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korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 ja 13 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain (1265/2006) 6 ja 13 § seuraavasti:

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.

13 §
Korkeimman hallinto-oikeuden täysistun-

toon osallistuvat presidentti ja virantoimituk-
sessa olevat jäsenet.
Koko jaoston istunnossa käsiteltäväksi

määrätyn asian ratkaisemiseen osallistuvat ne
virantoimituksessa olevat jäsenet, jotka olivat
määrättyinä jäseniksi kyseiselle jaostolle sil-
loin, kun asia määrättiin käsiteltäväksi koko
jaoston istunnossa. Jos tällainen asia on en-
nen koko jaoston käsiteltäväksi määräämistä
ollut käsiteltävänä suppeammassa kokoonpa-
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nossa, myös tähän kokoonpanoon kuuluneet
jäsenet osallistuvat asian ratkaisemiseen koko
jaoston istunnossa riippumatta siitä, mille ja-
ostolle he ovat tällöin määrättyinä. Jos näin
määräytyvässä ratkaisukokoonpanossa olisi
vähemmän kuin seitsemän jäsentä, koko jaos-
ton istuntoon osallistuvat myös ne jäsenet,
jotka istuntoajankohtana ovat määrättyinä ja-
oston jäseniksi. Koko jaoston istunnossa pu-

heenjohtajana toimii presidentti, jaoston pu-
heenjohtaja tai virassa vanhin jaoston jäsen.
Jos 2 momentin mukaan määräytyvässä

ratkaisukokoonpanossa olisi vähemmän kuin
seitsemän jäsentä, asia on siirrettävä käsitel-
täväksi täysistuntoon.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmi-
kuuta 2013.

Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2013

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
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