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hallinto-oikeuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään hallinto-oikeuslakiin (430/1999) siitä lailla 211/2000 kumotun 6 §:n tilalle uusi 6 §

ja 8 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 26/2012, uusi 3 momentti seuraavasti:

6 §

Erityistä kielitaitoa edellyttävät tuomarin
virat

Kaksikielisessä hallinto-oikeudessa voi
kielellisten oikeuksien turvaamiseksi olla riit-
tävä määrä lainoppineen hallinto-oikeustuo-
marin virkoja, joihin nimitettävillä on oltava
tuomareiden nimittämisestä annetun lain
12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielitaito.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään,
kuinka monta 1 momentissa tarkoitettua vir-
kaa kussakin kaksikielisessä hallinto-oikeu-
dessa on. Ennen asian esittelemistä valtioneu-
vostolle oikeusministeriön on pyydettävä
korkeimman hallinto-oikeuden lausunto 1
momentissa tarkoitettujen tuomarin virkojen
tarpeesta.

8 §

Asiantuntijajäsenen kelpoisuus ja
määrääminen

— — — — — — — — — — — — —
Hallinto-oikeuden asiantuntijajäseneksi tai

varajäseneksi esitettävän on ennen tehtävään
määräämistä sekä tehtävän kestäessä annet-
tava hallinto-oikeudelle tuomareiden nimittä-
misestä annetun lain 14 §:ssä tarkoitettu sel-
vitys sidonnaisuuksistaan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka-
kuuta 2015.

Hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen ja va-
rajäsen on velvollinen ilmoittamaan sidonnai-
suutensa, kun hänet ensimmäisen kerran tä-
män lain voimaantulon jälkeen määrätään
tehtäväänsä.
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Tämän lain voimaan tullessa hallinto-oi-
keustuomarin virkaan nimitettynä oleva on
kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimusten
osalta edelleen kelpoinen siihen virkaan, jo-
hon hänet on nimitetty. Määräaikaiseen hal-
linto-oikeustuomarin virkasuhteeseen nimi-
tettynä oleva on kielitaitoa koskevien kelpoi-
suusvaatimusten osalta kelpoinen virkasuh-
teensa loppuun.

Sen arvioinnissa, onko kaksikielisessä hal-
linto-oikeudessa riittävä määrä 6 §:ssä tarkoi-
tettuja virkoja, voidaan ottaa huomioon ne
virat ja määräaikaiset virkasuhteet, joihin on
tämän lain voimaan tullessa nimitettyinä hen-
kilöt, jotka täyttävät tuomareiden nimittämi-
sestä annetun lain 12 §:n 2 momentissa sää-
detyt kielitaitovaatimukset.
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