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Oikeusministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi
eduskunnalle eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn ja eräiden
teknisten seikkojen päivittämiseksi
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Oikeusministeriö on pyytänyt Helsingin hallinto-oikeudelta lausuntoa luonnoksesta hallituksen
esitykseksi eräiden lakien valitustietä koskevan sääntelyn muuttamiseksi ja eräiden teknisten
seikkojen päivittämiseksi.

Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa ja selkeyttää muutoksenhakusäännöksiä sekä yhtenäistää
muutoksenhakutie tarpeellisin osin. Hallinto-oikeus toteaa, että ensi asteen valitustien ohjaaminen
alueellisiin hallinto-oikeuksiin vastaa 1.1.2020 voimaan tullutta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa
annettua lakia, jonka mukaan muutoksenhakutie muista viranomaisen päätöksistä kuin
valtioneuvoston yleisistunnon päätöksistä on valittaminen hallinto-oikeuteen. Tätä pääperiaatetta
tulee noudattaa systemaattisesti. Asioiden muutoksenhakuteiden ohjaaminen aikaisemmasta
poiketen hallinto-oikeuksiin lisää hallinto-oikeuksien työmäärää, mikä tulee ottaa huomioon myös
hallinto-oikeuksien taloudellisissa resursseissa. Niin ikään esitysluonnokseen sisältyy useita kohtia,
joissa asioiden käsittely on määrätty kiireelliseksi. Tältäkin osin on otettava huomioon, että hallintooikeudet eivät nykyisten määrärahojensa puitteissa pysty vastaamaan olemassa oleviin saatikka
lisääntyviin kiireellisyysvaatimuksiin.

Luonnoksen yleisperusteluissa kohdassa 5.1 on pohdittu kuvaohjelmalain ja sairausvakuutuslain
osalta toisaalta valitustienhajauttamista kaikkiin alueellisiin hallinto-oikeuksiin ja toisaalta valitustien
keskittämistä yhteen hallinto-oikeuteen. Helsingin hallinto-oikeus pitää erittäin tärkeänä yleisten
alueellisten hallinto-oikeuksien tasapuolista kehittämistä jatkossakin siten, että asioita keskitetään
johonkin tai joihinkin hallinto-oikeuksiin vain hyvin harkiten ja erittäin painavasta syystä. Asioiden
keskittäminen ja yleisestä muutoksenhakutiestä poikkeaminen tekee muutoksenhakujärjestelmästä
myös vaikeaselkoisen. Luonnoksesta ilmenee, että kysymyksessä olevia kuvaohjelmalautakunnan tai
lääkkeiden hintalautakunnan päätöksiä koskevia valituksia on kokonaisuudessaan tehty hyvin vähän.
Valitusten määrä on niin vähäinen, että keskittämisellä yhteen hallinto-oikeuteen ei saavuteta
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erityistä erikoistumista kyseisiin asiaryhmiin, mikäli valitukset käsiteltäisiin vain yhdessä hallintooikeudessa. Näin ollen Helsingin hallinto-oikeus ei puolla asioiden keskittämistä, vaan tärkeämpää
on tukea alueellisten hallinto-oikeuksien tasapuolisen kehittämisen jatkumista.

Hallinto-oikeus pitää perusteltuna, että oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa
annettuun lakiin lisättäisiin säännökset siitä, että suullisen käsittelyn julkisuutta koskevan 4 luvun
säännökset soveltuvat myös oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain uusiin asian käsittely- ja
selvittämiskeinoihin eli suulliseen valmisteluun ja tarkastukseen. Hallinto-oikeus esittää kuitenkin,
että oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 20 §:ää koskevaa
muutosehdotusta ohjata muutoksenhakutie vakuutusoikeuden asemesta hallinto-oikeuteen tulisi
vielä arvioida uudelleen.

Lausunnon on valmistellut hallinto-oikeustuomari Virpi Ikkelä.

Hallinto-oikeuden ylituomari Ann-Mari Pitkäranta

Vainionpää Suvi
Helsingin hallinto-oikeus
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