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hallinto-oikeuslain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
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Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan hallinto-oikeuslain (430/1999) 1 ja 2 § seuraavasti:

1 §

Hallinto-oikeudet

Yleisiä alueellisia hallintotuomioistuimia
ovat Helsingin, Hämeenlinnan, Itä-Suomen,
Pohjois-Suomen, Turun ja Vaasan hallinto-
oikeudet.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden sijainti-
paikka on Kuopio ja Pohjois-Suomen hal-
linto-oikeuden Oulu. Lisäksi Hämeenlinnan
hallinto-oikeudella on pysyvä istuntopaikka
Jyväskylässä, Itä-Suomen hallinto-oikeudella
Joensuussa, Kouvolassa ja Mikkelissä sekä
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudella Rova-
niemellä.

Ahvenanmaan hallintotuomioistuimesta
säädetään erikseen.

2 §

Tuomiopiirit

Hallinto-oikeuksien tuomiopiireistä sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhti-
kuuta 2014.

Tämän lain voimaan tullessa Kouvolan
hallinto-oikeudessa ja Kuopion hallinto-oi-
keudessa vireillä olevat asiat siirtyvät käsitel-
täviksi Itä-Suomen hallinto-oikeudessa sekä
Oulun hallinto-oikeudessa ja Rovaniemen
hallinto-oikeudessa vireillä olevat asiat Poh-
jois-Suomen hallinto-oikeudessa.

Tasavallan presidentti nimittää tuomarei-
den nimittämisestä annetun lain (205/2000)
mukaisessa järjestyksessä virkoja haettavaksi
julistamatta Rovaniemen hallinto-oikeuden
vakinaisessa virassa olevan ylituomarin sekä
Oulun hallinto-oikeuden ja Rovaniemen hal-
linto-oikeuden vakinaisessa virassa olevat
hallinto-oikeustuomarit vastaaviin virkoihin
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kuopion
hallinto-oikeuden vakinaisessa virassa oleva
ylituomari nimitetään vastaavaan virkaan Itä-
Suomen hallinto-oikeuteen sekä Kouvolan
hallinto-oikeuden ja Kuopion hallinto-oikeu-
den vakinaisessa virassa olevat hallinto-oi-
keustuomarit vastaaviin virkoihin Itä-Suo-
men hallinto-oikeuteen tai Hämeenlinnan
hallinto-oikeuteen. Tuomareiden nimittämi-
sestä annetun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetun lausunnon antaa korkein hallinto-oi-
keus. Muista tuomareiden siirroista päätetään
valtion virkamieslain (750/1994) 47 §:n mu-
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kaisesti. Muun kuin edellä tarkoitetun henki-
löstön asemasta säädetään valtion virkamies-
lain 5 a §:ssä. Henkilöstöä kuullaan ennen
virkasiirtoja.

Hallinto-oikeuksiin määrätyt sivutoimiset
asiantuntijajäsenet ja heidän varajäsenensä
jatkavat toimikautensa loppuun vastaavissa
tehtävissä.

Jos Kouvolan hallinto-oikeuden määräai-
kainen ylituomari siirtyy tuomioistuinten yh-
distyessä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja
hänet määrätään Itä-Suomen hallinto-oikeu-
den jaoston puheenjohtajan tehtävään tai Ou-
lun hallinto-oikeuden määräaikainen ylituo-
mari määrätään Pohjois-Suomen hallinto-oi-
keuden jaoston puheenjohtajan tehtävään, he
toimivat hallinto-oikeuslain 13 b §:n 2 mo-
mentista poiketen myös ylituomarin ensim-
mäisenä sijaisena.

Sen estämättä, mitä hallinto-oikeuslain
5 §:n 1 momentissa säädetään ylituomarin ja
hallinto-oikeustuomarin sekä 10 §:n 2 mo-
mentissa esittelijän virkaan vaadittavista kie-

litaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista,
tämän lain voimaan tullessa kyseiseen vir-
kaan nimitettynä oleva on edelleen kelpoinen
siihen virkaan, johon hänet on nimitetty, sekä
vastaavaan virkaan siinä hallinto-oikeudessa,
johon virka siirretään.

Tämän lain voimaan tullessa sivutoimi-
seksi asiantuntijajäseneksi tai varajäseneksi
määrättynä oleva on kielitaitoa koskevien
kelpoisuusvaatimusten osalta kelpoinen vas-
taavaan tehtävään toimikautensa loppuun
myös yhdistymisen seurauksena syntyvässä
kaksikielisessä Itä-Suomen hallinto-oikeu-
dessa.

Mitä muualla säädetään Kouvolan tai Kuo-
pion hallinto-oikeudesta, koskee tämän lain
tultua voimaan Itä-Suomen hallinto-oikeutta.
Mitä muualla säädetään Oulun tai Rovanie-
men hallinto-oikeudesta, koskee tämän lain
tultua voimaan Pohjois-Suomen hallinto-oi-
keutta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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