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Laki
hallintolainkäyttölain muuttamisesta
Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan hallintolainkäyttölain (586/1996) 7, 13, 31 ja 79 §, sellaisina kuin niistä ovat 7 §
osaksi laissa 433/1999 sekä 13 ja 79 § osaksi laissa 698/2005, ja
lisätään lakiin uusi 64 a § seuraavasti:
7§
Valitus valtion hallintoviranomaisen
päätöksestä
Valtioneuvoston alaisen viranomaisen ja
ministeriön päätökseen saa hakea muutosta
valittamalla hallinto-oikeuteen. Valtioneuvoston yleisistunnon päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
päätös on lainvastainen.
13 §
Valitusoikeuden rajoittaminen
Laissa säädetään erikseen siitä, milloin
7—9 §:ssä tarkoitetun viranomaisen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tai
milloin valittamiseen korkeimmalle hallintooikeudelle tarvitaan valituslupa.
Kun muutoksenhaussa hallinto-oikeuden
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen
tarvitaan muun lain mukaan valituslupa, lupa
on myönnettävä, jos:
1) lain soveltamisen kannalta muissa saHE 230/2014
LaVM 26/2014
EV 319/2014

manlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön
yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;
2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen
vuoksi; tai
3) valitusluvan myöntämiseen on muu
painava syy.
Valituslupa voidaan myöntää myös siten,
että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä.
Jos pääasiassa annetusta ratkaisusta valittaminen on kielletty tai valittamiseen tarvitaan
valituslupa, vastaava rajoitus koskee myös
valittamista pääasiaan liittyvästä ratkaisusta.
Tässä pykälässä tarkoitetut valitusoikeuden
rajoitukset eivät koske muutoksenhakua hallinto-oikeuden hallintoriita-asiassa antamaan
päätökseen, ellei erikseen toisin säädetä.
31 §
Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus
Päätöstä, johon saa hakea muutosta valittamalla, ei saa panna täytäntöön ennen kuin se
on saanut lainvoiman.
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Päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön
lainvoimaa vailla olevana, jos laissa niin säädetään tai jos päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, tai jos
päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun
vuoksi voida lykätä.
Jos asiassa tarvitaan valituslupa, valitus ei
estä täytäntöönpanoa. Täytäntöönpanoon ei
kuitenkaan saa ryhtyä, jos valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi tai jos
korkein hallinto-oikeus kieltää täytäntöönpanon.
64 a §
Kantelun ja purun rajoittaminen
Asianosainen saa hakea samassa asiassa
päätöksen purkamista tai poistamista vain
kerran, jollei asiaa ole erityisen painavasta
syystä välttämätöntä tutkia uudelleen.
79 §
Valitus muusta kuin käsittelyn lopettavasta
päätöksestä
Erikseen valitetaan asian käsittelyn aikana
tehdystä päätöksestä, jolla on:
1) määrätty todistajan tai muun henkilön
oikeudesta korvaukseen tai korvausvelvollisuudesta;

2) kielletty asiamiestä tai avustajaa esiintymästä;
3) tuomittu oikeudenkäynnin kulun turvaamiseksi tarkoitetun velvoitteen laiminlyönnin johdosta uhkasakkoon, sakkoon tai
muuhun erityiseen seuraamukseen;
4) annettu muutoksenhaunalaisen päätöksen täytäntöönpanoa koskeva määräys, jollei
13 §:n 4 momentista muuta johdu; tai
5) tuomittu käsittelyn häiritsemisestä tai
muusta sellaisesta toiminnasta rangaistukseen.
Valitettaessa erikseen valitus ei estä käsittelyn aikana tehdyn päätöksen täytäntöönpanoa, ellei päätöksen tehnyt viranomainen tai
siitä tehtyä valitusta käsittelevä viranomainen
toisin päätä.
Edellä 1 momentin 4 kohdassa säädetystä
poiketen erikseen ei kuitenkaan saa valittaa
hallinto-oikeuden asian käsittelyn aikana tekemästä päätöksestä, jolla muutoksenhaun
alaisen päätöksen täytäntöönpano on kielletty
tai keskeytetty.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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