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ESIPUHE 

 
Perustuslaissa on vahvistettu valtiojärjestyksemme perusteisiin erityisesti kuuluva oikeusvaltioperi-
aate. Sen mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Oikeusturva on jokaiselle kuuluva 
perusoikeus. Sen toteutumiseksi kaikista hallintoviranomaisten päätöksistä, aina kunnan viranhalti-
jasta tai lautakunnan jaostosta valtioneuvostoon saakka, on mahdollisuus valittaa hallintotuomiois-
tuimeen. Kun hallintotuomioistuinten ratkaistavaksi kertyy asioita kaikilta hallinnonaloilta, niiden 
päätöksistä piirtyy suurelta osin kuva suomalaisen oikeusvaltion toiminnasta. Muutokset ja ongel-
mat kansalaisyhteiskunnassa ja taloudessa näkyvät usein äkillisestikin hallintotuomioistuinten rat-
kaistavaksi tulevissa asioissa. 
 
Perustuslakiin ankkuroidut itsenäiset hallintotuomioistuimet pitävät yllä kattavaa ja asiantuntevaa 
lainkäytön ohjausta kaikilla oikeudenaloilla, esimerkiksi verotuksen eri sektoreilla, elinkeinoasioissa, 
julkisissa hankinnoissa, kilpailuasioissa, immateriaalioikeusasioissa, ympäristöluvissa, kaivosasioissa, 
kaavoituksessa, rakentamisessa, ulkomaalaisasioissa, julkisuusasioissa, kunnallisasioissa sekä sosi-
aali- ja terveysasioissa. Ne ovat Suomelle merkittävä voimavara sekä tuottavuus- ja kilpailukykyteki-
jä. Myös valtaosassa Euroopan maita on erilliset hallintotuomioistuimet. Näin on esimerkiksi Ruot-
sissa, Saksassa ja Ranskassa. Sellaisissa maissa, joissa on vain yksi ylin oikeusaste ja yksilinjaiset 
alemmat asteet, haetaan uudenlaisia ratkaisuja oikeussuojan tehostamiseksi ja oikeudellisen ohja-
uksen kattavuuden parantamiseksi muissa kuin rikos- ja siviiliasioissa, joihin yksilinjaisten tuomiois-
tuinjärjestelmien toiminta käytännössä yleensä monistakin syistä painottuu. Suomen toimivaa jär-
jestelmää kohtaan on tässä osoitettu erityistä kiinnostusta.  
 
Hallintotuomioistuin on eri tuomioistuimista käytännössä todennäköisimmin se, jonka kanssa taval-
linen kansalainen tulee elämänsä jossakin vaiheessa asioimaan, olipa kyse veroista, rakentamisesta, 
ympäristöstä, sosiaaliturvasta, lastensuojelusta, terveydestä, elinkeinoista, virkasuhteista tai monis-
ta muista arkisista asioista. Silti kansalaisten yleinen tietämys hallintolainkäytöstä ei keskimäärin ole 
kovinkaan hyvä, ja hallintotuomioistuinten kuva yleisessä tietoisuudessa saattaa olla himmeä tai 
puuttua kokonaan. Osasyy on varmaan sillä, että hallintoprosessi on enimmäkseen kirjallista, vaikka 
suullisilla käsittelyilläkin on jutun laadusta riippuen oma osuutensa. Tosin kansalaisten kuva tuomio-
istuimista ylimalkaan saattaa nykyään perustua enemmän filmisarjojen valamiehistösaliin kuin mi-
hinkään kotimaiseen todellisuuteen. 
 
Juuri nyt on käynnissä tai valmisteilla monenlaisia hallintolainkäyttöön vaikuttavia uudistushankkei-
ta. Hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistuksesta eduskunta on päättämässä aivan näinä aikoi-
na. Hankkeessa ollaan yhdistämässä Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeudet sekä Rovaniemen ja 
Oulun hallinto-oikeudet. Lopputulos näyttää väistämättömältä, halusimme tai emme. Ehkä tässä 
tilanteessa on viisasta keskittyä muutosten positiivisiin vaikutuksiin, joita niitäkin on, ennen muuta 
kehitys kohti työmäärän kannalta mahdollisimman tasavahvoja alueellisia hallinto-oikeuksia. Yhdes-
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sä oikeusministeriön kanssa on tärkeää tukea niitä, joille muutosprosessi omakohtaisesti koettuna 
on kaikkein vaikein.  
 
Oikeusministeriön asettama Oikeusturvaohjelmaa valmisteleva neuvottelukunta on sekin näinä 
päivinä julkistamassa työnsä tuloksia. Suurena haasteena on ollut yhdistää ennennäkemättömän 
suuret säästövaatimukset ja aito oikeusturvan kehittäminen. On ollut hyvä keskustella ennakkoluu-
lottomasti moninaisista asioista koko oikeuslaitoksen piirissä. Silti aihetta ei saa olla mihinkään sel-
laisiin paniikkijarrutuksiin, joiden kokonaissaldo jäisi voimakkaasti negatiiviseksi. Luotan siihen, ettei 
näin tulekaan tapahtumaan, vaan oikeusturvan, kestävän talouden ja yhteiskunnan koheesion kan-
nalta keskeisimpien rakennetekijöiden merkitys jatkossakin ymmärretään. 
 
Vaikka korkeimman hallinto-oikeuden ensisijaisena tehtävänä ei olekaan antaa ennakkopäätöksiä, 
hallinto- ja oikeuskäytännön ohjaaminen kuuluu sen tehtäviin. Tämä puoli on vähitellen korostunut 
sikälikin, että kahtena viime vuonna valituslupa-asioita korkeimmassa hallinto-oikeudessa on ensi 
kertaa ollut hieman enemmän kuin tavanomaisia valitusasioita. Pidän selvänä, että valituslupajär-
jestelmä vielä nykyisestä laajenee, vaikka uusissa asiaryhmissä nouseekin esille toistaiseksi vielä 
miettimättömiä päätöksenteon rakennekysymyksiä. Joka tapauksessa muutokset korostavat hallin-
tolainkäytön ensi asteessa tapahtuvan päätöksenteon merkitystä. 
 
Tämä hallintotuomioistuinten yhteinen toimintakertomus sisältää jo tuttuun tapaan selvityksen 
kaikkien hallintotuomioistuinten toiminnasta vuodelta 2012. Kertomusvuonna työtilanne pystyttiin 
pitämään hallinnassa siitä huolimatta, että käsiteltävät asiat ovat hyvin moninaisia ja että niiden 
koostumuskin vaihtelee vuodesta toiseen. Hallintotuomioistuimet onnistuivat haastavassa oikeus-
turvatehtävässään myös toiminnan taloudellisuutta ja tuottavuutta koskevien tavoitteiden saavut-
tamisessa valtaosin. Hallintotuomioistuinten ratkaisut ovat edelleenkin varsin edullisia niin julkista-
louden kuin asioiden osapuoltenkin näkökulmasta. Asianosainen saa päätöksensä myös joutuisasti, 
keskimäärin 7,7 kuukaudessa. 
 
Tässäkään yhteydessä en voi olla korostamatta, miten tehokkaampi ja toimivampi sähköinen lain-
käyttö toisi aitoa toiminnallista säästöä. Siten tuottavuustoimenpiteidenkin painopisteen tulisi olla 
niiden perustoimintojen kehittämisessä, joilla tuottavuutta ja taloudellisuutta voidaan nyt ja pi-
demmällä aikavälillä parantaa. Tässä tietotekniikka on avainasemassa. 
 
 
 
Helsingissä, helmikuun 28. päivänä 2013 
 
Pekka Vihervuori 
Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti 
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PERUSTOIMINTANA HALLINTOLAINKÄYTTÖ 

 

HALLINTOTUOMIOISTUINJÄRJESTELMÄ 

 

Hallintotuomioistuimet1 toimivat oikeusturvan ja laillisuuden takeena julkisen vallankäytön alueella. 
Hallintolainkäytön tehtävä on kaksitahoinen: toimia yhtä aikaa sekä julkisen vallan laillisuuden kont-
rolloijana että oikeussuojan antajana yksityisille, yrityksille ja yhteisöille. Tämä tehtävä vaikuttaa 
siihen, että hallintotuomioistuimien asemassa, roolissa ja toiminnassa on tiettyjä erityispiirteitä. 
Yhteiskunnan taloudelliset, poliittiset ja sosiaaliset rakenteet ovat vahvasti vaikuttaneet siihen, mi-
ten yhteiskunta käyttää julkista valtaa.  
 
Oikeusturvan takaaminen kuuluu valtion perustehtäviin ja oikeusturva perusoikeuksiin. Hallinto-
tuomioistuimet antavat oikeusturvaa sekä edistävät yhteiskunnassa oikeudenmukaisuutta, turvalli-
suutta, järjestystä, hyvinvointia, taloudellista toimintaa ja hallinnon toimivuutta. Hallinto-
tuomioistuimet ratkaisevat usean sektorin asioita kuten verotusta, taloudellista kilpailua, maan-
käyttöä, rakentamista, ympäristönsuojelua, liikenneyhteyksiä, toimeentuloturvaa, sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoa, lastensuojelua ja maahanmuuttoa koskevia asioita.  
 
Yleisiä hallintotuomioistuimia ovat perustuslain 98 §:n mukaisesti korkein hallinto-oikeus ja alueelli-
set hallinto-oikeudet. Yleissääntö on, että hallintoviranomaisen päätöksestä valitetaan yleiseen alu-
eelliseen hallintotuomioistuimeen. Tietyissä asiaryhmissä muutosta haetaan erityistuomioistuimel-
ta tai valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Erikseen määrätyillä toimialoilla tuomio-
valtaa käyttävät erityistuomioistuimina markkinaoikeus ja vakuutusoikeus. 
 
Hallintotuomioistuimissa käsiteltävät asiat ovat nykyään usein oikeudellisesti entistä vaativampia ja 
laajempia sekä sisältävät uudenlaisia oikeudellisia kysymyksiä. Yhteiskunnan muutokset ja sen joh-
dosta kotimaisen lainsäädännön muuttumisen tahti on nopeutunut. Uudet lainsäädäntöhankkeet, 
EU-lainsäädäntö, Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus ja kansainvälistyminen kaikilla tasoilla 
luovat tuomioistuimiin kohdistuvia lisäpaineita.  
 
Muutokset julkisen vallan käytössä heijastuvat erilaisina uusina asiakysymyksinä niissäkin asiaryh-
missä, joita hallintotuomioistuimissa on perinteisesti käsitelty. Hallintotuomioistuimissa käsitellään 
yhä merkityksellisempiä yhteiskunnan asioita. Ylikansalliset kytkennät ovat tuoneet hallintotuomio-
istuimiin keskeisesti EU-oikeuden. EU-oikeus toteutuu Suomessa viranomaistoiminnassa ja siten 
viimekätisesti hallintotuomioistuinten ratkaisujen kautta. Myös yhteiskuntamme edessä olevat ta-
loudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset sekä turvallisuutta koskevat haasteet tullaan ratkaisemaan 

                                                             
1 Ellei toisin mainita, toimintakertomuksessa hallintotuomioistuimilla tarkoitetaan korkeinta hallinto-oikeutta, alueelli-
sia hallinto-oikeuksia, vakuutusoikeutta ja markkinaoikeutta. 
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pääosin julkisen vallan käytön keinoin. Tämä merkitsee hallintolainkäytön alan ja merkityksen ko-
rostumista entisestään. 
 

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

Kilpailu- ja kuluttaja-
virasto,

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. 

 

HALLINTOLAINKÄYTÖN MERKITYS YHTEISKUNNASSA 

 

Julkisen vallan käyttö on ollut Suomessa jo varhaisista vaiheista lähtien lakiin sidottua. Tähän on 
liittynyt pitkään myös mahdollisuus saada julkisen vallan käytön laillisuus jälkikäteen tutkittavaksi. 
Hallintolainkäytön muutoksenhakujärjestelmä ja muutoksen hakemisen keinot ovat jatkuvasti ke-
hittyneet. Alueellisten hallinto-oikeuksien perustamisen myötä Suomeen on luotu kaksiportainen 
riippumaton hallintotuomioistuinjärjestelmä.  
 
Hallintolainkäyttö on jo maamme itsenäistyessä eriytetty muusta lainkäytöstä, eli siviili- ja rikospro-
sessista. Yhtäältä kansalaisvapaudet, muut perusoikeudet ja ihmisoikeuksien suoja sekä toisaalta 
erityisesti EU-oikeuden tehokas kansallinen toteuttaminen edellyttävät, että oikeusturva taataan ja 
hallinnon laillisuusvalvonta toteutetaan riippumattoman tuomioistuinjärjestelmän kautta. Julkisen 
vallan käytön laillisuuden kontrollointi ei rajoitu pelkästään vallankäytön muotojen tarkastelemi-
seen, vaan siinä on mentävä syvemmälle eli asian sisältöön. Hallintotuomioistuimissa julkisen vallan 
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käytön laillisuuden kontrolli ja oikeussuojan antaminen yksityisille ja julkisen vallan kontrollointi 
kytkeytyvät jo historiallisen kehityksenkin kautta luontevasti ja toimivasti yhteen.  
 
Korkeimman hallinto-oikeuden hallintolainkäytön vaikuttavuutta koskevassa tutkimuksessa selvitet-
tiin hallintotuomioistuinten ratkaisujen merkitystä hallinnon toimivuudelle.2 Tutkimuksessa lasket-
tiin, että julkista valtaa käyttävät viranomaiset tekevät hallinnon eri aloilla ja tasoilla vuosittain arvi-
olta 20 - 30 miljoonaa hallintopäätöstä, joihin voidaan tarvittaessa hakea muutosta hallinto-
tuomioistuimilta. Kun hallintotuomioistuimet ratkaisevat noin 30 000 valitusta vuodessa ja korkein 
hallinto-oikeus noin 4 000 asiaa, voidaan suomalaisen hallinnon arvioida toimivan yleisesti ottaen 
erittäin hyvin. Hallintopäätösten suuri määrä osoittaa myös sen, että valitusten määrä voisi hallinto-
tuomioistuimissa nousta nopeasti, mikäli lainsäädännössä on epäselvyyksiä tai jos päätöksenteko-
menettely hallinnossa ei toimisi. Esimerkkinä tästä on autoverotuksen tulkinnan muuttuminen Eu-
roopan unionin tuomioistuimen antaman linjauksen vuoksi, mikä aiheutti hallinto-tuomioistuimissa 
ruuhkan. 
 
Hallintotoiminnan ja hallintolainkäytön sisällöllisestä sidonnaisuudesta huolimatta hallinto-
tuomioistuimet toimivat perustuslain 21 §:n mukaisina riippumattomina tuomioistuimina. Yleisten 
tuomioistuinten rinnalla toimivat hallintotuomioistuimet eivät ole kansainvälisessä vertailussa poik-
keus, vaan erityisesti Suomeen verrattavissa maissa pikemminkin pääsääntö. Euroopan unionin 15 
vanhasta jäsenmaasta erillisiä hallintotuomioistuimia on kaikissa muissa paitsi Tanskassa, Isossa-
Britanniassa ja Irlannissa. 
 

EU-OIKEUDEN VAIKUTUS HALLINTOTUOMIOISTUIMISSA 
 

Hallintoprosessiin kohdistuvat vaatimukset ovat kasvaneet ja täsmentyneet merkittävästi kahden 
viimeisen vuosikymmenen aikana. Hallinnollinen sääntely on laajentunut ja julkinen hallinto on mo-
nipuolistunut rakenteiltaan ja toiminnoiltaan. Euroopan unionin oikeuden tehokas toteuttaminen 
on lisännyt kansalliseen oikeusturvaan kohdistuvia osin uudenlaisia haasteita ja laadullisia vaati-
muksia.  
 
Suomessa hallintotuomioistuimet ovat toimineet EU-oikeuden kansallisina "vetureina". Tästäkin 
syystä hallintotuomioistuinten merkitys oikeussuojan antajana on korostunut entisestään. EU-
oikeus vaikuttaa hallintotuomioistuimissa käsiteltävien asioiden substanssiin ja prosessiin sekä pe-
rinteisillä että uudentyyppisillä tavoilla. Euroopan unionin jäsenyyden myötä Suomen kansallisille 
tuomioistuimille asetettu oikeus ja velvollisuus pyytää tietyissä tilanteissa ennakkoratkaisua EU-
oikeuden tulkinnasta luo osaltaan erityisen oikeusturvatakeen, jossa kansallisten tuomioistuinten 
rooli on keskeinen. Suomessa korkein hallinto-oikeus on ollut aktiivisin unionin tuomioistuimelle 
osoitettujen ennakkoratkaisupyyntöjen tekijä. Suomesta on vuosina 1996–2012 tehty 79 ennakko-
ratkaisupyyntöä, joista korkein hallinto-oikeus on tehnyt yli puolet eli 40.  
                                                             
2 Korkeimman hallinto-oikeuden hallintolainkäytön vaikuttavuutta koskeva tutkimus (pyramiditutkimus), joulukuu 2009, 
verkkojulkaisu: http://www.kho.fi/36399.htm. 
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Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi Suomelle kertomusvuonna kaksi sellaista tuomiota, jotka 
koskivat suomalaisessa hallintoprosessissa käsiteltyä asiaa. Toinen tapaus koski yksityiselämän suo-
jaa ja syrjintää ja toinen tapaus tahdosta riippumattoman hoidon jatkamista.3  
 

HALLINTOTUOMIOISTUIMIIN SAAPUNEET ASIAT JA ASIARYHMÄT 

 
Vuonna 2012 hallintotuomioistuimiin saapui yhteensä 31 583 asiaa ja ratkaistiin yhteensä 32 006 
asiaa.4 Hallintotuomioistuinten asiamäärät vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2012 asiamäärän vähen-
nys oli noin 4 prosenttia vuoteen 2011 verrattuna. Valtaosan hallintotuomioistuimiin tehdyistä 
muutoshakemuksista tekevät yksityiset henkilöt. Kertomusvuonna lähes 76 prosenttia korkeimmal-
le hallinto-oikeudelle tehdyistä muutoshakemuksista tuli yksityiseltä taholta. Vastaava luku hallinto-
oikeuksissa vaihteli 60 ja 80 prosentin välillä. 
 

 
Kuva 2. Hallintotuomioistuimiin saapuneet asiat vuosina 2006−2012. 

 

KORKEIN HALLINTO-OIKEUS 
 

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui 3 947 asiaa. Saapuvien asioiden määrä on ollut hienoisessa 
laskusuunnassa vuoden 2010 jälkeen. Toista vuotta peräkkäin vireille on tullut enemmän valitus-
lupa-asioita kuin valitusasioita. Valituslupa myönnettiin 15 prosentissa hakemuksista. 

                                                             
3 H. vastaan Suomi, 13.11.2012 ja X vastaan Suomi, 3.7.2012. 
4 Ellei toisin mainita, toimintakertomuksen luvut ja tilastot perustuvat oikeusministeriön tuottamiin raportteihin. 
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Korkein hallinto-oikeus ratkaisi viime vuonna lähes 4 000 asiaa, mikä on jonkin verran edellisvuotta 
vähemmän ja jää tulostavoitteesta. Toisaalta oikeuskäytäntöä ohjaavia niin sanottuja vuosikirjapää-
töksiä annettiin enemmän kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla, yhteensä 135 kappaletta. Valitus-
asioita ja valituslupa-asioita ratkaistiin lähes saman verran. Ulkomaalaisasioita ratkaistiin ennätyk-
sellisen paljon, yhteensä 928 kappaletta. Ulkomaalaisasiat muodostavat noin neljänneksen kaikista 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa käsiteltävistä asioista. Seuraavaksi suurimmat asiaryhmät ovat 
sosiaali- ja terveydenhuolto sekä verotus. 

 

HALLINTO-OIKEUDET 
 
Hallinto-oikeuksiin saapui 20 441 asiaa ja hallinto-oikeuksissa ratkaistiin 20 584 asiaa. Käsiteltävien 
asioiden suurin ryhmä on edelleen sosiaali- ja terveysasiat, jotka ovat lähes kolmannes kaikista asi-
oista. Toiseksi suurin asiaryhmä oli ulkomaalaisasiat noin 16 prosenttia ja kolmanneksi suurin asia-
ryhmä veroasiat noin 14 prosenttia. Asiaryhmä taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenne ja 
viestintä oli veroasioiden kanssa lähes samansuuruinen eli 13 prosenttia.  
 

 
Kuva 3. Hallinto-oikeuksiin saapuneet asiat ja niiden osuudet vuonna 2012. 

 
Tilastotietojen perusteella hallinto-oikeuksien asiarakenteessa on tapahtunut eniten muutosta ul-
komaalais- ja veroasioissa. Veroasiat ovat vähentyneet kun taas ulkomaalaisasiat ovat lisääntyneet 
3 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Myös taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenne ja 
viestintä on vähentynyt. Asiaryhmissä itsehallinto sekä sosiaali- ja terveydenhuolto kasvua on ollut 
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noin prosenttiyksikön verran. Saapuneiden asioiden määrä ryhmissä valtio-oikeus ja yleishallinto, 
rakentaminen ja ympäristö on säilynyt lähes ennallaan. 
 

 
Kuva 4. Hallinto-oikeuksien asiamäärien kehitys vuosina 2002–2012.5 

 
Asioista 47 prosenttia ratkaistiin alle kuudessa kuukaudessa ja yli vuoden viipyneitä asioita oli 22 
prosenttia ratkaistujen asioiden kokonaismäärästä. Vanhojen, yli vuoden vireillä olleiden asioiden 
määrä oli 1 371, eli määrä kasvoi hieman edellisen vuoden 1 194:sta. Vuoden 2012 lopussa yli vuo-
den vireillä olleita asioita oli noin 11 prosenttia kaikista vireillä olleista asioista. Hallinto-oikeuksien 
suullisten käsittelyjen määrä säilyi lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Suullinen käsitte-
ly järjestettiin 550 asiassa (edellinen vuosi 553) ja katselmus 67 asiassa (edellinen vuosi 95). Kaikista 
suullisista käsittelyistä noin 68 prosenttia järjestettiin lastensuojeluasioissa. 
 
Hallinto-oikeuksien ratkaisuista noin 18 prosenttia johti muutoksenhaun kohteena olleen päätöksen 
muuttamiseen tai päätöksen palauttamiseen päätöksen tehneelle viranomaiselle. Eniten muutettiin 
ympäristöasioita (31 prosenttia), rakennusasioita (26 prosenttia) ja veroasioita (21 prosenttia). Tut-
kimatta jätettiin noin 12 prosenttia asioista. 
 
Muutoksenhaku hallinto-oikeuksien päätöksistä on pysynyt vakaana. Vuosittain noin 17 prosentissa 
päätöksistä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus on puolestaan 
muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä noin 6 prosentissa valituksenalaisista päätöksistä. 
 

                                                             
5 Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös vuodelta 2012. 
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VAKUUTUSOIKEUS 
 

Vuonna 2012 vakuutusoikeuteen saapui 6 521 asiaa ja vakuutusoikeus ratkaisi 6 880 asiaa. Vakuu-
tusoikeuteen saapuneiden asioiden määrä väheni noin 12 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, 
mutta on huomattava, että saapuneiden asioiden määrä vaihtelee vuosittain. Saapuneiden asioiden 
suurin ryhmä on työeläkeasiat (1 664 asiaa). Toiseksi suurin ryhmä on tapaturma-asiat (921 asiaa) ja 
kolmanneksi suurin ryhmä kansaneläkeasiat (832 asiaa). Lähes yhtä paljon kuin kansaneläkeasioita 
saapui myös työttömyysturva-asioita (615 asiaa) ja sairausvakuutuslain mukaisia asioita (691 asiaa). 
Vanhojen yli 12 kuukautta vireillä olleiden asioiden määrä on kasvanut jonkin verran. 
 
Vakuutusoikeus on ylin muutoksenhakuaste noin 90 prosentissa käsittelemistään asioista. Korkein 
hallinto-oikeus ratkaisi 18 vakuutusoikeuden päätöstä koskevaa asiaa vuonna 2012.  
 
Vakuutusoikeuden toimintamenot olivat noin 7,8 miljoonaa euroa. Vakuutusoikeus jäi hieman tuot-
tavuudelle ja taloudellisuudelle asetetusta tavoitteesta. Vireillä olevien asioiden määrä väheni hie-
man edellisestä vuodesta. 
 

 
Kuva 5. Vakuutusoikeuteen saapuneet asiat ja niiden osuudet vuonna 2012. 
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MARKKINAOIKEUS 

Vuonna 2012 markkinaoikeuteen saapui 474 asiaa ja se ratkaisi 531 asiaa. Markkinaoikeuteen saa-
puneiden asioiden määrä väheni vuoteen 2011 verrattuna. Kuitenkin erityisesti loppuvuonna han-
kinta-asioiden määrä kääntyi jälleen kasvuun päätyen yli 10 prosenttia edellisvuotta korkeammalle 
tasolle. Suurin osa markkinaoikeuden asioista on hankinta-asioita, muut asiaryhmät ovat niihin ver-
rattuna yleensä lukumääräisesti marginaalisia.  
 
Markkinaoikeuden julkisia hankintoja sekä kilpailu- ja sähkömarkkina-asioita koskevista ratkaisuista 
voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kilpailu- ja sähkömarkkina-asioita koskevia ratkaisuja 
on määrällisesti vähän (seitsemän), mutta näissä asiaryhmissä valitusalttius on korkea. Julkisia han-
kintoja koskevia ratkaisuja tehtiin 425, joista hieman yli kymmenessä prosentissa ratkaisuista vali-
tettiin. 
 
 

 
Kuva 6. Markkinaoikeuteen saapuneet asiat ja niiden osuudet vuonna 2012. 
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HALLINTOLAINKÄYTÖN VAIKUTTAVUUS 

 

KÄSITTELYAJAT 
 

Ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika lasketaan valitusasian saapumisesta sen ratkai-
suun hallintotuomioistuimessa. Vuoden 2012 talousarvioesityksen mukaan tuomioistuinlaitoksessa 
tavoitteena on ollut lyhentää ja tasata käsittelyaikoja tuomioistuinten välillä. Erityisesti seurataan 
käsittelyaikojen kehitystä asioissa, jotka koskevat huostaanottoa ja sijaishuoltoa, toimeentulotuen 
myöntämistä, asemakaavoja ja turvapaikkoja. 
 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa keskimääräinen käsittelyaika oli 12,8 kuukautta, joten käsittely-
aikatavoite 11 kuukautta ei toteutunut. Sen sijaan keskimääräisen käsittelyajan lisäksi asetettu ta-
voite ratkaista 30 prosenttia asioista alle kuudessa kuukaudessa ja 50 prosenttia alle 9 kuukaudessa 
on toteutunut. Alle kuudessa kuukaudessa ratkaistiin 35,5 prosenttia ja alle yhdeksässä kuukaudes-
sa 51,8 prosenttia asioista. Kun korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuosina 2006–2010 ei ratkaistu 
aivan yhtä monta asiaa kuin uusia tuli vireille, on työtilanne edelleen pysynyt ruuhkautuneena ja 
keskimääräiset käsittelyajat ovat venyneet. Kuitenkin kaikissa asiaryhmissä ratkaistiin lähes saman 
verran asioita kuin uusia asioita tuli vireille.  
 
Hallinto-oikeuksissa keskimääräiset käsittelyajat vaihtelivat 4,1 ja 9,9 kuukauden välillä. Hallinto-
oikeuksien välillä pisimmän ja lyhimmän keskimääräisen käsittelyajan ero kasvoi 5 kuukaudesta 5,8 
kuukauteen. Tavoite tasata käsittelyaikoja ei siten ole toteutunut. Hallinto-oikeuksien käsittelyajat 
eivät kuitenkaan lukuina ole täysin verrannollisia keskenään, koska eri hallinto-oikeuksien tulos-
sopimuksissa on sovittu erilaisista toiminnan painotuksista. Hallinto-oikeuksien asiarakenteet eivät 
myöskään ole keskenään samanlaisia. Valmistautuminen hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudis-
tukseen on myös jonkin verran vaikuttanut tuloksellisuuteen ja käsittelyaikoihin. Kaikkien hallinto-
oikeuksien keskimääräinen käsittelyaika oli 7,7 kuukautta, joten tavoite 7,6 kuukautta lähes saavu-
tettiin. 
 
Hallinto-oikeuksissa käsittelyajat erityisesti seurattavissa asiaryhmissä lyhenivät kaikissa muissa 
erityisseurannan ryhmissä paitsi kaava-asioissa, joissa käsittelyaika piteni. Käsittelyajat erityisesti 
seurattavissa asiaryhmissä hallinto-oikeuksissa olivat (suluissa vertailuvuosi): 
– huostaanotto ja sijaishuolto 5,2 kuukautta (5,3 kuukautta) 
– toimeentulotuen myöntäminen 6,3 kuukautta (7,1 kuukautta) 
– kaava-asiat 11,3 kuukautta (9,7 kuukautta) 
– turvapaikka-asiat (vain Helsinki) 7,7 kuukautta (8,4 kuukautta) ja 
– turvapaikka-asiat, nopeutettu käsittely (vain Helsinki) 4 kuukautta (4,2 kuukautta). 
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Vakuutusoikeudessa keskimääräinen käsittelyaika oli kertomusvuonna 12,2 kuukautta eli 0,7 kuu-
kautta enemmän kuin edellisenä vuonna eikä käsittelyaikatavoite 10 kuukautta toteutunut. Vakuu-
tusoikeus ratkaisi asioista noin 7,7 prosenttia alle kuudessa kuukaudessa ja 56,4 prosenttia alle 
vuodessa. Keskimääräiset käsittelyajat vaihtelivat kuntoutusasioiden 7,5 kuukauden ja palkkaturva-
asioiden 15 kuukauden välillä. Kertomusvuonna vakuutusoikeudessa jäätiin tulostavoitteesta jonkin 
verran, mutta asioita ratkaistiin noin 350 enemmän kuin uusia saapui vireille, joten ruuhkautumista 
ei tapahtunut. Vuoden 2012 lopussa vakuutusoikeudessa oli vireillä 5 956 asiaa. Vakuutusoikeudes-
sa yli 12 kuukautta vireillä olleiden asioiden määrä nousi hieman kertomusvuonna. Niitä oli 
31.12.2012 tilanteen mukaan vireillä 869 kappaletta eikä tavoite tältä osin toteutunut.  
 
Markkinaoikeudessa asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli kertomusvuonna 7,3 kuukautta. Kä-
sittelyaikatavoite 8 kuukautta on toteutunut. 
 
 

 
Kuva 7. Keskimääräiset käsittelyajat vuosina 2006−2012. 
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VIREILLÄOLOAJAT 
 
Keskimääräinen vireilläoloaika kuvaa sitä, minkä ikäisiä asioita on vireillä vuoden lopussa ja siirtyy 
ratkaistavaksi kertomusvuoden jälkeen. Asioiden keskimääräinen vireilläoloaika lasketaan valitus- 
asian saapumisesta kertomusvuoden loppuun.  
 

Tulossopimuksen mukaan käsittelyaikojen lyhentämiseksi kiinnitetään huomiota yli vuoden vireillä 
olleisiin asioihin. Hallinto-oikeuksien tavoitteena on ollut pienentää yli vuoden vireillä olevien asioi-
den osuutta siten, ettei kertomusvuoden päättyessä olisi ollut vireillä enempää kuin 750 yli 12 kuu-
kautta vanhaa asiaa, kun niitä kertomusvuoden alkaessa oli ollut 1 194 kpl. Määrällistä tavoitetta ei 
saavutettu. Kertomusvuoden lopussa yli 12 kuukautta vanhoja asioita oli hallinto-oikeuksissa vireillä 
1 371 kpl. Tavoite 750 yli 12 kuukautta vireillä olevaa asiaa ei näin ollen ole toteutunut. 
 

 
Kuva 8. Vuoden 2012 lopussa vireillä olleiden asioiden ikärakenne hallinto-oikeuksissa. 
 

TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT JA TOIMINTAMENOT 
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lintotuomioistuinten toimintamenomäärärahoja oli esitetty vähennettäväksi hallitusohjelman pe-
rusteella toimintamenosäästöinä ja hankintatoimen säästöinä yhteensä yli kolme miljoonaa euroa. 
Oikeusministeriön hallinnonalan osuus valtion menoista oli vuoden 2012 talousarviossa vain noin 
1,6 prosenttia. Valtion talousarvion menoista tuomioistuinten ja oikeusavun osuus oli 0,65 prosent-
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Vertailun vuoksi voidaan todeta, että yksityisille oikeusavustajille maksettaviin palkkioihin oli talous- 
arviossa varattu 42 miljoonaa euroa, joka on 0,08 prosenttia valtion talousarvion menoista. Hallin-
totuomioistuinten toimintamenot vuonna 2012 olivat 56 miljoonaa euroa, josta hallinto-oikeuksien 
toimintamenot olivat noin 34,6 miljoonaa euroa ja korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot 
noin 10,9 miljoonaa euroa. 
 
Vuonna 2009 valmistunut tutkimus oikeusturvan todellisuudesta ja hallintolainkäytön vaikuttavuu-
desta osoitti hallintotuomioistuinten merkityksen julkisen vallan toimivuudelle ja luotettavuudelle 
ja lisäksi hallintolainkäytön vaikuttavuuden. Tuolloin erityisen tarkastelun kohteena olivat ympäris-
tölupa-asiat, julkiset hankinnat, elinkeinoverotus sekä maatalous- ja maaseututuki. Nämä usein 
viime aikoinakin julkisuudessa olleet hallintolainkäytön piiriin kuuluvat asiat kuvaavat hyvin, kuinka 
vähin voimavaroin oikeusturvaa joudutaan tuottamaan sekä kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kannalta 
keskeisiä oikeudellisia ongelmia ratkaisemaan. 
 
Hallinto-oikeudet jäivät hieman toiminnalliselle tehokkuudelle talousarviossa asetetuista tavoitteis-
ta. Hallintotuomioistuinten toiminnan tuloksellisuuden tunnusluvut on esitetty liitteissä 1, 2 ja 3. 
 

TULOKSET JA LAADUN HALLINTA 

 
Yhtenä keinona käsittelyaikojen lyhentämiseen hallintotuomioistuimissa on nähty ratkaisukokoon-
panojen keventäminen. Kevennettyjä ratkaisukokoonpanoja ryhdyttiin käyttämään hallinto-
oikeuksissa vuonna 2007 ja markkinaoikeudessa vuonna 2010, kun niiden käytön mahdollistava 
lainmuutos oli tullut voimaan. 
 

Hallinto-oikeuksissa eri käsittelykokoonpanoja käytetään tarkoituksenmukaisesti asian käsittelyn 
vaatimusten ja toiminnan tehokkuuden kannalta. Hallinto-oikeuksissa on pidetty tärkeänä, että 
henkilöstörakennetta kehitetään edelleen tuomaripainotteisemmaksi, eli että tuomareita olisi ny-
kyistä enemmän suhteessa esittelijöiden määrään. Vuonna 2012 yhden jäsenen kokoonpanossa 
ratkaistiin noin 19 prosenttia (vertailuvuosi 21 prosenttia), kahden jäsenen kokoonpanossa noin 30 
prosenttia (vertailuvuosi 31 prosenttia) ja kolmen jäsenen kokoonpanossa noin 48 prosenttia (ver-
tailuvuosi 46 prosenttia) asioista.  
 
Jäsenesittelijäkokoonpanossa, jossa kokoonpanon tuomari toimii asian esittelijänä, on ratkaistu  
5 029 asiaa eli noin 24 prosenttia (vertailuvuosi 23 prosenttia) kaikista ratkaistuista asioista. Jä-
senesittelijäkokoonpanojen käyttö vaihteli hallinto-oikeuksissa 10 prosentista yli puoleen eli 54 pro-
senttiin kaikista ratkaistuista asioista.  
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          Taulukko 1. Eräitä hallintotuomioistuinten toiminnan tilastotietoja. 

Korkein hallinto-oikeus Tavoite Toteutunut
2009 2010 2011 2012 2012

Saapuneet asiat 4379 4586 4044 4200 3947
Ratkaistut asiat 3965 4200 4224 4300 3928
Vireillä 3819 4173 3968 3800 3960
Yli 12 kk vireillä olleita 997

Hallinto-oikeudet Tavoite Toteutunut
2009 2010 2011 2012 2012

Saapuneet asiat 22515 23149 21317 21395 20441
Ratkaistut asiat 21490 22853 21948 21215 20584
Vireillä 13424 13640 12982 13561 12708
Yli 12 kk vireillä olleita 1194 750 1373

Vakuutusoikeus Tavoite Toteutunut
2009 2010 2011 2012 2012

Saapuneet asiat 7736 7557 7318 7200 6521
Ratkaistut asiat 7391 7503 7210 7200 6880
Vireillä 6104 6158 6296 6100 5956
Yli 12 kk vireillä olleita 469 537 685 400 869

Markkinaoikeus Tavoite Toteutunut
2009 2010 2011 2012 2012

Saapuneet asiat 603 691 510 600 474
Ratkaistut asiat 662 687 610 650 531
Vireillä 416 419 320 350 266
Yli 12 kk vireillä olleita 11

Keskimääräiset käsittelyajat Tavoite Toteutunut
2009 2010 2011 2012 2012

Korkein hallinto-oikeus 10,2 11,1 12,2 11,0 12,8
Hallinto-oikeudet 7,8 7,3 7,8 7,6 7,7
Vakuutusoikeus 10,9 10,8 11,5 10,0 12,2
Markkinaoikeus 10,0 8,7 8,3 8,0 7,3  
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINNAN KEHITTÄMINEN  
 

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSISTA 
 
Marraskuussa eduskunnalle annettiin hallituksen esitys hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenne-
uudistukseksi (HE 153/2012 vp). Esityksen mukaan hovioikeuksien määrä vähenisi yhdellä ja 
hallinto-oikeuksien määrä kahdella. Muutosten jälkeen Suomessa olisi viisi hovioikeutta ja kuu-
si hallinto-oikeutta. Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeudet yhdistettäisiin ja uusi tuomioistuin 
sijoitettaisiin Kuopioon. Yhdistettävä Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeus sijoitettaisiin Ou-
luun. Kouvolaan ja Rovaniemelle jäisi pysyvät istuntopaikat suullisten käsittelyjen järjestämi-
seksi. Uudistusta on osaltaan perusteltu sillä, että hovioikeudet ja hallinto-oikeudet ovat henki-
löstö- ja asiamääriltään varsin erikokoisia, ja että väestön ja elinkeinoelämän muuttumisen 
myötä historian saatossa syntynyt tuomioistuinverkosto ei kaikin osin enää vastaisi nyky-
yhteiskunnan tarpeita. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alusta. Hallinto-
oikeuksien yhdistyminen on suuri muutos yhdistyville hallinto-oikeuksille ja niiden henkilöstölle. 
Hallinto-oikeudet ovat valmistautuneet yhdistymisen tuomiin haasteisiin ja hallitun muutoksen lä-
piviemiseen. Rakenneuudistuksen yhteydessä lakkautettavien tuomioistuimien henkilöstön hakeu-
tuessa muihin tehtäviin on riskinä vireillä olevien asioiden määrän lisääntyminen ja käsittelyaikojen 
pidentyminen.  

 
Kertomusvuonna annettiin hallituksen esitys oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä 
annetun lain ja hallintolainkäyttölain muuttamisesta (HE 85/2012 vp). Mahdollisuus saada hy-
vitystä oikeudenkäynnin viivästymisestä laajenee yleisten tuomioistuinten lisäksi hallintotuo-
mioistuimiin 1.6.2013. Uusia säännöksiä sovelletaan asioissa, jotka tulevat tuomioistuimissa 
vireille lain voimaantulon jälkeen. Uudistuksen myötä viivästyminen voidaan hyvittää hallinto-
tuomioistuimissa sekä valitusasioita käsittelevissä muutoksenhakulautakunnissa. Uudistuksen 
tavoitteena on parantaa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvattua oikeussuojaa ja edistää 
oikeudenkäyntien joutuisuutta. Hyvitysmenettely ja hyvityksen määrä on hallintotuomiois-
tuimissa sama kuin yleisissä tuomioistuimissa. Lisäksi hallintolainkäyttölakiin lisätään nimen-
omainen säännös siitä, että hallintotuomioistuimen tulee asianosaisen pyynnöstä ilmoittaa 
hänelle arvio asian käsittelyajasta. Uudella säännöksellä ei ole tarkoitus merkittävästi muuttaa 
monissa hallintotuomioistuimissa jo nykyisin vallitsevaa käytäntöä käsittelyaika-arvion antami-
sessa.  

Kertomusvuoden aikana eteni kaksi hallintotuomioistuinten kannattamaa hanketta erillisten 
lautakuntien lakkauttamiseksi ja niissä käsiteltävien asioiden siirtämiseksi hallinto-oikeuksien 
käsiteltäviksi. Tavoitteena on saattaa muutoksenhaku näissä asioissa yhtenäiseksi muun hallin-
toasioiden muutoksenhaun kanssa.  
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Ensimmäinen hanke liittyy virkamieslautakunnan lakkauttamiseen. Eduskunta käsitteli kerto-
musvuoden aikana hallituksen esitystä virkamieslain uudistamiseksi (HE 61/2011 vp). Virka-
mieslautakunta lakkautettaisiin ja sille kuuluvat asiat siirrettäisiin hallinto-oikeuksien käsiteltä-
viksi. Myös valtion virkamieslain yleinen valituskielto kumottaisiin. Pääsääntönä on jatkossa 
virkamiehen oikeus valittaa häntä koskevasta päätöksestä. Muutoksenhakusääntelyn muuttu-
misen arvioidaan lisäävän hallinto-oikeuksissa käsiteltävien asioiden määrää joillakin kymme-
nillä.  

Toinen hanke koski työryhmän asettamista maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkaut-
tamiseksi ja sen käsittelemien asioiden siirtämiseksi hallinto-oikeuksiin. Oikeusministeriön ja 
maa- ja metsätalousministeriön työryhmä asetettiin tammikuussa 2013. Maatilatalouden har-
joittamiseen liittyviä tukiasioita koskevat valitukset käsiteltäisiin jatkossa Hämeenlinnan hallin-
to-oikeudessa ja maaseudun kehittämiseen myönnettävien tukien ja elinkeinokalatalouden 
tukien muutoksenhakutie hajautettaisiin kaikkiin hallinto-oikeuksiin. Asioiden siirron myötä 
hallinto-oikeudet saisivat käsiteltäväkseen vuosittain noin 250 uutta asiaa, joista Hämeenlin-
nan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi tulisi valtaosa.  

Teollis- ja tekijänoikeusasioiden käsittely siirretään markkinaoikeuteen 1.9.2013 alkaen (HE 
124/2012 vp, laki markkinaoikeudesta 99/2013). Tuolloin markkinaoikeuden käsiteltäviksi siir-
tyvät nykyisin Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnassa käsiteltävät teollis-
oikeudelliset valitusasiat, Helsingin käräjäoikeudessa käsiteltävät teollisoikeudelliset riita- ja 
hakemusasiat sekä kaikissa käräjäoikeuksissa käsiteltävät tekijänoikeudelliset riita- ja hakemus-
asiat. Arvion mukaan markkinaoikeuden asiamäärä tulee kasvamaan noin 300 asialla vuodessa, 
joissa arviolta noin puolessa haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Kun otetaan 
huomioon siirtyvien asioiden suuri määrä sekä niiden haasteellisuus, vaikuttaa muutos merkit-
tävästi niin markkinaoikeuden henkilöstöön, työmääriin kuin töiden organisointiin. 

 

TIETOTEKNIIKAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHANKKEET 
 
Hallintotuomioistuinten tietohallinnolle suunnatut määräraha- ja henkilöstöresurssit ovat vii-
me vuosina riittäneet lähinnä pakollisten tietotekniikan järjestelmien vakio- ja ylläpitopalvelui-
den hankintaan. Oikeusministeriön hallinnonalan tietohallintomenojen osuus ministeriön kai-
kista toimintamenoista on ollut vuosittain jatkuvasti selvästi pienempi kuin muissa ministeri-
öissä keskimäärin. Tietohallintomenojen osuus suhteutettuna virastojen ja laitosten kaikkiin 
toimintamenoihin oli vuonna 2011 keskimäärin 13 prosenttia samoin kuin vuonna 2010. Tieto-
hallintomenojen osuus toimintamenoista on suurin liikenne- ja viestintäministeriön (19,8 pro-
senttia) ja valtiovarainministeriön hallinnonalalla (25,6 prosenttia). Pienin meno-osuus on oi-
keusministeriön hallinnonalalla 6,7 prosenttia. 
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Valtiovarainministeriön asettamat julkisen hallinnon ict-toiminnan säästötavoitteet merkitse-
vät oikeusministeriön hallinnonalalla tietotekniikkamenojen huomattavaa leikkaamista nyky-
tasosta vuosien 2013−2015 aikana. Ilman kehittämishankkeille saatavaa erillisrahoitusta ei hal-
lintotuomioistuimilla ole käytännössä lähivuosina lainkaan mahdollisuuksia tietotekniikkansa ja 
tietojärjestelmiensä kokonaisuudistamiseen. 
 
Tietotekniikan kehittämiseen käytettävissä olevien määrärahojen niukkuudesta huolimatta 
kertomusvuonna jatkettiin korkeimman hallinto-oikeuden ja hallinto-oikeuksien nykyisten 
asianhallintajärjestelmien kehittämistä muun muassa lainkäyttöasioiden käsittelyn seurantaa 
tehostavan hälytysjärjestelmän käyttöönotolla loppuvuodesta 2012 sekä eri asiaryhmien työ-
määrää kuvaavien mittareiden määrittelyllä ja osittaisella käyttöönotolla.  
 
Lisäksi päätösasiakirjojen versiointiominaisuuksien ja päätösten sähköisen käsittelyn kokeilu 
aloitettiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja vakuutusoikeudessa. Kuopion hallinto-
oikeudessa käynnistettiin sähköisten päätösesitysten muokkausmenetelmän kehittämisprojekti 
(SÄPÄKKÄ). Tavoitteena on kirjallisista päätösesityksistä luopuminen asian valmistelussa ja siir-
tyminen sähköiseen käsittelyyn istunnossa. Projektista saatujen myönteisten kokemusten pe-
rusteella on menettely otettu vaiheittain käyttöön. 
 
Kertomusvuonna saatiin päätökseen Maahanmuuttoviraston ja oikeusministeriön yhteisen 
poikkihallinnollisen asiankäsittelyjärjestelmän käyttöliittymäprojekti (UMA). Liittymän toteutus 
on ajoitettu toukokuulle 2013. Hallinto-oikeuksien veropäätösten ja täytäntöönpanon kieltoa 
koskevien tietojen toimittaminen sähköisesti Verohallinnon veronkantoyksikköön otettiin käyt-
töön joulukuussa 2012.  
 
Hallintotuomioistuimissa otettiin käyttöön Romeo-järjestelmä, joka mahdollistaa oikeusapu-
päätösten ja asianajajien palkkioiden sähköisen käsittelyn. Kertomusvuonna käynnistyi myös 
oikeushallinnon kirjastojärjestelmän uudistamisprojekti. Oikeushallinnon verkkosivustojen uu-
distamishanke ei ole edennyt aikataulussaan, minkä vuoksi myös virastojen verkkosivujen siirto 
uudelle julkaisualustalle on ajoitettu uudelleen.  
 
Oikeusministeriö asetti 18.12.2012 (OM 2/041/2013) työryhmät kokonaisarkkitehtuurityön 
aloittamiseksi ja edistämiseksi hallinnonalan kokonaisarkkitehtuurin mallin mukaisesti. Kysees-
sä on jatkuva toiminta, jossa ensimmäisen vaiheen toimikausi on 31.12.2014 saakka. Arkkiteh-
tuurityöryhmässä on edustaja myös hallinto-oikeudesta. 
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HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMITILAT 

 
Oikeushallinnolle on luotu toimitila- ja työympäristökonsepti ohjaamaan oikeushallinnon toimi-
tilasuunnittelua valtakunnallisesti. Tavoitteena on, että tilat tukevat mahdollisimman hyvin 
toiminnan vaatimuksia ja ovat samalla kustannustehokkaita. Asianmukaiset ja tuomioistuinten 
toiminnalliset tarpeet täyttävät toimitilat edistävät hallintotuomioistuinten mahdollisuuksia 
hoitaa tehtävänsä hyvin ja tehokkaasti. Toimitiloja suunniteltaessa tulee kuitenkin huomioida 
tuomioistuinten tehtävien erityinen laatu ja henkilöstön tarpeet. Suullisten käsittelyjen järjes-
täminen edellyttää riittäviä teknisiä valmiuksia istuntosaleihin ja toimitilojen turvallisuuden 
huomioimista.  
 
Vireillä olevissa toimitilahankkeissa on varmistettava, että asiantuntijoina lainkäyttötehtävissä 
työskentelevillä on jatkossakin mahdollisuus työskennellä työn edellyttämällä tavalla yksilölli-
sissä työhuoneissa. Toimitilaratkaisuissa on huomioitava asiantuntijatyön vaativuus ja sen laatu 
sekä yleisestikin hallintotuomioistuinten asema kansalaisten kannalta keskeisinä muutoksen-
hakutuomioistuimina. Toimitila- ja työympäristökonsepti ei kaikilta osiltaan vastaa näihin tar-
peisiin. 
 
Helsingin hallinto-oikeus ja markkinaoikeus muuttivat yhdessä työtuomioistuimen kanssa maa-
liskuun 2012 lopulla Helsingin hovioikeudelta vapautuneisiin tiloihin Itä-Pasilaan. Tuomioistui-
met-talossa on oikeuksien työtilojen lisäksi yhteisiä tiloja ja toimintoja muun muassa työtuo-
mioistuimen kanssa. Istuntosalit ovat yhteisiä kuten myös kirjasto ja kahvio. Tuomioistuimille 
toimitettavat asiakirjat otetaan kaikki vastaan hallinto-oikeuden kirjaamossa. Vakuutusoikeus 
aloitti muuttovalmistelut Helsingin hallinto-oikeudelta vapautuviin tiloihin Itä-Pasilassa. 
 
Hallinto-oikeuksien toimitilat eivät ole kaikkien hallinto-oikeuksien osalta kunnossa. Kuopion 
hallinto-oikeus on edelleen toiminut väliaikaisissa tiloissa kahdessa eri toimipisteessä. Tilanne 
on jatkunut näin jo vuosia. 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden toimitilojen perussaneerauksesta tehtiin tarveselvitys ja aloitet-
tiin hankesuunnittelu. Tilat on tarkoitus peruskorjata ja uudistaa vuoteen 2018 mennessä, jol-
loin korkein hallinto-oikeus täyttää 100 vuotta. 
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HENKILÖSTÖ 
 

HENKILÖSTÖRAKENNE  

 
Henkilöstön keski-ikä hallinto-oikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa on vähän korkeampi 
kuin keski-ikä oikeusministeriön hallinnonalalla keskimäärin. Henkilökunnan keski-ikä6 kertomus-
vuoden lopussa oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa 49,8 vuotta, hallinto-oikeuksissa 49,1 vuotta, 
vakuutusoikeudessa 45,2 vuotta ja markkinaoikeudessa 43,9 vuotta. 
 

Taulukko 2. Henkilöstön määrä ja rakenne hallintotuomioistuimissa.7 

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN HENKILÖTYÖVUODET 2006-2012

2006 
toteutunut

2007 
toteutunut

2008 
toteutunut

2009 
toteutunut

2010 
toteutunut

2011 
toteutunut

2012 
toteutunut

Muutos 
tot. 

2012-11

2013 
Tulosneuv 

sov.

Muutos 
2012 - 
2006

Korkein hallinto-oikeus
* tuomarit 23 21 21 22 22 22 22 1 22,2
* esittelijät 38 38 39 36 36 37 41 4 38,5
* muu henkilöstö 41 39 39 39 42 41 42 2 40,0
Yhteensä 102,1 98,7 98,8 97,4 99,7 99,5 105,3 6 101 3

Hallinto-oikeudet
* tuomarit 165 172 179,5 179 179 178 180 2 180
* esittelijät 129 130 127,6 126 124 117 111 -6 112
* muu henkilöstö 148 148 148,1 150 150 149 146 -2 145
Yhteensä 442,3 449,2 454,9 454,0 453,0 443,5 437,9 -6 436 -4

Markkinaoikeus
* tuomarit 7 9 11 13 12 13 13 0 16
* esittelijät 6 7 8 9 9 9 7 -2 6
* muu henkilöstö 6 6 7 7 7 7 7 0 8
Yhteensä 18,8 21,8 25,9 28,8 28,6 28,9 27,1 -2 30 8

Vakuutusoikeus
* tuomarit 31 33 31 31 29 29 31 2 31
* esittelijät 28 33 32 32 31 30 28 -1 28
* muu henkilöstö 53 53 55 52 51 49 48 0 46
Yhteensä 112,1 118,5 117,0 114,3 110,9 107,6 107,7 0 105 -4

HALLINTOTUOMIOISTUIMET YHTEENSÄ
* tuomarit 226 235 242 244 241,5 241,3 246,4 5 249
* esittelijät 202 207 207 203 200,7 192,8 187,5 -5 184
* muu henkilöstö 248 246 249 248 250,0 245,3 244,1 -1 239
Yhteensä 675,3 688,2 696,6 694,5 692,14 679,4 678,1 -1 672 3

 

                                                             
6 Luvussa ei ole mukana harjoittelijat eikä työllisyysvaroin palkatut. 
7 Lähde: Oikeusministeriön 15.2.2013 raportti. 
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Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vakituisessa virkasuhteessa oli 99 henkilöä, joista miehiä 33 ja 
naisia 66. Määräaikaisessa virkasuhteessa oli 15 henkilöä, joista miehiä 4 ja naisia 11. Lainkäyttö-
henkilökunnan8 prosentuaalinen osuus on noin 60 prosenttia toteutuneista henkilötyövuosista.  
 
Hallinto-oikeuksissa vakituisessa virkasuhteessa oli 388 henkilöä, joista miehiä 109 ja naisia 279. 
Määräaikaisessa virkasuhteessa oli 65 henkilöä, joista miehiä 16 ja naisia 49. Lainkäyttö-
henkilökunnan prosentuaalinen osuus on noin 67 prosenttia toteutuneista henkilötyövuosista.  
 
Vakuutusoikeudessa vakituisessa virkasuhteessa oli 95 henkilöä, joista miehiä 31 ja naisia 64. Mää-
räaikaisessa virkasuhteessa oli 25 henkilöä, joista miehiä 7 ja naisia 18. Lainkäyttöhenkilökunnan 
prosentuaalinen osuus on noin 60 prosenttia toteutuneista henkilötyövuosista.  
 
Markkinaoikeudessa vakituisessa virkasuhteessa oli 22 henkilöä, joista miehiä 8 ja naisia 14. Määrä-
aikaisessa virkasuhteessa oli 8 henkilöä, joista miehiä 4 ja naisia 4. Lainkäyttöhenkilökunnan prosen-
tuaalinen osuus on noin 73 prosenttia toteutuneista henkilötyövuosista.  
 
KOULUTUS 
 
Oikeushallinnon yhtenä henkilöstöpoliittisena periaatteena on henkilöstön aktiivisuuden ja koulu-
tusmyönteisyyden tukeminen. Työelämän muutokset, työn vaatimuksiin vastaaminen ja työssä ke-
hittyminen ovat nykyisen työelämän edellytyksiä. Samalla työssä oppiminen on henkilöstön kehit-
tämisen mahdollisuus ja motivaatiotekijä, joka on myös yksi henkilöstöpolitiikan kulmakivi.  
 
Hallintotuomioistuinten koulutustarpeet on määritelty yhteistyössä hallintotuomioistuinten, hallin-
totuomioistuinten koulutustyöryhmän, hallintotuomioistuinten tuomareiden täydennyskoulutuksen 
ohjausryhmän ja oikeusministeriön oikeushallinto-osaston koulutusyksikön kanssa. Kehityskeskus-
teluissa laaditaan yksilökohtaisia kehitysohjelmia, joiden mukaisesti henkilöt voivat kehittää itseään 
muun muassa koulutuksen kautta työn asettamien vaatimusten ja mahdollisuuksien puitteissa. Läh-
tökohtaisesti henkilöstön kehittämiseen on suhtauduttu myönteisesti ja tavoitteena on ollut taata 
henkilöstölle yhtäläiset mahdollisuudet itsensä kehittämiseen ja opiskeluun. Koulutusasioissa on 
korostunut virastokohtainen päätösvalta. Koulutusratkaisut tehdään kunkin viraston ja virkamiehen 
tilanteen, mahdollisuuksien ja tarpeiden pohjalta.  
 
Keskeistä vuoden 2012 koulutustoiminnassa on ollut johtamiskoulutus, esimerkkinä uusien puheen-
johtajien prosessinjohtokoulutus ja koulutus suullisten käsittelyjen järjestämisestä. Johtamisen 
ammattitutkinto (JET-koulutus) on jatkunut. Lainkäyttöhenkilökunnalle on järjestetty koulutusta 
myös EU-oikeudesta sekä substanssiasioista.  
 
Kansliahenkilökunnan koulutus on jatkunut kuten myös oikeustradenomi- ja oikeusmerkonomikou-
lutus. Koulutusyksikön tarjoaman koulutuksen lisäksi koulutuksessa on käytetty yliopistojen ja am-
                                                             
8 Tuomarit ja esittelijät. 
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matillisten oppilaitosten tarjoamia koulutuskokonaisuuksia. Lisäksi tuomioistuimet ovat järjestäneet 
koulutustilaisuuksia.  

Korkein hallinto-oikeus on vuosittain järjestänyt hallintotuomioistuinpäivän, johon voi osallistua 
kaikkien hallintotuomioistuinten henkilökunta. Hallintotuomioistuinten yhteinen koulutustyöryhmä 
järjesti vuonna 2012 jätelakia ja ympäristöoikeutta koskevat koulutuspäivät. Korkein hallinto-oikeus 
ja Kuopion hallinto-oikeus ovat järjestäneet kaikille hallintotuomioistuimille lainkäytössä avustavien 
sihteerien neuvottelupäivät. Hallintotuomioistuimet järjestävät kukin vuorollaan vuosittain ylituo-
mareiden sekä kanslia- ja hallintopäälliköiden neuvottelupäivät. Kuopion hallinto-oikeus järjesti 
vuonna 2012 neuvottelupäivät esittelijän tehtävissä toimiville. 

Itä-Suomen yliopiston tuottaman prosessinjohtokoulutuksen III kurssille on osallistunut opiskelijoita 
kaikista hallintotuomioistuimista. Tuomioistuimet ovat tukeneet henkilöstön omaehtoisia opintoja 
sekä yliopistollisia jatko-opintoja myöntämällä työaikajoustoja ja -järjestelyitä sekä tukemalla opin-
toja muun muassa maksamalla osallistumismaksuja ja matkakustannuksia.  
 
Koulutustasoindeksi kuvaa keskimääräistä koulutustasoa asteikolla, jossa 1 vastaa perusastetta ja 8 
tutkijakoulutusastetta. Keskimääräinen koulutustaso oikeusministeriön hallinnonalalla on noussut 
tasaisesti. Vuonna 2000 se on ollut 5,16 ja vuonna 2012 se on ollut 5,46.  
 
Koulutustasoindeksit   Koulutuspäivät / henkilötyövuodet 
 
Korkein hallinto-oikeus 6,2  0,7 päivää 
Hallinto-oikeudet 6,2  2,8 päivää 
Vakuutusoikeus 6,2  3,2 päivää 
Markkinaoikeus 6,3  0,6 päivää 

Koulutustasoindeksit ja koulutuspäivätiedot perustuvat osin henkilöiden itse ilmoittamiin tietoihin.  
 

TYÖHYVINVOINTI 
 

Hallintotuomioistuimissa huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta sekä kartoite-
taan ja minimoidaan henkisiä kuormitustekijöitä, kuten tulossopimuksessa on sovittu. Hallinto-
tuomioistuimet ovat olleet mukana oikeusministeriön hallinnonalan työsuojelutoiminnan edistä-
mishankkeessa (niin sanottu OTE-hanke).  
 
Hallintotuomioistuimissa työhyvinvoinnin painopiste on henkisessä työhyvinvoinnissa. Tuomio-
istuinten asiantuntijatyö on usein kuormittavaa ja kiireistä. Myös muutostilanteet vaikuttavat työ-
hyvinvointiin. Sinällään työhyvinvointi koostuu monista tekijöistä. Työhyvinvointiin vaikuttavat 
muun muassa organisatoriset tekijät, johtaminen, työyhteisö ja yksilö itse. Työssä viihtyvyyteen 
vaikuttaa myös työn hallittavuus. Jos työntekijä kokee työnsä olevan jatkuvasti ylimitoitettu, hän 
turhautuu ja masentuu. Työnsä hallittavaksi ja merkitykselliseksi kokeva tuntee puolestaan ylpeyttä 
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itsestään. Työhyvinvoinnissa yhteisen hyvän rakentamiseen tarvitaan kaikkien valppautta. Hallinto-
tuomioistuimissa on toteutettu työtyytyväisyyskysely joka toinen vuosi. Edellinen kysely (VMBaro) 
toteutettiin vuonna 2011, joten kertomusvuonna kyselyä ei järjestetty.  
 
Hallintotuomioistuimissa henkilökunnalle on järjestetty vähintään lakisääteiset työterveyshuolto- 
palvelut. Lisäksi on toteutettu erilaisia työhyvinvointia ja jaksamista edistäviä toimenpiteitä sekä 
fyysisen että henkisen työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Henkilökunnalle on esi-
merkiksi järjestetty ohjattuja liikuntatunteja ja taukoliikuntaa sekä tarjottu mahdollisuus saada lii-
kunta- ja kulttuuriseteleitä. Samoin on toteutettu työkykyä ylläpitäviä tilaisuuksia. Henkisen työhy-
vinvoinnin edistämiseksi on muun ohella otettu käyttöön varhaisen välittämisen malli (VARPU). Kai-
kissa mainituissa tuomioistuimissa käydään tulos- ja kehityskeskustelut vuosittain koko henkilöstön 
kanssa. Hallinto- ja hovioikeuksien rakennemuutos on hallinto-oikeuksien työhyvinvointiin vaikutta-
va asia. Virastoissa on muuttuvaan tilanteeseen varautuminen aloitettu jo kertomusvuonna. 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt tuloksellisuustarkastuksen, jossa on tarkasteltu sairaus-
poissaoloja ja niiden seurantaa valtionhallinnossa (tarkastuskertomus 5/2012). Valtionhallinnossa 
tulokset saavutetaan pääosin henkilöstön avulla. Tuomioistuimissa noin 80 prosenttia menoista on 
henkilöstömenoja. Sairauspoissaolojen määrä on yksi henkilökunnan hyvinvointia kuvaava seikka. 
Keskimääräinen sairauspoissaolon määrä valtiolla vuonna 2011 on ollut 9,7 työpäivää henkilötyö-
vuotta kohti.9 Vuonna 2012 sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohti olivat hallinto-oikeuksissa 8,1 
päivää, vakuutusoikeudessa 12,1 päivää, markkinaoikeudessa 4,8 päivää ja korkeimmassa hallinto-
oikeudessa 6,6 päivää.  
 
Taulukko 3. Sairauspoissaolojen määrät ja pituus. 

Sairauspoissaolot päivää / henkilötyövuosi 2010 2011 2012 
Korkein hallinto-oikeus 5,2 7,5 6,6 
Hallinto-oikeudet 7,7 8,8 8,1 
Vakuutusoikeus 11,8 14,1 12,1 
Markkinaoikeus 6,4 3,3 4,8 
    
Sairauspoissaolojen pituus työpäivää / tapaus    
Korkein hallinto-oikeus 5,2 4,9 5,5 
Hallinto-oikeudet 3,3 4,0 3,8 
Vakuutusoikeus 3,3 4,3 5,3 
Markkinaoikeus 2,7 6,3 3,7 

 
Sairauspoissaolojen keskimääräinen kustannus henkilötyövuotta kohti vuonna 2012 oli: 
– korkein hallinto-oikeus 832 euroa 
– hallinto-oikeudet 1 349 euroa 
– vakuutusoikeus 1 980 euroa ja 
– markkinaoikeus 732 euroa. 
                                                             
9 Valtion henkilöstötilinpäätös 2011. 
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TOIMINNAN SISÄINEN JA ULKOINEN OHJAUS 
 

ULKOINEN OHJAUS 
 
Tuomioistuinten toiminnan tuloksellisuutta seurataan oikeusministeriön kanssa vuosittain tulos-
neuvotteluissa ja talousarvioehdotuksen laadinnan yhteydessä käytävissä neuvotteluissa. 
 
Korkeimmalla hallinto-oikeudella on perustuslain mukainen velvollisuus valvoa hallintotuomiois-
tuinten toimintaa. Valvonta ei merkitse puuttumista yksittäisten oikeusjuttujen käsittelyyn alem-
missa hallintotuomioistuimissa. Se tarkoittaa lainkäytön yhtenäisyyden, päätösten laadun ja käsitte-
lyaikojen sekä tuomioistuinten voimavarojen riittävyyden seurantaa. Tärkeä osa valvontaa on neu-
vottelupäivien ja koulutuksen järjestäminen sekä yhteisen toimintakertomuksen laatiminen. 
 
Valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies valvovat, että tuomioistuimet ja 
muut viranomaiset sekä virkamiehet tehtävissään noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on vuonna 2008 suorittanut tarkastukset hallinto-oikeuksissa, ja 
on vuonna 2011 tehnyt jälkiseurannan vuoden 2008 tarkastuksesta. Jälkitarkastuksessa selvitettiin, 
mihin toimenpiteisiin tarkastuskertomuksessa esitettyjen kannanottojen johdosta on ryhdytty. Jäl-
kiseurannassa ei tullut esille perusteita jatkotoimenpiteisiin. 
 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on suorittanut 28.10.2011 vakuutusoikeudessa tarkastuksen, 
josta tarkastuspöytäkirja toimitettiin vakuutusoikeudelle helmikuussa 2012. Vakuutusoikeuden 
toiminta on tarkastuksella saatujen havaintojen mukaan asianmukaista ja se täyttää hyvän hallinto-
lainkäytön ja hallinnon vaatimukset. Apulaisoikeuskansleri on tehnyt kertomusvuonna tarkastukset 
eräissä hallinto-oikeuksissa. Tarkastukset eivät ole antaneet aihetta jatkotoimenpiteisiin.  

 

SISÄINEN VALVONTA, ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA 
 

Toimintaa johtaa ja tuloksellisuudesta vastaa korkeimmassa hallinto-oikeudessa korkeimman hallin-
to-oikeuden presidentti ja hallinto-oikeuksissa, markkinaoikeudessa ja vakuutusoikeudessa kunkin 
viraston ylituomari. Näissä kaikissa sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Virastojen pääl-
liköt johtavat sisäistä valvontaa johtamissaan virastoissa ja ovat vastuussa sisäisen valvonnan 
asianmukaisuudesta ja riittävyydestä (Laki valtion talousarviosta 24 b § 2 mom.). 
 
Hallintotuomioistuimissa on toteutettu talousarvioasetuksen 69 §:ssä edellytetyt menettelyt. Vuo-
sittain kukin hallintotuomioistuin (pl. korkein hallinto-oikeus) on arvioinut ja pohtinut tuomiois-
tuimensa tilaa, toimintaan mahdollisesti liittyviä riskejä ja toiminnan kehittämistä sisäisen arviointi-
kehikon avulla, joka on toimitettu oikeusministeriölle tulosneuvottelujen yhteydessä. Vuonna 2012 
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on toteutettu muun muassa asianhallinnan hälytysjärjestelmä, jolla voidaan paremmin seurata asi-
oiden käsittely- ja vireilläoloaikaa sekä käynnistetty asioiden painokertoimet -hanke. Raportointi on 
riittävää ja johtamiskoulutukseen on panostettu. Lisäksi kukin hallintotuomioistuin on määritellyt 
kehittämistoimenpiteitä virastokohtaisesti. 
 
Kertomusvuonna hallintotuomioistuinten toiminta on ollut taloudellista ja tuloksellista. Yleisesti 
kukin hallintotuomioistuin on onnistunut sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa hyvin. Keskimää-
räiset käsittelyaikatavoitteet saavutettiin lähes kaikissa hallintotuomioistuimissa ja muutamaa poik-
keusta lukuun ottamatta keskimääräiset käsittelyajat lyhenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Eri-
tyisesti seurattavissa asiaryhmissä tavoitteet saavutettiin muutoin paitsi kaava-asioissa. 
 
Merkittävin poikkeama tavoitteiden saavuttamisessa liittyy yli 12 kuukautta vireillä olleisiin asioihin, 
joiden määrä lisääntyi edellisestä vuodesta. Hallintotuomioistuimissa on ollut tavoitteena vähentää 
vanhojen asioiden määrää ja niiden ratkaisemiseen on keskitytty. Tavoitteen saavuttamattomuutta 
selittävät muun muassa rakenneuudistuksen monet vaikutukset toimintaan jo kertomusvuonna, 
määräaikaisten viranhaltijoiden osuuden kasvu, vaihtuvuus, resurssivaje sekä asiaryhmien määrän 
arviointiin liittyvät epävarmuustekijät. Lisäksi osa yli 12 kuukautta vireillä olleista asioista on odot-
tanut toisen viranomaisen tai tahon ratkaisua tai kannanottoa. 
 
Sisäisen valvonnan keskeisimmät kehittämiskohteet kertomusvuonna olivat: 
– toiminnan suunnittelu, henkilökunnan sitouttaminen yhteisiin tavoitteisiin ja sisäisen tiedon kulun 
kehittäminen 
– henkilökunnan osaamisen varmistaminen etenkin muutostilanteissa (rakenneuudistuksen myötä 
tapahtuvat henkilöstösiirrot ja eläköityminen), toimitilasupistuksen myötä syntyvien negatiivisten 
vaikutusten minimointi 
– asiantuntemuksen tehokas hyödyntäminen (töiden tasapuolinen jakaminen, osaamisen lisäämi-
nen palautteen antamisella, käräjänotaarien työpanoksen hyödyntäminen) ja 
– työmenetelmien kehittäminen. 
 
Talousarvioasetuksen 65 §:n 1 momentin 7 kohdan mukainen sisäisen valvonnan arviointi- ja vah-
vistuslausuma laadittiin tilastotietojen ja hallintotuomioistuinten toiminnastaan antamien selvitys-
ten perusteella. Lausuma valmisteltiin hallintotuomioistuinten hallinto- ja kansliapäällikköjen koko-
uksessa 14.2.2013 ja se hyväksyttiin ylituomareiden kokouksessa 25.2.2013. 
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LIITE 1. HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TULOKSELLISUUS10  
 

        
Korkein hallinto-oikeus Toteutu-

nut 2010 
Toteutu-
nut 2011 

TAE 2012 
tavoite/ arvio 

Tulossopimus 
2012 tavoite 

Toteutunut 
2012 

Vert. edell. 
vuoteen 

Vert. Tulos-
sopimuksen 

tavoitt. 

        
Saapuneet asiat 4 586 4 044  4200 3 947 -2 %  

Ratkaistut asiat 4 200 4 224 4 300 4 300 3 928 -7 % -9 % 

Vireillä olevat asiat 4 173 3 968  3800 3 960 0 %  
        

Toimintamenot (1000 euroa) 9 858 10 073  11 175 10 971 9 % -2 % 
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 263   282 7 %  

Henkilöstömäärä (henkilötyövuosia) 99,7 99,5  101 99 0 -2 
        

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 

        
Tuottavuus (ratk./htv) 42 42 43 43 39 -7 % -7 % 

Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 2 347 2 385 2 469 2 599 2 793 17 % 7 % 

        

KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 11,1 12,2 11,0 11,0 12,8 0,6 1,8 

        
        
        

Hallinto-oikeudet Toteutu-
nut 2010 

Toteutu-
nut 2011 

TAE 2012 
tavoite/ arvio 

Tulossopimus 
2012 tavoite 

Toteutunut 
2012 

Vert. edell. 
vuoteen 

Vert. Tulos-
sopimuksen 

tavoitt. 

        
Saapuneet asiat 23 149 21 317  21395 20 441 -4 %  

Ratkaistut asiat 22 853 21 948 21 500 21 215 20 584 -6 % -3 % 

Vireillä olevat asiat 13 640 12 982  13561 12 708 -2 %  
        

Toimintamenot (1000 euroa) 32 746 32 638 33 459 33 399 34 586 6 % 4 % 
Tuomioistuintulot (1000 euroa) 332   340 2 %  

Henkilöstömäärä (henkilötyövuosia) 453 443,5  443 444 0,0 1 
        

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 

        
Tuottavuus (ratk./htv) 50 49 50 48 46 -6 % -3 % 

Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 1 433 1 487 1 556 1 574 1 680 13 % 7 % 

        

KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 7,3 7,8 7,5 7,6 7,7 -0,1 0,1 

        
        

  

                                                             
10 Kirjanpitoyksikkö 150:n (oikeusministeriö) tilinpäätös 2012. Liitetaulukoiden henkilötyövuodet sisältävät myös har-
joittelijoiden henkilötyövuodet, joita ei lasketa tuottavuusohjelman henkilötyövuositavoitteisiin. 
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Vakuutusoikeus Toteutu-
nut 2010 

Toteutu-
nut 2011 

TAE 2012 
tavoite/ arvio 

Tulossopimus 
2012 tavoite 

Toteutunut 
2012 

Vert. edell. 
vuoteen 

Vert. Tulos-
sopimuksen 

tavoitt. 

        
Saapuneet asiat 7 557 7 318  7200 6 521 -11 %  
Ratkaistut asiat 7 503 7 210 8 000 7 200 6 880 -5 % -4 % 

Vireillä olevat asiat 6 158 6 296  6100 5 956 -5 %  

        
Toimintamenot (1000 euroa) 7 548 7 502 7 876 8 097 7 771 4 % -4 % 

Tuomioistuintulot (1000 euroa) 1   1 0 %  
Henkilöstömäärä (henkilötyövuosia) 110,9 107,6  107 108 0,2 1 

        
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 

        
Tuottavuus (ratk./htv) 68 67 75 67 64 -5 % -5 % 

Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 1 006 1 041 1 050 1 125 1 130 9 % 0 % 

        
KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 10,8 11,5 9 10,0 12,2 0,7 2,2 

        
        
        
        

Markkinaoikeus Toteutu-
nut 2010 

Toteutu-
nut 2011 

TAE 2012 
tavoite/ arvio 

Tulossopimus 
2012 tavoite 

Toteutunut 
2012 

Vert. edell. 
vuoteen 

Vert. Tulos-
sopimuksen 

tavoitt. 

        
Saapuneet asiat 691 510  600 474 -7 %  
Ratkaistut asiat 687 610 650 550 531 -13 % -3 % 

Vireillä olevat asiat 419 320  350 266 -17 %  

        
Toimintamenot (1000 euroa) 2 190 2 197 2 106 2 560 2 683 22 % 5 % 

Tuomioistuintulot (1000 euroa) 103   96 -7 %  
Henkilöstömäärä (henkilötyövuosia) 28,6 28,9  26 27 -1,7 1 

        
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 

        
Tuottavuus (ratk./htv) 24 21 23 21 20 -7 % -7 % 

Taloudellisuus (euroa/ratk.asia) 3 188 3 601 3 500 4 655 5 052 40 % 9 % 

        

KESKIM. KÄSITTELYAIKA (kk) 8,7 8,3 8,0 8,0 7,3 -1,0 -0,7 
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LIITE 2. HALLINTO-OIKEUKSIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
HELSINGIN HALLINTO-OIKEUS Toteutuma  

2010 
Toteutuma  

2011 
Arvio/tavoite  

2012 
Toteutuma  

2012 
Vert.tav. Vert.edell. 

vuoteen 

Saapuneet asiat 8 945 8 637 8 000 8 025 0 % -7 % 
Ratkaistut asiat 8 383 8 514 8 100 8 298 2 % -3 % 
Vireillä olevat asiat 5 709 5 805 5 700 5 510 -3 % -5 % 

       
Suulliset käsittelyt  179 175 170 136  -22 % 
Katselmukset 1 1 4   -100 % 

       
Henkilöstömäärä (htv) 148,4 148,2 155,0 146,5 -8,5 -1,8 
Toimintamenomääräraha (euroa) 10 143 581 10 281 701 11 196 300 11 923 574 6 % 16 % 

       
Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 7,5 7,9 8,0 8,4 0,4 0,5 
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 1 210 1 208 1 382 1 437 4 % 19 % 
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 56 57 52 57 8 % -1 % 

       
TURUN HALLINTO-OIKEUS Toteutuma  

2010 
Toteutuma  

2011 
Arvio/tavoite  

2012 
Toteutuma  

2012 
Vert.tav. Vert.edell. 

vuoteen 

Saapuneet asiat 2 440 2 063 2 400 2 026 -16 % -2 % 
Ratkaistut asiat 2 528 2 197 2 350 2 071 -12 % -6 % 
Vireillä olevat asiat 1 172 1 027 1 200 975 -19 % -5 % 

       
Suulliset käsittelyt  48 47 60 78  66 % 
Katselmukset 10 5 20 11  120 % 

       
Henkilöstömäärä (htv) 50,3 49,7 48,8 49,2 0,4 -0,6 
Toimintamenomääräraha (euroa) 3 775 870 3 825 279 3 787 100 3 917 712 3 % 2 % 

       
Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 6,4 6,7 7,0 6,3 -0,7 -0,4 
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 1 494 1 741 1 612 1 892 17 % 9 % 
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 50 44 48 42 -13 % -5 % 

       
HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS Toteutuma  

2010 
Toteutuma  

2011 
Arvio/tavoite  

2012 
Toteutuma  

2012 
Vert.tav. Vert.edell. 

vuoteen 

Saapuneet asiat 2 943 2 845 2 800 2 859 2 % 0 % 
Ratkaistut asiat 2 970 2 924 2 800 2 784 -1 % -5 % 
Vireillä olevat asiat 1 878 1 800 1 800 1 873 4 % 4 % 

       
Suulliset käsittelyt  52 69 45 79  14 % 
Katselmukset 12  5 7   

       
Henkilöstömäärä (htv) 52,3 49,6 50,0 49,5 -0,5 0,0 
Toimintamenomääräraha (euroa) 3 939 657 3 901 916 3 911 200 4 008 676 2 % 3 % 

       
Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 7,7 8,0 7,5 7,9 0,4 -0,1 
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 1 326 1 334 1 397 1 440 3 % 8 % 
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 57 59 56 56 0 % -5 % 

       
KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUS Toteutuma  

2010 
Toteutuma  

2011 
Arvio/tavoite  

2012 
Toteutuma  

2012 
Vert.tav. Vert.edell. 

vuoteen 

Saapuneet asiat 1 405 1 365 1 480 1 317 -11 % -4 % 
Ratkaistut asiat 1 731 1 306 1 400 1 304 -7 % 0 % 
Vireillä olevat asiat 796 856 756 866 15 % 1 % 

       
Suulliset käsittelyt  45 49 50 44  -10 % 
Katselmukset  4     

       
Henkilöstömäärä (htv) 31,4 30,7 29,5 30,1 0,6 -0,6 
Toimintamenomääräraha (euroa) 2 291 311 2 244 472 2 160 900 2 257 803 4 % 1 % 

       
Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 8,3 7,8 7,0 8,1 1,1 0,4 
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 1 324 1 719 1 543 1 731 12 % 1 % 
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 55 43 47 43 -9 % 2 % 
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KUOPION HALLINTO-OIKEUS Toteutuma  
2010 

Toteutuma  
2011 

Arvio/tavoite  
2012 

Toteutuma  
2012 

Vert.tav. Vert.edell. 
vuoteen 

Saapuneet asiat 3 059 2 395 2 600 2 162 -17 % -10 % 
Ratkaistut asiat 3 186 2 683 2 600 2 088 -20 % -22 % 
Vireillä olevat asiat 1 061 765 961 826 -14 % 8 % 

       
Suulliset käsittelyt  66 86 80 76  -12 % 
Katselmukset 2 10 10 12  20 % 

       
Henkilöstömäärä (htv) 47,5 45,0 43,5 44,5 1,0 -0,5 
Toimintamenomääräraha (euroa) 3 546 975 3 456 345 3 474 300 3 432 002 -1 % -1 % 

       
Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 5,1 5,0 5,0 4,1 -0,9 -0,9 
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 1 113 1 288 1 336 1 644 23 % 28 % 
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 67 60 60 47 -21 % -21 % 

       
VAASAN HALLINTO-OIKEUS  Toteutuma  

2010 
Toteutuma  

2011 
Arvio/tavoite  

2012 
Toteutuma  

2012 
Vert.tav. Vert.edell. 

vuoteen 

Saapuneet asiat 2 219 2 122 2 115 2 070 -2 % -2 % 
Ratkaistut asiat 2 038 2 122 2 115 2 138 1 % 1 % 
Vireillä olevat asiat 1 502 1 473 1 552 1 375 -11 % -7 % 

       
Suulliset käsittelyt  40 60  86  43 % 
Katselmukset 45 35  35   
Tarkastukset (VL ja YSL) 14   1   

       
Henkilöstömäärä (htv) 77,3 75,7 74,0 74,7 0,7 -1,0 
Toimintamenomääräraha (euroa) 5 669 565 5 647 842 5 602 400 5 726 527 2 % 1 % 

       
Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 8,8 9,6 8,7 8,8 0,1 -0,9 
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 2 782 2 662 2 649 2 678 1 % 1 % 
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 26 28 29 29 0 % 2 % 

       
       

OULUN HALLINTO-OIKEUS Toteutuma  
2010 

Toteutuma  
2011 

Arvio/tavoite  
2012 

Toteutuma  
2012 

Vert.tav. Vert.edell. 
vuoteen 

Saapuneet asiat 1 426 1 198 1 250 1 273 2 % 6 % 
Ratkaistut asiat 1 259 1 396 1 250 1 249 0 % -11 % 
Vireillä olevat asiat 1 190 987 1 110 1 005 -9 % 2 % 

       
Suulliset käsittelyt  27 28 60 32  14 % 
Katselmukset 4  2    

       
Henkilöstömäärä (htv) 29,6 28,1 27,0 27,9 0,9 -0,2 
Toimintamenomääräraha (euroa) 2 140 663 2 042 395 2 039 300 2 104 512 3 % 3 % 

       
Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 9,9 10,7 10,0 9,9 -0,1 -0,7 
TALOUDELLISUUS (€/ratk. as.) 1 700 1 463 1 631 1 685 3 % 15 % 
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 43 50 46 45 -3 % -10 % 

       
ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUS Toteutuma  

2010 
Toteutuma  

2011 
Arvio/tavoite  

2012 
Toteutuma  

2012 
Vert.tav. Vert.edell. 

vuoteen 

Saapuneet asiat 712 596 750 709 -5 % 19 % 
Ratkaistut asiat 758 707 600 652 9 % -8 % 
Vireillä olevat asiat 332 221 482 278 -42 % 26 % 

       
Suulliset käsittelyt  52 39 40 17  -56 % 
Katselmukset 7 8 10 2  -75 % 

       
Henkilöstömäärä (htv) 16,3 16,5 15,0 15,5 0,5 -1,0 
Toimintamenomääräraha (euroa) 1 238 444 1 237 663 1 227 600 1 214 907 -1 % -2 % 

       
Keskimääräinen käsittelyaika (kk) 7,0 6,7 8,0 5,4 -2,6 -1,3 
TALOUDELLISUUS (mk/ratk. as.) 1 634 1 751 2 046 1 863 -9 % 6 % 
TUOTTAVUUS (ratk. as./htv) 47 43 40 42 5 % -2 % 
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LIITE 3. HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAMENOT 2009-2012  

 

      

2009 Muutos 
09-08

2010 Muutos 
10-09

2011 Muutos 
11-10

2012 Muutos 
12-11

%-osuus 
2012

Hallintotuomioistuimet yhteensä
Palkat 43 308 3 % 44 421 3 % 44 369 0 % 45 671 3 % 82 %
Toimitilavuokrat 4 913 5 % 4 908 0 % 5 063 3 % 5 806 15 % 10 %
Muut menot 3 312 9 % 3 012 -9 % 2 978 -1 % 4 533 52 % 8 %
Yhteensä 51 534 4 % 52 342 2 % 52 410 0 % 56 010 7 % 100 %

Korkein hallinto-oikeus
Palkat 7 602 2 % 7 940 4 % 7 996 1 % 8 705 9 % 79 %
Toimitilavuokrat 1 034 -5 % 1 018 -1 % 1 095 8 % 1 190 9 % 11 %
Muut menot 1 108 43 % 899 -19 % 982 9 % 1 076 10 % 10 %
Yhteensä 9 744 4 % 9 858 1 % 10 073 2 % 10 971 9 % 100 %

Hallinto-oikeudet
Palkat 27 557 3 % 28 251 3 % 28 203 0 % 28 646 2 % 83 %
Toimitilavuokrat 2 833 7 % 2 843 0 % 2 892 2 % 3 360 16 % 10 %
Muut menot 1 746 7 % 1 652 -5 % 1 543 -7 % 2 580 67 % 7 %
Yhteensä 32 137 4 % 32 746 2 % 32 638 0 % 34 586 6 % 100 %

Markkinaoikeus
Palkat 1 789 17 % 1 792 0 % 1 830 2 % 1 817 -1 % 68 %
Toimitilavuokrat 256 3 % 257 0 % 263 2 % 417 59 % 16 %
Muut menot 122 -12 % 141 16 % 104 -26 % 449 331 % 17 %
Yhteensä 2 167 13 % 2 190 1 % 2 197 0 % 2 683 22 % 100 %

Vakuutusoikeus
Palkat 6 360 0 % 6 437 1 % 6 340 -2 % 6 503 3 % 84 %
Toimitilavuokrat 790 13 % 790 0 % 812 3 % 839 3 % 11 %
Muut menot 336 -30 % 320 -5 % 350 9 % 430 23 % 6 %
Yhteensä 7 486 -1 % 7 548 1 % 7 502 -1 % 7 771 4 % 100 %  
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LIITE 4. HALLINTOTUOMIOISTUINTEN YHTEYSTIEDOT  

 
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/ 
 
Helsingin hallinto-oikeus   Rovaniemen hallinto-oikeus 
Radanrakentajantie 5  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  
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 
 


