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Laki
hallinto-oikeuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan hallinto-oikeuslain (430/1999) 1 luku ja 4—6, 8, 8 a, 9, 10, 10 a, 11, 13 b, 17,

18, 20 ja 23 §,
sellaisina kuin niistä ovat 4 § osaksi laissa 211/2000, 5 § laeissa 211/2000 ja 546/2014,

6 § laissa 570/2015, 8 § osaksi laeissa 26/2012 ja 570/2015, 8 a § laissa 1206/2003, 10 §
laeissa 106/2000 ja 1206/2003, 10 a, 18 ja 20 § laissa 610/2011, 11 § laissa 211/2000 sekä
13 b § laissa 616/2011, sekä

muutetaan 13, 13 a, 15 ja 16 §, sellaisina kuin niistä ovat 13 a, 15 ja 16 § laissa
616/2011, seuraavasti: 

13 §

Kokoonpano jäsenen ollessa estynyt

Hallinto-oikeus on päätösvaltainen, vaikka sen monijäsenisen kokoonpanon jäsenistä
yhdelle on tullut este suullisen käsittelyn, istunnon tai katselmuksen aloittamisen jälkeen.
Kokoonpanossa on kuitenkin aina oltava vähintään yksi lainoppinut jäsen ja 7 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetussa tapauksessa myös asiantuntijajäsen. 

13 a §

Kokoonpanon vahventaminen lisäjäsenellä

Hallinto-oikeuden monijäsenistä kokoonpanoa voidaan vahventaa yhdellä lainoppi-
neella jäsenellä, jos se asian laadun, laajuuden tai muun erityisen syyn vuoksi on perustel-
tua. 

15 §

Koko osaston istunto

Koko osaston istuntoon osallistuvat puheenjohtajana ylituomari tai osaston johtaja ja
muina jäseninä ne virantoimituksessa olevat hallinto-oikeustuomarit, jotka olivat osaston
jäseninä silloin, kun asia määrättiin käsiteltäväksi koko osaston istunnossa. Asessori osal-
listuu asian käsittelyyn koko osaston istunnossa, jos hän on osallistunut asian käsittelyyn
aikaisemmin. Kun lainkäyttöasian käsittelyyn lain mukaan osallistuu asiantuntijajäsen tai
luonnontieteen tai tekniikan alaan perehtynyt jäsen, hän osallistuu asian käsittelyyn myös
koko osaston istunnossa. 

Koko osaston istunto on päätösvaltainen vähintään viisijäsenisenä. Jos 1 momentin mu-
kaisesti määräytyvässä ratkaisukokoonpanossa on vähemmän kuin viisi jäsentä, asia on
siirrettävä käsiteltäväksi täysistunnossa.
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16 §

Asian siirtäminen käsiteltäväksi täysistunnossa tai koko osaston istunnossa

Lainkäytön yhdenmukaisuuden kannalta tai muuten periaatteellisesti merkittävä tai laa-
jakantoinen lainkäyttöasia tai sen osa voidaan siirtää käsiteltäväksi täysistunnossa tai koko
osaston istunnossa.

Lainkäyttöasian siirtämisestä käsiteltäväksi täysistunnossa päättää ylituomari ja koko
osaston istunnossa ylituomari tai osaston johtaja.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
Kumotun 2 §:n nojalla hallinto-oikeuksien tuomiopiireistä annettu valtioneuvoston ase-

tus (338/2013) jää voimaan. 
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