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hallinto-oikeuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan hallinto-oikeuslain (430/1999) 12 §:n 2 momentti, 14 §:n 1 momentti sekä 15 ja

16 §, sellaisina kuin niistä ovat 12 §:n 2 momentti laissa 675/2006 ja 14 §:n 1 momentti laissa
211/2000, sekä

lisätään lakiin uusi 13 a ja 13 b § seuraavasti:

12 §

Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus

— — — — — — — — — — — — —
Vesilain ja ympäristönsuojelulain mukais-

ten asioiden käsittelyssä kolmijäseniseen ko-
koonpanoon kuuluu kaksi lainoppinutta jä-
sentä ja luonnontieteen tai tekniikan alaan
perehtynyt jäsen sekä 7 §:ssä tarkoitettujen
asioiden käsittelyssä kaksi lainoppinutta jä-
sentä ja asiantuntijajäsen. Jos asiassa ratkais-
tavana olevan kysymyksen laatu sitä edellyt-
tää, hallinto-oikeus voi ratkaista asian myös
nelijäsenisessä kokoonpanossa. Nelijäseni-
seen kokoonpanoon kuuluu vesilain ja ympä-
ristönsuojelulain mukaisissa asioissa vähin-
tään kaksi lainoppinutta jäsentä ja 7 §:ssä
tarkoitetuissa asioissa kolme lainoppinutta jä-
sentä. Vesilain ja ympäristönsuojelulain mu-
kainen asia voidaan ratkaista laajemmassakin
kokoonpanossa, jos asian erityinen laatu tai
laajuus sitä edellyttää. Kokoonpanoon kuuluu

tällöin puheenjohtajan lisäksi tarpeellinen
määrä luonnontieteen tai tekniikan alaan pe-
rehtyneitä jäseniä ja yhtä monta lainoppinutta
jäsentä. Puheenjohtajana toimii aina lainoppi-
nut jäsen.
— — — — — — — — — — — — —

13 a §

Jaoston puheenjohtajan tehtävään
määrääminen

Ylituomari määrää jaoston puheenjohtajan
tehtävään hallinto-oikeustuomarin enintään
kolmeksi vuodeksi. Tehtävä on julistettava
niiden hallinto-oikeuden vakinaisten hallinto-
oikeustuomareiden haettavaksi, jotka on ni-
mitetty virkaansa ennen hakuajan päätty-
mistä. Tehtävään määrättävältä edellytetään,
että hänellä on siihen tarvittavat henkilökoh-
taiset ominaisuudet ja johtamistaitoa.

Määräys jaoston puheenjohtajaksi voidaan
painavasta syystä peruuttaa.
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13 b §

Jaoston puheenjohtajan tehtävät

Jaoston puheenjohtaja johtaa jaoston työs-
kentelyä. Hän huolehtii erityisesti työn ylei-
sestä suunnittelusta ja järjestämisestä jaos-
tolla sekä työskentelyn tuloksellisuudesta.
Hänen tulee valvoa oikeusperiaatteiden so-
veltamisen ja laintulkinnan yhdenmukai-
suutta jaoston ratkaisuissa.

Ylituomarin estyneenä ollessa tämän tehtä-
viä hoitaa virkaiältään tehtävässä vanhin vi-
rantoimituksessa oleva jaoston puheenjoh-
taja.

14 §

Täysistunto

Hallinto-oikeuden täysistuntoon osallistu-
vat hallinto-oikeuden ylituomari puheenjoh-
tajana sekä vakinaiset ja vuotta pidemmäksi
määräajaksi nimitetyt hallinto-oikeustuoma-
rit. Kun lainkäyttöasian käsittelyyn lain mu-
kaan osallistuu asiantuntijajäsen, tämä osal-
listuu vastaavasti myös asian käsittelyyn
täysistunnossa.
— — — — — — — — — — — — —

15 §

Koko jaoston istunto

Koko jaoston istuntoon osallistuvat pu-
heenjohtajana ylituomari tai jaoston puheen-
johtaja ja muina jäseninä ne virantoimituk-
sessa olevat hallinto-oikeustuomarit, jotka

olivat jaoston jäseninä silloin, kun asia mää-
rättiin käsiteltäväksi koko jaoston istunnossa.
Kun lainkäyttöasian käsittelyyn lain mukaan
osallistuu asiantuntijajäsen, hän osallistuu
vastaavasti myös asian käsittelyyn koko jaos-
ton istunnossa. Vesilain ja ympäristönsuoje-
lulain mukaisissa asioissa koko jaoston istun-
toon osallistuvat ne luonnontieteen tai teknii-
kan alaan perehtyneet jäsenet, jotka oli mää-
rätty osallistumaan kyseessä olevan asian rat-
kaisemiseen jaostossa.

Koko jaoston istunto on päätösvaltainen
vähintään viisijäsenisenä. Jos 1 momentin
mukaisesti määräytyvässä ratkaisukokoon pa-
nossa on vähemmän kuin viisi jäsentä, asia
on siirrettävä käsiteltäväksi täysistunnossa.

16 §

Asian siirtäminen käsiteltäväksi
täysistunnossa tai koko jaoston istunnossa

Lainkäytön yhdenmukaisuuden kannalta
tai muuten periaatteellisesti merkittävä tai
laajakantoinen lainkäyttöasia tai sen osa voi-
daan siirtää käsiteltäväksi täysistunnossa tai
koko jaoston istunnossa.

Lainkäyttöasian siirtämisestä käsiteltäväksi
täysistunnossa päättää ylituomari ja koko ja-
oston istunnossa ylituomari tai jaoston pu-
heenjohtaja.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinä-
kuuta 2011.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
vat määräykset toimia jaoston puheenjohta-
jana ovat voimassa määräajan, enintään kui-
tenkin vuoden 2011 loppuun.
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