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LAUTUNTO LUONNOK$ESTA HATLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE
LAI KS I OIKEU DE TrI XAYN Tt ISTA HA L LINTO A$ IO ISS A

MaanmittauslaitokEen keskushatlinto e sitt66 pyyn ndstii seuraavat kom*
mentit luonnoksestia hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi oikeudenkiynnistt hallintoasioissa.

t.

YleistE uudistukeen tavoitteista

Esitysluonnoksen mukaan uudistuksen tavoitteena on muun ohella

sdi'

tiiii irallintotuomioistuimien menettelyst{ aikaisempaa tflsmillisemmin.
SeenEly antaisi oikeudenkdynnin osapuolille paremman kuvan heidiln
prosessuaaliseslia asemastaan seka heiddn oikeuksistaan ia velvolli'
suuksistaan oikeudenkfiyntimenettelyyn liittyen.
Tavoitteena on my6s tehostraa ja nopeuttaa oikeudenkayntimenettelyd
sek6 hallintooikeuksissa ett6 Korkeimmassa hallinto'oikeudessa. Yleisend pyrkimykseni on, ettil viranomaisen tekemidn hallintopiiitt$kseen
saataisiin aikaisempaa nopeammin lainvoimainen ratkaisu. LisSksi Kor'
keimman hallintooikeuden asemaa varsinaisena ennakkope6t0$luomioistuimena olisi tarkoitus vahvistaa.
Edelleen uudistuksella on tarkoitus tisment3i valiluksenalaisen hallintopddtdksen tehneen viranomaisen roolia valilusasian kiisittelyss$ hallintotuomioistuimessa. Toisaalta tillfl ei ole tarkoitus muuttaa viranomaisen ja muutosta hakeneen asianosaisen keskinfristti suhdetta toistensa vaitapuoliksi, vaan viranomaisen roolissa korostuisi asian selvittdmisvelvollisuus valitusprosessin tehokkuuden lisfi*miseksi. Halllntotuomioistuimet puolestaan noudattavat edelleenkin virallisperiaatetta,
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jolloin tavoitteena on, ettii yksityisen.asianosaisen tulisijatkossakin pystyi ttoifrr""n asiansa ainifin lafrtOkohlaisesti ilman asianajajaa tai
muuta asiamiesti.

Maanmittauslaitos pitflfi uudistuksen tavoitteita hyvin$ ia kannattaa.ehootrtu"n mukaisen, oikeudenkfiyntiS hallintoasioissa koskevan uuden
lain sfitttmist8.
Hatrlinto-oikeuksissa kilsiieltiivistd asioista Maanmittauslaitosta koskevat kiinteist6nmuodostamislain 285 $:n 1 momentissa ta*oitetut valitukset Maanmittauslaitoksen ralkaisuist,a oikaisuvaatimuksiin kiinteist6toimitusten mSiirdyksid koskevissa asioissa. N6it€i koskeviin hallinto+ikeuksien p&frtfiisiin voidaan hakea muutosta vain ios Korkein hallintooikeus miOntaa valitusluvan. Lis$ksi kiintelstdtoimitusmaksuia kosltevat
perustevilitukset, ioista s&fi nnetltsfln kiinteistdtoimitusmaksusta anneiun lain, SSB/19gS, 13 g:ssEi- kEisitellsiin hallinto-oikeuksissa. LunastusIaissa tarkoitettua lunastuslupaa ja tulkimuslupaa koskevat maanmittauslaitoksen ralkaisut ovat my$s hallinto-oikeuksissa kfrsiteltf,viti.
Sama koskee n$. iulkisuuslain eli viranomaisten toiminnan iulkisuudesta
annetun lain, 621 11 999, nojalla annettavia Maanmittauslaitoksen ratkaisuia koskien asiakiriojen luovuttamisesta pidfittfiy$mistii kansalaisille.

2. ErEitl yksityiskohtaisia
2.1.

havaintoia

Asfakokonais uuden yhdistdminen hallinto'oikeudessa (ehdote'
tun lain 2luvun 6 S)

Ehdotetun lain 2 luvun 6 $:n mukaan muun muassa ed haltinto-oikeuksissa samanaikaisesti vireilt6 olevia asioita voidaan yhdist6$ kfisitelt8vdksi sarnalla kertaa iossakin n€iist$ hallinto-oikeuksista. Edellytyksen$
on, ett€l asiat kuuluvat keskend6n samaan asiakokonaisuute€n. Vaikka
onkin sinfllldfln vaikea ajatella, ett& tdllaisia tilanteita voisi esiinty5
Maanmittauslaitoksen toimialaan kuuluvissa asioissa. tliysin rnahdotonta se ei ole. Yhdistdminen voittlldin huomattavasti nopeuttaa ia helpottaa asioiden k6sittelyii valitusasteessa. Maanmittauslaitos pitd6 ehdotettua saente$e kannatettavana. Asian yhdistdminen edellyttff kuitenkin, kuten ehdotuksessa todetaan, muun ohella sit{, ettil oikeudenktynnin osapuotille ei aiheudu keskitetyst{ k#sittelyslf, kohtuutonta hailtaa,
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2.2.

Viranomaisen velvollisuudes{a anfaa lauwnto ja muutoinkin
osalfistua akfi?vrlseslr asran se/viffdmjseen valrlusasteessa (ehdotetun lain 6luvun I $)

Ehdotetun lain 6 luvun 8 $:n mukaan valituksenalaisen p{iilt6ksen tehneen viranomaisen on "hallintoviranomaisen pyynnosta annettava seIostuksensa asiasta, va$tattava oikeudenkdynnin osapuolen esittimiin
vaatimuksiin ja niiden perusteluihin sek6 lausuttava esite$std selvitykseste'(1 momentti)" Pyynndstii viranomaisen on myds toimitettava
asiaa kdsittelev5lle hallintotuomioistuimel[e paet6ksen perusteena olleet asiakiriat ja muu tarvittava selvitys (2 momentti). Velvoitteiden tehosteeksi viranomaiselle voidaan asettaa uhkasakko (3 momenfti).
Esitysluonnoksen perustelujen mukaisesti kysymys ei, uhkasakon asettamismahdolliqu utta luku u n ottamatta, si n6ll66n ole uu sista viranomaisille asetetuista velvoitteista liittyen viranomaisen peet0ksesH tehdyn
valituksen kisittelyyn (esitysluonnos s. 98). Viranomaisen velvoitteet

eritelliiiin ksitenkin nyt huomattavasti tarkemmin laissa kuin aikaisemmin. Tfrmd on omiaan johtamaan siihen, ettd sekd hallintotuomioistuin
ettd kysymyksessd oleva viranomainen kiinnittiv{t asiaan huomiota valitusasian kdsittelyn yhteydessd. Maanmittauslaitos pitf,fi s66ntelyn tar*
kentamista tSltA osin onnisluneena ottaen huomioon my6s sen, ette
saenn6s on yhdenmukainen uudistuksen taustalla olevien tavoitteiden
kanssa. Asian riitlfivdn perusteellinen selvitys ensimmfiisessa valitusasteessa on omiaan vdhentfrmdin tarvetta jatkomuutoksenhakuun ja siten nopeuttamaan lainvoimaisen ratkaisun saamista asiassa.

Toisaalta Maanmitlauslaitos huomauttaa my6s siitd. ettd v64rin kdytettynii kdsillfi oleva s66nn6s saattaa johtaa my6s uudistuksen tavoitteiden kannalta haitalliseen lopputulokseen. Ainakin sellaisissa asioissa,
joissa viranomaisen peetdkseste tehty valitus on selv6sti perusteeton,
hallintotuomioistuimen tulisi kdyttSi hyvAkseen lain suomaa harkintavaltaa ja mahdollisestiolla myds pyytemattd selvityksifl paetoksen tehneelti viranomaiselta" Tfmfr luonnollisesti nopeuttaa prosessia tf,mfin

tyyppisisst asioissa.
Viranomaisen velvoittiaminen salton uhalla tflyttim5dn kysymyksessii
olevassa lainkohdassa stlddetyt sille kuuluvat velvoitteet lienee kfiytilnndssf, poikkeuksellinen menettely. Tilanteiden ja my6s viranomaistahojen moninaisuudesta johtuen s3dnnds on kuitenkin perusteltu-
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2.3.

Lisdaineiston esiltdmisma hdollisuudelle asefetlava m d driiaika
(ehdotetun lain 6 tuvun 12 $)

Jos hallintotuomioistuin katsoo asian tulleen selvitetyksi, se voi ehdotetun lain 6 luvun 12 $:n mukaan asettaa kohtuullisen md6rf,ajan, ionka
kuluessa oikeudenkiiynnin osapuolten on toimitettava mahdollinen lis6aineisto asiassa. Mdereaian jdlkeen toimitettu aineisto voidaan jdtt66
huomioon ottamatta.
Voidaan olettaa" ettil k&ytf;nndssi sf,ilnn6ksen soveltamisessa voi ilmeH huomattaviakin hankaluuksia. Tfl rn5 johtuu hallintotuomioistuinten
noudattamasta virallisperiaatteestra ja kfsitelt6vien asioiden indispositiivisesta luonteesta. Niinp6 kSsillfl oleva prekluusiosdiinnOs onkin kirioi'
tettu huomattavasti eri tavalla kuin oikeudenk{ymiskaareen sisdltyv5t,
dispositiivisen riita-asian k0sittelyd koskevat vastaavat sfiiinn6kset. Asiaan liittyv6t haasteet k$yv6t ilmi myds esitysluonnokseen sisdltyvist6
sSdnndksen perusteluista (esitysluonnos s.1 02).

T{stti h uolimatta Maan m ittauslaitos pitf, 5 sii6nndstii perusteltuna.
Vaikka tdssii yhteydessfl eiolekaan voitu silitilil tarkkarajaisesta ia

suhteellisen ehdottomasla prekluusiosta uusien seikkojen tai tod isteiden esittfr misel le, rnahdotlisu us mdf rf, ajan asettamiselle edes sSfl nn6ksesst ehdotetu$sa mielessfi on omiaan nopeuttamaan asian saatlami sta p6St6kseen tietyiss6 tilanteissa. Mddrfr ajan asettamiselta voi aina
olla vAhinltsnkin psykologinen merkitys ia joka tapauksessa asetettu
mfidirdaika mahdollistaa kuulemiskienosten sivuuftamisen, jos rn€iflrdajan jiilkeen on toimiteltu tlysin irelevanttia aineistoa.

2.4.

Suullinen valmistelu {ehdotetun lain 6luvun 13 $)

Uuteen lakiin sistlltyisi mahdollisuus jiidestfid asiassa myds suullinen
valmistelu. Se muistuttaisi oikeudenkdymiskaaren sBinn0ksiin perustuvaa suullista valmistelua riila-asioissa, vaikkakaan sillii ei olisi samanlaista ehdotonta prcsessuaalista asemaa kuin siellit- Suullisen valmistelun jirjestflminen olisi aina hallintotuomioistuimen harkinnanvarainen
toimenpide. Suullinen valmistelu onkin pidettdvd tarkasti erillfifin haltintotuomioistuimen jdrjestilmdst& suullisesta kisittelyst5. josta s{6det66n
uuden lain 7 luvussa ja johon jutun asianosaisilla on tietyin edellytyksin
ehdoton oikeus.
Esitysluonnoksen sisdltyvien s6dnndksen perustelujen mukaan suullisen valmistelun istuntoan voitaisiin tarvittaessa kutsua my6s viranomaisen edustaja (esitysluonnos s. 103).
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Maanmittiauslaitos pitiif, seenndste yleisesti oftaen perusteltuna sen

mahdollistaessa joissakin valikoiduissa tapauksissa asian tehokkaamman selvittemisen ja siten nopeamman kdsittelyn. Yleistyesseen menettelytapa saattaisi ku itenki n kuormittaa viranornaisen varsinaista toimintaa erityise$ti ma$saluonteisissa asioissa, ios niisse my6s valitusherkkyys on suurta.
Jos viranomaisen edustaja kutsutaan suullisen valmistelun ietuntoon,
siinfr olisi hy0dynnettAvfl mahdollisuutta olla l6sni videoyhteyden
kautta" Tfrllaiseen mahdollisuuteen suullisen valmistelun osalta viitatran
yleisesti esitysluonnoksen yleisperusteluissa (esitysluonnos s. 50),
mutta sfiSd6stasotla eikuitenkaan asiasta ole mainintaa, Sen sijaan
varsinaista, suullisesta valmisteluistunnosta erotettavaa suulltsfa kiisiftelyd koskien lakiin sisiiltyy nimenomainen sf,Snnds todislajan tai muun
henltil6n kuulemisesta videoyhteyden tai muun tiedonvalitysliavan avulla
(ehdotetun lain 7 luvun 18 $). Maanmittauslaitos ehdottaa, ett6 suullista
valmistelua koskevaan seannokseen eli ehdotetun lain 6 luvun 't 3 $:ddn
oletlaisiin nimenomainen viiftaus, jonka mukaan se, miti 7 luvun 18
S:sse saedetfrEn suullisen kesittelyn csalta, koskee myds suullisia val'
mistelua.

2.5.

Tiedoksiantoa koskeval sddnndksel (ehdotetun lain

I

luku)

udistuksen yhteydessfl on tavoitteena keventee fi edoksiantomenetteIy6 muun muassa mahdollistamalla tavallinen tiedoksianto aikaisempaa
useammissa tapauksissa. Todisteellista tiedoksiantoa edellytetdf, n kuilenkin edelleen aina silloin, kun tiedoksianto koskee velvoittavaa pii6tdst&, jonka tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu
U

vastaanotlajan oikeuteen vaikuttava mfl dr6aika. Maanmittauslaitos pititd sek5 ajateltuja helpotuksia etl6 edell6 mainittua varausta perustelluina.
Todisteellista tiedoksiantoa koskevaan s66nn6kseen (ehdotetun lain 9
luvun I $:n 4 momentti) on ehdotettu sisflllyteftdvAksi maininta tiedoksiannosta ns" vastaanottotodistusta hyCIdyntdmdlld. Maanmiftauslaitos
esitt{d harkittavaksi vastaavan lis€yksen tekemist6 myds nykyisen hallintolain (434 120031 todisteellista liedoksiantoa koskevaan 60 $ :iiiin.
Myds muutoin voisiolla perusteltua ttssd sama$sa yhteydessd arvioida
tarvetta ja mahdollisuutta mu uttaa hallintolai n tiedoksiantoa koskevia
seenndksie ehdotettuun uuteen lakiin sisaltyvien muutosten hengessfi .
Siirryttflessfi aikaisempaa enemmen tavallisen tledoksiannon mahdollisuuteen edisteH*n samalla sdhk6isen tiedoksiantotavan kdytt66, sillfr
tavallinen tiedoksianto sfi hkOisen* on huomatlava$ti \raivattomampaa
kuin todisteellinen stihkdinen tiedoksianto. Maanmittauslaitos ehdottaakin harkittavaksi, ett6 viranomaiselle tapahtuva tiedoksia nto voisi aina
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tapahtua tavallisena tiedoksiantona ja tiistd otettaisiin nimenomainen
maininta lakiin. T6ll6in pfldsdantCIinen kanava viranomaiselle tapahtuvaan tiedoksiantoon voisi aina olla siihkdinen tiedoksiantoMaanmittauslaitos pit6& tfirke{nfi. ette $ahk$ist€i tiedoksiantoa pyrittdisiin edistflmfiSn rnyds todisteellisen tiedoksiannon osalta aina kun se
on mahdollista. Ehdotettuun lakiin sisdltyykin maininta sdhk6isen tie'
doksiannon kdyft6misestd my0s todisteellista tiedoksiantoa koskien
(ehdotetun lain I luku 1 $ 4 momenfti4 kohta). Todisteellinen sdhkdinen tiedoksianto edellyttAA de facto tiedoksiannon vastaanottaian asianmukaista tunnistamista. Tfllt& osin on tirke6t6. ettti kansalaisen asiointitilin kaltaisten ratkaisujen kilyttOdnottoa edelleen voimakkaastiedis'
tetddn. Oma merkityksensd tulee olemaan myds ns. HA|PA'hankkeella
(Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ia dokumentinhallin'
tajitrjestelmiln kehitt6mishanke)"

2.6.

Oike udenkdyntikuluie n koru aaminen (ehdotetun lain I A fu Rul

Esitysluonnoksessa ei ehdoleta merkittivif, muutoksia oikeudenkflyntikulujen korvaamista koskeviin $e5nndlciin. Kuten nytkin, myOs valituksenalaisen pef,t6ksen tehnyt viranomainen voi ioutua korvaamaan
muutosta pdf,tdkseen hakeneen oikeudenkf,yntikulut. jos hallintotuomioistuin muuttaa pgatoste taikumoaa sen, Muutoksenhakija saattaa
myds joutua, tosin melko rajoitetusti kulen ennenkin- korvaamaan viranomaisen oikeudenkdyntikulut asiassa, ios muutoksenhakija hdviiid jutun.

Hallintolainkdyttdlain (586/1996) 74 $:n t momentissa on ollut viranomaisen korvausvasluuta kcskien selventdvfl maininta. Sen mukaan
sit$, mit6 74 ja75 pykdlissd on seadetty asianosaisesta, voidaan soveltaa my6s pA&t0ksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Jatkossa lflllaista mainintaa ei sis$lt$si kuluvastuuta koskevaan peesaannCIkseen
eli 't0 luvun 1 $:6{n. $en sijaan viranomaisen korvausvastuusta mainitaan nimenomaiseeti sdfinndksen perusteluissa (esitysluonnos s. I 54).
Maanmittauslaitos ehdoftaa harkittavaksi, pit6isik0 nykyistd lakia vastaava selventdvfr maininta sisAllytt35 my6s ehdotetun uuden lain 10 lu*
vun t $:6dn. Tdlldin sf,enndksessd todetiaisiin, ettii sitd, mit6 sanolussa
luvussa seedetegn oikeudenkiynnin osapuolesta, voidaan sovellaa
myds piiiitdksen tehneeseen viranomaiseen.
Maanmittauslaitos pit6d hyv{n&, ett6 oikeudenkdyntikuluista hallintotuomioietuimissa seadeteen uudessa laissa nykyistf, yksityiskohtaisemmin
eli viittauksista oikeudenkdymiskaaren kulus6{nndksiin luovuttaisiin.
Timi on omiaan selkeyttf,mfiBn asiaan liittyviii osapuolten oikeuksia ja
velvollisuuksia.
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2.7.

V al itu stupajlirjestelmii 6n siirMminen Rorkeimman hallinto-oikeuden osalta (ehdotetun lain 12luvun I $)

Ehdotelun lain mukaan jatkossa olisijo yleislaissa mainittuna pdiisiiiint6nd, ettd valittaminen hallinto-oikeuden pitiittiksesti Korkeimpaan hal*
linto-oikeuteen edellyttfiisi sen antamaa valituslupaa. Uudistus muuttaisi
korkeimman hallinto+ikeuden aidosti ennakkopeetdstuomioistuimeksi.
Muutos merkitsisi myds sitfi , efle valituksenalaiseen viranomaispaetdkseen saataisiin aikaisempaa useammissa tapauksissa lainvoimainen
ratkaisu nopeammin kuin nykyisin. Maanmittauslaitos kannattiaa ehdotettua muutosta.

2.8_

Valituksen alaisen hallintopdittfiksen tehneen viranomaisen val i'
tusoikeus hallinto-aikeuden pddfdksestii (ehdatetun lain I 2 luuun 3 $)

Ehdotetun lain 12 luvun 3 $:n 2 momentin mukaan viranomaisella on
oikeus hakea muutosta valittamalla hallintooikeuden pA6t6kseen, ios
hallinto-oilteus on rnuuttan ut kyseisen viranomaisen tekem66 pii5t6stii
tiai kumonnut sen. Oe facfo valitusoikeus tarkoittaa siis uuden lain mukaan lihtdkohtaisestisitf,, ettii viranomainen voi pyyl6ii asiassa valituslupaa Korkelmrnalta hallinto-oikeudelta ja mydnteisessd lapauksessa
saattaa asian sen lutkittavaksi.
Kysymyksess6 on rnerkitt6vf, muulos aikaisempaan oikeustilaan n6hden. Mranomaisilla eiole nykyisin ollut yleisH valitusoikeutta koskien

sellaisia hallinto-oikeuden pililt6ksiS, joilla kyseisen viranomaisen tekemdii piidtdstd on muutettu taijoilla se on kumoltu" Tdllainen oikeus on
saattanut kuitenkin olla joillakin viranomaisilla niitii koskevaan erityisbinseedf, nt66n perustuen.

Nykyisen hallintolainkdyftdlain 6 $:n 2 momentin mukaan viranomainen
on kuitenkin voinut hakea muutosta hallinto-oikeuden antamaan, viranomaisen omaa pddtdste muuttaneeseen taisen kumonneeseen pd{t$kseen, jos vatitusoikeutta on ollut pidettiivd viranomaisen valvottavana
olevan julkisen edun kannalta tarpeellisena. Valitusoikeuden ei siis ole
katsottu olevan voimassa automaattisesti eikd siiiinndstfr ole n5in tulkittu my6sk&6n Korkeimman hallintooikeuden ratkaisukdytenndssa"
Valitusoikeuden olemassa olo on ratkennut ik&6n kuin vasta j&lkikdteen,
kun asia on ttltfr osin kdsitelty ylemmissii instanssissa.
Maan m ittauslaitos pitiiti ehdotettua muutosla perustelluna. Vaikka ensikfrdessd yleinen muutoksenhakuoikeus koskisikin iatkossa vain mahdollisuutta hakea valituslupaa, viranornaisen ndkdkulmasta ltht6kohtaisesti rajoittamattomalla valitusoi keudella si lloi n- ku n viranomaisen oma
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peatiis on kumottu tai sit6 on muutettu, voiolla Erkefr merkity$ k€iyt6nnOss&. Erityisesti t&m& korostuu, jos sovellefiavana on suhteellisen uusi
ia jonkin kysymyksen osalta erityisen tulkinnanvarainen lainseedentd.
eik5 asiaa koskien ole viela annettu tulkintaa ohjaavia ennakkoratkaisuja. Toinen ongelmallinen tilanne on silloin, kun samasta tulkintakysymyksestil eri haltinto-oikeudet ovat antaneet toisistaan poikkeavia iat*
kaisuja" viranomaisen valitusoikeus mahdollistaa Korkeimman hallintooikeuden ennakkopdst$ksen saamisen tai ainakin valitustuvan hakemisen, vaikka yksityiselld asianosaisella ei ndissf, tilanteissa olekaan intressi5 hakea muutosta hallinto-oikeuden pSit6kseen"
Myds nykyisen hallintolainkf,yttOlain 6 g:n 2 momenttia vastaava siinnOs sis6ltyy ehdotettuun uuteen lakiin (lain 12 luvun 3 g:n 3 momentti).
S6dnnds ei kuitenkaan endfr koskisi sitfr viranomaista, jonka oma p6iit6s on hallintooikeudessa muutettu tai kumottu vaan asiassa nrahdollisesti oikeudellisesti intressenttejfr muita viranomaisia. Ehdotusta voL
daan pit{d tdltdkin osin perusteltuna.
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