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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Korkeimmasta hal
linto-oikeudesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kor
keimmasta hallinto-oikeudesta annettua la
kia. 

Esitys koskee korkeimman hallinto-oikeu
den yhden esittelijänviran nimen muuttamis
ta. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1999 talous
arvioesitykseen ja. on tarkoitettu käsiteltä
väksi sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan maaliskuun alusta 1999. 

PERUSTELUT 

1. Nykytila ja ehdotetut muutokset 

Hallintolainkäyttö on viime vuosina kehit
tynyt siten, että yksinkertaiset hallintoasiat 
ratkaistaan yhä useammissa tapauksissa 
oikaisumenettelyssä. Tästä on ollut seurauk
sena, että korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
tulevat asiat ovat lähes kaikissa asiaryhmissä 
entistä vaativampia. Kehitykseen ovat vai
kuttaneet lisäksi monet viimeaikaiset lainsää
däntöuudistukset sekä oikeusjärjestyksen 
kansainvälistyminen. 

Lainkäyttöasiat jakaantuvat suhteellisen 
tasaisesti korkeimman hallinto-oikeuden ny
kyisille kolmelle jaostolle. Esittelijäiden esit
telemät asiat eivät enää eroa merkittävästi 
vaikeusasteeltaan eikä työmääriltään. 

Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijäi
den virkarakenne on säilynyt pitkään saman
laisena. Korkeimmasta hallinto-oikeudesta 
annetun lain (74/1918) 9 §:n mukaan kor
keimmassa hallinto-oikeudessa on esittelijöi
nä kansliapäällikkö sekä esittelijäneuvoksia 
ja vanhempia ja nuorempia hallintosihteerei
tä. 

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on ny
kyisin yhteensä 37 esittelijän virkaa: kans
liapäällikkö, 9 esittelijäneuvosta, 9 vanhem
paa hallintosihteeriä ja 18 nuorempaa hallin-
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tosihteeriä. Kaikilla nuoremmilla hallintosih
teereilläkin on pitkä virkaura ja työkokemus 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa sekä hy
vät ammatilliset taidot. Myös he esittelevät 
vaativia lainkäyttöasioita. Nuorempi hallin
tosihteeri ei enää sovellu hyvin korkeimman 
hallinto-oikeuden esittelijänviran nimeksi, 
sen sijasta sopii paremmin hallintosihteeri. 

Valtion vuoden 1999 talousarvioesityksen 
mukaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen pe
rustetaan 1.3.1999 lukien 18 hallintosihteerin 
virkaa edellyttäen, että samasta ajankohdasta 
lukien lakkautetaan 18 nuoremman hallin
tosihteerin virkaa. Korkeimmasta hallinto-oi
keudesta annetun lain 9 §:ää ehdotetaan sen 
vuoksi muutettavaksi siten, että korkeimmas
sa hallinto-oikeudessa on esittelijöinä kans
liapäällikkö sekä esittelijäneuvoksia, van
hempia hallintosihteereitä ja hallintosihtee
reitä. 

Lakiin otettavan siirtymäsäännöksen nojal
la korkeimman hallinto-oikeuden vakinaiset 
nuoremmat hallintosihteerit siirtyisivät ilman 
eri toimenpiteitä hallintosihteerin virkoihin. 

2. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä ei ole taloudellisia tai organisa
torisia vaikutuksia. 
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3. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu oikeusministeriössä 
virkatyönä korkeimman hallinto-oikeuden 
tekemän, esittelijöidensä virkajärjestelyä 
koskevan ehdotuksen pohjalta. 

4. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan 1 
päivänä maaliskuuta 1999. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 

Laki 

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain 

(7411918) 9 §,sellaisena kuin se on laissa 250/1996, seuraavasti: 

9 § 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on esit

telijöinä kansliapäällikkö sekä esittelijäneu
voksia, vanhempia hallintosihteereitä ja hal
lintosihteereitä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis
kuuta 1999. 

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1998 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. Tämän lain voimaan tullessa 
korkeimman hallinto-oikeuden nuoremman 
hallintosihteerin virkoihin vakinaisesti nimi
tetyt henkilöt siirtyvät ilman eri toimenpitei
tä perustettaviin hallintosihteerin virkoihin. 

Tasavallan Presidentti 

MARTTI AHTISAARI 

Oikeusministeri Jussi Järventaus 
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Liite 

Laki 

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain 

(74/1918) 9 §, sellaisena kuin se on laissa 25011996, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

9 § 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. on 

esittelijöinä kansliapäällikkö sekä esittelijä
neuvoksia ja vanhempia ja nuorempia hallin
tosihteereitä. 

Ehdotus 

9§ 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa. on 

esittelijöinä kansliapäällikkö sekä esittelijä
neuvoksia, vanhempia hallintosihteereitä ja 
hallintosihteereitä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis
kuuta 1999. 

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 
ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin 
toimenpiteisiin. Tämän lain voimaan tullessa 
korkeimman hallinto-oikeuden nuoremman 
hallintosihteerin virkoihin vakinaisesti nimi
tetyt henkilöt siirtyvät ilman eri toimenpitei
tä perustettaviin hallintosihteerin virkoihin. 
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