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Saatteeksi

On yleisesti hyväksyttyä, että oikeusturvaa pitää
antaa  nopeasti,  oikeusvarmuutta  sisältäen  sekä
kustannustehokkaasti.

Oikeusministeriön ohjaamaa oikeusturvakeskus-
telua näyttää viime vuosina hallitsevan valtionta-
louden  epävarmuuden  korostaminen.  Oikeus-
turvaa  pitäisi  tuottaa  jatkuvasti  vähemmin  re-
surssein.  Siis  halvemmalla.  Keskeisimpänä  kei-
nona  tähän  oikeusministeriöllä  näyttää  olevan
pyrkimys  vähentää  tuomioistuimeen  tulevien
asioiden määrää. Toisaalta tuomioistuimien työ-
määrään vaikuttavat Suomea sitovat kansainväli-
set  sopimukset,  ylikansallisten  tuomioistuinten
oikeuskäytäntö  ja  jopa  oma  perustuslakimme.
Nämä kaikki  lähtevät  siitä, että  oikeusvaltiossa
on  taattava  jopa  nykyistä  laajemmin  mahdolli-
suus pääsyyn tuomioistuimeen. Tämä sopii mah-
dollisimman huonosti tavoitteeseen supistaa tuo-
mioistuimien resursseja.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana hallinto-oi-
keuksien henkilötyövuosia on kasvatettu ainoas-
taan Helsingin hallinto-oikeuden osalta. Muissa
hallinto-oikeuksissa  henkilötyövuodet ovat joko
pysyneet suunnilleen samana taikka, kuten Hä-
meenlinnan hallinto-oikeudessa, henkilötyövuo-
sia  on  vähennetty.  Tähän  mennessä  kolmella
henkilötyövuodella.

Hämeenlinnan  hallinto-oikeudessa  saapuvien
asioiden määrä on pysynyt tuona aikana suuruus-
luokaltaan  suunnilleen  samana  (vuonna  2001
saapui 2807 ja vuonna 2011 saapui 2845). Tämä
on siis tosiasiassa merkinnyt sitä, että oikeustur-
vaa on jo täällä tuotettu jatkuvasti vähenevin re-
surssein.  Tuottavuus  vuonna 2001  henkilötyö-
vuosilla  mitaten  oli  Hämeenlinnan  hallinto-oi-
keudessa 50 ja vuonna 2011 se oli 59. Sehän on
merkinnyt sitä, että yksilötasolla tuottavuus on
parantunut melkein 20 %.
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Vuosi 2010 oli ratkaisujen määrässä mitaten Hä-
meenlinnan  hallinto-oikeuden  tuottavuuden la-
kipiste eli 2970 ratkaisua. Vuonna 2011 ratkai-
sujen  määrä  pieneni  2924  ratkaisuun,  mutta
henkilötyövuosissa  mitaten  saavutimme  tuon
uuden tehokkuusennätyksen 59 ratkaisua henki-
lötyövuotta kohden. Tämä tulos merkitsee, että
Hämeenlinnan  hallinto-oikeuden  henkilökunta
on jälleen kerran ollut huipputasoa ahkeruudessa
muihinkin hallinto-oikeuksiin verrattuna. Onko
tämä tulos sitten saavutettu oikeusturvan laadus-
ta tinkimällä? Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut,
koska päätösten pysyvyys  ylemmässä  tuomiois-
tuimessa, korkeimmassa  hallinto-oikeudessa  on
myös erinomaista tasoa. Vain 26 Hämeenlinnan
hallinto-oikeuden 552 ratkaisusta  muuttui  kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa vuonna 2011. 

Työhyvinvointi lähtee onnistuneesta työstä. Hä-
meenlinnan  hallinto-oikeudessa  ollaan  edelliset
luvut  huomioon  ottaen  varmasti  onnistuttu  ja
kaikkien yhteisellä työpanoksella. Kollektiivises-
ti. 

Jatkossa  on kuitenkin syytä  olla  huolissaan, jos
kehitys jatkuu tällaisena: työtä olisi tehtävä joka
vuosi edellisvuotta enemmän oikeusturvan tason
säilyttämiseksi. Ollaan lähestymässä sitä pistettä,

missä uusia työsuoritusennätyksiä  ei voida enää
odottaa.  Kaikkien  tuomioistuimen  puoleen
kääntyvien tulisi saada asiaansa ratkaisu kohtuul-
lisessa ajassa. Jos jatkossa käsittelyajat pitenevät
siitä  syystä,  että  henkilökunnan  työpanosta  ei
voida enää lisätä, siitä aiheutuu oikeusturvavajet-
ta  tuomioistuimen asiakkaille ja varmasti  myös
tunnolliselle henkilökunnalle työuupumusta. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden väki on vuonna
2011 hoitanut oman osuutensa Suomi -nimisessä
oikeusvaltiossa  parhaimmalla  mahdollisella  ta-
valla. Ja hoitaa sen jatkossakin. Kunhan taakkaa
ei enää lisätä.

Heikki Jukarainen

            Hallinto-oikeuden ylituomari
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Hallinto-oikeus
ja sen toiminta-
ympäristö
Viranomaiset
Kunnan,  valtion, kirkon tai muun viranomaisen
päätökseen tyytymätön asianosainen voi valittaa
päätöksestä  omaan  alueelliseen  hallinto-oikeu-
teensa,  jolloin  hallinto-oikeus  tutkii  päätöksen
lainmukaisuuden. 

Oikaisuvaatimus
Useimmiten viranomaisen tekemään päätökseen
voidaan kuitenkin ensin hakea oikaisua hallinnon
sisällä. Vasta  oikaisupäätökseen tyytymätön  voi
valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. 

Hallinto-oikeus
käsittelee valituksia 
Hallinto-oikeus käsittelee pääasiassa viranomais-
ten päätöksistä  tehtyjä  valituksia.Valituksen voi
tehdä se, jota asia koskee eli asianosainen. Yleis-
säädös valitusoikeudesta hallintoasiassa on hallin-
tolainkäyttölaissa. Useissa laeissa on vielä erik-
seen määritelty, kenellä on asiassa valitusoikeus.
Myös viranomainen voi olla asianosainen. Vali-
tusten lisäksi hallinto-oikeus käsittelee myös hal-
lintoriita-asioita, hakemusasioita ja eräitä muita
sen käsiteltäväksi säädeltyjä asioita.

Hallinto-oikeuden  päätökseen  tyytymätön  osa-
puoli voi pääsääntöisesti  valittaa hallinto-oikeu-
den päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-
oikeuteen.  Mm.  vero-,  sosiaali-  ja  rakennus-
asioissa valittaminen on luvanvaraista ja korkein
hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee asian vain,
jos se ensin myöntää siihen valitusluvan.

Tuomiopiiri
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on yksi maamme
kahdeksasta  alueellisesta  hallinto-oikeudesta.
Sen  tuomiopiiri  muodostuu  Kanta-Hämeen,
Keski-Suomen ja Pirkanmaan maakuntien alueis-
ta. Lisäksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen va-
litetaan eräiden sellaisten viranomaisten päätök-
sistä,  joiden toimialue  ulottuu  varsinaisen tuo-
miopiirin ulkopuolelle, tällaisia ovat esimerkiksi
Etelä-Suomen  aluehallintovirasto ja Länsi-Suo-
men rikosseuraamusalue. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus sijaitsee Hämeen-
linnassa. Hallinto-oikeudella on pysyvä istunto-
paikka Jyväskylässä suullisia käsittelyitä varten.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiri on
asukasluvultaan maan  toiseksi  suurin.  Tuomio-
piirin alueella oli vuoden 2011 lopussa asukkaita
yli 940 000, mikä on 17 prosenttia maamme vä-
kiluvusta. Tuomiopiirin alue käsittää 58 kuntaa.

Vuoden 2011 muutoksia
Hämeenlinnan  hallinto-oikeudessa  pilotoitiin
vuoden 2011 ajan oikeusavun sähköisen asioin-
nin järjestelmää (ROMEO). Pilotoinnin tulokse-
na järjestelmän käyttötapaa  hallinto-oikeuksissa
muutettiin olennaisesti.

Ampuma-aselakia  muutettiin  13.6.2011  lukien
muun muassa siten, että yksityishenkilöille käsi-
aseisiin annettavat aseluvat ovat ensin määräai-
kaisia, voimassaoloaika on enintään viisi vuotta.
Hakijalta vaaditaan myös soveltuvuustesti ja am-
pumaseuran asekouluttajan antama todistus. 

Heinäkuun alusta 2011 tuli voimaan lakimuutos,
jonka  perusteella  ylituomari  nimittää  vakinai-
seen virkaan nimitettäviä  tuomareita lukuunot-
tamatta muun henkilökunnan virkoihin tai virka-
suhteisiin. Lisäksi  ylituomari nimittää  jaostojen
puheenjohtajat  määräajaksi  enintään  kolmeksi
vuodeksi. Ennen lainmuutosta oli täysistunnolla
merkittävä  asema virkanimityksissä. Samaan ai-
kaan tuli voimaan asetus, jonka mukaan hallinto-
oikeuden  toimituskirjan  allekirjoittaa  esittelijä
tai ylituomarin määräämä muu virkamies.
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Lainkäyttö 
lyhyesti lukuina
Vuoden 2011 työtilasto
Vuonna  2011 hallinto-oikeuteen  tuli  vireille
2844 asiaa,  mikä on hieman edellisvuotista vä-
hemmän. Alla on kaavio vuosina 2002-2011 saa-
puneiden määristä vuosittain.

Vuonna 2011 saapuneiden asioiden suurin ryh-
mä oli edellisten vuosien tapaan sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoon  liittyvä  asiat,  joita  saapui 987
(35 % kaikista saapuneista). Seuraavaksi suurin
asiaryhmä oli taloudellinen toiminta (463 saapu-
nutta  asiaa, 16 %) ja verot (442 asiaa, 15 % kai-
kista asioista). Rakentamista koskevia asioita saa-
pui 288, mikä oli kymmenen prosenttia kaikista
asioista.  Vuonna  2010  rakentamista  koskevia
asioita oli 235 asiaa (8 % kaikista asioista). 

Hallinto-oikeus  ratkaisi  kertomusvuonna  2924
asiaa.  Tämä  on  46  vähemmän  kuin  edellisenä
vuonna.  Hallinto-oikeuden  henkilötyövuosien
kehys pienentyi edellisestä vuodesta kahden hen-
kilön verran. Asioita saapui vireille edellisvuotta
vähemmän, joten seuraavalle vuodelle siirtynei-
den  asioiden  määrä  pieneni  edellisvuodesta.
Vuodenvaihteessa oli vireillä 90 asiaa vähemmän
kuin edellisen vuoden vaihteessa. Vuoden 2011
työtilasto asiaryhmittäin on liitteenä (1).

Käsittelyajat
Ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyai-
ka oli 8,0 kuukautta eli käsittelyaika piteni vähän
edellisvuodesta (7,7 kk). Alla olevasta kaaviosta
näkyvät  kaikkien  asioiden  ratkaisuajat  vuonna
2011.  Käsittelyajat  pääasiaryhmittäin  ovat  liit-
teenä (2).  

Vuoden 2011 lopussa  asiat olivat olleet vireillä
keskimäärin 5,8 kk. Vireillä olevista asioista oli
vuoden 2011 vaihtuessa 163 ( 11 %) ollut tuo-
hon mennessä vireillä yli vuoden. 

Suullisia ja katselmuksia
Vuonna 2011 Hämeenlinnan hallinto-oikeus jär-
jesti  42  suullista  käsittelyä. Suullisista 40 koski
lastensuojeluasioita.  Hämeenlinan  hallinto-oi-
keuden Suullisista käsittelyistä pidettiin Jyväsky-
lässä 12 käsittelyä. Suullisissa ratkaistiin yhteensä
69  asiaa, joista 64 oli  lastensuojeluasioita.  Kat-
selmuksia ei vuonna 2011 pidetty.

Ratkaisujen lopputulos
Vuoden 2011 ratkaisuista  14,1 prosenttia  (412
kpl)  johti  viranomaisen  päätöksen  muuttami-
seen. Suhteellisesti eniten muutoksia tehtiin ra-
kentamiseen liittyvissä  asioissa  (24,9  % eli  55
kpl) ja määrällisesti eniten sosiaali- ja terveyden-
huoltoa koskevissa asioissa (13,9 % eli 132 kpl). 
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Tarkemmat  tiedot  ratkaisujen  lopputuloksista
pääasiaryhmittäin ovat liitteenä (3).

Korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaisut
Korkein  hallinto-oikeus  ratkaisi  vuonna  2011
yhteensä  552  Hämeenlinnan  hallinto-oikeuden
sinä vuonna tai aiempina vuosina tekemistä pää-
töksistä tehtyä valitusta tai hakemusta valituslu-
van  saamiseksi.  Hallinto-oikeuden  päätöstä
muutettiin  26  tapauksessa  (4,7  %)  ja  lisäksi
KHO palautti kaksi asiaa hallinto-oikeuteen uu-
delleen käsiteltäväksi. Alla  kaavio KHO:n pää-
tösten jakautumisesta  eri ratkaisuihin Hämeen-
linnan hallinto-oikeuden osalta, liitteessä (4) tie-
dot lukuineen.

Hämeenlinnan  hallinto-oikeuden  vuonna  2011
tekemistä päätöksistä valitettiin korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen  467 tapauksessa, mikä  oli
14,9 prosentissa kaikista tapauksista. Näistä vii-
me vuoden valituksista tai valituslupapyynnöistä
KHO ehti  viime vuonna ratkaista  alle  kolmas-
osan (129 kpl eli 27,6%). Viime vuonna annet-
tujen päätösten osalta KHO muutti päätöstä yh-
dessä tapauksessa. 

Tulostavoitteet
Oikeusministeriön kanssa käydyissä tulosneuvot-
teluissa asetettiin  Hämeenlinnan hallinto-oikeu-
den vuoden  2011 määrälliseksi tavoitteeksi rat-
kaista 2900 asiaa, mikä ylitettiin hallinto-oikeu-
den ratkaistessa 2924 asiaa.

Tavoitteena oli saada yli vuoden vireillä olleiden
asioiden määrä enintään 140 asiaan. Tätä tavoi-
tetta ei saavutettu, sillä yli vuoden vanhoja asioi-
ta oli vuoden vaihteessa vireillä 163.

Lisäksi  tavoitteena oli  saada asioiden keskimää-
räinen käsittelyaika alle 7,5 kuukauden. Tätä ta-
voitetta ei täytetty, sillä vanhoihin asioihin kes-
kittyminen pitensi vuonna 2011 kaikkien asioi-
den keskimääräisen ratkaisuajan 8 kuukauteen.

Toiminnan tunnuslukuja
Vuonna 2011 Hämeenlinnan hallinto-oikeus rat-
kaisi  2924 asiaa. Hallinto-oikeudella oli käytös-
sään laskennallisesti 49,6 henkilötyövuotta. Hal-
linto-oikeuden  tuottavuus  oli  kertomusvuonna
59  asiaa  henkilötyövuotta  kohden.  Tuottavuus
kasvoi edellisestä vuodesta.

Hallinto-oikeuden päätös palkka- ja toimintame-
not  huomioon  ottaen  maksoi  kertomusvuonna
1334 euroa asiaa kohden.  

Vuonna 2011 hallinto-oikeus antoi 1219 lainvoi-
maisuustodistusta, mikä on 73 edellisvuotta vä-
hemmän (6 %).

Vuoden 2011 talouden tunnusluvut ja tulokset
tavoitteineen on koottu liitteenä (5) olevaan tau-
lukkoon. Mukana ovat myös vertailuluvut edel-
liseltä vuodelta.

KHO:n ratkaisut 2011
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Lainkäyttö 
lyhyesti lukuina
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Tarkemmat  tiedot  ratkaisujen  lopputuloksista
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Esimerkkejä
vuoden 2011
ratkaisuista
Tamperelaiset osallisia
Ylöjärven yleiskaavassa
Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi Ylöjärven
kaupunginvaltuuston  päätöksen,  joka  koski
Tampereeseen  rajoittuvan  Siivikkalan  alueen
osayleiskaavaa ja jossa osallisina oli pidetty vain
ylöjärveläisiä.  Alue tukeutui suurelta osin Tam-
pereella sijaitseviin palveluihin ja käytetyimmäk-
si reitiksi alueelle muodostuisi Tampereen puo-
lella sijaitseva katu. Liikennemäärä kadulla kas-
vaisi  puolella  vuoteen 2030 mennessä  ja yleis-
kaava-alueelle tulisi noin 4200 uutta asukasta.

Osallisuuden  kannalta  ratkaisevia  ovat  ennen
muuta kaavan vaikutukset, jotka voivat olla huo-
mattavia  myös  kaava-alueen  ulkopuolella.  Kun
otettiin  huomioon  kaavan  mahdollistama  suuri
asukasmäärä,  kaava-alueen  sijainti  kaupunkien
rajalla  sekä  Tampereen  puolella  sijaitsevan  ka-
dun keskeinen merkitys alueen liikenteelle, kaa-
va koski mainitun kadun alueen asukkaita ja hei-
tä  edustavien  tamperelaisten  asukasyhdistysten
toimialaa.  Näitä  tahoja  olisi  siten  tullut  pitää
kaavoitusmenettelyssä osallisina, vaikka he eivät
olekaan Ylöjärven kuntalaisia.

Päätöksestä on vireillä valitus korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa.

Kuljetuspalvelumaksun
kohtuullinen taso
Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi Hämeen-
linnan  terveyden  ja  toimintakyvyn  edistämisen
lautakunnan päätöksen, jonka mukaan vammais-

palvelulain  mukaisista  kuljetuspalveluista  voi-
daan periä asiakkaalta matkan tilaamiseen sisälty-
vistä puhelinpalveluista enintään 43 senttiä/mi-
nuutti. Tämä summa sisälsi  mm. palvelunume-
ron ja sen ohjelmistojen ylläpidon kustannuksia. 

Vammaispalvelulain  mukaan  vaikeavammaiselta
voidaan periä kuljetuspalvelumatkoista enintään
julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai sii-
hen  verrattava  kohtuullinen  korvaus.  Järjestä-
misvastuussa olevan kunnan on muutoin vastat-
tava kuljetuspalvelumatkojen kustannuksista.  

Hallinto-oikeus piti kohtuullisena korvauksena
julkisen liikenteen maksun lisäksi enintään taksin
puhelintilauksesta lankapuhelinta käytettäessä ai-
heutuvaa maksua tai vastaavaa matkapuhelimen
operaattorikorvausta. 

Kotikouluun ei
maksutta oppikirjoja
Valittajat vaativat, että heidän kotikoulua käyvät
lapsensa saavat oppikirjat maksutta.

Perusopetuslaissa ei ole erikseen mainintaa siitä,
koskevatko  lainkohdan  etuudet  oppilasta,  joka
suorittaa oppivelvollisuuden opiskelemalla koto-
na. Kun asiasta ei ole erikseen säädetty, hallinto-
oikeus katsoi, että kunnan velvollisuus järjestää
maksutonta  perusopetusta  koskee  vain  kunnan
osoittamassa koulupaikassa annettavaa opetusta.
Tätä tukee perusopetuslain  säännös opetukses-
ta,  josta  on  oikeus  periä  maksuja.  Lainkohtaa
koskevan hallituksen esityksen mukaan säännös
ei  riko  oikeutta  maksuttomaan  perusopetuk-
seen, kun kouluihin hakeutuminen on vapaaeh-
toista  ja  oppivelvollisuusikäisellä  säilyy  oikeus
päästä halutessaan maksuttomaan opetukseen.

Valittajat  olivat  vapaaehtoisesti  valinneet  oppi-
velvollisuusikäisten  lastensa  koulunkäyntimuo-
doksi kotikoulun. Tämän johdosta heillä ei hal-
linto-oikeuden mukaan ollut oikeutta vaatimiin-
sa maksuttomiin oppimateriaaleihin.

Päätöksestä on vireillä valitus korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa.
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Henkilökunta
Henkilökunta
Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa oli kertomus-
vuonna jäseninä hallinto-oikeuden ylituomari ja
22  hallinto-oikeustuomaria.  Lainkäyttöasioiden
valmistelu- ja esittelytehtävissä toimi 12 hallin-
to-oikeussihteeriä ja kaksi notaaria. Yksi tuoma-
reista, yksi hallinto-oikeussihteereistä ja yksi no-
taareista hoiti virkaansa osa-aikaisena.

Lisäksi hallinto-oikeuden toimistossa työskenteli
hallintopäällikkö,  informaatikko,  kaksi  osasto-
sihteeriä  ja kymmenen toimistosihteeriä, joista
yksi hoiti virkaansa osa-aikaisena. 

Eräissä sosiaali- ja terveydenhuoltoasioissa asian
käsittelyyn osallistuu hallinto-oikeuden varsinai-
seen  henkilökuntaan  kuuluvien  lainoppineiden
jäsenten  ja  esittelijän  lisäksi  valtioneuvoston
määräämä asiantuntijajäsen. Sivutoimisten asian-
tuntijajäsenten  kolmivuotinen  kausi  alkoi
1.11.2009.

Hallinto-oikeuden henkilökuntaluettelo  vuoden
2011 lopussa  on liitteenä (6).  Luettelossa ovat
mukana myös asiantuntijajäsenet.

Organisaatio
Hämeenlinnan hallinto-oikeus työskenteli kerto-
musvuonna  aiempien  vuosien  tapaan  neljänä
jaostona. 1. jaoston pääasiaryhmä on veroasiat,
2. jaoston rakennus- ja ympäristöasiat, 3. jaos-
ton  kunnallis- ja ulkomaalaisasiat ja 4. jaoston
sosiaali- ja terveysasiat.

Asia ratkaistaan jaoston istunnossa, joka on pää-
tösvaltainen  kolmen  jäsenen  kokoonpanossa.
Eräissä  asiaryhmissä,  jos ratkaistava  asia on oi-
keudellisesti selkeä, asia voidaan ratkaista myös
yhden  tai  kahden  tuomarin  kokoonpanossa.

Joissain  tapauksissa  on  myös  tarpeen  käsitellä
asia tavanomaista laajemmassa kokoonpanossa. 

Nimitykset ja erot
Tasavallan presidentti nimitti vuonna 2011 Hä-
meenlinnan  hallinto-oikeuden  hallinto-oikeus-
tuomarin T13 virkaan Vesa Sirkesalon sekä hal-
linto-oikeustuomarin T11 virkaan Elina Tanska-
sen ja Tiina Hyvärisen. 

Vuonna 2011 Hallinto-oikeuden täysistunto ni-
mitti  hallinto-oikeuteen hallinto-oikeussihteerin
T9 virkaan Paula Pihlavan ja hallinto-oikeussih-
teerin T8 virkaan Jussi-Pekka Lajusen.

Hallinto-oikeustuomari  Vesa  Partaselle  ja  Esa
Ketolalle, hallinto-oikeussihteeri Kaleva Parikal-
le  sekä  notaari  Marjut  Glanille  myönnettiin
pyynnöstä ero virastaan.

Kesällä 2011 Maria Reiman suoritti korkeakou-
luopintoihinsa  kuuluvan  harjoittelun,  Katariina
Pakkanen suoritti oikeustradenomin opintoihin-
sa kuuluvan harjoittelun Hämeenlinnan hallinto-
oikeudessa  ja  oikeustieteen  ylioppilas  Jaakko
Köykkä työskenteli kirjaamossa.

Hallinto-oikeustuomari Vesa  Partasen läksiäiset
25.2.2011 Hämeenlinnan raatihuoneella

Kunniamerkkejä
Vuonna  2011  myönnettiin  hallinto-oikeustuo-
mari Kari Tornikoskelle Suomen Leijonan I luo-
kan ritarimerkki ja informaatikko Sirpa Piekka-
rille Suomen Valkoisen ruusun ansioristi.
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Hallinto-oikeustuomari Vesa  Partasen läksiäiset
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Vuonna  2011  myönnettiin  hallinto-oikeustuo-
mari Kari Tornikoskelle Suomen Leijonan I luo-
kan ritarimerkki ja informaatikko Sirpa Piekka-
rille Suomen Valkoisen ruusun ansioristi.
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Toimintaa
Lausuntoja
Vuonna 2011 Hämeenlinnan hallinto-oikeus an-
toi 13 lainvalmisteluun ja muuhun viranomais-
toimintaan liittyvää lausuntoa. 

Työryhmiä
Oikeusministeriön  nimittämissä  hallinnonalan
kehittämisryhmissä  ylituomari Heikki  Jukarai-
nen toimi puheenjohtajana hallintotuomioistuin-
ten täydennyskoulutuksen ohjausryhmässä. 

Hallinto-oikeustuomari Elina Tanskanen osallis-
tui  Hallinto-  ja erityistuomioistuinten asianhal-
lintajärjestelmien ja raportoinnin kehittämistyö-
ryhmän toimintaan. 

Hallinto-oikeustuomari Tiina Hyvärinen osallis-
tui Oikeusavun sähköisen asioinnin järjestelmän
(ROMEO)  kehittämistyöryhmän  toimintaan  ja
hänen  lisäksieen  myös  toimistosihteeri  Sirpa
Laakso pilotoinnin käytännön toteutukseen. In-
formaatikko Sirpa  Piekkari  hallinto-oikeuksien
mittaristotyöryhmään,  VOVA-toiminnon  käyt-
töönottoprojektiin  ja  Veropäätösten  sähköinen
tiedoksianto Veronkantoyksikköön -projektiin.

Ylituomari  Heikki  Jukarainen  toimi  edelleen
valtiovarainministeriön asettaman virkamieslau-
takunnan  puheenjohtajana  ja  lisäksi  virkamies-
lautakunnan toimintaan osallistuivat Ulla-Maarit
Heljasvuo varajäsenenä sekä Jussi-Pekka Lajunen
ja Elina Ranz esittelijöinä.

Vierailuja
Tuomariliiton vuosikokous pidettiin Hämeenlin-
nan hallinto-oikeuden tiloissa 20.5.2011.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus järjesti  ylituoma-
reiden ja hallintopäälliköiden yhteiset neuvotte-
lupäivät 10. - 11.10.2011 Hämeenlinnassa. (Ku-
via tilaisuudesta viereisellä palstalla)

Poimintoja koulutuksista
ja tilaisuuksista muualla
Ylituomari Heikki Jukarainen ja hallinto-oikeus-
tuomari  Aarne  Reiman osallistuivat  16.5.2011
Helsingissä  järjestettyyn  seminaariin  kilpailuoi-
keuden  ja  julkisten  hankintojen  ajankohtaisista
kysymyksistä Suomessa ja Venäjällä.

Henkilökunnasta noin 30 osallistui  henkilökun-
nan  yhteiseen  virkistysmatkaan  Pietariin 25.  -
27.8.2011.  Johtoryhmä  vieraili  Pietarissa  Luo-
teis-Venäjän  arbitraatiotuomioistuimen  presi-
dentin Igor Strelovin luona.

Hallinto-oikeustuomarit Riitta Jokioinen ja Mai-
ja-Liisa Marttila osallistuivat 16.9.2011 Regional
Seminar  on  Free Movement  of  Workers  with
The Focus on Estonia and Finland -seminaariin.

Hämeenlinnan  hallinto-oikeuden  johtoryhmä
osallistui Oikeusministeriön järjestämään hallin-
totuomioistuinten johtamisvalmennukseen 17. -
18.10.2011 Kirkkonummella.
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1. Työtilasto 2011

Vuoden 2011 aikana on poistettu 10 asiaa, jotka on vähennetty 31.12.2011 luvuista.

Vireillä 
1.1.2011

Saapunut Ratkaistu Vireillä 
31.12.2011

Muutos 
+/-

Kaikki asiat yhteensä 1889 2844 2924 1799 -90

Valtio-oikeus ja yleishallinto

Valtio-oikeus 12 7 13 6 -6

Yleishallinto-oikeus 51 117 112 55 4

Opetus ja sivistystoimi 38 97 101 34 -4

Valtion virkamiehet 8 6 7 7 -1

Työvoima-asiat 2 4 5 1 -1

Turvallisuus, yleinen järjestys ja eräät luvat 62 82 74 70 8

Asiaryhmä yhteensä 173 313 312 173 0

Itsehallinto

Kunnallisasiat 114 107 123 97 -17

Kirkollisasiat 3 3 1 5 2

Asiaryhmä yhteensä 117 110 124 102 -15

Ulkomaalaisasiat yhteensä 72 163 144 90 18

Rakentaminen

Maankäyttö- ja rakennusasiat 196 265 203 257 61

Tieasiat 6 16 11 11 5

Kiinteistöasiat 6 7 7 6 0

Asiaryhmä yhteensä 208 288 221 274 66

        Jatkuu seuraavalla sivulla
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      Jatkoa edelliseltä sivulta

Vireillä 
1.1.2011

Saapunut Ratkaistu Vireillä 
31.12.2011

Muutos 
+/-

Ympäristö

Ympäristönsuojelu 22 22 26 18 -4

Vesitalous 5 32 4 33 28

Luonnonsuojelu 28 36 29 35 7

Ulkoilu ja leirintä - 3 - 3 3

Asuntotuotanto ja asuntoasiat - 1 - 1 1

Asiaryhmä yhteensä 55 94 59 90 35

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaaliasiat 413 643 603 448 35

Terveydenhuolto ja sairaanhoito 47 342 342 46 -1

Lääkeasiat ja apteekkilaitos 5 2 5 2 -3

Asiaryhmä yhteensä 465 987 950 496 31

Taloudellinen toiminta

Oikeushenkilöt ja teollisoikeudet 7 13 9 11 4

Elinkeinoasiat 46 29 35 40 -6

Maa- ja metsätalous 2 4 2 4 2

EU:n rakennerahastojen tukitoimet 2 - 2 - -2

Liikenne ja viestintä 271 417 511 177 -94

Asiaryhmä yhteensä 328 463 559 232 -96

Verot

Tulo- ja varallisuusvero 148 214 218 144 -4

Ajoneuvoja koskevat verot ja maksut 288 152 275 165 -123

Muut verot ja verotusmenettely 32 56 55 33 1

Asiaryhmä yhteensä 468 422 548 342 -126

Muut asiat yhteensä 3 4 7                   - -3

11

2. Käsittelyajat 2011

Pääasiaryhmä Määrä Keskim.
käs.aika 

(kk)

- 3 kk 3 - 6 kk 6 - 9 kk 9 - 12 kk 12 - 18 kk yli 18 kk

Valtio-oikeus 312 6,5 95 75 43 61 35 3

Itsehallinto 124 10,6 22 15 8 17 51 11

Ulkomaalaisasiat 144 5,5 21 68 38 17              - - 

Rakentaminen 221 10,8 22 11 10 89 77 12

Ympäristö 59 10,9 7 5 5 18 22 2

Sos.- ja terveydenhuolto 950 6,0 376 146 154 184 65 25

Taloudellinen toim. 559 7,9 134 122 121 54 91 37

Verot 548 11,2 96 53 38 69 211 81

Muut 7 1,9 4 3             -             -              - - 

Yhteensä 2924 8,0 777 498 417 509 552 171

%-osuus kaikista 26,6% 17,0% 14,3% 17,4% 18,9% 5,8%

3. Ratkaisujen lopputulokset 2011

Pääasiaryhmä Ratkaistu Ei muu
tosta

Muutettu Palautettu Hakemus 
hyväksytty

Hakemus 
hylätty

Siirretty Ei tutk. tai 
rauennut

Valtio-oikeus 312 64,7% 10,3% 0,6% 1,3% 1,0% 4,5% 17,6%

Itsehallinto 124 57,3% 6,5% 0,8% 3,2% 2,4%         - 29,8%

Ulkomaalaisasiat 144 76,4% 12,5% 2,8%              -          -    2,8% 5,6%

Rakentaminen 221 55,7% 24,9% 0,9%              -          - 1,4% 17,2%

Ympäristö 59 55,9% 20,3% 3,4%              -          -     3,4% 16,9%

Sos. ja terv.huolto 950 35,5% 13,9% 1,3% 38,3% 2,0% 1,2% 7,9%

Taloud. toiminta 559 77,8% 12,2% 0,4%              -          -     0,5% 9,1%

Verot 548 62,8% 15,9% 2,0%              -          -     6,8% 12,6%

Muut asiat 7 14,3%        -            -              -          -         - 85,7%

Yhteensä 100,0% 56,3% 14,1% 1,2% 12,7% 0,9% 2,5% 11,9%

2924 1656 412 36 372 25 74 349
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4. KHO:n ratkaisujen lopputulokset 2011

Pääasiaryhmä Ratkaistu Ei muutosta Lopputulosta ei 
muuteta

Muutettu Valituslupa-
hakemus 

hylätty

Palau
tettu

Muut 
ratkai

sut

Valtio-oikeus 72 54,2% 5,6% 1,4% 34,7%        - 4,2%

Itsehallinto 21 57,1% 28,6% 4,8%               -        - 9,5%

Ulkomaalaisasiat 28              -     3,6% 3,6% 89,3%        - 3,6%

Rakentaminen 106 50,0% 28,3% 1,9% 18,9%        - 0,9%

Ympäristö 30 30,0% 36,7% 10,0% 10,0%       - 13,3%

Sos. ja terv.huolto 149 53,0% 8,7% 8,1% 26,2% 1,3% 2,7%

Taloud. toiminta 37 45,9% 16,2% 5,4% 16,2%        - 16,2%

Verot 105 1,9% 1,0% 3,8% 46,7%       - 46,7%

Muut asiat 1 100,0%                    -                  -                -        -        -

Yhteensä 100,0% 38,40% 13,0% 4,7% 30,3% 0,4% 13,2%

552 212 72 26 167 2 73

5. Talous, tulostavoitteet ja tulokset

Vuosi 2010 Vuosi 2011

Toimintamenot (€) 3 939 657 3 901 916

Henkilöstön määrä (htv)* 52,1 49,6

Ratkaistut Tulos
Tavoite

2 970
3 020

2 924
2 900

Taloudellisuus (€/ratkaisu) Tulos
Tavoite

1 326
1 336

1 334
1 326

Tuottavuus (ratkaisu/htv) Tulos
Tavoite

57
57

59,0
57,8

Keskimääräinen käsittelyaika Tulos
Tavoite

7,7 kk
7,5 kk

 8,0 kk
7,5 kk

Yli vuoden vireilläolleiden määrä 
vuoden lopussa

Tulos
Tavoite

115
130

163
140

Suulliset ja katselmukset
(ratkaistujen asioiden määrä)

Tulos
Tavoite

64
100

69
45

* henkilötyövuosiin lasketaan myös aika, jonka henkilö on poissa työstä esim. sairauden tai loman takia.
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6. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden henkilökunta 31.12.2011

Ylituomari Heikki Jukarainen

Jäsenet Leena Nurmi (4. jaoston pj.) Vesa Sirkesalo
Aarne Reiman (1. jaoston pj.) Sari Välke
Ulla-Maarit Heljasvuo (2. jaoston pj) Marja Tuominen
Maija-Liisa Marttila (3. jaoston pj.) Tuula Lundén-Laakso
Timo Nieminen Eija Mäkelä
Reima Nieminen Irmeli Rautaharkko
Kari Tornikoski Minna Koskinen (vv.)
Matti Haapaniemi Marjo Koivu 
Riitta Jokioinen Elina Tanskanen 
Matti Anttila Tiina Hyvärinen 
Reijo Kostamo Tuomas Salo (ma.)
Ann-Mari Pitkäranta (vv.) Johanna Virmavirta (ma.)

Esittelijät Kim Aaltio Elina Ranz (vv.)
Antti Aaltonen Satu Airas (ma.)
Vuokko Alitalo Anna Mähönen  (ma.)
Virpi Juujärvi Emilia Paltta (ma.)
Paula Pihlava Antti Savolainen (ma.)
Pasi Vikman Marja Ylinen
Jussi-Pekka Lajunen Arja Kokko (ma.)

Toimisto Martti Oksanen, hallintopäällikkö Kirsi Koukku, toimistosihteeri
Sirpa Piekkari, informaatikko Sirpa Laakso, toimistosihteeri 
Tuula Hulkko, osastosihteeri Outi Rättyä, toimistosihteeri
Marjo Salonen, osastosihteeri Tuula Tavisalo, toimistosihteeri
Marja Iivonen, toimistosihteeri Kaisa Toivanen, toimitosihteeri 
Pirjo Karevaara, toimistosihteeri (vv.) Anna-Kaisa Laukka (ma.)
Kaija Keskinen, toimistosihteeri Auri Ylimartimo, toimistosihteeri (ma.)

Valtioneuvoston määräämät sivutoimiset asiantuntijajäsenet

Asiantuntijajäsenet Varajäsenet

Lastensuojeluasiat Päivi Ahvenus Satu Jokinen
Alpo Heikkinen Leena Kestilä
Hannele Mattila Pia Lahtinen
Marika Paasikoski-Junninen Taina Niiranen
Unto Ruusila Anne Seppälä

Kehitysvammaisten Olli Daavittila Satu Jokinen
erityishuoltoasiat

Mielenterveysasiat Riitta Lehtonen-Tuomi
Juhani Ojanen
Satu Rautajoki
Heikki Suutala
Antti Torikka

Päihdehuoltoasiat Sirpa Karjalainen-Niskanen Jukka Kurunsaari

Tartuntatautiasiat Jukka Lumio Maija Liisa Rummukainen 
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(ratkaistujen asioiden määrä)

Tulos
Tavoite

64
100

69
45

* henkilötyövuosiin lasketaan myös aika, jonka henkilö on poissa työstä esim. sairauden tai loman takia.
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6. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden henkilökunta 31.12.2011

Ylituomari Heikki Jukarainen

Jäsenet Leena Nurmi (4. jaoston pj.) Vesa Sirkesalo
Aarne Reiman (1. jaoston pj.) Sari Välke
Ulla-Maarit Heljasvuo (2. jaoston pj) Marja Tuominen
Maija-Liisa Marttila (3. jaoston pj.) Tuula Lundén-Laakso
Timo Nieminen Eija Mäkelä
Reima Nieminen Irmeli Rautaharkko
Kari Tornikoski Minna Koskinen (vv.)
Matti Haapaniemi Marjo Koivu 
Riitta Jokioinen Elina Tanskanen 
Matti Anttila Tiina Hyvärinen 
Reijo Kostamo Tuomas Salo (ma.)
Ann-Mari Pitkäranta (vv.) Johanna Virmavirta (ma.)

Esittelijät Kim Aaltio Elina Ranz (vv.)
Antti Aaltonen Satu Airas (ma.)
Vuokko Alitalo Anna Mähönen  (ma.)
Virpi Juujärvi Emilia Paltta (ma.)
Paula Pihlava Antti Savolainen (ma.)
Pasi Vikman Marja Ylinen
Jussi-Pekka Lajunen Arja Kokko (ma.)

Toimisto Martti Oksanen, hallintopäällikkö Kirsi Koukku, toimistosihteeri
Sirpa Piekkari, informaatikko Sirpa Laakso, toimistosihteeri 
Tuula Hulkko, osastosihteeri Outi Rättyä, toimistosihteeri
Marjo Salonen, osastosihteeri Tuula Tavisalo, toimistosihteeri
Marja Iivonen, toimistosihteeri Kaisa Toivanen, toimitosihteeri 
Pirjo Karevaara, toimistosihteeri (vv.) Anna-Kaisa Laukka (ma.)
Kaija Keskinen, toimistosihteeri Auri Ylimartimo, toimistosihteeri (ma.)

Valtioneuvoston määräämät sivutoimiset asiantuntijajäsenet

Asiantuntijajäsenet Varajäsenet

Lastensuojeluasiat Päivi Ahvenus Satu Jokinen
Alpo Heikkinen Leena Kestilä
Hannele Mattila Pia Lahtinen
Marika Paasikoski-Junninen Taina Niiranen
Unto Ruusila Anne Seppälä

Kehitysvammaisten Olli Daavittila Satu Jokinen
erityishuoltoasiat

Mielenterveysasiat Riitta Lehtonen-Tuomi
Juhani Ojanen
Satu Rautajoki
Heikki Suutala
Antti Torikka

Päihdehuoltoasiat Sirpa Karjalainen-Niskanen Jukka Kurunsaari

Tartuntatautiasiat Jukka Lumio Maija Liisa Rummukainen 
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