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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi korkeimmasta 
hallinto-oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 

säännöstä korkeimman hallinto-oikeuden 
esittelijänvirkojen nimikkeistä. Vanhemman 
hallintosihteerin viran nimike muutettaisiin 
esittelijäneuvokseksi ja hallintosihteerin vi-
ran nimike muutettaisiin oikeussihteeriksi. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 lisätalous-
arvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväk-
si sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan syyskuun alusta 2008. 

————— 
 
 
 

PERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun 
lain (1265/2006) 14 §:n mukaan korkeim-
massa hallinto-oikeudessa on esittelijöinä 
kansliapäällikkö, esittelijäneuvoksia, van-
hempia hallintosihteereitä ja hallintosihtee-
reitä. Esittelijät nimittää korkein hallinto-
oikeus.  

Asiat ratkaistaan korkeimmassa hallinto-
oikeudessa esittelystä. Esittelijä vastaa siitä, 
että asia tulee asianmukaisesti valmistelluksi 
ja esitellyksi viivytyksettä sen jälkeen, kun 
päätöksentekoa varten on hankittu tarpeelli-
nen selvitys. Esittelijä laatii esittelemistään 
asioista muistiot ja päätösluonnokset. Esittely 
toimitetaan suullisesti nojautuen jäsenille 
etukäteen toimitettuun kirjalliseen aineistoon. 
Esittelijä on vastuussa siitä, mitä hänen esit-
telystään on päätetty, jollei hän ole jättänyt 
päätökseen eriävää mielipidettä. 

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on ny-
kyisin kansliapäällikön viran lisäksi 37 esit-
telijän virkaa: 9 esittelijäneuvosta, 12 van-
hempaa hallintosihteeriä ja 16 hallintosihtee-
riä. Täytettyinä olevien esittelijävirkojen hal-
tijoista 23 on naisia ja 11 miehiä. Näiden vir-
kojen palkkarakenne on kolmiportainen. Hal-
lintosihteerin virat on sijoitettu tuomioistuin-

ten tuomareiden ja lakimiesten palkkauksesta 
tehdyssä tarkentavassa virkaehtosopimukses-
sa palkkaluokkaan T 11, joka vastaa hallinto-
oikeustuomareiden, markkinaoikeustuoma-
reiden ja vakuutusoikeustuomareiden virko-
jen alempaa palkkausta. Vanhemman hallin-
tosihteerin virat ovat palkkaluokassa T 12. 
Esittelijäneuvoksen virkojen palkkaluokka 
T 13 vastaa hallinto-oikeustuomareiden, 
markkinaoikeustuomareiden ja vakuutusoi-
keustuomareiden ylempää palkkausta. 

 
1.2 Nykytilan arviointi 

Yksinkertaiset hallintoasiat ratkaistaan yhä 
useammissa tapauksissa oikaisumenettelyis- 
sä. Useista miljoonista valituskelpoisista hal-
lintopäätöksistä päätyy vuosittain hallinto-
tuomioistuinten ratkaistaviksi noin 30 000 ja 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen noin 4 000. 
Koska korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei 
ole yleistä valituslupajärjestelmää, asiaratkai-
sujen määrä on huomattava. 

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä 
on usein huomattavia yhteiskunnallisia vai-
kutuksia. Toisaalta korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaisut ohjaavat merkittävästi 
päätöksentekoa eri hallinnonaloilla, jolloin 
voidaan välttää tarpeetonta muutoksenhakua 
ja nopeuttaa käsittelyä. Hallintolainkäytön 
kehitykseen ovat ensinnäkin vaikuttaneet 
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monien viimeaikaisten lainsäädäntöuudistus-
ten myötä normiaineksen lisääntyminen. Sa-
malla normiaines on monimutkaistunut ja 
kerrostunut oikeusjärjestyksen ylikansallis-
tumisen ja kansainvälistymisen seurauksena. 

Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijän-
virkojen nimikkeisiin ei ole aiemmin tehty 
merkittäviä muutoksia. Hallintolainkäyttö on 
kuitenkin viime vuosina kehittynyt huomat-
tavasti. Ratkaistavat asiat ovat entistä vaati-
vampia ja aineistoltaan laajempia. Tämä on 
heijastunut myös esittelijöiden työhön. On 
tärkeää, että korkeimman hallinto-oikeuden 
esittelijänvirkojen nimikkeet saatetaan ajan-
tasalle kuvaamaan paremmin tehtävien sisäl-
töä. 

Hallintosihteerin nimike on nykyisin ylei-
sesti käytössä erilaisissa hallinto- ja toimisto-
tehtävissä. Vanhempi hallintosihteeri ja hal-
lintosihteeri ovat sen vuoksi korkeimman 
hallinto-oikeuden esittelijän virkanimikkeinä 
vanhentuneita sekä kuvaavat suorastaan har-
haanjohtavasti viran tehtäviä ja virka-
asemaa. Tähän asiaan on kiinnittänyt huo-
miota myös eduskunnan lakivaliokunta mie-
tinnössään, joka koski hallituksen esitystä la-
eiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja 
korkeimman hallinto-oikeuden asiantuntija-
jäsenistä (LaVM 18/2006 vp).  

Eduskunnan lakivaliokunta on talousarvio-
esityksestä antamassaan lausunnossa (LaVL 
12/2007 vp) viitannut edellä mainittuun mie-
tintöönsä ja esittänyt, että talousarvioesityk-
seen lisätään maininta, jonka mukaan 
1.3.2008 saadaan muuttaa vanhemman hal-
lintosihteerin viran nimike esittelijäneuvok-
seksi ja hallintosihteerin viran nimike oike-
ussihteeriksi. Virkanimikemuutosta ei kui-
tenkaan sisällytetty Eduskunnan 21.12.2007 
hyväksymään valtion talousarvioon 
(1432/2007).  

 
 

2  Esityksen tavoitteet  ja  ehdotetut  
muutokset  

Esityksen tavoitteena on, että korkeimman 
hallinto-oikeuden esittelijänvirkojen nimik-
keet vastaavat jatkossa paremmin näiden teh-
tävien luonnetta ja vaativuutta.  

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitteli-
jän työhön vaikuttavat merkittävästi aineel-

lisoikeudellisten lopullisten asiaratkaisujen 
suuri määrä ja asiaryhmien laaja kirjo, mikä 
edellyttää esittelijöiltä tiettyihin asiaryhmiin 
erikoistumista, sekä hallintolainkäyttömenet-
telyn erityispiirteet. Muutoksenhakijan oike-
ustuvan takeena on hallintolainkäyttölain vi-
rallisperiaatteeksi ja oikeusturvaperiaatteeksi 
kutsuttu säännös, jonka mukaan tuomioistuin 
vastaa osaltaan siitä, että asia tulee selvite-
tyksi. Asianosainen pystyy yleensä ajamaan 
asiaansa ilman asiamiestä. Tämän vuoksi 
lainkäyttötoiminta on korkeimmassa hallinto-
oikeudessa esittelijäpainotteisempaa kuin 
korkeimmassa oikeudessa.  

Erilaiset tuomioistuinten toimintaympäris-
tössä tapahtuneet muutokset ovat heijastuneet 
esittelijöiden tehtäviin ja lisänneet työn vaa-
tivuutta.  

Esittelijänvirkojen nimikkeiden muuttami-
nen tapahtuu oikeusministeriön toimialaa 
koskevat säästötavoitteet huomioon ottaen 
menoja lisäämättä. Näissä olosuhteissa hen-
kilöstöpolitiikan ja kannustavuuden kannalta 
toteuttamiskelpoinen vaihtoehto on muuttaa 
vanhemman hallintosihteerin viran (T 12) 
nimike esittelijäneuvokseksi (T 12) ja hallin-
tosihteerin viran (T 11) nimike oikeussihtee-
riksi (T 11). Esittelijäneuvosten virkoja on 
uudistuksen jälkeen kahdessa palkkaluokassa 
(T 12 ja T 13). Uudistuksella ei kuitenkaan 
olisi vaikutusta esittelijöiden virkojen palk-
kaluokkiin, joita olisi kolme (T 11, T 12, ja 
T 13) kuten tähänkin asti.   

Nimikemuutoksen jälkeen palkkaluokat ei-
vät enää siis ole suoraan sidoksissa virkojen 
nimikkeisiin, vaan tehtävien vaativuuteen, 
mikä on normaali käytäntö tuomarinpalkka-
järjestelmässä. Säännönmukaisesti jo nyky-
ään käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa ja 
hallinto-oikeuksissa tuomarinviroissa tai ni-
mikkeeltään samoissa esittelijäviroissa on vi-
ranhaltijoita useammassa palkkaluokassa. 
Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijäneu-
vosten T 13 tehtäviin kuuluisivat kaikkein 
vaativimpien ja laajimpien lainkäyttöasioiden 
esittely ja mahdollinen avustaminen jaoston 
hallinnollisissa tehtävissä, esimerkkinä kuu-
kausittaisen istuntolistaluonnoksen laatimi-
nen. Toisaalta yhtä perusteltua esittelijätyön 
kannustavuuden ja tehtävien tason kuvaami-
sen kannalta on, että virkanimikkeitä olisi 
jatkossakin useampia kuin yksi.  



 HE 60/2008 vp  
  

 

3

3  Esityksen vaikutukset  

Esityksellä ei olisi minkäänlaisia valtionta-
loudellisia vaikutuksia eikä vaikutuksia tuo-
mioistuinlaitoksen esittelijänviroissa tällä 
hetkellä olevien henkilöiden palvelussuhde-
turvaan.  

Esityksellä olisi todennäköisesti positiivisia 
vaikutuksia naisten ja miesten välisen tasa-
arvon kannalta, sillä rekrytointipohja laajeni-
si, kun uudet tehtävien vaativuutta paremmin 
kuvaavat virkanimikkeet kannustaisivat yhtä 
lailla molempia sukupuolia hakemaan esitte-
lijävirkoja korkeimmasta hallinto-oikeudesta. 

 
4  Asian valmistelu 

Korkein hallinto-oikeus esitti vuoden 2007 
talousarvioehdotuksessaan esittelijöidensä 
virkanimikkeiden muuttamista siten, että 
vanhempien hallintosihteereiden ja hallin-
tosihteereiden virkanimikkeeksi olisi tullut 
esittelijäneuvos.  

Jatkovalmistelussa oikeusministeriö asetti 
31 päivänä lokakuuta 2006 työryhmän kehit-
tämään korkeimman oikeuden ja korkeim-
man hallinto-oikeuden esittelijänvirkojen 
virkarakennetta sekä selvittämään esittelijöi-
den virka-aseman luonnetta. Työryhmä kuuli 
työnsä aikana valtiovarainministeriötä, oike-
usministeriötä, Korkeimpien oikeuksien vir-
kamiehet r.y:tä, Suomen tuomariliitto r.y:tä, 
Suomen Lakimiesliitto r.y:tä ja Suomen Asi-
anajajaliittoa sekä professori Olli Mäenpäätä 
ja professori Juha Lappalaista.  

Työryhmä on antanut yksimielisen mietin-
nön 31 päivänä toukokuuta 2007 (OM 
2007:22). Mietinnössä ehdotettiin korkeim-
man hallinto-oikeuden osalta, että vanhem-
man hallintosihteerin virat muutettaisiin esit-

telijäneuvoksen viroiksi ja hallintosihteerin 
viran nimike muutettaisiin oikeussihteeriksi.  

Työryhmämietinnössä esittelijäneuvosten 
virkojen palkkaluokaksi ehdotettiin T 13. 
Kustannusvaikutukset ehdotettiin kompen-
soitavaksi siten, että yksi avoimeksi tuleva 
hallintosihteerin virka lakkautettaisiin.  

Korkein hallinto-oikeus on pitänyt omalta 
osaltaan uudistuksen nopeaa voimaansaatta-
mista välttämättömänä. Uudistus on toteutet-
tavissa nimikemuutoksena erikseen kor-
keimman hallinto-oikeuden osalta. Valmiste-
lua on jatkettu vain tältä osalta. 

 
5  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 lisätalo-
usarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltä-
väksi sen yhteydessä.  

 
6  Voimaantulo 

Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijöi-
den virat ovat erittelyvirkoja, joten vir-
kanimikkeen muuttaminen edellyttää valtion 
talousarviokäsittelyä. Laki ehdotetaan tämän 
vuoksi tulevaksi voimaan 1 päivänä syyskuu-
ta 2008. 

Ehdotetun 2 momentin mukaan korkeim-
man hallinto-oikeuden hallintosihteerin viran 
nimike muutettaisiin oikeussihteeriksi ja 
vanhemman hallintosihteerin viran nimike 
esittelijäneuvokseksi. 

Ehdotetun 3 momentin mukaan ennen lain 
voimaantuloa voitaisiin ryhtyä sen täytän-
töönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 

Laki 

korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain 

(1265/2006) 14 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 

14 § 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on esit-

telijöinä kansliapäällikkö, esittelijäneuvoksia 
ja oikeussihteereitä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 

Tämän lain voimaan tullessa korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa olevat hallintosihteerin 
virat muutetaan oikeussihteerin viroiksi ja 
vanhemman hallintosihteerin virat esittelijä-
neuvoksen viroiksi.  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

————— 
 

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2008 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 

Oikeusministeri Tuija Brax 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 

Laki 

korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain 

(1265/2006) 14 §:n 1 momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

14 § 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on esit-

telijöinä kansliapäällikkö, esittelijäneuvoksia, 
vanhempia hallintosihteereitä ja hallintosih-
teereitä. 

14 § 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on esit-

telijöinä kansliapäällikkö, esittelijäneuvoksia 
ja oikeussihteereitä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  kuuta 

20  . 
——— 

 
 


