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korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 ja 6 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (1265/2006) 2 ja 6 §, sellaisena

kuin niistä on 6 § laissa 79/2013, seuraavasti:

2 §
Lainkäyttöasioina korkein hallinto-oikeus

käsittelee ne muutoksenhakua ja ylimääräistä
muutoksenhakua koskevat asiat, jotka sen
mukaan kuin siitä muualla laissa säädetään
kuuluvat korkeimman hallinto-oikeuden toi-
mivaltaan.

6 §
Lainkäyttöasioissa korkein hallinto-oikeus

on päätösvaltainen viisijäsenisenä, jollei
laissa säädetä muuta kokoonpanoa.

Korkein hallinto-oikeus on päätösvaltainen
myös kolmijäsenisenä käsittelemään ja rat-
kaisemaan:

1) valituslupaa koskevan asian ja siihen
liittyvän vaatimuksen;

2) täytäntöönpanon kieltämistä tai kes-
keyttämistä taikka muuta täytäntöönpanosta
annettavaa määräystä koskevan hakemus- tai
valitusasian;

3) oikeusapua koskevan asian;
4) asian, joka koskee oikeudenkäynnin

julkisuutta korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa;

5) asian, jossa korkeimmalle hallinto-oi-
keudelle tehty valitus tai hakemus on peruu-
tettu, ja siihen liittyvän vaatimuksen;

6) asian, jossa hallinto-oikeus tai muu hal-

lintolainkäyttöelin on jättänyt valituksen tai
sen käsiteltäväksi muulla tavoin saatetun
asian tutkimatta, ja siihen liittyvän vaatimuk-
sen;

7) asian, jossa on kysymys siitä, onko
muutoksenhaku korkeimmalle hallinto-oikeu-
delle tehty määräajassa tai onko asia jätettävä
muulla perusteella korkeimmassa hallinto-oi-
keudessa tutkimatta, ja siihen liittyvän vaati-
muksen;

8) mielenterveyslain (1116/1990) 24 §:n
1 ja 2 momentissa tarkoitetun valitusasian, ja
tällaiseen asiaan liittyvän vaatimuksen;

9) ylimääräistä muutoksenhakua koskevan
asian, jos hakemus yksimielisesti hylätään tai
jätetään tutkimatta, ja tällaiseen asiaan liitty-
vän vaatimuksen.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa tapauk-
sessa asia voidaan käsitellä ja ratkaista ilman
niitä asiantuntijajäseniä, joiden osallistumi-
sesta muutoin ratkaisukokoonpanoon on erik-
seen säädetty.

Korkein hallinto-oikeus voi kuitenkin
myös yksijäsenisenä päättää jättää tutkimatta
hallintolainkäyttölain (586/1996) 64 a §:ssä
tarkoitetun asian, jos korkein hallinto-oikeus
on jo antanut päätöksen asianosaisen samaa
asiaa koskevaan kanteluun tai purkuhake-
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mukseen, sekä tällaiseen asiaan liittyvän vaa-
timuksen.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2016.
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