutusoikeuden suurimmat asiaryhmät olivat työeläkeasiat, kansaneläkeasiat, 
työtapaturma-asiat, sairausvakuutuslain mukaiset asiat ja työttömyysturva-asiat. Taloudellinen 
                                                 
4 Markkinaoikeuteen saapuneet lainkäyttöasiat pääasiaryhmittäin 2009–2011. Liite 4 
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taantuma ei ole näkynyt odotetulla tavalla vakuutusoikeuteen saapuneiden asioiden määrissä. Työ-
eläkeasioiden osalta on myös huomattavissa, että niin sanotut suuret ikäluokat ovat siirtyneet tai 
ovat siirtymässä työelämästä vanhuuseläkkeelle. Myöskään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakun-
ta ei ole purkanut omaa ruuhkautumistaan siinä määrin, että se vielä näkyisi vakuutusoikeuteen saa-
puvien asioiden määrissä.5 
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Kuva 6. Vakuutusoikeuteen vuonna 2011 saapuneet lainkäyttöasiat pääasiaryhmittäin. 
 

Vakuutusoikeudessa käsitellään valitusasioita, poistohakemuksia ja valituksia muutoksenhakulauta-
kunnan antamiin poistopäätöksiin. Asioiden käsittely vakuutusoikeudessa on pääsääntöisesti kirjal-
lista. Suullisia käsittelyjä vakuutusoikeudessa järjestettiin kertomusvuonna kaksi kuten edellisenä-
kin vuonna. Lisäksi vakuutusoikeudessa järjestettiin vuonna 2011 kolme vahvennettua istuntoa ja 
yksi täysistunto. Vakuutusoikeuden ratkaisemista valitusasioista 13,8 prosentissa muutettiin alem-
man asteen päätöstä. Päätöksen poistamista tarkoittavia hakemuksia ratkaistiin 139. Niistä hyväk-
syttiin 15,1 prosenttia. Poistovalituksia ratkaistiin 109, joissa 6,4 prosentissa muutettiin alemman 
asteen päätöstä. Muita hakemuksia ratkaistiin 9, ja niistä hyväksyttiin 33,3 prosenttia. Muutoksen-
hakemus jätettiin tutkimatta 3,4 prosentissa ratkaistuista asioista. 

                                                 
5 Vakuutusoikeuteen saapuneet lainkäyttöasiat pääasiaryhmittäin 2009–2011. Liite 5. 
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5.1.4 Korkein hallinto-oikeus 

 
Vuosia jatkunut saapuneiden asioiden määrän kasvu taittui kertomusvuonna, sillä vuonna 2011 kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen saapui 4 044 asiaa, mikä on muutamia satoja vähemmän kuin edellisi-
nä vuosina.6 
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Kuva 7. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen vuonna 2011 saapuneet lainkäyttöasiat pääasiaryhmittäin. 
 
 
 

                                                 
6 Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneet lainkäyttöasiat pääasiaryhmittäin 2009–2011. Liite 5 
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Kuva 8. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneet lainkäyttöasiat viranomaisittain vuosina 2008–2011. 

 
 
Vuonna 2011 tuli vireille selvästi aiempaa vähemmän veroasioita, eli 68 prosenttia vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Veroasioiden määrän lasku johtuu pitkälti siitä, että vuosina 2008–2010 kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen saapui vuosittain muutamia satoja purkuhakemuksia väylämaksuja 
koskevista päätöksistä. Myös autoverotusta koskevat valitukset ovat vähentyneet. Samoin sosiaali- 
ja terveydenhuoltoasioita sekä maankäyttö- ja rakennusasioita sekä ympäristöasioita saapui vä-
hemmän. 
 
Ulkomaalaisasioita saapui selvästi aiempia vuosia enemmän, lähes ennakoitu 1 000 asiaa. Määrä on 
yli kaksinkertaistunut kahden vuoden takaisesta ja edellisestäkin vuodesta kasvua on 38 prosenttia. 
Myös virkamiesasioiden määrä kasvoi. 
 
Ensimmäistä kertaa vireille tuli enemmän valituslupa-asioita kuin valitusasioita. Valitusasioita saa-
pui 1 913 (47,3 prosenttia) ja valituslupahakemuksia 1 930 (47,7 prosenttia). Ulkomaalaisasioissa 
on haettava valituslupaa, joten ulkomaalaisasioiden kasvu suhteessa muihin asioihin näkyy myös 
valituslupa-asioiden suhteellisen osuuden nousuna. Samoin esimerkiksi maankäyttö- ja rakennus-
lain muutokset valitusluvan laajentamisesta näkyvät korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kuten ai-
kaisemminkin, saapuneista asioista suurin osa on valituksia tai valituslupahakemuksia alueellisten 
hallinto-oikeuksien päätöksistä. 
 
Ratkaistuista asioista asiaratkaisu annettiin 2 062 asiassa, eli 48,8 prosentissa. Valituslupa-asioita 
ratkaistiin 1 802 (42,7 prosenttia) ja ylimääräisiä muutoksenhakuja oli 302 (7,1 prosenttia).  
 
Korkein hallinto-oikeus toimitti kertomusvuonna neljässä asiassa katselmuksen ja yhdeksässä asias-
sa suullisen käsittelyn. Kymmenessä asiassa lähetettiin ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomiois-
tuimelle. 
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5.2 Hallintotuomioistuinten päätösten julkaiseminen ja tiedon saatavuus 

 
Avoimuus on osa nykyaikaista oikeudenhoitoa. Hallintotuomioistuimissa on lisätty paitsi päätösten 
julkaisemista Finlex-tietokannassa myös päätöksistä tiedottamista. Tiedottamisessa on olennaista 
tiedon välittäminen kansalaisia yleisesti koskevista ja kiinnostavista ratkaisuista, vaikkei niillä oli-
sikaan päiväkohtaista uutisarvoa. Hallintotuomioistuinten tiedottamisessa on perinteisesti korostettu 
tasapuolisuuta ja hallintolainkäytön oikeusturvatehtävää. 
 
Hallintotuomioistuinten päätöksillä on ohjaava vaikutus hallintoviranomaisten päätöksenteossa. 
Vaikka korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut eivät ole oikeudellisesti sitovia, käytännössä kui-
tenkin ratkaisuilla on suuri merkitys hallintotuomioistuinten ja viranomaisten ratkaisukäytännössä. 
 
Hallintotuomioistuinten päätösten julkaiseminen saattaa vähentää oikaisuvaatimuksia ja valituksia, 
kun on tiedossa, miten samanlainen asia on jo ratkaistu hallintotuomioistuimessa. Alueellisten hal-
linto-oikeuksien päätösten julkaisemisen merkitys korostuu erityisesti silloin, kun on kysymys asi-
asta, jossa muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen on rajoitettu valituskiellolla. Päätösten 
julkaisemisella hallintotuomioistuimen päätös saatetaan muidenkin kuin asianosaisten ja valituksen 
kohteena olevan päätöksen tehneen viranomaisen saataville. Sekä tutkijat että media ovat entistä 
kiinnostuneempia hallintotuomioistuinten ratkaisuista. 
 
Kiinnostuksen lisääntyminen näkyy muun ohessa siinä, että päätöksiä ja muita asiakirjoja koskevat 
tietopalvelupyynnöt ovat selvästi lisääntyneet. Myös tutkijat, erityisesti jatko-opintoja tekevät, ovat 
aiempaa aktiivisemmin pyytäneet tutkimuslupia tutustuakseen hallintotuomioistuimissa käsiteltävi-
en asioiden asiakirja-aineistoon. 
 
Hallintotuomioistuimet julkaisevat päätöksiään internetissä Finlex- ja Edilex-säädöstietopankeissa 
ja lisäksi omilla kotisivuillaan sekä antavat merkittävimmistä päätöksistä lehdistötiedotteita. 
 
Kertomusvuonna 2011 alueelliset hallinto-oikeudet julkaisivat Finlexissä aikaisempaa enemmän 
ratkaisulyhennelmiä, yhteensä 156 eli 0,7 prosenttia ratkaistuista asioista. Hallinto-oikeuksissa Fin-
lex-päätösten lisääminen oli kertomusvuoden tavoitteena ja tähän päämäärään päästiin. 
 
Lisäksi hallinto-oikeuksissa on myös muita tapoja tiedottaa ratkaisuistaan. Kuopion hallinto-oikeus 
toimittaa viikoittain paikallisille tiedotusvälineille listan julkisissa asiaryhmissä vireille tulleista 
asioista ja Vaasan hallinto-oikeus toimittaa viikoittain listan ratkaistuista asioista. 
 
Markkinaoikeus julkaisee Finlexissä ja kotisivuillaan pääsääntöisesti kaikki asiaratkaisun sisältävät 
päätöksensä. Kertomusvuonna julkaistiin 415 ratkaisua.  

Vakuutusoikeus julkaisi vuonna 2011 Finlexissä 27 päätöstä eli 0,4 prosenttia ratkaistuista asioista. 
Julkaistujen päätösten määrä lisääntyi hieman edellisestä vuodesta. Vakuutusoikeus pyrkii julkai-
semaan sellaisia tapauksia, joilla on periaatteellista merkitystä sosiaalivakuutusta koskevien asioi-
den ratkaisemisessa. Yksittäisiä tapauksia, joissa ratkaisu perustuu yksilölliseen harkintaan, vakuu-
tusoikeus ei ole nähnyt tarpeelliseksi julkaista. 

Korkein hallinto-oikeus on koko toimintansa ajan julkaissut periaatteellisesti merkittävimmät rat-
kaisut vuosikirjassaan. Vuosikirjaan valitaan päätökset, joilla on merkitystä lain soveltamiselle 
muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä. Lisäksi korkein hallinto-
oikeus julkaisee lyhyitä ratkaisuselosteita. Mainitut päätökset julkaistaan myös Finlexissä ja 
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Edilexissä Vuonna 2011 korkein hallinto-oikeus antoi 120 vuosikirjaratkaisua eli edellisvuotta 
enemmän. Lisäksi korkein hallinto-oikeus julkaisi kotisivuillaan 52 lyhyttä ratkaisuselostetta. 
 

6. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 

6.1 Hallintotuomioistuinten toiminnan tehokkuus 

6.1.1 Toimintamäärärahat ja toimintamenot 

 
Valtion talousarviossa ja lisätalousarvioissa vuodelle 2011 oikeusministeriön määrärahojen koko-
naismäärä oli 845 362 000 euroa, mikä vastasi 1,64 prosenttia valtion talousarvion kaikkien hallin-
nonalojen määrärahojen kokonaismäärästä (51 416 571 000 euroa). 
 
Tuomioistuinlaitoksen määrärahojen osuus oli 258 129 000 euroa eli 30,53 prosenttia oikeusminis-
teriön hallinnonalan määrärahoista. Hallintotuomioistuimille kohdennettujen määrärahojen koko-
naismäärä oli 53 698 000 eli 20,8 prosenttia tuomioistuinlaitoksen määrärahoista ja vain noin 6,4 
prosenttia oikeusministeriön hallinnonalan määrärahoista sekä ainoastaan 0,104 prosenttia valtion 
talousarvioesityksen määrärahojen kokonaismäärästä. Osuus on erittäin pieni verrattuna siihen, mi-
kä merkitys hallintotuomioistuimilla on oikeusturvan toteuttamisessa. 
 
 
 

Hallintotuomioistuinten toteutuneet toimintamenot 2010 ja 2011 (1 000 €)  
      

  

Toteutuneet 
toimintamenot 

2010 

Toteutuneet 
toimintamenot 

2011 

Muutos 
edelliseen 
vuoteen 

Arvioitu  
käyttö 
talous- 

arviossa 
2011 

Vrt. tulos-
sop. 

tavoit. 
Alueelliset hallinto-oikeudet 32 746    32 638   0,0 % 33 150  1,0 % 
Markkinaoikeus   2 190    2 197   0,0 %   2 400  2,0 % 
Vakuutusoikeus   7 548   7 502 -1,0 %   8 150 -3,0 % 
Korkein hallinto-oikeus   9 858 10 073  2,0 % 10 340 -3,0 % 
Yhteensä 52 342 52 410   0,0 % 54 040 -0,1 % 
 
 
Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen toimintamenot sisältyvät Ahvenanmaan käräjäoikeuden toi-
mintamenoihin. 
 
Hallintotuomioistuinten toimitilojen vuokrat muodostavat henkilöstömenojen jälkeen suurimman 
yksittäisen menoerän. Toimitilojen vuokrat sisältyvät tuomioistuinten toimintamenoihin. Vuokraso-
pimukset on tehty oikeusministeriön ja eri vuokranantajien välillä. Vuonna 2011 hallintotuomiois-
tuinten toimitilavuokrat olivat yhteensä 5 063 000 euroa. Toimitilavuokrien osuus toimintamenoista 
oli noin 10 prosenttia kuten edellisenäkin vuonna.7 

                                                 
7 Hallintotuomioistuinten toimintamenojen kehitys 2006–2011. Liite 10. 
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6.1.2 Määrälliset tavoitteet ja niiden toteutuminen8 

 
Hallintotuomioistuimille (pl. Ahvenanmaan hallintot uomioistuin) asetetut tavoitteet 
ratkaistavien asioiden määrästä ja toteutuneet ratkaistujen asioiden määrät 2011 

  Tavoite Toteutunut Ero 
Alueelliset hallinto-oikeudet 22 740 21 948 -891 
Markkinaoikeus 600 610 10 
Vakuutusoikeus 8 000 7 210 -790 
Korkein hallinto-oikeus 4 300 4 225 -75 
 
Kertomusvuonna hallintotuomioistuimet ratkaisivat yhteensä 33 993 asiaa. Alueelliset hallinto-
oikeudet, vakuutusoikeus ja korkein hallinto-oikeus saavuttivat ennalta asettamansa tulostavoitteet, 
joskin tulosneuvotteluissa yhdessä ministeriön kanssa käydyissä keskusteluissa neuvoteltuja mää-
rällisiä tavoitteita ei kaikissa hallintotuomioistuimissa aivan saavutettu. Markkinaoikeus ylitti jon-
kin verran asetetut tavoitteet. 
 
Tulostavoitteita asetettaessa ei ole tarkkaa tietoa tulevana vuonna asianomaiseen tuomioistuimeen 
saapuvien asioiden laadussa eikä määrässä tapahtuvista muutoksista. Lainsäädännössä ja toisaalta 
hallinnon ratkaisutoiminnassa sekä hallintotuomioistuimissa samoin kuin unionin tuomioistuimessa 
saatetaan tehdä linjauksia, jotka kertautuvat tuhansiin hallintopäätöksiin, mikä heijastuu muutok-
senhakujen määrään. Saapuneiden asioiden lukumäärän lisäksi tavoitteiden saavuttamiseen vaikut-
taa asioiden laajuus sekä niihin sisältyvien oikeusriitojen sisältö ja suullisten käsittelyjen määrä. 
 

6.1.3 Käsittely- ja vireilläoloajat 

 
Tuomioistuinten toiminnan vaikuttavuuden kannalta keskeistä on, että oikeusturvaa voidaan antaa 
kohtuullisessa ajassa. Hallintotuomioistuimissa käsiteltävien asioiden joutuisalla käsittelyllä on suu-
ri merkitys niin asianosaiselle kuin myös julkiselle hallinnolle ja elinkeinoelämälle. 
 
Ratkaistujen asioiden käsittelyajat 
 
Ratkaistujen asioiden käsittelyaika lasketaan oikeusministeriön tilastoissa asian saapumisesta hallin-
totuomioistuimeen. Järjestelmä ei vielä mahdollista asioiden käsittelyn tilastointia asian koko elin-
kaaren ajalta. Käsittelyajan kohtuullisuutta koskevaa tarkastelua ei kuitenkaan Euroopan ihmisoike-
ustuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan voida rajata vain yhteen prosessin vaiheeseen, vaan 
lisäksi edellytetään, ettei oikeudenkäynti useassa asteessa muodostu kokonaiskestoltaan liian pit-
käksi. 
 
Kokonaiskäsittelyajan seurannan parantamiseksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja Helsingin 
hallinto-oikeudessa on asianhallintaa kertomusvuonna muutettu siten, että se näyttää asian koko-
naiskäsittelyajan viranomaispäätöksestä lukien (ks. logistiikkaprojekti kohta 4.3.2). 
 
Vuoden 2011 talousarvioesityksen mukaan hallinto-oikeuksissa tavoitteena oli lyhentää käsittelyai-
koja ja vähentää erityisesti yli 12 kuukautta vireillä olevien asioiden määrää. Tavoitteena oli myös 
supistaa alueellisten hallinto-oikeuksien väliset erot keskimääräisen käsittelyajan osalta alle kol-

                                                 
8 Hallintotuomioistuinten tuloksellisuus 2011. Liitteet 9 A – 9 F 
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meen kuukauteen. Erot ovat supistuneet vuoden 2005 lähtötason 5,4 kuukaudesta 4,8 kuukauteen 
vuonna 2010. 
 
Kertomusvuonna alueellisten hallinto-oikeuksien pisimmän (10,7 kuukautta) ja lyhimmän (5,0 kuu-
kautta) keskimääräisen käsittelyajan ero oli vielä 5,7 kuukautta, joten asetettua alle kolmen kuukau-
den tavoitetta ei saavutettu. Keskimääräisen käsittelyajan ero kasvoi kuukaudella edellisestä vuo-
desta. Myös pääasiaryhmittäiset käsittelyaikaerot alueellisissa hallinto-oikeuksissa vaihtelivat edel-
leen.9 
 
Tulosneuvotteluissa alueellisten hallinto-oikeuksien (pl. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) kes-
kimääräistä käsittelyaikaa koskevaksi tavoitteeksi asetettu 7,8 kuukautta saavutettiin. Keskimääräi-
nen käsittelyaika piteni edellisen vuoden 7,3 kuukaudesta 7,8 kuukauteen. 
 
 

Vuosina 2005–2011 ratkaistujen asioiden keskimääräiset käsittelyajat (kuukausia) 
        
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Alueelliset hallinto-oikeudet 8,4 8,3 9,3 9,2 7,8 7,3 7,8 
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin 3,4 5,1 5,7 3,7 5,4 6,5 7,3 
Markkinaoikeus 6,2 13,5 14,1 14,1 10,0 8,7 8,3 
Vakuutusoikeus 14,0 14,5 15,0 13,6 10,9 10,8 11,5 
Korkein hallinto-oikeus 10,6 10,3 9,8 9,9 10,2 11,1 12,2 
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Kuva 9. Vuosina 2005–2011 ratkaistujen lainkäyttöasioiden keskimääräiset käsittelyajat (kuukausina). 

 
 
Asioista noin 42 prosenttia ratkaistiin alle kuudessa kuukaudessa, noin 77 prosenttia alle 12 kuu-
kaudessa (6–12 kuukaudessa noin 35 prosenttia) ja 19 prosenttia viipyi hallinto-oikeudessa yli vuo-
den. Pääasiaryhmittäiset keskimääräiset käsittelyaikaerot vaihtelivat melko suuresti. Pääasiaryhmis-

                                                 
9 Vuosina 2009–2011 alueellisissa hallinto-oikeuksissa (pl. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) ratkaistujen asioiden 
käsittelyajat kuukausina pääasiaryhmittäin. Liite 6. 
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tä pisimpiä keskimääräisiä käsittelyaikoja oli valituksilla, jotka koskivat itsehallintoa, veroasioita, 
rakentamista ja ympäristöä. Niissä käsittelyaika oli 9,4–12,1 kuukautta.10 
 
Markkinaoikeudessa asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli kertomusvuonna 8,3 kuukautta, kun 
se edellisenä vuonna oli 8,7 kuukautta. Tavoitteeksi asetettua 8 kuukauden käsittelyaikaa ei aivan 
saavutettu. 
 
Vakuutusoikeuden keskimääräinen käsittelyaika piteni hieman edellisestä vuodesta. Se oli kerto-
musvuonna 11,5 kuukautta. Vakuutusoikeus ratkaisi asioista noin 10,4 prosenttia alle kuudessa 
kuukaudessa ja alle vuodessa noin 63,5 prosenttia (6–12 kuukaudessa 53,1 prosenttia). Lyhyin kä-
sittelyaika oli kuntoutusasioissa, joita ratkaistiin keskimäärin 7,2 kuukaudessa. Pisimmät käsittely-
ajat olivat palkkaturva-asioissa (16,8 kuukautta) ja rikosvahinkoasioissa (14,8 kuukautta). 
 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa keskimääräinen käsittelyaika nousi 11,1 kuukaudesta 12,2 kuu-
kauteen.11 Käsittelyaikatavoitetta 9,5 kuukautta ei saavutettu. Käsittelyajat vaihtelevat asian proses-
suaalisen laadun mukaan. Valitusasioissa käsittelyaika oli 13,7 kuukautta ja valituslupa-asioissa 
10,7 kuukautta. Ripeimmin käsiteltiin mielenterveysasiat, joissa käsittelyaika jäi 3,1 kuukauteen. 
Myös toimeentulotukiasiat, vankeinhoitoasiat ja vaaliasiat käsiteltiin selvästi keskimääräistä jou-
tuisammin. Ulkomaalais- ja sosiaali- ja terveydenhoitoasioissa, joissa on käytössä valituslupajärjes-
telmä, käsittelyajat ovat keskimääräistä lyhyemmät. Pisimmät käsittelyajat ovat ympäristöasioissa, 
joista suurin osa ratkaistaan kokoonpanossa, johon normaalin viiden lainoppineen tuomarin lisäksi 
kuuluu kaksi ympäristöalan asiantuntijajäsentä.12 
 
Ratkaisukokoonpanojen keventäminen 
 
Yhtenä keinona käsittelyaikojen lyhentämiseen hallintotuomioistuimissa on nähty ratkaisukokoon-
panojen keventäminen. Alueellisissa hallinto-oikeuksissa ryhdyttiin käyttämään kevennettyjä rat-
kaisukokoonpanoja vuoden 2007 alusta, kun niiden käytön mahdollistava lainmuutos tuli voimaan. 
Kertomusvuonna ratkaistiin yhden jäsenen kokoonpanossa noin 21 prosenttia asioista (22 prosenttia 
vuonna 2010) ja kahden jäsenen kokoonpanossa noin 31 prosenttia asioista (31 prosenttia vuonna 
2010). Neljässä alueellisessa hallinto-oikeudessa ratkaistiin yli puolet asioista yhden tai kahden jä-
senen kokoonpanossa. Vaasan hallinto-oikeudessa ympäristö- ja vesiasioiden kevennetyssä ko-
koonpanossa (1–3 jäsentä) käsiteltiin noin 50 prosenttia asioista. Ahvenanmaan hallintotuomiois-
tuimen tiedot eivät sisälly edellisiin lukuihin. 
 
Hallinto-oikeuksien mukaan kevennetyt kokoonpanot ovat lisänneet toiminnallista tuloksellisuutta 
ja lyhentäneet käsittelyaikoja. Toisaalta soveltamisongelmia saattaa aiheutua siitä, voiko kevennet-
tyä kokoonpanoa tosiasiassa käyttää. Kevennettyjen kokoonpanojen käyttö voi toisaalta johtaa oi-
keuskäytännön yhtenäisyyden heikkenemiseen, mikä puolestaan voi lisätä valitusten määrää kor-
keimpaan hallinto-oikeuteen. 
 
Myös markkinaoikeudessa on vuoden 2010 kesäkuun alusta lukien ollut mahdollista ratkaista tietty-
jä asioita yhden lainoppineen jäsenen kokoonpanossa. Vakuutusoikeuden toiminnan kehittämistä 
koskevassa hallituksen esityksessä (HE 281/2010 vp) ehdotetaan myös vakuutusoikeuden ratkaisu-
kokoonpanojen keventämistä ja mahdollisuutta lainkäyttöasioiden ratkaisemiseen ilman muodollista 
istuntoa. Hanke kuitenkin raukesi, mutta on sisällytetty uuteen hallitusohjelmaan. 
 
                                                 
10 Alueellisissa hallinto-oikeuksissa ratkaistujen lainkäyttöasioiden ikärakenne 2009–2011. Liite 6 
11 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 2009–2011 ratkaistujen lainkäyttöasioiden käsittelyajat pääasiaryhmittäin. Liite 7 
12 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistujen lainkäyttöasioiden ikärakenne 2009–2011. Liite 7 



  31  

Vireilläoloajat 
 
Vireilläoloajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä asian käsittelyyn ja ratkaisuun yksittäisessä alueelli-
sessa hallinto-oikeudessa käytettyä aikaa. Hallinto-oikeuksien tavoitteena oli pienentää yli vuoden 
vireillä olevien asioiden osuutta siten, ettei kertomusvuoden päättyessä olisi vireillä enempää kuin 
1 000 yli 12 kuukautta vanhaa asiaa, kun niitä kertomusvuoden alkaessa oli 1 117. Pisimpään vireil-
lä olleet pääasiaryhmät olivat verot, ympäristö ja itsehallinto. Määrällistä tavoitetta ei saavutettu, 
mutta vuoden vireillä olevien asioiden määrä oli noin 8 prosenttia kaikista vireillä olevista asioista 
eli prosenttiosuus alitti vuoden 2011 talousarviossa asetetun alle 10 prosentin tavoitteen.13 
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Kuva 10. Vireillä olevien lainkäyttöasioiden ikärakenne 31.12.2011 hallinto-oikeuksittain. 

 
 

                                                 
13 Lainkäyttöasioiden keskimääräiset vireilläoloajat alueellisissa hallinto-oikeuksissa (pl. Ahvenanmaan hallintotuomio-
istuin). Liite 8. 
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Kuva 11. Vireillä olevien lainkäyttöasioiden ikärakenne pääasiaryhmittäin alueellisissa hallinto-oikeuksissa (pl. 
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) 31.12.2011. 

Vakuutusoikeudessa yli 12 kuukautta vireillä olevien asioiden määrä nousi hieman. Niitä oli kerto-
musvuoden lopussa vireillä 685 asiaa (edellisenä vuonna 537 asiaa). Toisaalta yli 24 kuukautta van-
hojen asioiden määrä laski kertomusvuoden aikana. Lainkäyttöasioiden keskimääräinen vireilläolo-
aika oli 5,3 kuukautta (edellisenä vuonna 4,8 kuukautta). 
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Kuva 12. Vakuutusoikeudessa vireillä olevien lainkäyttöasioiden ikärakenne pääasiaryhmittäin 31.12.2011. 
 



  33  

 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa yli 12 kuukautta vireillä olevien asioiden määrä nousi hieman. 
Vireillä olevista asioista on 24,9 prosenttia ollut vireillä yli 12 kuukautta (1 077 asiaa). Edellisenä 
vuonna määrä oli 991 asiaa. 
 

6.2 Hallintotuomioistuinten toiminnan tuottavuus (ratkaistut asiat / henkilötyövuosi) 

 
Hallintotuomioistuinten toiminnan tuottavuutta on kuvattu suhdeluvulla ratkaistut asiat / henkilö-
työvuosi. Tämä mittari kuvaa keskimääräistä tilannetta. Se ei ota huomioon eroja eri asiaryhmien ja 
ratkaistujen asioiden vaativuuden välillä. 
 
Hallintotuomioistuimissa käsiteltävien asioiden kirjo on laaja, joten yksittäisen asian ratkaisemisen 
edellyttämä työmäärä ja vaativuustaso voivat olla hyvin erilaisia. Tuottavuuden kuvaamisessa käy-
tetty suhdeluku tuottavuustavoite on hallintotuomioistuinten ja oikeusministeriön välisissä vuotui-
sissa tulosneuvotteluissa käytetty keskeinen tulosmittari. Tavoitteet ovat laskennallisia ja ne on ase-
tettu ottaen huomioon tuomioistuinten työtilanteet ja muut toimintaedellytykset. Hallinto-
oikeuksissa käsitellään vuosittain noin 22 000 asiaa, joten kuvaajana käytettyä suhdelukua voidaan 
pitää tilastollisesti perusteltuna verrattaessa hallinto-oikeuksien toimintaa kokonaisuutena eri vuosi-
na. 
 
Tulosneuvotteluissa alueellisten hallinto-oikeuksien (pl. Ahvenanmaan hallinto-oikeus) keskimää-
räiseksi tuottavuustavoitteeksi vuodelle 2011 oli asetettu 51 ratkaisua per henkilötyövuosi. Hallinto-
oikeudet hieman alittivat tuottavuustavoitteen. Ratkaisujen määrä per henkilötyövuosi oli 49 (edel-
lisenä vuonna 50). Alueellisissa hallinto-oikeuksissa tuottavuutta kuvaavat tunnusluvut vaihtelivat 
28 ratkaisusta 60 ratkaisuun per henkilötyövuosi. Tuloksia vertailtaessa on otettava huomioon asia-
rakenteen erot eri hallinto-oikeuksissa. 
 
Korkein hallinto-oikeus saavutti lähes asetetun tavoitteen 43 ratkaisua per henkilötyövuosi, sillä sen 
tunnusluku oli 42 (edellisenä vuonna 43). Markkinaoikeus saavutti 21 ratkaisun tavoitteen (edelli-
senä vuonna 24). Vakuutusoikeus jäi hieman sille asetetusta tuottavuustavoitteesta, joka oli 73 rat-
kaisua per henkilötyövuosi. Vakuutusoikeuden tunnusluvuksi muodostui 67 (edellisenä vuonna 68). 
 

6.3 Hallintotuomioistuinten toiminnan taloudellisuus (toimintamenot / ratkaistut asiat, euroa) 

 
 
Hallintotuomioistuinten (pl. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) ratkaisujen hinta 
(euroa / ratkaistu asia) 

  
Toteutuma 

2008 
Toteutuma 

2009 
Toteutuma 

2010 
Toteutuma 

2011 

Tulossopi- 
mus 2011 

tavoite 

Vrt 
tulossop. 
tavoit. 

Hallinto-oikeudet 1 385 1 495 1 433 1 487 1 418 5 % 

Markkinaoikeus 2 983 3 273 3 188 3 601 3 584 0 % 

Vakuutusoikeus 770 1 013 1 006 1 041 969 7 % 

Korkein hallinto-oikeus 2 499 2 458 2 347 2 385 2 405 -1 % 

 
 
Korkein hallinto-oikeus alitti ja muut hallintotuomioistuimet ylittivät tavoitteeksi asetetun kustan-
nuksen per ratkaistu asia. Muissa hallintotuomioistuimissa kohonneet toimintamenot ovat vaikutta-
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neet suoraan toiminnan taloudellisuuteen eikä vireillä olleiden valitusten asiarakenne ole ollut omi-
aan helpottamaan tilannetta. 
 

6.4 Muutoksenhakualttius ja päätösten muuttuminen korkeimmassa hallinto-oikeudessa 

 
Muutoksenhakualttius ja päätösten muuttuminen ei yksistään anna luotettavaa kuvaa tuomioistui-
men työn laadusta. Alttius hakea muutosta ja päätöksen muuttuminen ylimmässä oikeusasteessa voi 
johtua ensi asteen tuomioistuimesta riippumattomasta syystä kuten siitä, että hallintolainkäytössä 
tyypillisesti uutta selvitystä voidaan esittää asian käsittelyn eri vaiheissa. Niin ikään asian taloudel-
liset intressit ja muu merkittävyys lisäävät pyrkimystä hakea joko jonkun asianosaisen tai viran-
omaisen toimesta muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Muutoksenhakualttiutta lisääviä teki-
jöitä ovat myös muutoksenhaun edullisuus, asianosaisten intressiristiriidat, oikeuskäytännön yhte-
näisyyden turvaamisen tarve sekä lainsäädännön ja oikeuskysymyksen tulkinnanvaraisuus. 
 
Alla olevasta kaaviosta ilmenee muutoksenhakualttius eli kuinka suureen osaan alueellisten hallin-
to-oikeuksien (ml. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) ja markkinaoikeuden päätöksistä haettiin 
muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta vuosina 2004–2011. Esimerkiksi vuonna 2011 noin 
16,1 prosenttiin alueellisten hallinto-oikeuksien päätöksistä haettiin muutosta. Koko tarkastelujak-
son prosenttiluvut ovat melko tasaiset, vaikka yksittäisen tuomioistuimen kohdalla voikin olla vaih-
teluja, jotka eivät tässä näy. Kaikkiaan luvut kuitenkin osoittavat, että hallinto-oikeudet ovat vakiin-
nuttaneet asemansa yleisinä alueellisina muutoksenhakutuomioistuimina ja niiden päätökset ovat 
varsin laadukkaita. 
 
Markkinaoikeuden osalta on huomattava, että markkinaoikeuden päätöksiin haetaan korkeimmalta 
hallinto-oikeudelta muutosta hallintolainkäyttöasioissa kuten kilpailunrajoitusasioissa, julkisia han-
kintoja koskevissa asioissa ja energiamarkkina-asioissa. Muissa asioissa muutosta haetaan kor-
keimmalta oikeudelta. 
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                        Kuva 13. Muutoksenhakualttius 2004–2011 (prosentteina). 
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Seuraavan sivun kaaviosta puolestaan ilmenee, kuinka monta prosenttia alueellisten hallinto-
oikeuksien (ml. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) ja markkinaoikeuden päätöksistä on muuttunut 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuosina 2002–2011. Alueellisten hallinto-oikeuksien tekemien 
päätösten lopputulosta muutetaan vuosittain noin 10 prosentissa asioista ja määrä on pysynyt suh-
teellisen vakiona vuosittain. Sen sijaan markkinaoikeuden päätösten muuttuminen korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa on vaihdellut. Luvuissa on huomioitu ne korkeimman hallinto-oikeuden päätök-
set, joissa lopputuloksena on ollut ”Päätöksen lopputulosta muutetaan”, ”Asia palautetaan” tai ”Ha-
kemus hyväksytään”. 
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                  Kuva 14. Valituksenalaisten päätösten muuttuminen 2004–2011. 

 

6.5 Laadunhallinta 

6.5.1 Hallintotuomioistuinten yhteinen laatutyö 

 
Vuonna 2006 käynnistettiin laatuprojekti hallintotuomioistuinten vuorovaikutuksen kehittämiseksi 
sekä lainkäytön laadullisten tavoitteiden määrittelyn ja arvioinnin kehittämiseksi. Tässä yhteydessä 
aloitettiin yhteisten toimintakertomusten laadinta. 
 
Hallintotuomioistuimiin kohdistuu jatkuvia paineita tuloksellisuuden parantamiseksi, kun toimin-
tamäärärahoja ja henkilöstöä supistetaan samalla kun lainsäädäntö monimutkaistuu ja kansainvälis-
tyy ja henkilökunta ikääntyy. Budjettikeskusteluissa hallintotuomioistuinten toimintaa arvioidaan 
lähes yksinomaan ratkaistujen asioiden määrillä tuottavuus- ja tuloksellisuuslukuja laskien. Kuiten-
kin laadukkaat päätökset ja joutuisa lainkäyttö ovat tuomioistuinten toiminnan ydin. Laadusta ei 
voida tinkiä tiukkojenkaan säästöpaineiden alla. 
 



  36  

Laatutyö ei ole uutta. Jo 1960-luvun lopulta alkaen korkeimmassa hallinto-oikeudessa on laadittu 
muistioita päätösten perustelujen kehittämisestä ja tosiseikkojen selvittämisestä. Lääninoikeuksien 
neuvottelupäiviä järjestettiin vuodesta 1968 alkaen. 
 
Laatutyöstä on tullut osa oikeuslaitoksen arkista toimintaa. Kukin tuomioistuin kehittää toimintaan-
sa ja suunnittelee laatuhankkeitaan omista lähtökohdistaan. Hyviä käytänteitä ja ideoita vaihdetaan 
muun ohella vuosittain pidettävillä ylituomareiden ja hallintopäälliköiden neuvottelupäivillä. Laatu-
työtä ovat myös asioiden käsittelyn tehostamiseen liittyvät kehittämishankkeet, esimerkkinä hallin-
totuomioistuinten mittaristotyöryhmä ja seuranta- ja hälytysjärjestelmän luominen asianhallintaan. 
Korkeimman hallinto-oikeuden perustuslain mukaisiin tehtäviin kuuluu seurata lainkäytön yhtenäi-
syyttä ja käsittelyaikoja hallinto-oikeuksissa sekä näiden tuomioistuinten voimavarojen riittävyyttä. 
Laatutyötä on muun muassa perinteeksi muodostunut korkeimman hallinto-oikeuden vuosittain 
järjestämä hallintotuomioistuinpäivä, jonne kokoontuu noin 300 hallintotuomioistuinten tuomaria, 
esittelijää ja avustavaa lainkäyttöhenkilökuntaa kuulemaan ajankohtaisista yhteiskunnallisista tee-
moista. Vuonna 2011 päivän aiheena oli ”Oikeusvaltio maailman muutoksessa”. Alustuksia kuultiin 
niin Euroopan talouskriisistä kuin luonnonvarojen riittävyydestä ja nuorista tulevaisuuden voimava-
rana – siis aiheista, jotka yksittäisten valitusten myötä tulevat hallintotuomioistuinten arkityössä 
esille vaikkapa verovalituksina, ympäristöasioina tai opetustoimeen liittyvinä kysymyksinä. 
 

6.5.2 Hallintotuomioistuinten sisäinen laatutyö 
 
Määrärahojen vähentyminen ja henkilöstövoimavarojen karsiminen ovat johtaneet siihen, että sisäi-
siä työskentelymenetelmiä on jouduttu miettimään ja muuttamaan, jotta henkilöstö- ja muiden re-
surssien vähentämiseen liittyviin riskeihin on voitu varautua. Sisäistä laatutyötä onkin tehty kaikissa 
hallintotuomioistuimissa omista tarpeista lähtien. Yhteisenä tavoitteena on ollut työmenetelmien 
kehittäminen ja parhaiden käytänteiden käyttöönotto. Tavoitteiden asettamisessa ja niiden toteutu-
misen seurannassa sekä henkilöstön motivoinnissa korostetaan hyvän johtajuuden merkitystä. 
 
Esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeudessa kehitettiin jaosto- ja asiaryhmäkohtaista vastuutuomari-
järjestelmää. Kansainvälistä oikeuskäytäntöä seuraamaan määrättiin koko viraston yhteiset vastuu-
henkilöt seuraamaan ja raportoimaan unionin oikeutta ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
lainkäyttöä. Yhdenmukaisen oikeuskäytännön turvaamiseksi hallinto-oikeudessa vuonna 2010 to-
teutetussa rooteliuudistuksessa kahdelle tai useammalle jaostolle hajautettujen asiaryhmien käsitte-
lyyn laadittiin yhteisiä menettelyohjeita ja asetettiin yhdenmukaiset käsittelyaikatavoitteet. 
 
Myös Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on tehostettu asioiden käsittelyaikojen seurantaa, ratkaisu-
kokoonpanojen seulontaa ja kiireellisten asioiden priorisointia. Lainkäyttöpäätösten kirjoittamista-
paa on pyritty muuttamaan selkeämpään ja lyhyempään muotoon kuitenkin päätösten laadun siitä 
kärsimättä. Lainkäyttöhenkilöstön kehityskeskusteluissa on otettu käyttöön arviointimalli esitteli-
jöiden ja nuorempien tuomareiden osaamisesta ja kehittämiskohteista. 
 
Kouvolan hallinto-oikeudessa kehittämiskohteiksi on asetettu palaverikäytäntöjen parantaminen ja 
kehittäminen, seurantakeskustelujen käynnistämiset ja työmenetelmien kehittäminen. Näillä toi-
menpiteillä toivotaan parannettavan toiminnan tuloksellisuutta, työmäärän tasaista jakautumista, eri 
asiaryhmien tarkempaa seurantaa ja toiminnan yleistä toimivuutta. 
 
Kuopion hallinto-oikeudessa ammatillisten valmiuksien lisäämiseen on keskitytty johtamisen ja 
erityisesti osaamisen johtamisen kautta. Kertomusvuonna keskeinen kehittämiskohde oli raportoin-
nin kehittäminen vastaamaan työnjohdollisia tarpeita. Yhteistyössä Oikeushallinnon tietotekniikka-
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keskuksen kanssa luotiin raporttipohjat, joiden avulla on tehostettu hallinto-oikeuden sisäisten tilas-
totietojen hyväksikäyttöä sekä kehitetty johdon seuranta- ja ennakointimahdollisuuksia. Lainkäytön 
kehittämisfoorumissa toteutettiin aineellista prosessinjohtoa koskeva selvitystyö, joka liittyi muun 
muassa jutun haltuunottovaiheeseen, prosessin osapuolien kuulemiseen, asiankäsittelyn avoimuu-
teen, oikeuslähteiden selvittämiseen ja päätöksen perustelemiseen. 
 
Oulun hallinto-oikeudessa lisättiin sisäistä tiedonkulkua ja parannettiin suunnitelmallisuutta pitä-
mällä enemmän palavereita eri henkilöstöryhmien kanssa. Palavereissa keskusteltiin asioiden esitte-
lemisestä ja tarkastamisesta siten, että saadaan kunkin parhaat vahvuudet käyttöön. Tavoitteen saa-
vuttamiseksi pyrittiin pitämään jaostorajat joustavina ja vastuuttamaan tarkastavia jäseniä ja tark-
kailtiin asioiden jakaantumista jaostojen ja esittelijöiden kesken. Resursseja suunnattiin vanhojen, 
yli vuoden vireillä olleiden asioiden käsittelemiseen. 
 
Rovaniemen hallinto-oikeudessa keskeisimmäksi kehittämiskohteeksi nousi kertomusvuonna koko 
henkilökunnan työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen sekä työmotivaation ylläpitäminen 
henkilökunnan tuntiessa epävarmuutta työpaikan pysyvyydestä. Lisäksi huomiota kiinnitettiin työ-
tapojen hiomiseen ja riittävän päällekkäisen osaamisen varmistamiseen. 
 
Turun hallinto-oikeudessa kiinnitettiin huomiota voimavarojen tasapuoliseen ja tehtävien vaativuu-
teen suhteessa olevaan jakoon. Tämän saavuttamiseksi käytettiin hyväksi laadittavaa mittaristoa ja 
haastateltiin eri jaostoissa ja eri hallinto-oikeuksissa työskennellyttä henkilöstöä. 
 
Vaasan hallinto-oikeudessa aloitettiin työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin parantaminen. Käsitte-
lyprosessia uudistamalla ja kehittämällä pyritään töiden tasapuoliseen jakautumiseen ja vähentä-
mään työn kuormittavuutta. Työmenetelmiä kehittämällä otetaan huomioon henkilöstössä tapahtu-
vat muutokset. 
 
Markkinaoikeus on saanut arkistonmuodostamissuunnitelmastaan Kansallisarkistolta ennakko-
seulontapäätöksen, jonka pohjalta arkistonmuodostamissuunnitelma voidaan vahvistaa ja saattaa 
täytäntöön. Markkinaoikeus on kehittänyt sisäistä tiedottamistaan julkistamalla kokousten asialistat 
ja pöytäkirjat sähköisellä ilmoitustaulullaan. Myös tuomioistuimen perehdytystoimintaa on tehostet-
tu luomalla tutortiimejä, joihin kuuluu henkilöitä eri henkilöstöryhmistä, ja jotka vastaavat kollek-
tiivisesti henkilön perehdyttämisestä. Lisäksi on panostettu erilaisten sisäisten ohjeistusten ja oppai-
den laatimiseen, työsuojelutoimintaan sekä lanseerattu hyvän käytöksen pelisäännöt. 
 
Kertomusvuonna vakuutusoikeudessa panostettiin edelleen logistiikkahankkeen seurannan kehittä-
miseen. Lisäksi vakuutusoikeuden asianhallintajärjestelmään suunniteltiin muutoksia ratkaisutoi-
minnan helpottamiseksi. Yksi merkittävä kehittämishanke oli myös vakuutusoikeuden arkiston-
muodostussuunnitelman päivittäminen ja hallinnollisten asioiden diaarin kehittäminen vastaamaan 
asialuokitukseltaan päivitettyä arkistonmuodostussuunnitelmaa. 
 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa merkittävin sisäinen kehittämishanke oli asianhallinnan kehit-
täminen luomalla siihen niin sanottu hälytysjärjestelmä vakuutusoikeuden mallin pohjalta. 
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7. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT 

7.1 Henkilöstöä koskevia tietoja 

7.1.1 Yleistä 

 
Henkilöresurssit hallintotuomioistuimissa (pl. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) 
       

  2008 2009 2010 2011 
Muutos ed. 
vuodesta 

Tulossop. 
2011 arvio 

Alueelliset hallinto-oikeudet 455,0 452,9 453,0 443,5 -9,5 443,0 
Markkinaoikeus 26,0 28,5 28,6 28,9 0,3 29,0 
Vakuutusoikeus 117,0 113,3 110,9 107,6 -3,3 109,0 
Korkein hallinto-oikeus 98,8 96,7 99,7 99,5 0,0 101,0 
Yhteensä 696,8 691,4 692,2 679,5 -12,5 682,0 
 
Kertomusvuonna toteutuneet henkilötyövuodet14 kaikissa hallintotuomioistuimissa, yhteensä 679,5, 
alittivat tulosneuvotteluissa arvioidun henkilöstömäärän 682. 
 
Hallintotuomioistuinten toteutuneista henkilötyövuosista tuomarinvirkoihin kohdistui 246,1 henki-
lötyövuotta (edellisenä vuonna 241,5), esittelijänvirkoihin ja vastaaviin virkoihin 191,6 henkilötyö-
vuotta (edellisenä vuonna 200,2) sekä muihin virkoihin 233,9 henkilötyövuotta (edellisenä vuonna 
250,3). Edellä mainitut luvut eivät sisällä harjoittelijoiden ja työllisyystyöntekijöiden henkilötyö-
vuosia. Vuonna 2011 hallintotuomioistuinten työntekijöistä noin 86 prosenttia oli vakituisessa vir-
kasuhteessa valtioon. 

Kertomusvuoden lopussa hallintotuomioistuimissa oli 223 vakinaista tuomarinvirkaa (edellisenä 
vuonna 224). Niistä alueellisissa hallinto-oikeuksissa oli 166, markkinaoikeudessa 8, vakuutusoi-
keudessa 28 ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 21 tuomarin virkaa. Ahvenanmaan hallintotuo-
mioistuimessa työskentelee yksi hallinto-oikeustuomari. Kokoonpanojen muut jäsenet ovat Ahve-
nanmaan käräjäoikeuden tuomareita. 
 

7.1.2 Henkilöstön keski-ikä 

 
Hallintotuomioistuinten (pl. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) henkilöstön keski-ikä kertomus-
vuoden lopussa oli 47,9 vuotta (edellisenä vuonna 48,1 vuotta).15 Alueellisissa hallinto-oikeuksissa 
(pl. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) henkilöstön keski-ikä oli kertomusvuonna 49,0 vuotta 
(edellisenä vuonna 48,6 vuotta). Henkilöstön keski-ikä vaihteli hallinto-oikeuksissa 45,6 vuodesta 
51,9 vuoteen. 
 
Markkinaoikeuden henkilöstön keski-ikä oli 42,0 vuotta, joka oli alhaisempi kuin muiden hallinto-
tuomioistuinten henkilöstön keski-ikä. Vakuutusoikeuden henkilöstön keski-ikä oli 45,4 vuotta ja 
korkeimman hallinto-oikeuden 50,0 vuotta. 
 

                                                 
14 Taulukko ei sisällä tietoja harjoittelijoiden ja työllisyysvaroin palkattujen henkilötyövuosista. 
15 Keski-ikää koskevissa luvuissa ei ole mukana harjoittelijoita eikä työllistettyjä. 



  39  

 
 
 
 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Hels
ing

in
 ha

lli
nto

-oi
ke

us

Häm
ee

nli
nn

an
 h

alli
nto

-oi
ke

us

Kouv
ola

n h
all

int
o-

oik
eu

s

Kuop
ion

 ha
llin

to-
oik

eu
s

Oulun
 ha

llin
to-

oik
eu

s

Rov
an

iem
en

 ha
llin

to
-o

ike
us

Tur
un

 h
all

in
to

-oi
ke

us

Vaa
sa

n h
all

int
o-

oik
eu

s

Vak
uu

tu
so

ike
us

M
ar

kk
inao

ike
us

Kor
ke

in
 ha

lli
nto

-o
ike

us

 Yli 55 -

 45 - 54 v

  35 -44 v

Alle 35 v

 
 
Kuva 15. Hallintotuomioistuinten (pl. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) henkilöstön ikärakenne (aineistossa 
mukana sekä vakinaiset että määräaikaiset). 
 

7.1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 

Hallintotuomioistuinten henkilöstöstä (yhteensä 724 työntekijää, johon on luettu myös työllisyysva-
roin palkatut ja korkeakouluharjoittelijat sekä palkattomalla virkavapaalla olleet) naisten osuus oli 
kertomusvuonna noin 70,0 prosenttia (edellisenä vuonna 69,0 prosenttia) ja miesten osuus noin 30,0 
prosenttia (edellisenä vuonna 31,0 prosenttia). Vakinaista henkilöstöä oli 623 henkilöä eli 86,0 pro-
senttia koko henkilöstöstä. Vakinaisesta henkilöstöstä naisia oli 69,5 prosenttia ja miehiä 30,5 pro-
senttia. 
 

7.2 Henkilöstön koulutus 

 
Hallintotuomioistuimissa henkilöstön koulutus on tärkeä osa kehittämistä ja johtamista. Hallinto-
tuomioistuimille suunnattua koulutusta on käytännössä järjestänyt oikeusministeriö, hallintotuomio-
istuimet ja lisäksi koulutusta on hankittu muutoinkin. Tuomioistuimissa kartoitetaan koulutustarvet-
ta, luodaan henkilöstölle mahdollisuuksia hakeutua koulutukseen ja arvioidaan koulutuksen vaikut-
tavuutta henkilöstön osaamiseen. Hallintotuomioistuimet ovat kannustaneet henkilöstön kouluttau-
tumista. Koulutuksen videointiyhteydet eri hallintotuomioistuimiin ovat parantaneet mahdollisuuk-
sia osallistua koulutukseen. 
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Oikeusministeriö on asettanut koulutuksen ohjausryhmän, jonka tehtävänä on ohjata hallintotuo-
mioistuinten tuomareiden täydennyskoulutuksen suunnittelua, koulutustarpeen määrittämistä ja 
koulutuksen suuntaamista tuomioistuinten tarpeiden mukaisesti. Ohjausryhmä koostuu hallintotuo-
mioistuinten ylituomareista sekä korkeimman hallinto-oikeuden ja oikeusministeriön koulutusyksi-
kön edustajista. Ohjausryhmä määrittää koulutuksen strategisia linjauksia, koulutustarvetta sekä 
pitkällä tähtäyksellä että vuositasolla. Ryhmä arvioi ja kehittää koulutusta, hyväksyy vuosittaisen 
koulutussuunnitelman, kokoaa tuomioistuinten johtamisessa esille tulleita tarpeita sekä sopii yli-
tuomareiden kanssa koulutuksen käytäntöjen kehittämisestä. 
 

7.2.1 Hallintotuomioistuinten koulutustyöryhmän järjestämä koulutus 

 
Hallintotuomioistuinten koulutustyöryhmä on päällikkötuomareiden nimeämä työryhmä, jonka teh-
tävänä on järjestää koulutusta ajankohtaisista ja hallintotuomioistuimia laajasti koskevista aiheista. 
Työryhmä jatkoi toimintaansa vuonna 2011 osittain uudella kokoonpanolla. Työryhmän jäsenet 
edustavat eri tuomioistuimia eri puolilta Suomea. Työryhmä kokoontui korkeimmassa hallinto-
oikeudessa, jolloin maakuntien edustajat saattoivat osallistua kokouksiin videoneuvotteluyhteyden 
välityksellä. 
 
Työryhmä järjesti kertomusvuonna muutamia koulutustilaisuuksia, joihin osallistui runsaasti lain-
käyttöhenkilökuntaa useista hallintotuomioistuimista. Koulutustilaisuudet välitettiin videoyhteydel-
lä kaikkiin hallintotuomioistuimiin. 
 
Toukokuussa 2011 korkeimmassa hallinto-oikeudessa pidettiin keskustelu/luentotyyppinen koulu-
tustilaisuus ampuma-aseita koskevasta lupa- ja oikeuskäytännöstä. Tilaisuudessa alustuksia esittivät 
hallintotuomioistuinten edustajat ja Poliisihallituksen asehallintopäällikkö. Koulutuksessa jaettiin 
korkeimman hallinto-oikeuden ja hallinto-oikeuksien tekemiä erityyppistä ampuma-aseita koskevia 
päätöksiä hallinto-oikeuksien ja myös Poliisihallituksen käyttöön. 
 
Marraskuussa 2011 järjestettiin perus- ja ihmisoikeuksia koskeva koulutustilaisuus, jolla oli kolme 
teemaa: suulliset käsittelyt, oikeudenkäynnin pituus ja ne bis in idem -oikeusperiaate hallintolain-
käytössä. 
 
Työryhmä kartoitti hallintotuomioistuimissa järjestettävän koulutuksen tarvetta ja toiveita sen sisäl-
löstä. Koulutusta toivottiin ajankohtaisista lakimuutoksista, kuten kaivoslaista, EU-asioista, vanke-
uslaista ja erityisesti sen muutoksenhausta, väliaikaisista määräyksistä, katselmuksista ja tarkastuk-
sista, tuomarin eettisistä ohjeista, asiakirjojen julkisuudesta ja päätösten perustelemisesta. 
 
Työryhmän suunnitelmassa vuodelle 2012 pidettiin tärkeänä, että yhteisiä koulutus-, seminaari- ja 
keskustelutilaisuuksia järjestetään jatkossakin. Aiheet pyritään pitämään ajankohtaisina ja hallinto-
tuomioistuimia mahdollisimman laajasti koskevina. Mahdollisuuksien mukaan myös muun kuin 
lainkäyttöhenkilökunnan koulutustarpeet pyritään ottamaan huomioon tilaisuuksia järjestettäessä. 
 

7.2.2 Oikeusministeriön järjestämä koulutus 

 
Oikeusministeriön oikeushallinnon koulutusyksikkö järjesti vuonna 2011 hallintotuomioistuimille 
13 koulutustilaisuutta. Lisäksi hallintotuomioistuimista osallistuttiin sekä oikeusministeriön järjes-
tämiin yhteisiin että yleisten tuomioistuinten koulutustilaisuuksiin. 
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Oikeusministeriön järjestämän koulutuksen painopisteitä kertomusvuonna olivat johtamis- ja esi-
mieskoulutus, kansliahenkilöstön julkisuus- ja kielikoulutus sekä oikeustradenomin tutkintoon täh-
täävät opinnot. Lainkäyttöhenkilöstön koulutuksessa teemoja olivat verotus, autovero, valtiontuki, 
sosiaaliasiat, yleishallinto-oikeus ja esittelijäkoulutus. 
 
Oikeusministeriön, Itä-Suomen yliopiston, Helsingin, Kuopion ja Turun hallinto-oikeuksien yhteis-
työssä järjestämä kahdelle vuodelle ajoittuva ”Prosessinjohto hallintolainkäytössä” -koulutus-
ohjelma jatkui myös kertomusvuonna. Koulutukseen osallistui edustajia useista hallintotuomiois-
tuimista. Koulutusta on päätetty jatkaa edelleen vuonna 2012 erityisesti suunnattuna Helsingin ja 
Vaasan hallinto-oikeuksille. Koulutus on kuitenkin avoin kaikille hallintotuomioistuimille. 
 

7.2.3 Hallintotuomioistuinten sisäinen koulutus 

 
Hallintotuomioistuimissa on järjestetty monenlaista sisäistä koulutusta ja useissa hallinto-
oikeuksissa on tehty yhteistyötä myös yliopistojen kanssa. Esimerkiksi Kuopion hallinto-oikeuden 
koulutusyhteistyö Itä-Suomen yliopiston kanssa jatkui ja kertomusvuonna aloitettiin lainkäyttöhen-
kilökunnan hallintotieteiden lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon tähtäävät jatko-opinnot. Rovaniemen 
hallinto-oikeuden henkilökuntaa on osallistunut Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan järjes-
tämiin luentotilaisuuksiin ja Turun hallinto-oikeus jatkoi koulutusyhteistyötä Turun yliopiston kans-
sa. 
 
Useissa hallintotuomioistuimissa panostettiin kielikoulutukseen, erityisesti ruotsin kielen koulutuk-
seen sekä esimiesvalmennukseen ja johtamisen kehittämiseen. Myös tietotekniikka ja turvallisuus 
sekä haasteelliset asiakastilanteet ovat kuuluneet koulutusohjelmiin. Uusille työntekijöille on järjes-
tetty järjestelmällistä perehdyttämiskoulutusta esimerkiksi markkinaoikeudessa. 
 
Substanssikoulutuksista mainittakoon Vaasan hallinto-oikeuden järjestämä vesilakipäivä ja kolme 
lastensuojeluasioiden koulutuspäivää. Lastensuojeluasioiden koulutukseen osallistui hallinto-
oikeuden oman henkilöstön lisäksi kuntien sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliasiamiehiä ja muita las-
tensuojelulain soveltajia. 
 
Kertomusvuonna on tehostettu myös kansliahenkilökunnan koulutusta. Kuopion hallinto-
oikeudessa järjestettiin kaikille hallintotuomioistuimille tarkoitetut lainkäytössä avustavien sihteeri-
en neuvottelupäivät sekä talous- ja henkilöstöhallinnon yhdyshenkilöiden neuvottelupäivät. 
 

7.2.4 Muu koulutus ja kansainvälinen yhteistyö 

 
Hallintotuomioistuinten henkilöstö osallistui edellä olevan lisäksi yliopistojen, kuntien, valtionhal-
linnon sekä muiden kouluttajien järjestämään koulutukseen niin lainkäytöstä, hallinnosta, toimisto-
tehtävistä, johtamisesta kuin kielistä. 
 
Arvonlisäverotuksessa, tulli- ja valmisteveroissa sekä turvapaikka-asioissa EU-oikeuden ja yhteisen 
soveltamiskäytännön merkitys on erittäin tärkeää. EU-oikeuden painottumisen vuoksi Helsingin 
hallinto-oikeuden henkilöstöä osallistui vuonna 2011 Trierissä ERA:n (Europäiche Rechtsakade-
mie) piirissä järjestettyihin EU-oikeutta koskeviin koulutuksiin erityisesti verotuksen ja turvapaik-
ka-asioiden kannalta. Myös korkeimman hallinto-oikeuden henkilöstöä osallistui Trierissä ERA:n 
järjestämiin koulutustilaisuuksiin. 
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Hallintotuomioistuimet ovat vuodesta 2007 lukien olleet mukana Euroopan tuomarikoulutuksen 
yhteistyöverkoston, European Judicial Training Network (EJTN) järjestämässä Euroopan tuomarin-
vaihto-ohjelmassa. Vuonna 2011 ohjelman välityksellä osallistui Suomesta markkina-oikeudesta 
yksi henkilö vaihto-ohjelmaan Saksassa. Helsingin hallinto-oikeuteen saapui kolme hallinto-
oikeustuomaria, jotka olivat Italiasta, Romaniasta ja Espanjasta. He tutustuivat myös korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen ja muihinkin hallintotuomioistuimiin. Vaikka vierailevien tuomareiden perehdyt-
täminen suomalaisten tuomioistuimien toimintaan kuluttaa resursseja, vaihto-ohjelma antaa myös 
vastaanottavan tuomioistuimen henkilöstölle mahdollisuuden tutustua muiden maiden oikeusjärjes-
telmiin ja kulttuureihin sekä parantaa kielitaitoa. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta osallistui yksi 
henkilö tuomarinvaihtoon Tukholmassa. 
 
Helsingin hallinto-oikeudesta hallinto-oikeustuomari on tuomarikoulutuksen yhteistyöverkoston 
(EJTN) hallinto-oikeuden alatyöryhmän jäsen vuosina 2011–2013. 
 
Kertomusvuonna eri hallintotuomioistuimista osallistuttiin Euroopan hallintotuomarien yhdistyksen 
Vereinigung Europäischer Verwaltungsrichter (VEV) järjestämiin ja myös Euroopan komission 
rahoittamiin koulutustilaisuuksiin. Hallintotuomioistuimista osallistuttiin muun ohella Pariisissa 
järjestettyyn seminaariin perustuslaillisuudesta, julkisten hankintojen tuomioistuinkäsittelyä koske-
vaan työryhmään Bukarestissa, vero-oikeuden työryhmään Ljubljanassa, turvapaikkaoikeuden työ-
ryhmään Bledissä ja ympäristöoikeuden työryhmään Vilnassa. Suunnitelmana on, että EJTN tulee 
näihin hankkeisiin mukaan vuodesta 2012 lukien. 
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kaksi tuomaria osallistui Tallinnassa 16.9.2011 järjestettyyn 
alueelliseen seminaariin, jonka aiheena oli työntekijöiden vapaa liikkuvuus erityisesti Viron ja 
Suomen kannalta. 
 
Kuopion hallinto-oikeus oli mukana oikeusministeriön, Itä-Suomen yliopiston ja itäsuomalaisten 
tuomioistuinten lähialueyhteistyöhankkeeseen liittyvissä seminaareissa. Seminaarien tavoitteena on 
tehokas yhteistyö rajat ylittävissä tapauksissa ja tutustuminen tuomioistuinjärjestelmiin. 
 
Vaasan hallinto-oikeudesta kaksi hallinto-oikeustuomaria osallistui Euroopan ympäristötuomarei-
den (EUFJE) seminaariin Varsovassa ja yksi hallinto-oikeustuomari osallistui Euroopan ihmisoike-
ustuomioistuimen ympäristöoikeuden alaa käsittelevään seminaariin Strasbourgissa. 
 
Vakuutusoikeuden lainkäyttöhenkilökuntaa osallistui vakuutusoikeuden ja muutoksenhakulautakun-
tien yhteiseen Keski-Euroopan opintomatkaan. Matkalla tutustuttiin Euroopan unionin tuomiois-
tuimeen, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen sekä saksalaiseen Landessozialgericht für das 
Saarland -tuomioistuimeen. 
 

7.3 Työtyytyväisyys ja työhyvinvointi 

 
Hallintotuomioistuinten toimintamenoista suurin osa on henkilöstömenoja. Näin ollen motivoitunut 
ja ammattitaitoinen henkilökunta on tuomioistuinten tuloksellisuuden kannalta keskeistä. Henkilös-
tövoimavarojen seurantaa onkin hallintotuomioistuimissa pidetty tärkeänä. Työhyvinvointia ja työ-
tyytyväisyyttä seurataan muun muassa VMBaro-työtyytyväisyyskyselyllä kahden vuoden välein. 
Muutamissa hallinto-oikeuksissa on lisäksi tehty syvällisempiä työhyvinvointikyselyitä tai 
-selvityksiä. 



  43  

Kertomusvuonna suoritettu VMBaro-työtyytyväisyyskysely osoitti, että hallintotuomioistuimissa 
(pl. markkinaoikeus ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuin, joissa kyselyä ei tehty) henkilöstö voi 
kohtuullisen hyvin. Työn sisältö ja haasteet sekä keskimäärin hyvä työilmapiiri ja kollegoiden tuki 
ovat hallintotuomioistuinten vahvuuksia. 

Muutosuhan kohteena olevissa hallinto-oikeuksissa ollaan kuitenkin epävarmoja työpaikan ja tule-
vaisuuden suhteen. Samoin määräaikaisten esittelijöiden epävarmuus virkasuhteen jatkumisesta 
näkyi esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeudessa ja vakuutusoikeudessa, joissa on paljon määräai-
kaisia esittelijöitä. Riskitekijöinä työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kannalta olivat useassa tuo-
mioistuimessa työn henkinen kuormittavuus ja lisääntynyt työmäärä. 
 
Hallintotuomioistuinten henkilöstö on ottanut osaa työhyvinvointia, työsuojelua ja johtamista kos-
kevaan koulutukseen, kuten Suomen Tuomariliiton syyskuussa 2011 Helsingin käräjäoikeudessa 
järjestämään työhyvinvointia koskevaan seminaariin. Tilaisuus videoitiin useisiin hallinto-
oikeuksiin. 
 

8. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUM A 

8.1 Sisäisen valvonnan järjestäminen 

 
Hallinto-oikeuksien, markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden toimintaa johtaa ja tuloksellisuudesta 
vastaa ylituomari. Korkeimman hallinto-oikeuden toimintaa johtaa ja sen tuloksellisuudesta vastaa 
presidentti. Ylituomarit ja presidentti ovat talousarviolain 24 b §:n 2 momentin mukaisesti vastuus-
sa johtamansa hallintotuomioistuimen sisäisen valvonnan järjestämisestä, asianmukaisuudesta ja 
riittävyydestä. 
 
Korkeimmalla hallinto-oikeudella on perustuslain mukainen velvollisuus valvoa hallintotuomiois-
tuinten toimintaa. Valvonta ei merkitse puuttumista yksittäisten oikeusjuttujen käsittelyyn alemmis-
sa hallintotuomioistuimissa. Se tarkoittaa lainkäytön yhtenäisyyden, päätösten laadun ja käsittelyai-
kojen sekä tuomioistuinten voimavarojen riittävyyden seurantaa. Tärkeä osa valvontaa on neuvotte-
lupäivien ja koulutuksen järjestäminen sekä yhteisen toimintakertomuksen laatiminen. 
 
Tuomioistuinten toiminnan tuloksellisuutta seurataan oikeusministeriön kanssa vuosittain tulosneu-
votteluissa ja talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä käytävissä neuvotteluissa. 
 
Hallinnonalan sisäisen tarkastuksen järjestelyjä uudistettiin oikeusministeriössä vuoden 2010 alusta 
lukien siten, että virastot vastaavat aikaisemman keskitetyn järjestelyn asemesta itse omaa toimin-
taansa koskevan sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. Tässä yhteydessä asetettiin hallinnonalan 
asiantuntijoista koostuva sisäisen tarkastuksen yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on tukea si-
säisen tarkastuksen uudistuksen toimeenpanoa, uusien tehtävien ja roolien vakiinnuttamista ja tar-
kastustoiminnan käytännön toteutusta. Työskentelyn pohjalta laadittiin kertomusvuonna sisäisen 
valvonnan (siva) arviointikehikko, jonka tarkoituksena on auttaa tuomioistuimia pohtimaan ja arvi-
oimaan tavanomaisen johtamistyön puitteissa tuomioistuimen tilaa, toiminnan mahdollisia riskejä ja 
kehittämiskohteita sekä etsimään kehittämiskeinoja. 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on suorittanut tarkastukset hallinto-oikeuksissa vuonna 2008 (Val-
tiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 169/2008). Valtiontalouden tarkastusvi-
rasto on kertomusvuonna tehnyt jälkiseurannan tarkastuksesta, jossa selvitettiin mihin toimenpitei-
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siin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty (14.12.2011, diaarinro 
275/54/06). Jälkiseurannassa ei tullut esille perusteita jatkotoimenpiteisiin. 
 
Valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies valvovat, että tuomioistuimet ja 
muut viranomaiset sekä virkamiehet tehtävissään noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. 
Toisaalta on selvää, ettei yleisillä lainvalvojilla ole oikeutta puuttua riippumattomien tuomioistuin-
ten lainkäytön sisältöön ja tuomioistuimissa vireillä oleviin asioihin. 
 

8.2 Sisäisen valvonnan arvioinnin toteutus ja lausuman laadintatapa 

 
Vuoden 2011 sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma laadittiin tilastotietojen ja hallinto-
tuomioistuinten toiminnastaan antamien selvitysten perusteella. Kukin hallintotuomioistuin arvioi 
riskejä, jotka vaikuttivat tavoitteiden saavuttamiseen ja tuloksellisuuteen ja esittivät keskeiset sisäi-
sen valvonnan kehittämiskohteet kertomusvuodelle ja tulevalle vuodelle. Alla oleva sisäisen val-
vonnan lausuma on yhteenveto hallintotuomioistuinten lausumista. 
 
Lausuman sisältöä pohjustettiin hallintotuomioistuinten hallinto- ja kansliapäälliköiden kokoukses-
sa 17.2.2012 ja se käsiteltiin sekä hyväksyttiin ylituomareiden kokouksessa 28.2.2012. 
 

8.3 Sisäisen valvonnan tila ja olennaisimmat kehittämistarpeet 

 
Hallintotuomioistuinten tehtävänä on antaa tehokasta ja laadukasta oikeusturvaa joutuisassa ajassa. 
Hallintotuomioistuimet ovat pääosin onnistuneet niille asetettujen toiminnan taloudellisuutta ja tuot-
tavuutta koskevien vaatimusten saavuttamisessa. Oikeusministeriön kanssa käydyissä tulosneuvot-
teluissa vuodelle 2011 asetetut tuottavuustavoitteet saavutettiin suurimmaksi osaksi. Kuten aikai-
sempinakin vuosina myös kertomusvuonna hallinto-oikeuksien tuottavuuden ja käsittelyaikojen 
välillä on kuitenkin vielä tavoitteisiin nähden turhan suuria eroja. 
 
Hallintotuomioistuinten organisaatiorakenne ja vastuusuhteet ovat pääosin selkeät ja asianmukaiset 
ja oikein hyödynnettynä tukevat tuloksellista toimintaa. Hallintotuomioistuimissa on hyvä toiminta-
kulttuuri ja toimintaa ohjataan hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. 
 
Tuloksellista toimintaa edesauttavat 1.7.2011 voimaan tulleet muutokset tuomareiden nimittämises-
tä annettuun lakiin ja hallinto-oikeuslakiin, joilla kevennettiin tuomioistuinten hallintoa ja parannet-
tiin tuomioistuinten johtamisedellytyksiä. Hallintotuomioistuimissa määräaikaisten tuomareiden 
nimittämistoimivallan muutokset sekä säännökset hallinto-oikeuksien jaostojen puheenjohtajan teh-
tävään määräämisestä ja tehtävän sisällöstä nähdään toiminnan tehokkuutta edistävinä. 
 
Toimintaedellytyksiä lisäävät myös uudet säännökset tuomioistuinharjoittelijoiden eli käräjänotaa-
rien harjoittelusta. Osa notaareista voi jatkossa siirtyä käräjäoikeudesta ensimmäisen puolen vuoden 
jälkeen jatkamaan harjoitteluaan toiseksi kuudeksi kuukaudeksi hovi- tai hallinto-oikeuteen. Notaa-
reiden myötä hallintotuomioistuimiin saadaan lisätyövoimaa ja samalla lisätään nuorten lakimiesten 
tietoisuutta ja kiinnostusta hallintotuomioistuimista. 
 
Myös mittaristojen laatiminen ja asianhallintajärjestelmien kehittäminen sisäisenä kehittämistyönä, 
erityisesti hälytysjärjestelmien luominen ns. logistiikkaprojekteissa, auttavat tuloksellisen toiminnan 
järjestämistä. Yleisesti ottaen työtapojen ja -menetelmien kehittäminen yleisesti sekä erityisesti jut-
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tujen haltuunotossa ja aineellisessa prosessinjohdossa ovat kehittämiskohteita, joita kussakin hallin-
totuomioistuimessa tehdään, mutta joissa tulokset näkyvät vasta pitkällä aikavälillä. 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto totesi jälkiseurantaraportissaan (ks. yllä 8.1) myönteisenä kehityk-
senä ylituomareiden nimitystoimivallan laajentumisen sekä mittaamisjärjestelmien ja mittareiden 
kehittämisen. 
 
Hallintotuomioistuinten mahdollisuuksiin täyttää tehtävänsä oikeusturvan vaatimusten mukaisesti 
kohdistuu kuitenkin erityisesti seuraavia riskejä: 
 
1) Organisaatiorakenteeseen kohdistuvat muutospaineet 
 
Epävarmuus hallinto-oikeuksien määrässä on leimannut toimintavuotta. Oikeusministeriön asettama 
toimikunta, jonka tehtävänä oli suunnitella hovi- ja hallinto-oikeusverkoston kehittämistä, päätti 
työnsä 31.3.2011 ehdottaen muun muassa että Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeudet sekä Kouvo-
lan ja Kuopion hallinto-oikeudet yhdistettäisiin. Hallintotuomioistuimissa korostetaan, että hallinto-
oikeuksien määrää ja tuomiopiirejä koskevat mahdolliset muutokset tulee tehdä hallitusti, riskit kar-
toittaen ja työskentelyrauha muutostilanteissa turvaten. Mahdollisten muutosten tulee tapahtua riit-
tävän pitkällä aikavälillä ja siten, että henkilöstön asemasta huolehditaan. 
 
Hallinto-oikeuksissa, joiden asema on uhattuna, epätietoisuus omasta tulevaisuudesta on vaikuttanut 
työrauhaan. Epävarmuus työpaikan säilymisestä on este toiminnan tuloksellisuudelle ja vaikuttaval-
le työn tekemiselle (tuloksellisuusriski). Johtamisen näkökulmasta suurin haaste on tässä tilanteessa 
henkisten voimavarojen hallinta kuten työmotivaation ja osaamisen ylläpitäminen. Työpaikan säi-
lymisen epävarmuus näkyy myös rekrytoinnissa ja henkilöstön pysyvyydessä. Osaavaa henkilökun-
taa hakeutuu jo nyt muualle töihin työpaikan pysyvyyden ollessa uhattuna. 
 
2) Asioiden keskitetty käsittely 
 
Hallinto-oikeuksissa on pidetty tärkeänä, että niitä kehitetään samalla tavalla yleisiksi alueellisiksi 
hallinto-oikeuksiksi. Esimerkiksi turvapaikka-asioiden keskittäminen vain Helsingin hallinto-
oikeuteen ei toiminnan kokonaisuuden kannalta ole tarkoituksenmukaista. Näinkin iso asiaryhmä, 
jossa vielä tapahtuu vuosittaista määrällistä muutosta, tulisi hajauttaa siten, että muutoksenhaku 
näissä asioissa ei ohjautuisi yksinomaan Helsinkiin. 
 
3) Toimitilat 
 
Rakenteellisiin riskeihin kuuluu myös toimitila-asiat. Muutamassa hallintotuomioistuimessa toimiti-
lamuutokset tai muutot heikentävät toiminnan tuloksellisuutta. Vireillä olevissa toimitilahankkeissa 
on varmistettava, että asiantuntijoina lainkäyttötehtävissä työskentelevillä on jatkossakin mahdolli-
suus työskennellä työn edellyttämällä tavalla yksilöllisissä työhuoneissa. Toimitilaratkaisuissa on 
huomioitava asiantuntijatyön vaativuus ja sen laatu sekä yleisestikin hallintotuomioistuinten asema 
kansalaisten kannalta keskeisinä muutoksenhakutuomioistuimina. 
 
4) Tietotekniikka 
 
Hallintotuomioistuimissa on pitkään oltu huolestuneita oikeushallinnon tietotekniikan tasosta. Tie-
tojärjestelmien kehittämiseen on jatkossa suunnattava aiempaa enemmän resursseja. Kehittämistyön 
onnistumisen kannalta on tärkeää, että se lähtee käyttäjien tarpeista ja että järjestelmiä kehitetään 
kokonaisuuksina. 
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Yleisissä tuomioistuimissa on vireillä tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen yhteistä aineistopankkia 
sekä sähköisten asiankäsittelyjärjestelmien kehittämistä koskeva hanke (AIPA). Vaikka hallinto-
lainkäytön prosessi eroaa yleisten tuomioistuinten lainkäyttöprosesseista, osa hankkeen yhteydessä 
yleisissä tuomioistuimissa suunniteltavista ja toteutettavista sähköisistä järjestelmistä on erittäin 
todennäköisesti perusratkaisuiltaan hyödynnettävissä myös hallintotuomioistuimissa. Sähköisen 
lainkäyttömenettelyn järjestelmien suunnittelussa ja kehittämisessä onkin syytä selvittää, missä 
määrin yleisissä tuomioistuimissa toteutettavat tai jo toteutetut ratkaisut soveltuvat perusratkaisuil-
taan hallintotuomioistuinten käyttöön ja missä määrin sähköisten lainkäyttöjärjestelmien kehitystyö 
on jatkossa tarkoituksenmukaista toteuttaa yhteistyössä yleisten tuomioistuinten kanssa. 
 
5) Muut rakenteisiin liittyvät riskit 
 
Tuomioistuimen tehokas toiminta edellyttää, että sitä koskevat organisaatiolait mahdollistavat toi-
minnan tehokkuuden. Vakuutusoikeuden osalta vakuutusoikeuslain raukeamisen myötä toteutumat-
ta jäivät ne prosessuaalisten rakenteiden muutokset, joiden ennakoitiin vaikuttavan vakuutusoikeu-
den toimintaan tehostavasti niin, että vuonna 2011 olisi päästy parempaan tulokseen. 
 
Hallinnollisia palvelutehtäviä on siirretty Valtionhallinnon palvelukeskukselle (Palkeet) ja tietotek-
niikan ylläpito- ja kehittämispalvelut Oikeushallinnon tietotekniikkakeskukselle (OTTK). Tässä 
yhteydessä tuomioistuinten hallinnollisissa tehtävissä toimivaa henkilöstöä supistettiin. Nyt kuiten-
kin on nähtävissä toimintojen takaisinvyörytystä tuomioistuimille, mikä tuomioistuinten näkökul-
masta on tapahtunut ennakoimatta ja suunnittelematta. Esimerkiksi tiliöinti on siirretty takaisin vi-
rastoille samoin kuin IT-yhdyshenkilön tehtäviä. 
 
6) Riittävien resurssien turvaaminen 
 
Yhteiskunnalliset muutokset lainsäädännössä tai hallinnon rakenteissa näkyvät hallintotuomiois-
tuimissa asiamäärien muutoksina tai uusina oikeudellisina ongelmina. Tästäkin näkökulmasta hen-
kilöstö- ja määräraharesurssien vuosittainen väheneminen on riskitekijä hallintotuomioistuinten 
toiminnalle. Nykyisellä rahoituksella ei voida täysin tyydyttävästi täyttää lainkäytön joutuisuudelle 
asetettuja vaatimuksia eikä rahoitus myöskään anna edellytyksiä varautua yllättäviin asiaryhmiin ja 
niiden lisääntymiseen. Esimerkiksi turvapaikka-asioiden ja ulkomaalaisasioiden määrät ovat suh-
teellisesti kasvaneet ja aiheuttaneet uudenlaista resursoinnin tarvetta. 
 
Muutamissa tuomioistuimissa henkilöstöresurssien vähentyminen on kohdistunut epätarkoituksen-
mukaisesti esimerkiksi tuloksellisen toiminnan kannalta keskeisiin tarkastaviin jäseniin (tuomarei-
hin). Muutamissa tuomioistuimissa ei ole myöskään ollut mahdollista muuttaa esittelijän virkoja 
tuomarin viroiksi ja tätä kautta tehostaa työskentelyä. 

Tuottavuustoimenpiteiden painopiste henkilöstöresurssien supistamisen sijaan tulisi olla niiden pe-
rustoimintojen kehittämisessä, joilla tuottavuutta ja taloudellisuutta voidaan pidemmällä tähtäimellä 
parantaa, kuten tietotekniikassa. Resurssien vähentyminen on sinällään johtanut sisäisten toiminta-
tapojen uudistamiseen ja johtamisen kehittämiseen hallintotuomioistuinten omasta aloitteesta. Lap-
peenrannan teknillisen yliopiston kanssa yhteistyössä tehty logistiikkaprojekti asioiden käsittelyai-
kojen tehostamiseksi on hyvä esimerkki varsin vähäisellä rahoituksella toteutetusta, mutta toimin-
nan seurantaa ja johtamista tukevasta kehittämistyöstä. 
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7) Henkilöstöresurssit 
 
Osaava, ammattitaitoinen ja riittävä henkilöstö on hallintotuomioistuinten tärkein voimavara. Hal-
lintotuomioistuimissa on nähtävissä työuupumuksen riskiä johtuen paineista tuloksellisuuden li-
säämiseen. Henkilöstö ikääntyy. Työssä on jatkuvasti seurattava muuttuvaa ja monimutkaistuvaa 
lainsäädäntöä. Hallintotuomioistuimiin ohjautuu uusia asiaryhmiä, jotka asettavat vaatimuksia 
osaamiselle. Lisäksi eri asiaryhmien suuret määrälliset vaihtelut kuormittavat henkilöstöä resurssien 
ohjaamisen ja henkilöstön perehdyttämisen kannalta. Myös tietoteknisiä valmiuksia vaaditaan hen-
kilöstöltä yhä enemmän. Toisaalta toimivat tietojärjestelmät helpottavat tuomarin työskentelyä. 
Henkilökunnan ammatillisesta osaamisesta on jatkuvasti huolehdittava koulutuksella ja tietotaidon 
ylläpitämisellä. 
 
Tuomarikunnan eläköityminen lisääntyy nopeasti. Haasteena on saada rekrytoitua eläköityvien tuo-
mareiden tilalle riittävän perehtyneitä tuomareita. Esimerkiksi veroasioiden ja erityisesti arvon-
lisäveroasioiden osaamiselle on lähivuosina enenevässä määrin tarvetta. Tuomioistuimiin olisi tar-
vetta saada parasta lakimiestyövoimaa, mutta muun muassa esittelijöiden rekrytoinnissa hallinto-
tuomioistuimilla on vaikeuksia kilpailla parhaista nuorista palkkauksen vuoksi. 
 
Erityisenä riskinä on, jos eläkkeelle jäämisten johdosta vapautuvia virkoja ei voida täyttää sääs-
tösyiden vuoksi. Samoin tuottavuuteen vaikuttaa, jos vapautuvia virkoja voidaan täyttää vain lyhyil-
lä määräaikaisilla viranhoidoilla. Henkilöstövähennyksiä tehtäessä ei riittävästi huomioida tuomio-
istuinten toimintaa kokonaisuudessaan. Esimerkiksi markkinaoikeuden lainkäyttöhenkilöstöä on 
vähennetty, vaikka samanaikaisesti on tullut voimaan puolustus- ja turvallisuushankintalaki, jonka 
myötä markkinaoikeuteen ennakoidaan tulevan uusia valitusasioita. Vastaavasti uusina asioina 
markkinaoikeuteen on siirtymässä teollisoikeutta koskevia asioita. 
 
8) Tulosohjaus ja raportointi 
 
Nykyinen tulosohjaus ja raportointi on varsin lyhytjänteistä. Hallintotuomioistuimissa käsitellään 
asioita useilta eri yhteiskunnan aloilta, jolloin eri sektoriministeriöissä valmistellut lainsäädännön 
muutokset ja hallinnon rakenteiden muutokset näkyvät hallintotuomioistuinten toiminnassa asia-
määrien muutoksina. Toiminnan suunnittelu ei voi perustua vain seuraavaa vuotta käytävien neu-
vottelujen ja tulostavoiteasiakirjan varaan, vaan edellyttää pidempijänteistä suunnittelua. Tämä 
edellyttää oikeusministeriössä tulosneuvottelujärjestelmän uudistamista. 

Kehittämiskohteena oikeusministeriön tulosohjausta tulisi terävöittää suunnitelmien ja tavoitteiden 
pitkäjänteisyyttä lisäämällä sekä virastojen kanssa yhteistyötä ja vuorovaikutusta lisäämällä. Tässä 
tarkoituksessa ministeriön tulisi toteuttaa säännönmukaiset vierailut virastoissa. 

Riskien hallinta edellyttää paitsi pitkäjänteistä toiminnan arviointia, myös tarvittaessa riittävän no-
peaa reagointia henkilöstö- ja resurssivajauksiin esimerkiksi yllättävien uusien asiaryhmien myötä. 
Tästä esimerkkinä ovat kaivoslain uudistaminen viime vuonna tai autoverovalitukset, joita hallinto-
oikeuksiin saapui tuhansittain muutama vuosi sitten. Mahdollinen kuntauudistus lisäisi hallinto-
oikeuksiin tulevien valitusten määrää esimerkiksi sosiaalipalveluita ja koulutusta koskevissa asiois-
sa. Asiamäärien muutosten aikaansaaman työmäärän lisääntymisen hallinta edellyttää tiivistä yh-
teydenpitoa tuomioistuimen ja ministeriön välillä ja tarvittaessa väliaikaista, pikaistakin lisä-
resursointia ruuhkautumisen estämiseksi. 
 
Talousarviossa muiden tuomioistuinten kuin korkeimman hallinto-oikeuden (25.10.02) ja kor-
keimman oikeuden (25.10.01) toimintamenot ovat kaikki samassa momentissa (25.10.03). Jotta 
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eduskunta voisi nykyistä paremmin arvioida hallintotuomioistuinjärjestelmän toiminnallista kehi-
tystä ja voimavarojen riittävyyttä, valtion talousarviossa tulisi olla muiden hallintotuomioistuinten 
toimintamenoja varten oma momenttinsa. Siihen sisältyisivät alueellisten hallinto-oikeuksien, 
markkinaoikeuden ja vakuutusoikeuden toimintamenot. 
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HALLINTOTUOMIOISTUINTEN YHTEYSTIEDOT 
 
Helsingin hallinto-oikeus  Rovaniemen hallinto-oikeus 
Radanrakentajantie 5 (1.4.2012 alkaen) Valtakatu 17 
00520 Helsinki  PL 8112, 96101 Rovaniemi 
Puhelin 029 5642 000  Puhelin 029 5642 900 
Telekopio 029 5642 079  Telekopio 029 5642 995 
Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Sähköposti rovaniemi.hao@oikeus.fi 
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus  Turun hallinto-oikeus 
Raatihuoneenkatu 1  Sairashuoneenkatu 2–4 
13100 Hämeenlinna  PL 32, 20101 Turku 
Puhelin 029 5642 200  Puhelin 029 5642 400 
Telekopio 029 5642 269  Telekopio 029 5642 414 
Sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi  Sähköposti turku.hao@oikeus.fi 
 
Kouvolan hallinto-oikeus  Vaasan hallinto-oikeus 
Kauppalankatu 43 C  Korsholmanpuistikko 43 
PL 401, 45101 Kouvola  PL 204, 65101 Vaasa 
Puhelin 029 5642 300  Puhelin 029 5642 611 
Telekopio 029 5642 350  Telekopio 029 5642 760 
Sähköposti kouvola.hao@oikeus.fi  Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 
 
Kuopion hallinto-oikeus  Ålands förvaltningsdomstol 
Puijonkatu 29 A 2 krs.  Torggatan 16 A 
PL 1744, 70101 Kuopio  PB 31, 22101 Mariehamn 
Puhelin 029 5642 500  Telefon 029 5650 265 
Telekopio 029 5642 501  Telefax 029 5650 252 
Sähköposti kuopio.hao@oikeus.fi  E-post aland.fd@om.fi 
 
Oulun hallinto-oikeus  Markkinaoikeus 
Isokatu 4   Radanrakentajantie 5 (1.4.2012 alkaen) 
PL 189, 90101 Oulu  00520 Helsinki 
Puhelin 029 5642 800  Puhelin 029 5643 300 
Telekopio 029 5642 841  Telekopio 029 5643 314 
Sähköposti oulu.hao@oikeus.fi Sähköposti markkinaoikeus@oikeus.fi 
 
Vakuutusoikeus  Korkein hallinto-oikeus 
Lönnrotinkatu 18  Fabianinkatu 15 
PL 338, 00121 Helsinki  PL 180, 00131 Helsinki 
Puhelin 029 5643 200  Puhelin 029 5640 200 
Telekopio 029 5643 100  Telekopio 029 5640 382 
Sähköposti vakuutusoikeus@oikeus.fi Sähköposti korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi 
 

Hallintotuomioistuinten kotisivut: http://www.oikeus.fi/4319.htm 
Korkeimman hallinto-oikeuden kotisivut: http://www.kho.fi 
Markkinaoikeuden kotisivut: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus/ 
Vakuutusoikeuden kotisivut: http://www.oikeus.fi/vakuutusoikeus/ 
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LIITTEET 
       

LIITE 1 
 
Tuomiopiirit 

Yleisten alueellisten hallinto-oikeuksien tuomiopiirit maakunnittain 

• Helsingin hallinto-oikeus: Uusimaa ja Itä-Uusimaa 
• Hämeenlinnan hallinto-oikeus: Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Keski-Suomi 
• Kouvolan hallinto-oikeus: Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala 
• Kuopion hallinto-oikeus: Etelä-Savo, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala 
• Oulun hallinto-oikeus: Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 
• Rovaniemen hallinto-oikeus: Lappi 
• Turun hallinto-oikeus: Varsinais-Suomi ja Satakunta 
• Vaasan hallinto-oikeus: Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa 
• Ahvenanmaan hallintotuomioistuin: Ahvenanmaan maakunta 

 
Yleisten alueellisten hallinto-oikeuksien tuomiopiirejä vastaavat asukasluvut 
(Tilastokeskus, ennakkoväkiluku 31.12.2011): 
 
 
Helsingin hallinto-oikeus       1 548 686  
Hämeenlinnan hallinto-oikeus         940 960 
Turun hallinto-oikeus          693 767 
Kuopion hallinto-oikeus          567 742 
Kouvolan hallinto-oikeus                               517 354 
Oulun hallinto-oikeus          479 142 
Vaasan hallinto-oikeus          441 273 
Rovaniemen hallinto-oikeus         183 308 
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin           28 339 
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LIITE 2 
 

 
 
 
Alueellisten hallinto-oikeuksien (ml. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) 
asiamäärät 2004–2011 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Saapunut 21 157 24 135 24 488 19 651 20 665 22 635 23 246 21 317

Ratkaistu 21 214 22 590 22 813 23 197 22 478 21 598 22 959 21 948

Vireillä 31.12. 14 764 16 300 17 912 14 342 12 486 13 485 13 691 12 982

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
 
 
Markkinaoikeuden asiamäärät 2004–2011 
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Saapunut 356 608 418 425 587 603 691 511

Ratkaistu 263 292 365 450 643 662 687 610

Vireillä 31.12. 185 505 558 531 474 416 419 320

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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LIITE 3  
 
Vakuutusoikeuden asiamäärät 2004–2011 
 

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

Saapunut 11 411 10 903 10 396 7 087 7 117 7 736 7 557 7 318

Ratkaistu 10 234 10 580 10 177 10 423 9 814 7 391 7 503 7 210

Vireillä 31.12. 11 526 11 868 11 675 8 373 5 717 6 104 6 158 6 296

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden asiamäärät 2004–2011 
 
 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

Saapunut 3 719 3 931 3 793 3 891 4 298 4 379 4 586 4 044

Ratkaistu 3 848 4 009 4 006 3 797 3 734 3 965 4 202 4 225

Vireillä 31.12. 3 167 3 095 2 866 2 924 3 438 3 819 4 171 3 967

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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      LIITE 4 
 
 
Alueellisiin hallinto-oikeuksiin (ml. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) 
saapuneet lainkäyttöasiat pääryhmittäin vuosina 2009–2011 
 
 
  2009 % 2010 % 2011 % 
Valtio-oikeus ja yleishallinto 2 040 9,0 1 915 8,2 1 867 8,8 
Itsehallinto 1 293 5,7 1 023 4,4 869 4,1 
Ulkomaalaisasiat 2 248 9,9 3 361 14,5 2 877 13,5 
Rakentaminen  1 446 6,4 1 428 6,1 1 454 6,8 
Ympäristö 1 127 5,0 1 094 4,7 1 150 5,4 
Sosiaali- ja terveydenhuolto 6 959 30,8 6 314 27,3 5 997 28,1 
Taloudellinen toiminta ml. liikenne- ja viestintäasiat 3 328 14,7 3 489 15,0 3 286 15,4 
Verot 4 143 18,3 4 566 19,6 3 790 17,8 
Muut asiat 51 0,2 56 0,2 27 0,1 
Yhteensä 22 635 100,0 23 246 100,0 21 317 100,0 
 
 
 
 
Markkinaoikeuteen saapuneet lainkäyttöasiat pääryhmittäin vuosina 2009–2011 
 
 
  2009 % 2010 % 2011 % 
Julkiset hankinnat 578 95,9 612 88,6 399 78,0 
Kilpailunrajoitusasiat 3 0,5 4 0,6 2 0,4 
SopMenL-asiat 15 2,5 16 2,3 27 5,3 
Kuluttajansuoja-asiat 2 0,3 5 0,7 5 1,0 
Sähkömarkkina-asiat 0 0,0 54 7,8 77 15,1 
Muut asiat 5 0,8 0 0,0 1 0,2 
Yhteensä 603 100,0 691 100,0 511 100,0 
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      LIITE 5 
 
 
 
Vakuutusoikeuteen saapuneet lainkäyttöasiat pääryhmittäin 2009–2011 
 
  
  2009 % 2010 % 2011 % 
Asumistukiasiat  429 5,5 347 4,6 401 5,5 
Kansaneläkeasiat 936 12,1 797 10,5 854 11,7 
Kuntoutusasiat 309 4,0 330 4,4 341 4,7 
Opintotukiasiat 392 5,1 398 5,3 310 4,2 
Palkkaturva-asiat 37 0,5 39 0,5 66 0,9 
Rikosvahinkoasiat 233 3,0 180 2,4 209 2,9 
Sairausvakuutuslain mukaiset asiat 579 7,5 717 9,5 787 10,8 
Sosiaaliturvan soveltamisasiat 20 0,3 41 0,5 41 0,6 
Sotilasvamma-asiat 161 2,1 169 2,2 123 1,7 
Tapaturma-asiat 1 033 13,4 1 032 13,7 969 13,2 
Työeläkeasiat 2 300 29,6 1 992 26,3 1 672 22,7 
Työttömyysturva-asiat 836 10,8 858 11,4 744 10,2 
Vammais- ja hoitotukiasiat 330 4,3 296 3,9 288 3,9 
Muut asiat 141 1,8 361 4,8 513 7,0 
Yhteensä 7 736 100,0 7 557 100,0 7 318 100,0 
 
 
 
 
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapuneet lainkäyttöasiat pääryhmittäin vuosina 2009–2011 
 
 
  2009 % 2010 % 2011 % 
Valtio-oikeus ja yleishallinto 389 8,9 437 9,5 459 11,4 
Itsehallinto 254 5,8 266 5,8 211 5,2 
Ulkomaalaisasiat 458 10,5 694 15,1 957 23,7 
Rakentaminen 530 12,1 495 10,8 398 9,8 
Ympäristö 390 8,9 344 7,5 313 7,7 
Sosiaali- ja terveydenhuolto 825 18,8 945 20,6 715 17,7 
Taloudellinen toiminta, liikenne- ja viestintäasiat 393 9,0 320 7,0 341 8,4 
Verot 1 125 25,7 1 069 23,3 633 15,7 
Muut asiat 15 0,3 16 0,4 17 0,4 
Yhteensä 4 379 100,0 4 586 100,0 4 044 100,0 
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      LIITE 6 
 
Alueellisten hallinto-oikeuksien (pl. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) ratkaistujen 
lainkäyttöasioiden ikärakenne 2009–2011 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2009 5747 4605 3930 2947 2203 1077 601 488

2010 5458 5781 4170 3470 2534 991 361 195

2011 5615 4085 3935 3833 2587 1264 417 213

<3 kk 3-<6 kk 6-<9 kk 9-<12 kk 12-<16 kk 16-<20 kk 20-<24 kk yli 24 kk

 
 
 
Alueellisissa hallinto-oikeuksissa (pl. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) vuosina 2009–2011 
ratkaistujen lainkäyttöasioiden käsittelyajat kuukausina pääasiaryhmittäin 
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LIITE 7 
 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuosina 2009–2011 ratkaistujen lainkäyttöasioiden 
ikärakenne 
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2009 411 729 600 951 696 329 145 106

2010 414 713 766 643 701 537 268 160

2011 507 665 485 531 770 644 393 231
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Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuosina 2009–2011 ratkaistujen lainkäyttöasioiden 
käsittelyajat kuukausina pääasiaryhmittäin 
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      LIITE 8 
 
Lainkäyttöasioiden keskimääräinen vireilläoloaika asiaryhmittäin hallinto-oikeuksissa 
2010–2011 
 
 
 2010 2011 
 kk kk 
Valtio-oikeus ja yleishallinto 4,5 5,0 
Itsehallinto 7,4 7,0 
Ulkomaalaisasiat 4,3 4,5 
Rakentaminen 5,6 5,6 
Ympäristö 7,4 6,8 
Sosiaali- ja terveydenhuolto 4,0 4,1 
Taloudellinen toiminta, liikenne- ja viestintäasiat 5,3 3,8 
Verot 7,5 8,2 
Muut asiat 2,2 2,2 
Yhteensä 5,8 5,8 
 
 
 
 
Lainkäyttöasioiden keskimääräinen vireilläoloaika hallinto-oikeuksissa 2009–2011 
 
 
 2009 2010 2011 
 kk  kk  kk  
Helsingin hallinto-oikeus 5,3 5,7 5,8 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus 5,5 5,9 5,8 
Kouvolan hallinto-oikeus 6,3 5,6 6,1 
Kuopion hallinto-oikeus 5,2 4,6 3,9 
Oulun hallinto-oikeus 7,1 7,5 7,6 
Rovaniemen hallinto-oikeus 6,0 4,7 4,4 
Turun hallinto-oikeus 4,7 4,4 4,9 
Vaasan hallinto-oikeus 8,2 7,1 6,3 
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LIITE 9 A 
 
Alueellisten hallinto-oikeuksien (ml. Ahvenanmaan hallintotuomioistuin) tuloksellisuus 
2009–2011 
 

Hallinto-oikeudet
Toteutunut 

2009
Toteutunut 

2010

Tulossopimus 
2011 

tavoite/arvio
Toteutunut 

2011
Vert. edell. 

vuoteen

Vert. Tulos-
sopimuksen 

tavoitt.

Saapuneet asiat 22 515 23 149 24 065 21 317 -8 %

Ratkaistut asiat 21 494 22 853 22 740 21 948 -4 % -3 %

Vireillä olevat asiat 13 424 13 640 15 482 12 982 -5 %

Toimintamenot (1000 euroa) 32 137 32 746 32 248 32 643 0 % 1 %

Tuomioistuintulot (1000 euroa) 354 363 332 -9 %

Henkilöstömäärä (htv) 452,9 453 443 443,5 -9,5 1

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Tuottavuus (ratk./htv) 47 50 51 49 -2 % -4 %

Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 1 495 1 433 1 418 1 487 4 % 5 %

KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 7,8 7,3 7,8 7,8 0,5 0,0

 
 
 
Markkinaoikeuden tuloksellisuus 2009–2011 
 

Markkinaoikeus
Toteutunut 

2009
Toteutunut 

2010

Tulossopimus 
2011 

tavoite/arvio
Toteutunut 

2011
Vert. edell. 

vuoteen

Vert. Tulos-
sopimuksen 

tavoitt.

Saapuneet asiat 603 691 700 511 -26 %

Ratkaistut asiat 662 687 600 610 -11 % 2 %

Vireillä olevat asiat 416 419 586 320 -24 %

Toimintamenot (1000 euroa) 2 167 2 190 2 150 2 197 0 % 2 %

Tuomioistuintulot (1000 euroa) 85 93 103 11 %

Henkilöstömäärä (htv) 28,5 28,6 29 28,9 0,3 0

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Tuottavuus (ratk./htv) 23 24 21 21 -12 % 0 %

Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 3 273 3 188 3 584 3 601 13 % 0 %

KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 10,0 8,7 8,0 8,3 -0,4 0,3
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      LIITE 9 B 
 
Vakuutusoikeuden tuloksellisuus 2009–2011 
 

Vakuutusoikeus
Toteutunut 

2009
Toteutunut 

2010

Tulossopimus 
2011 

tavoite/arvio
Toteutunut 

2011
Vert. edell. 

vuoteen

Vert. Tulos-
sopimuksen 

tavoitt.

Saapuneet asiat 7 736 7 557 8 000 7 318 -3 %

Ratkaistut asiat 7 391 7 503 8 000 7 210 -4 % -10 %

Vireillä olevat asiat 6 077 6 158 6 000 6 296 2 %

Toimintamenot (1000 euroa) 7 486 7 548 7 756 7 502 -1 % -3 %

Tuomioistuintulot (1000 euroa) 1 1 1 0 %

Henkilöstömäärä (htv) 113,3 110,9 109 107,6 -3,3 -1

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Tuottavuus (ratk./htv) 65 68 73 67 -1 % -9 %

Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 1 013 1 006 969 1 041 3 % 7 %

KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 10,9 10,8 9,0 11,5 0,7 2,5

 
 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden tuloksellisuus 2009–2011 
 

Korkein hallinto-oikeus
Toteutunut 

2009
Toteutunut 

2010

Tulossopimus 
2011 

tavoite/arvio
Toteutunut 

2011
Vert. edell. 

vuoteen

Vert. Tulos-
sopimuksen 

tavoitt.

Saapuneet asiat 4 379 4 586 4 500 4 044 -12 %

Ratkaistut asiat 3 965 4 200 4 300 4 225 1 % -2 %

Vireillä olevat asiat 3 819 4 173 4 350 3 968 -5 %

Toimintamenot (1000 euroa) 9 745 9 858 10 340 10 073 2 % -3 %

Tuomioistuintulot (1000 euroa) 316 329 263 -20 %

Henkilöstömäärä (htv) 96,7 99,7 101 99,5 0 % -2

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Tuottavuus (ratk./htv) 41 42 43 42 1 % 0 %

Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 2 458 2 347 2 405 2 384 2 % -1 %

KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 10,2 11,1 9,5 12,2 1,1 2,7
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      LIITE 9 C 
 
HALLINTO-OIKEUKSIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
 

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS 
Toteutuma  

2009 
Toteutuma  

2010 
Arvio/tavoite  

2011 
Toteutuma  

2011 Vert.tav. Vert.edell.vuoteen 

        

Saapuneet asiat 8 591 8 945 9 700 8 637 -11 % -3 % 
Ratkaistut asiat 7 794 8 383 8 800 8 514 -3 % 2 % 
Vireillä olevat asiat 5 167 5 709 6 587 5 805 -12 % 2 % 
        
Suulliset käsittelyt  117 179 150 175 1 -2 % 
Katselmukset 4 1 4 1  0 % 
        
Henkilöstömäärä (htv) 148,4 148,4 150 148,2 -1,8 -0,2 
        

Toimintamenomääräraha (euroa) 
9 765 

292 
10 143 

581 10 056 163 
10 282 

870 2 % 1 % 
        
Keskim.käsittelyaika (kk) 7,8  7,5 8,0 7,9 -0,1 0,4 
        
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 1 253  1 210 1 143 1 208 6 % 0 % 
        
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 53  56 59 57 -2 % 2 % 

 
 
 

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS  
Toteutuma  

2009 
Toteutuma  

2010 
Arvio/tavoite  

2011 
Toteutuma  

2011 Vert.tav. Vert.edell.vuoteen 

        

Saapuneet asiat 3 007 2 943 3 000 2 845 -5 % -3 % 
Ratkaistut asiat 2 952 2 970 2 900 2 924 1 % -2 % 
Vireillä olevat asiat 1 917 1 878 1 900 1 800 -5 % -4 % 
        
Suulliset käsittelyt  103 52 40 69  33 % 
Katselmukset 1 12 5   -100 % 
        
Henkilöstömäärä (htv) 52 52,3 50 49,6 -0,6 -2,8 
Toimintamenomääräraha (euroa) 3 870 505 3 939 657 3 846 600 3 901 916 1 % -1 % 
        
Keskim.käsittelyaika (kk) 7,5  7,7 7,5 8,0 0,5 0,3 
        
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 1 311  1 326 1 326 1 334 1 % 1 % 
        
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 57  57 58 59 2 % 4 % 
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      LIITE 9 D 
 
 
 
 

KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS 
Toteutuma  

2009 
Toteutuma  

2010 
Arvio/tavoite  

2011 
Toteutuma  

2011 Vert.tav. Vert.edell.vuoteen 

        

Saapuneet asiat 1 626 1 405 1 540 1 365 -11 % -3 % 
Ratkaistut asiat 1 430 1 731 1 640 1 306 -20 % -25 % 
Vireillä olevat asiat 1 132 796 840 856 2 % 8 % 
        
Suulliset käsittelyt  47 45 50 49  9 % 
Katselmukset   0 4   
        
Henkilöstömäärä (htv) 31,0 31,4 30,5 30,7 0,2 -0,7 
Toimintamenomääräraha (euroa) 2 267 946 2 291 311 2 312 100 2 244 472 -3 % -2 % 
        
Keskim.käsittelyaika (kk) 9,2  8,3 8,0 7,8 -0,2 -0,5 
        
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 1 586  1 324 1 410 1 719 22 % 30 % 
        
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 46  55 54 43 -21 % -23 % 

 
 
 
 

KUOPION HALLINTO-OIKEUS 
Toteutuma  

2009 
Toteutuma  

2010 
Arvio/tavoite  

2011 
Toteutuma  

2011 Vert.tav. Vert.edell.vuoteen 

        

Saapuneet asiat 2 635 3 059 2 800 2 395 -14 % -22 % 
Ratkaistut asiat 2 715 3 186 2 800 2 683 -4 % -16 % 
Vireillä olevat asiat 1 192 1 061 1 300 765 -41 % -28 % 
        
Suulliset käsittelyt  75 66 80 86  30 % 
Katselmukset 37 2 10 10   
        
Henkilöstömäärä (htv) 46,9 47,5 44,7 45,0 0,3 -2,5 
Toimintamenomääräraha (euroa) 3 485 488 3 546 975 3 458 000 3 456 345 0 % -3 % 
        
Keskim.käsittelyaika (kk) 6,0  5,1 5,5 5,0 -0,5 -0,1 
        
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 1 284  1 113 1 235 1 288 4 % 16 % 
        
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 58  67 63 60 -5 % -11 % 
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      LIITE 9 E 
 
 
 
 

OULUN HALLINTO-OIKEUS 
Toteutuma  

2009 
Toteutuma  

2010 
Arvio/tavoite  

2011 
Toteutuma  

2011 Vert.tav. Vert.edell.vuoteen 

        

Saapuneet asiat 1 359 1 426 1 400 1 198 -14 % -16 % 
Ratkaistut asiat 1 240 1 259 1 300 1 396 7 % 11 % 
Vireillä olevat asiat 1 027 1 190 1 321 987 -25 % -17 % 
        
Suulliset käsittelyt  32 27 50 28  4 % 
Katselmukset  4 5    
        
Henkilöstömäärä (htv) 29,2 29,6 27,0 28,1 1,1 -1,5 
Toimintamenomääräraha (euroa) 2 028 339 2 140 663 1 960 200 2 042 395 4 % -5 % 
        
Keskim.käsittelyaika (kk) 9,1  9,9 10,0 10,7 0,7 0,8 
        
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 1 636  1 700 1 508 1 463 -3 % -14 % 
        
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 42  43 48 50 3 % 17 % 

 
 
 
 

ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS 
Toteutuma  

2009 
Toteutuma  

2010 
Arvio/tavoite  

2011 
Toteutuma  

2011 Vert.tav. Vert.edell.vuoteen 

        

Saapuneet asiat 761 712 800 596 -26 % -16 % 
Ratkaistut asiat 816 758 800 707 -12 % -7 % 
Vireillä olevat asiat 380 332 360 221 -39 % -33 % 
        
Suulliset käsittelyt  39 52 45 39  -25 % 
Katselmukset 2 7 5 8  14 % 
        
Henkilöstömäärä (htv) 16,8 16,3 16 16,5 0,5 0,2 
Toimintamenomääräraha (euroa) 1 241 299 1 238 444 1 256 000 1 237 663 -1 % 0 % 
        
Keskim.käsittelyaika (kk) 8,4  7,0 6,0 6,7 0,7 -0,3 
        
TALOUDELLISUUS (mk/ratk. as.) 1 521  1 634 1 570 1 751 12 % 7 % 
        
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 49  47 50 43 -14 % -8 % 
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      LIITE 9 F 
  
 
 
 
  
 

TURUN HALLINTO-OIKEUS 
Toteutuma  

2009 
Toteutuma  

2010 
Arvio/tavoite  

2011 
Toteutuma  

2011 Vert.tav. Vert.edell.vuoteen 

        

Saapuneet asiat 2 517 2 440 2 650 2 063 -22 % -15 % 
Ratkaistut asiat 2 455 2 528 2 450 2 197 -10 % -13 % 
Vireillä olevat asiat 1 265 1 172 1 565 1 027 -34 % -12 % 
        
Suulliset käsittelyt  53 48 60 47  -2 % 
Katselmukset 26 10 25 5  -50 % 
        
Henkilöstömäärä (htv) 50,0 50,3 49,5 49,7 0,2 -0,5 
Toimintamenomääräraha (euroa) 3 761 084 3 775 870 3 778 400 3 829 332 1 % 1 % 
        
Keskim.käsittelyaika (kk) 6,5  6,4 8,0 6,7 -1,3 0,3 
        
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 1 532  1 494 1 542 1 743 13 % 17 % 
        
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 49  50 49 44 -11 % -12 % 

 
 
 
 

VAASAN HALLINTO-OIKEUS  
Toteutuma  

2009 
Toteutuma  

2010 
Arvio/tavoite  

2011 
Toteutuma  

2011 Vert.tav. Vert.edell.vuoteen 

        

Saapuneet asiat 2 019 2 219 2 175 2 122 -2 % -4 % 

Ratkaistut asiat 2 092 2 038 2 050 2 122 4 % 4 % 
Vireillä olevat asiat 1 344 1 502 1 609 1 473 -8 % -2 % 
        
Suulliset käsittelyt  26 40 25 60  50 % 
Katselmukset 15 45 15 35  -22 % 
Tarkastukset (VL ja YSL) 30 14  6  -57 % 
        
Henkilöstömäärä (htv) 78,4 77,3 75 75,7 0,7 -1,5 
Toimintamenomääräraha (euroa) 5 715 696 5 669 565 5 580 400 5 647 842 1 % 0 % 
        
Keskim.käsittelyaika (kk) 9,8  8,8 8,9 9,6 0,7 0,8 
        
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 2 732  2 782 2 722 2 662 -2 % -4 % 
        
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 27  26 27 28 3 % 6 % 
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      LIITE 10 
 
 
HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAMENOJEN KEHITYS 200 6-2011

Toteutuneet toimintamenot (1000 euroa) %-osuus

2006 Muutos 
06-05

2007 Muutos 
07-06

2008 Muutos 
08-07

2009 Muutos 
09-08

2010 Muutos 
10-09

2011 Muutos 
11-10

2011

Hallintotuomioistuimet yhteensä

Palkat 36 972 2 % 38 853 5 % 42 071 8 % 43 308 3 % 44 421 3 %44 369 0 % 85 %

Toimitilavuokrat 4 262 4 % 4 415 4 % 4 687 6 % 4 913 5 % 4 908 0 % 5 063 3 % 10 %

Muut menot 2 666 -6 % 2 905 9 % 3 025 4 % 3 312 9 % 3 012 -9 % 2 978 -1 % 6 %

Yhteensä 43 900 2 % 46 172 5 % 49 783 8 % 51 534 4 % 52 342 2 % 52 410 0 % 100 %

Korkein hallinto-oikeus

Palkat 7 014 3 % 6 981 0 % 7 464 7 % 7 602 2 % 7 940 4 % 7 9961 % 79 %

Toimitilavuokrat 1 042 1 % 1 068 2 % 1 090 2 % 1 034 -5 % 1 018 -1 % 1 095 8 % 11 %

Muut menot 648 -29 % 744 15 % 777 4 % 1 108 43 % 899 -19 % 9829 % 10 %

Yhteensä 8 703 0 % 8 792 1 % 9 332 6 % 9 744 4 % 9 858 1 % 10 073 2 % 100 %

Hallinto-oikeudet

Palkat 23 417 1 % 24 618 5 % 26 701 8 % 27 557 3 % 28 251 3 %28 203 0 % 86 %

Toimitilavuokrat 2 423 6 % 2 492 3 % 2 651 6 % 2 833 7 % 2 843 0 % 2 892 2 % 9 %

Muut menot 1 545 4 % 1 712 11 % 1 628 -5 % 1 746 7 % 1 652 -5 % 1 543 -7 % 5 %

Yhteensä 27 384 2 % 28 822 5 % 30 981 7 % 32 137 4 % 32 746 2 % 32 638 0 % 100 %

Markkinaoikeus

Palkat 1 008 9 % 1 207 20 % 1 531 27 % 1 789 17 % 1 792 0 % 1 830 2 % 83 %

Toimitilavuokrat 193 14 % 242 25 % 250 3 % 256 3 % 257 0 % 263 2 % 12 %

Muut menot 114 19 % 95 -17 % 138 46 % 122 -12 % 141 16 % 104 -26 % 5 %

Yhteensä 1 315 10 % 1 544 17 % 1 919 24 % 2 167 13 % 2 190 1 % 2 197 0 % 100 %

Vakuutusoikeus

Palkat 5 533 5 % 6 047 9 % 6 374 5 % 6 360 0 % 6 437 1 % 6 340-2 % 85 %

Toimitilavuokrat 605 2 % 613 1 % 697 14 % 790 13 % 790 0 % 812 3 % 11 %

Muut menot 360 2 % 354 -2 % 482 36 % 336 -30 % 320 -5 % 350 9 %5 %

Yhteensä 6 498 5 % 7 014 8 % 7 552 8 % 7 486 -1 % 7 548 1 % 7 502 -1 % 100 %

 
 


