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Saatteeksi

Tuomioistuinlaitoksen  rakenteen  uudistaminen 
eteni vuonna 2012 hovi- ja hallinto-oikeustasol
le.  Oikeusministerin  tekemän  linjauksen  mu
kaan  kuudesta  hovioikeudesta  pitää  siirtyä  vii
teen hovioikeuteen yhdistämällä Kouvolan ja Itä-
Suomen  hovioikeudet.  Syynä  tähän  on  hovioi
keuksiin tulevien juttujen määrän puolittuminen 
vuodesta  1978,  jolloin  perustettiin  kaksi  uutta 
hovioikeutta entisten neljän lisäksi. 

Samassa  yhteydessä  oikeusministeri  linjasi,  että 
kahdeksasta  hallinto-oikeudesta  pitää  lakkauttaa 
kaksi  hallinto-oikeutta eli yhdistää  Rovaniemen 
ja Oulun hallinto-oikeudet sekä lakkauttaa Kou
volan  hallinto-oikeus  jakamalla  sen  tuomiopiiri 
Kuopion  ja  Hämeenlinnan  hallinto-oikeuksien 
kesken.  Asiamäärien  väheneminen  hallinto-oi
keuksissa ei kuitenkaan ole ollut lainkaan saman
laista kuin hovioikeuksissa. 

Oikeusministerin  linjauksen  mukaan  Päijät-Hä
meen maakunta tulee siirtymään Hämeenlinnan 
hallinto-oikeuden tuomiopiiriin, mihin se aikoi
naan  vuosikymmeniä  kuuluikin  Hämeenlinnan 
hallinto-oikeuden  edeltäjän,  Hämeen  lääninoi
keuden aikoina.

Vireillä  olevat organisaatiouudistukset  aiheutta
vat aina  monenlaista  lisäponnistelua  ja levotto
muuttakin uudistusten kohteena olevissa organi
saatioissa ja ennen kaikkea henkilökunnassa. Uu
distuksilla  keskushallinnon tasolla  näytetään ta
voittelevan  ensi  sijassa  henkilöstön  supistuksia, 
vaikka  uudistus  kauniisti  puetaankin  tavoittee
seen  tehostaa  toimintaa  oikeusturvaa  vaaranta
matta. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden nykyinen tuo
miopiiri  ja  tulevaisuudessa  mahdollisesti  Päijät-
Hämeen maakunnalla kasvava tuomiopiiri sijait
see maamme väestömäärältään ja taloudelliselta 
toiminnaltaan  pääkaupunkiseudun  jälkeen 
maamme  voimakkaimmin  kasvavalla  alueella. 
Näin ollen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ase
maa  yhtenä  tuomioistuinlaitoksen  merkittävänä 
osana  ei  pitäisi  jatkossa  uhata  lakkauttaminen 
taikka sulauttaminen johonkin toiseen tuomiois
tuimeen.  Ainakaan  siihen  ei  luulisi  olevan  tar
vetta oikeuspalveluja tarvitsevien taholta. 

Tarkasteltavana olevana vuonna 2012 Hämeen
linnan hallinto-oikeus jälleen kerran on täyttänyt 
odotukset  sekä  määrällisesti  että  laadullisesti 
vertailtaessa hallinto-oikeuksia toisiinsa. 
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Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja oikeusminis
teriön tulosneuvotteluissa Hämeenlinnan hallin
to-oikeudelle yleensä sovitaan määrällinen tavoi
te, joka on huipputasoa ja se myös saavutetaan. 
Näin kävi myös vuonna 2012. Tätä ei tietenkään 
tehdä  tuomioistuimen  itsensä  vuoksi  vaan tuo
mioistuimemme puoleen kääntyvien oikeustur
van tähden. 

Yhdessä suhteessa Hämeenlinnan hallinto-oikeu
den luvuilla mitattava tulos on kuitenkin hallin
to-oikeuksista häntäpäässä. Se on asioiden keski
määräinen käsittelyaika, joka oli 7,9 kuukautta. 

Tässä suhteessa Hämeenlinnan hallinto-oikeus ei 
kuitenkaan suostu ottamaan syyllisyyden taakkaa 
harteilleen.  Oikeusministeriö  ei  ole  jakaessaan 
henkilöstöresursseja koskaan tarkastellut eri tuo
mioistuinten työmääriä, vaan resurssit on jaettu 
jollakin aivan muulla perusteella, jota ei ole tä
hän mennessä rehellisesti avattu. 

Mikäli tähän ei saada jatkossa korjausta tuomio
piirimme  oikeusturvaa  hakevat  saavat  varautua 
piteneviin  käsittelyaikoihin.  Onneksi  heillä  on 
kuitenkin  tulevaisuudessa  mahdollista  saada  ta
loudellista korvausta valtion varoista oikeustur
vansa saannin pitkittyessä.

Hallinto-oikeuden  tuloksellisuudesta  vastaavana 
minun on kiitettävä koko Hämeenlinnan hallin
to-oikeuden henkilökuntaa sen panoksesta yhtei
sen,  arvokkaan  työpanoksen  antamista  oikeus
valtion hyväksi vuonna 2012. Kanssanne on hyvä 
rakentaa yhdessä toimivaa tuomioistuinta.

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  sen  varsinaisen 
tuomiopiirin ulkopuolelle, tällaisia ovat esimer
kiksi Etelä-Suomen  aluehallintovirasto ja Länsi-
Suomen 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 2012 lopussa asukkaita 
noin 947 200, mikä on 17 % maamme väkilu
vusta. Tuomiopiirin alue käsittää 56 kuntaa.

Vuoden 2012 muutoksia
Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa pilotoitiin  ja 
otettiin käyttöön vuoden 2012 aikana kaksi uut
ta  palvelua  parantavaa  järjestelmää:  oikeusapu
asioiden  asiankäsittelyjärjestelmä  Romeo  ja 
asianhallinnan viiveistä hälyttävä järjestelmä. 

Oikeusavun  palkkioperusteista  annettua  valtio
neuvoston  asetusta  muutettiin  siten,  että  Ro
meota on käytetty palkkiovaatimusten esittämi
seen,  palkkiopäätöksen tekemiseen ja maksuun 
toimittamiseen 1.8.2012 lähtien.

Asianhallinnan viiveistä  hälyttävä järjestelmä il
moittaa asianhallinnassa asian käsittelyn viivästy
misestä sille määritetystä aika-arviosta. Järjestel
män  käyttöönotolla  varaudutaan  tulevaan  laki
muutokseen,  jonka  mukaan  myös  hallinto-oi
keuksissa  maksetaan  korvauksia  oikeudenkäyn
nin viivästyksistä (HE 85/2012). 

Hallinto-oikeuden  työjärjestys  uusittiin  2012. 
Nimitysasioissa  pidettiin  viimeinen  täysistunto. 
Nämä asiat siirtyivät ylituomarin ratkaistaviksi.



2

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja oikeusminis
teriön tulosneuvotteluissa Hämeenlinnan hallin
to-oikeudelle yleensä sovitaan määrällinen tavoi
te, joka on huipputasoa ja se myös saavutetaan. 
Näin kävi myös vuonna 2012. Tätä ei tietenkään 
tehdä  tuomioistuimen  itsensä  vuoksi  vaan tuo
mioistuimemme puoleen kääntyvien oikeustur
van tähden. 

Yhdessä suhteessa Hämeenlinnan hallinto-oikeu
den luvuilla mitattava tulos on kuitenkin hallin
to-oikeuksista häntäpäässä. Se on asioiden keski
määräinen käsittelyaika, joka oli 7,9 kuukautta. 

Tässä suhteessa Hämeenlinnan hallinto-oikeus ei 
kuitenkaan suostu ottamaan syyllisyyden taakkaa 
harteilleen.  Oikeusministeriö  ei  ole  jakaessaan 
henkilöstöresursseja koskaan tarkastellut eri tuo
mioistuinten työmääriä, vaan resurssit on jaettu 
jollakin aivan muulla perusteella, jota ei ole tä
hän mennessä rehellisesti avattu. 

Mikäli tähän ei saada jatkossa korjausta tuomio
piirimme  oikeusturvaa  hakevat  saavat  varautua 
piteneviin  käsittelyaikoihin.  Onneksi  heillä  on 
kuitenkin  tulevaisuudessa  mahdollista  saada  ta
loudellista korvausta valtion varoista oikeustur
vansa saannin pitkittyessä.

Hallinto-oikeuden  tuloksellisuudesta  vastaavana 
minun on kiitettävä koko Hämeenlinnan hallin
to-oikeuden henkilökuntaa sen panoksesta yhtei
sen,  arvokkaan  työpanoksen  antamista  oikeus
valtion hyväksi vuonna 2012. Kanssanne on hyvä 
rakentaa yhdessä toimivaa tuomioistuinta.

Heikki Jukarainen

Hallinto-oikeuden ylituomari

3

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  sen  varsinaisen 
tuomiopiirin ulkopuolelle, tällaisia ovat esimer
kiksi Etelä-Suomen  aluehallintovirasto ja Länsi-
Suomen 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 2012 lopussa asukkaita 
noin 947 200, mikä on 17 % maamme väkilu
vusta. Tuomiopiirin alue käsittää 56 kuntaa.

Vuoden 2012 muutoksia
Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa pilotoitiin  ja 
otettiin käyttöön vuoden 2012 aikana kaksi uut
ta  palvelua  parantavaa  järjestelmää:  oikeusapu
asioiden  asiankäsittelyjärjestelmä  Romeo  ja 
asianhallinnan viiveistä hälyttävä järjestelmä. 

Oikeusavun  palkkioperusteista  annettua  valtio
neuvoston  asetusta  muutettiin  siten,  että  Ro
meota on käytetty palkkiovaatimusten esittämi
seen,  palkkiopäätöksen tekemiseen ja maksuun 
toimittamiseen 1.8.2012 lähtien.

Asianhallinnan viiveistä  hälyttävä järjestelmä il
moittaa asianhallinnassa asian käsittelyn viivästy
misestä sille määritetystä aika-arviosta. Järjestel
män  käyttöönotolla  varaudutaan  tulevaan  laki
muutokseen,  jonka  mukaan  myös  hallinto-oi
keuksissa  maksetaan  korvauksia  oikeudenkäyn
nin viivästyksistä (HE 85/2012). 

Hallinto-oikeuden  työjärjestys  uusittiin  2012. 
Nimitysasioissa  pidettiin  viimeinen  täysistunto. 
Nämä asiat siirtyivät ylituomarin ratkaistaviksi.



4

Lainkäyttö 

lyhyesti lukuina

Vuoden 2012 työtilasto
Vuonna  2012  hallinto-oikeuteen  tuli  vireille 
2859  asiaa,  mikä  on  hieman  edellisvuotista 
enemmän.  Alla  on  kaavio  vuosina  2003-2012 
saapuneiden määristä vuosittain.

Vuonna 2012 saapuneiden asioiden suurin ryh
mä oli edellisten vuosien tapaan  sosiaali- ja ter
veydenhuoltoon liittyvä asiat, joita saapui 1090 
asiaa  (38  %  kaikista  saapuneista).  Seuraavaksi 
suurin asiaryhmä oli taloudellinen toiminta (494 
saapunutta  asiaa, 17,3 %) ja verot (289 asiaa, 
9,9 % kaikista asioista). Rakentamista koskevia 
asioita  saapui  226,  mikä  oli  noin  8  prosenttia 
kaikista asioista. Vuonna 2011 rakentamista kos
kevia  asioita  oli  jonkin  verran  enemmän,  288 
asiaa (10 % kaikista asioista). 

Hallinto-oikeus  ratkaisi  kertomusvuonna  2784 
asiaa.  Tämä on 140 vähemmän kuin edellisenä 
vuonna.  Hallinto-oikeuden  henkilötyövuosien 
kehys oli  sama kuin edellisenä  vuonna.  Asioita 
saapui vireille vähän edellisvuotista enemmän ja 
seuraavalle vuodelle siirtyneiden asioiden määrä 
kasvoi  edellisvuodesta. Vuoden 2012 työtilasto 
asiaryhmittäin on liitteenä (1).

Käsittelyajat
Ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyai
ka oli 7,9 kuukautta eli käsittelyaika lyheni vä
hän edellisvuodesta (8,0 kk). Alla olevasta kaa
viosta  näkyvät  kaikkien  asioiden  ratkaisuajat 
vuonna  2012.  Käsittelyajat  pääasiaryhmittäin 
ovat liitteenä (2).  

Vuoden 2012 lopussa asiat olivat olleet vireillä 
keskimäärin 5,7 kk. Vireillä olevista asioista oli 
vuoden 2012 päättyessä ollut yli vuoden vireillä 
158 asiaa (8 % vireilläolevista). 

Suullisia ja katselmuksia
Vuonna 2012 Hämeenlinnan hallinto-oikeus jär
jesti  46 suullista käsittelyä. Suullisista  40 koski 
lastensuojeluasioita.  Hämeenlinnan  hallinto-oi
keuden suullisista käsittelyistä pidettiin Jyväsky
lässä  kahdeksan.  Suullisissa  ratkaistiin  yhteensä 
79 asiaa, joista 54 oli lastensuojeluasioita.  Kat
selmuksia  järjestettiin  vuonna  2012  kuudessa 
asiassa.

Ratkaisujen lopputulos
Vuoden 2012 ratkaisuista 13,6 prosenttia  (378 
kpl)  johti  viranomaisen  päätöksen  muuttami
seen.  Suhteellisesti  eniten  muutoksia  tehtiin 
ympäristöön  liittyvissä  asioissa  (23,5  % eli  23 
kpl) ja määrällisesti eniten sosiaali- ja terveyden
huoltoa koskevissa asioissa (12,7 % eli 135 kpl). 
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Tarkemmat  tiedot  ratkaisujen  lopputuloksista 
pääasiaryhmittäin ovat liitteenä (3).

Korkeimman hallinto- 
oikeuden ratkaisut
Korkein  hallinto-oikeus  ratkaisi  vuonna  2012 
yhteensä  459  Hämeenlinnan  hallinto-oikeuden 
kertomusvuonna tai aiempina vuosina tekemistä 
päätöksistä tehtyä valitusta tai hakemusta valitus
luvan  saamiseksi.  Hallinto-oikeuden  päätöstä 
muutettiin  31  tapauksessa  (6,8  %)  ja  lisäksi 
KHO palautti  viisi  asiaa  hallinto-oikeuteen uu
delleen käsiteltäväksi.  Alla  kaavio KHO:n pää
tösten  jakautumisesta  eri  ratkaisuihin  Hämeen
linnan hallinto-oikeuden osalta, liitteessä (4) tar
kemmat tiedot lukuineen.

Hämeenlinnan  hallinto-oikeuden  vuonna  2012 
tekemistä  päätöksistä  valitettiin  korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen  519  tapauksessa,  mikä  oli 
17,2 prosenttia kaikista tapauksista. Näistä viime 
vuoden  valituksista  tai  valituslupapyynnöistä 
KHO ehti  viime vuonna  ratkaista  alle  kolmas
osan (155 kpl eli 29,9%). Viime vuonna annet
tujen päätösten osalta KHO muutti päätöstä kol
messa tapauksessa. 

Tulostavoitteet
Oikeusministeriön kanssa käydyissä tulosneuvot
teluissa asetettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeu
den vuoden 2012 määrälliseksi tavoitteeksi rat
kaista 2800 asiaa, mitä ei aivan saavutettu hallin
to-oikeuden ratkaistessa 2784 asiaa.

Tavoitteena oli saada yli vuoden vireillä olleiden 
asioiden määrä enintään 150 asiaan. Tämä tavoi
te  lähes  saavutettiin,  sillä  yli  vuoden  vanhoja 
asioita oli vuoden vaihteessa vireillä 158.

Lisäksi  tavoitteena oli  saada asioiden keskimää
räinen käsittelyaika alle 7,5 kuukauden. Tätä ta
voitetta ei täytetty, sillä  vuonna 2012 kaikkien 
asioiden  keskimääräinen  ratkaisuaika  oli  7,9 
kuukautta.

Toiminnan tunnuslukuja
Vuonna 2012 Hämeenlinnan hallinto-oikeus rat
kaisi  2784 asiaa. Hallinto-oikeus  pystyi  käyttä
mään sovitusta 50 henkilötyövuodesta laskennal
lisesti 49,6 henkilötyövuotta. Hallinto-oikeuden 
tuottavuus oli kertomusvuonna 56 asiaa henkilö
työvuotta  kohden.  Tuottavuus  laski  hieman 
edellisestä vuodesta.

Hallinto-oikeuden päätös palkka- ja toimintame
not  huomioon  ottaen  maksoi  kertomusvuonna 
1439 euroa asiaa kohden.  

Vuonna 2012 hallinto-oikeus antoi 1114 lainvoi
maisuustodistusta, mikä on 105 edellisvuotta vä
hemmän (9 %).

Vuoden 2012 talouden tunnusluvut  ja tulokset 
tavoitteineen on koottu liitteenä (5) olevaan tau
lukkoon. Mukana ovat myös vertailuluvut edel
liseltä vuodelta.
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Lainkäyttö 

lyhyesti lukuina
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Tarkemmat  tiedot  ratkaisujen  lopputuloksista 
pääasiaryhmittäin ovat liitteenä (3).
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Esimerkkejä 

vuoden 2012

ratkaisuista

Sastamalan 
kaupunginhallitus
syrji pienpuolueita 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus  kumosi  Sastama
lan kaupunginhallituksen vaalitoimielinten jäsen
ten valintaa koskevan päätöksen, jonka mukaan 
vain  tietyn  kannatusluvun  ylittäneet  puolueet 
olisivat  saaneet  asettaa  jäseniä  vaalilautakuntiin 
ja -toimikuntiin jäseniä.  Vaalilain mukainen tar
koitus  toimielinten  poliittisesta  edustavuudesta 
ei täyttynyt. Noudatettu menettely oli pienpuo
lueita syrjivää.

Sastamalassa oli 12 puoluetta, joilla olisi ollut oi
keus asettaa jäsen vaalilautakuntiin ja -toimikun
tiin.  Vaalitoimielimiin  oli  valittu  jäseniä  vain 
seitsemästä suurimmasta puolueesta.

Vaalilain mukaan valtiollisissa vaaleissa sekä vaa
lilautakunnan ja -toimikunnan jäsenten että nii
den  varajäsenten  on  mahdollisuuksien  mukaan 
edustettava asianomaisessa vaalipiirissä edellisis
sä  eduskuntavaaleissa  ehdokkaita  asettaneita 
puoluerekisteriin  merkittyjä  puolueita,  niiden 
saamasta  kannatuksesta  riippumatta.  Tällaisia 
puolueita oli Sastamalassa 12 ja vaalitoimielimis
sä oli jäseniä ja varajäseniä yhteensä 110. Jokai
selle puolueelle olisi siis ollut mahdollista antaa 
niihin edustus. 

Veroasioissa katselmus 
pitkästä aikaa 
Kysymys oli Somerolla sijainneen tilan kiinteis
töverotuksesta.  Kiinteistölle  oli  siirretty  1700-
luvun savupirtti, joka oli koottu uudelleen ja ve
rotus  oli  toimitettu  tavanomaisiin  kesäasunnon 
arvoihin perustuen. Muutoksenhakija vetosi  ra
kennuksen  alkuperään  ja  huonoon  kuntoon  ja 
halusi  kiinteistöverotustaan alennettavaksi.  Kun 
valitukseen liitetyistä valokuvista ei voitu riittä
vällä  varmuudella  todeta  rakennuksen  kuntoa, 
hallinto-oikeus kävi toteamassa sen paikan pääl
lä. Huonokuntoisuus olisi merkinnyt kiinteistö
veron alentamista tai jopa kiinteistöveron poista
mista kokonaan.  Katselmuksen perusteella voi
tiin varmuudella todeta, että neliöarvon alenta
miseen ei  ollut  aihetta, mutta muutoin arvoon 
tehtiin  kuistin  puuttumisen  perusteella  pieni 
korjaus.

Tampereen Rantaväylän 
tunneli hyväksyttiin 
Hallinto-oikeus  hylkäsi  valtatie  12  yleissuunni
telmaa ja Rantaväylän tunneliasemakaavoja kos
kevat valitukset.

Yleissuunnitelmaan  liittyvä  ympäristövaikutus
ten arviointi todettiin luotettavaksi ja kattavaksi. 
Yleissuunnitelmasta ilmenee, että kallion kivila
jit ovat yleisesti esiintyviä ja tunneli voidaan ra
kentaa  turvallisesti  tavanomaisin  menetelmin. 
Myös liikenteen aiheuttamat terveyshaitat pysy
vät lain sallimissa rajoissa, joten Rantaväylän ra
kentamisen  aiheuttamat  haitat  jäävät  kokonai
suudessaan  vähäisiksi.  Tunneli  takaa  valtatie 
12:n  liikenteen  sujuvuuden  ja  turvallisuuden. 
Tunnelin  rakentaminen  myös  tehostaa  maan
käyttöä ja parantaa kevyen- ja joukkoliikenteen 
kehittämismahdollisuuksia. 
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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.

Lisäksi hallinto-oikeuden toimistossa työskenteli 
hallintopäällikkö,  kirjastonhoitaja-informaatik
ko, kaksi osastosihteeriä ja kymmenen toimisto
sihteeriä,  joista yksi hoiti  virkaansa osa-aikaise
na. 

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

Hallinto-oikeuden  henkilökuntaluettelo  vuoden 
2012 lopussa  on liitteenä (6). Luettelossa  ovat 
mukana myös asiantuntijajäsenet.

Organisaatio
Hämeenlinnan hallinto-oikeus työskenteli kerto
musvuonna  aiempien  vuosien  tapaan  neljään 
jaostoon jakaantuneena. 1. jaoston pääasiaryhmä 
on veroasiat, 2. jaoston rakennus- ja ympäristö
asiat, 3. jaoston 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 2012 Hä
meenlinnan  hallinto-oikeuden  hallinto-oikeus
tuomarin T13 virkaan Sari Välkkeen.

Vuonna  2012  lukien  hallinto-oikeuden  ylituo
mari  nimitti  hallinto-oikeuteen hallinto-oikeus
sihteerin T9 virkaan Jussi-Pekka Lajusen, Elina 
Ranzin  ja  hallinto-oikeussihteerin  T8  virkaan 
Ville Härmän.

Hallinto-oikeustuomari Timo Niemiselle, hallin
to-oikeustuomari  Matti  Anttilalle,  hallinto-oi
keussihteeri Kim Aaltiolle ja osastosihteeri Tuu
la  Hulkolle  myönnettiin  pyynnöstä  ero  viras
taan.

Kesällä  2012  Johanna  Mattila  ja  Anssi  Rantala 
suorittivat  korkeakouluopintoihinsa  kuuluvan 
harjoittelun Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. 

Timo Niemisen viimeisen työpäivän aamun kyyti .

Matti Anttilan läksiäiset Piparkakkutalossa. Kuvassa  lähimpiä työ
tovereita vasemmalta Ari Sopanen, Pasi Vikman, Martti Oksanen, 
Eija Mäkelä, Matti Anttila ja Johanna Virmavirta



6

Esimerkkejä 

vuoden 2012

ratkaisuista

Sastamalan 
kaupunginhallitus
syrji pienpuolueita 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus  kumosi  Sastama
lan kaupunginhallituksen vaalitoimielinten jäsen
ten valintaa koskevan päätöksen, jonka mukaan 
vain  tietyn  kannatusluvun  ylittäneet  puolueet 
olisivat  saaneet  asettaa  jäseniä  vaalilautakuntiin 
ja -toimikuntiin jäseniä.  Vaalilain mukainen tar
koitus  toimielinten  poliittisesta  edustavuudesta 
ei täyttynyt. Noudatettu menettely oli pienpuo
lueita syrjivää.

Sastamalassa oli 12 puoluetta, joilla olisi ollut oi
keus asettaa jäsen vaalilautakuntiin ja -toimikun
tiin.  Vaalitoimielimiin  oli  valittu  jäseniä  vain 
seitsemästä suurimmasta puolueesta.

Vaalilain mukaan valtiollisissa vaaleissa sekä vaa
lilautakunnan ja -toimikunnan jäsenten että nii
den  varajäsenten  on  mahdollisuuksien  mukaan 
edustettava asianomaisessa vaalipiirissä edellisis
sä  eduskuntavaaleissa  ehdokkaita  asettaneita 
puoluerekisteriin  merkittyjä  puolueita,  niiden 
saamasta  kannatuksesta  riippumatta.  Tällaisia 
puolueita oli Sastamalassa 12 ja vaalitoimielimis
sä oli jäseniä ja varajäseniä yhteensä 110. Jokai
selle puolueelle olisi siis ollut mahdollista antaa 
niihin edustus. 

Veroasioissa katselmus 
pitkästä aikaa 
Kysymys oli Somerolla sijainneen tilan kiinteis
töverotuksesta.  Kiinteistölle  oli  siirretty  1700-
luvun savupirtti, joka oli koottu uudelleen ja ve
rotus  oli  toimitettu  tavanomaisiin  kesäasunnon 
arvoihin perustuen. Muutoksenhakija vetosi  ra
kennuksen  alkuperään  ja  huonoon  kuntoon  ja 
halusi  kiinteistöverotustaan alennettavaksi.  Kun 
valitukseen liitetyistä valokuvista ei voitu riittä
vällä  varmuudella  todeta  rakennuksen  kuntoa, 
hallinto-oikeus kävi toteamassa sen paikan pääl
lä. Huonokuntoisuus olisi merkinnyt kiinteistö
veron alentamista tai jopa kiinteistöveron poista
mista kokonaan.  Katselmuksen perusteella voi
tiin varmuudella todeta, että neliöarvon alenta
miseen ei  ollut  aihetta, mutta muutoin arvoon 
tehtiin  kuistin  puuttumisen  perusteella  pieni 
korjaus.

Tampereen Rantaväylän 
tunneli hyväksyttiin 
Hallinto-oikeus  hylkäsi  valtatie  12  yleissuunni
telmaa ja Rantaväylän tunneliasemakaavoja kos
kevat valitukset.

Yleissuunnitelmaan  liittyvä  ympäristövaikutus
ten arviointi todettiin luotettavaksi ja kattavaksi. 
Yleissuunnitelmasta ilmenee, että kallion kivila
jit ovat yleisesti esiintyviä ja tunneli voidaan ra
kentaa  turvallisesti  tavanomaisin  menetelmin. 
Myös liikenteen aiheuttamat terveyshaitat pysy
vät lain sallimissa rajoissa, joten Rantaväylän ra
kentamisen  aiheuttamat  haitat  jäävät  kokonai
suudessaan  vähäisiksi.  Tunneli  takaa  valtatie 
12:n  liikenteen  sujuvuuden  ja  turvallisuuden. 
Tunnelin  rakentaminen  myös  tehostaa  maan
käyttöä ja parantaa kevyen- ja joukkoliikenteen 
kehittämismahdollisuuksia. 

7

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.

Lisäksi hallinto-oikeuden toimistossa työskenteli 
hallintopäällikkö,  kirjastonhoitaja-informaatik
ko, kaksi osastosihteeriä ja kymmenen toimisto
sihteeriä,  joista yksi hoiti  virkaansa osa-aikaise
na. 

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

Hallinto-oikeuden  henkilökuntaluettelo  vuoden 
2012 lopussa  on liitteenä (6). Luettelossa  ovat 
mukana myös asiantuntijajäsenet.

Organisaatio
Hämeenlinnan hallinto-oikeus työskenteli kerto
musvuonna  aiempien  vuosien  tapaan  neljään 
jaostoon jakaantuneena. 1. jaoston pääasiaryhmä 
on veroasiat, 2. jaoston rakennus- ja ympäristö
asiat, 3. jaoston 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 2012 Hä
meenlinnan  hallinto-oikeuden  hallinto-oikeus
tuomarin T13 virkaan Sari Välkkeen.

Vuonna  2012  lukien  hallinto-oikeuden  ylituo
mari  nimitti  hallinto-oikeuteen hallinto-oikeus
sihteerin T9 virkaan Jussi-Pekka Lajusen, Elina 
Ranzin  ja  hallinto-oikeussihteerin  T8  virkaan 
Ville Härmän.

Hallinto-oikeustuomari Timo Niemiselle, hallin
to-oikeustuomari  Matti  Anttilalle,  hallinto-oi
keussihteeri Kim Aaltiolle ja osastosihteeri Tuu
la  Hulkolle  myönnettiin  pyynnöstä  ero  viras
taan.

Kesällä  2012  Johanna  Mattila  ja  Anssi  Rantala 
suorittivat  korkeakouluopintoihinsa  kuuluvan 
harjoittelun Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. 

Timo Niemisen viimeisen työpäivän aamun kyyti .

Matti Anttilan läksiäiset Piparkakkutalossa. Kuvassa  lähimpiä työ
tovereita vasemmalta Ari Sopanen, Pasi Vikman, Martti Oksanen, 
Eija Mäkelä, Matti Anttila ja Johanna Virmavirta



8

Kunniamerkkejä
Vuonna  2012  myönnettiin  hallinto-oikeustuo
mari  Matti  Haapaniemelle  Suomen  Leijonan  I 
luokan  ritarimerkki  ja  toimistosihteeri  Sirpa 
Laaksolle  Suomen  Valkoisen  Ruusun  I  luokan 
mitali. 

Valtion virka-ansiomerkki myönnettiin hallinto-
oikeustuomareille Ulla-Maarit Heljasvuo ja Mar
jo Koivu sekä hallintopäällikkö Martti Oksaselle.

Toimintaa

Lausuntoja
Vuonna 2012 Hämeenlinnan hallinto-oikeus an
toi yksitoista lainvalmisteluun ja muuhun viran
omaistoimintaan liittyvää lausuntoa. 

Työryhmiä
Ylituomari Heikki Jukarainen toimi puheenjoh
tajana  oikeusministeriön  nimittämässä  hallinto
tuomioistuinten  täydennyskoulutuksen  ohjaus
ryhmässä. 

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) kehittämistyöryhmään ja hänen lisäk
seen  myös  toimistosihteeri  Sirpa  Laakso  pilo
toinnin käytännön toteutukseen.

Kirjastonhoitaja-informaatikko  Sirpa  Piekkari 
osallistui Sähköisen tiedoksiannon toteuttaminen 
hallinto-oikeuksista  verohallinnon  veronkanto
yksikköön -työryhmän toimintaan.

Tuomioistuinlaitoksen/KHO:n  ja  oikeushallin
non tietotekniikkakeskuksen välisten palveluso
pimusten/hallinto- ja erityistuomioistuimet 

-seurantaryhmään  osallistui  hallinto-oikeustuo
mari Johanna Virmavirta.

Osastosihteeri  Marjo Salonen osallistui  Käsitte
lyaikojen  viiveistä  hälyttävän  järjestelmän  työ
ryhmään ja pilotoinnin käytännön toteutukseen. 
Järjestelmä otettiin käyttöön Hämeenlinnan hal
linto-oikeudessa loppuvuodesta. 

Hallintopäällikkö Martti Oksanen osallistui  Ra
kenneuudistuksen toimitilatyöryhmään.

Ylituomari Heikki Jukarainen nimitettiin vuonna 
2012 opiskelijoiden oikeusturvalautakunnan pu
heenjohtajaksi  ja  hallinto-oikeustuomari  Ulla-
Maarit Heljasvuo varapuheenjohtajaksi.

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

Vierailuja
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson vieraili 
Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa 21.2.2012. 
Hallinto-oikeuden henkilöstölle pitämässään ti
laisuudessa hän kertoi tulevasta hovi- ja hallinto-
oikeuksien uudistuksesta ja siihen liittyvistä or
ganisaatiomuutoksista. Mukana olivat myös apu
laisosastopäällikkö Heikki Liljeroos ja oikeusmi
nisterin erityisavustaja Malin Brännkärr.

Kuvassa  oikeusministeri  Anna-Maja  Henriksson  ja  ylituomari 
Heikki Jukarainen Kuvassa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ja ylituomari 
Heikki Jukarainen
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Apulaisoikeuskansleri  Mikko  Puumalainen  ja 
teki tarkastuskäynnin Hämeenlinnan hallinto-oi
keuteen 11.4.2012. Mukana oli myös vanhempi 
oikeuskanslerinsihteeri  Outi  Kostama.  Apulais
oikeuskansleri  halusi  keskustella  mm.  hallinto-
oikeuden  toimintaa  säätelevän  lainsäädännön 
toimivuudesta, veroasioiden käsittelystä,  henki
löresurssien riittävyydestä ja henkilöstön hyvin
voinnista.  Myös  hallinto-oikeuden  henkilökun
nalla oli mahdollisuus keskustella apulaisoikeus
kanslerin kanssa luottamuksellisesti.

Hallinto-oikeusverkoston  rakenneuudistushank
keen johdosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa 
järjestettiin  11.12.2012  yhteistoimintalain  mu
kainen kuulemistilaisuus.

Poimintoja koulutuksista 
ja tilaisuuksista muualla
Vuonna 2012 koulutusten toteutuksissa käytet
tiin  paljon  videoneuvottelutekniikkaa.  Video
neuvottelulaitteiden välityksellä opiskeltiin mm. 
lastensuojelu-,  ulkomaalais-  ja  aseasioita  sekä 
Notes -järjestelmän päivitetyn version käyttöä.

Joensuun yliopiston Prosessinjohto hallintolain
käytössä  -koulutusohjelmaan  osallistui  vuonna 
2012 yksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hal
linto-oikeustuomari.

Hallintotuomioistuinten  esittelijäkoulutukseen 
21.-22.2.2012 osallistui neljä hallinto-oikeuden 
esittelijää. 

Suullisen  käsittelyn  prosessijohtokoulutukseen 
14.-15.3.2012 ja 19.-20.4. 2012 osallistui neljä 
henkilöä.

Kaksi hallinto-oikeustuomaria osallistui Hämeen 
ammattikorkeakoulun  järjestämään  JET-koulu
tukseen.

Tampereella  järjestettiin  6.-7.9.2012  hallinto-
oikeuksien yhteiset kansliahenkilöstön koulutus
päivät, joihin osallistui viisi henkilöä.

Koko  henkilökunnan  työhyvinvointiin  liittyvä 
yhdistetty  koulutus-  ja  virkistyspäivä  pidettiin 
Evolla 11.10.2012.

Tuomariliiton  valtakunnalliset  Tuomaripäivät 
pidettiin  12.10.2012,  Hämeenlinnan  hallinto-
oikeudesta oli 11 osallistujaa.

Johtoryhmä  osallistui  Hallintotuomioistuimien 
johtamisvalmennukseen 16.-17.10.2012.

Tietojärjestelmät
Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa otettiin käyt
töön vuonna 2012 kaksi uutta tietojärjestelmää. 

Oikeusavun  palkkioperusteista  annettua  valtio
neuvoston asetusta  muutettiin  28.6.2012.  Ase
tuksen  muutoksen  jälkeen  Oikeusapupalkkioi
den sähköinen asiointijärjestelmä Romeo on ol
lut  ensisijainen oikeusapupalkkioiden maksatus
järjestelmä, jota on käytetty palkkiovaatimusten 
esittämiseen,  palkkiopäätöksen  tekemiseen  ja 
maksuun toimittamiseen 1.8.2012 lähtien.

Asianhallinnan  viiveistä  hälyttävä  järjestelmä 
otettiin  käyttöön  kaikissa  hallinto-oikeuksissa 
10.12.2012. Järjestelmän käyttöönotolla varau
dutaan tulevaan lakimuutokseen, jonka mukaan 
oikeudenkäynnin  viivästyksistä  maksetaan  kor
vauksia myös hallinto-oikeuksissa. Euroopan ih
misoikeustuomioistuimen käytännön mukaan oi
keudenkäynnin kestoon lasketaan myös oikaisu
vaatimuksen  tai  muun  vastaavan  päätöksen 
muuttamista  koskevan pyynnön käsittelyyn ku
lunut aika, jos tällainen menettely on tuomiois
tuinkäsittelyn edellytyksenä (HE 85/2012). 

Käsittelyaikojen  valvomiseksi  hallinto-oikeus 
kirjaa diaariinsa jo nyt viranomaisen päätöspäivä
määrän, mikäli se on merkitty asiakirjoihin.

Apulaisosastopäällikkö Heikki 
Liljeroos puhui hallinto-oikeus
uudistuksen aiheuttamista hen
kilöstöä koskevista uudistuksis
ta Hämeenlinnan hallintooikeu
dessa 21.2.2012. 
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1. Työtilasto 2012

Vuoden 2012 aikana on poistettu 16 asiaa, jotka on vähennetty 31.12.2012 luvuista.

Vireillä 
1.1.2012

Saapunut Ratkaistu Vireillä 
31.12.2012

Muutos 
+/-

Kaikki asiat yhteensä 1814 2859 2784 1873 59

Valtio-oikeus ja yleishallinto

Valtio-oikeus 6 24 4 26 20

Yleishallinto-oikeus 56 88 87 56 3

Opetus ja sivistystoimi 35 81 63 53 18

Valtion virkamiehet 7 2 7 2 -5

Työvoima-asiat 1 9 1 9 8

Turvallisuus, yleinen järjestys ja eräät luvat 70 60 73 57 -13

Asiaryhmä yhteensä 175 264 235 204 29

Itsehallinto

Kunnallisasiat 102 112 113 100 -2

Kirkollisasiat 5 108 21 92 87

Asiaryhmä yhteensä 107 220 134 192 85

Ulkomaalaisasiat yhteensä 92 197 154 135 43

Rakentaminen

Maankäyttö- ja rakennusasiat 258 216 253 221 -37

Tieasiat 11 9 13 7 -4

Kiinteistöasiat 6 1 3 4 -2

Asiaryhmä yhteensä 275 226 269 232 -43

        Jatkuu seuraavalla sivulla



10

1. Työtilasto 2012

Vuoden 2012 aikana on poistettu 16 asiaa, jotka on vähennetty 31.12.2012 luvuista.

Vireillä 
1.1.2012

Saapunut Ratkaistu Vireillä 
31.12.2012

Muutos 
+/-

Kaikki asiat yhteensä 1814 2859 2784 1873 59

Valtio-oikeus ja yleishallinto

Valtio-oikeus 6 24 4 26 20

Yleishallinto-oikeus 56 88 87 56 3

Opetus ja sivistystoimi 35 81 63 53 18

Valtion virkamiehet 7 2 7 2 -5

Työvoima-asiat 1 9 1 9 8

Turvallisuus, yleinen järjestys ja eräät luvat 70 60 73 57 -13

Asiaryhmä yhteensä 175 264 235 204 29

Itsehallinto

Kunnallisasiat 102 112 113 100 -2

Kirkollisasiat 5 108 21 92 87

Asiaryhmä yhteensä 107 220 134 192 85

Ulkomaalaisasiat yhteensä 92 197 154 135 43

Rakentaminen

Maankäyttö- ja rakennusasiat 258 216 253 221 -37

Tieasiat 11 9 13 7 -4

Kiinteistöasiat 6 1 3 4 -2

Asiaryhmä yhteensä 275 226 269 232 -43

        Jatkuu seuraavalla sivulla

11

      Jatkoa edelliseltä sivulta

Vireillä 
1.1.2012

Saapunut Ratkaistu Vireillä 
31.12.2012

Muutos 
+/-

Ympäristö

Ympäristönsuojelu 17 21 21 17 0

Vesitalous 33 13 33 13 -20

Luonnonsuojelu 36 35 40 30 -6

Ulkoilu ja leirintä 3 - 3 - -3

Asuntotuotanto ja asuntoasiat 1 - 1 - -1

Asiaryhmä yhteensä 90 69 98 60 -30

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaaliasiat 453 751 727 471 18

Terveydenhuolto ja sairaanhoito 45 332 336 39 -6

Lääkeasiat ja apteekkilaitos 2 7 1 8 6

Asiaryhmä yhteensä 500 1090 1064 518 18

Taloudellinen toiminta

Oikeushenkilöt ja teollisoikeudet 11 10 13 8 -3

Elinkeinoasiat 41 30 40 31 -10

Maa- ja metsätalous 4 1 2 3 -1

EU:n rakennerahastojen tukitoimet - - - - -

Liikenne ja viestintä 177 453 339 290 113

Asiaryhmä yhteensä 233 494 394 332 99

Verot

Tulo- ja varallisuusvero 145 182 174 150 5

Ajoneuvoja koskevat verot ja maksut 165 64 213 14 -151

Muut verot ja verotusmenettely 32 43 41 34 2

Asiaryhmä yhteensä 342 289 428 198 -144

Muut asiat yhteensä - 10 8 2 2
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2. Käsittelyajat 2012

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 235 8 67 39 25 39 53 12

Itsehallinto 134 10,8 30 7 11 28 38 20

Ulkomaalaisasiat 154 6,4 14 58 52 26 4 -

Rakentaminen 269 12,1 15 11 23 53 152 15

Ympäristö 98 12,3 8 3 17 15 52 3

Sos.- ja terveydenhuolto 1064 5,1 421 266 229 69 53 26

Taloudellinen toim. 394 7 110 117 57 40 36 34

Verot 428 11,6 54 22 75 47 182 48

Muut 8 1,3 7 1 - - - -

Yhteensä 2784 7,9 726 524 489 317 570 158

%-osuus kaikista 26,1% 18,8% 17,6% 11,4% 20,5% 5,7%

3. Ratkaisujen lopputulokset 2012

Pääasiaryhmä Ratkaistu Ei muu
tosta

Muutettu Palautettu Hakemus 
hyväksytty

Hakemus 
hylätty

Siirretty Ei tutk. tai 
rauennut

Valtio-oikeus 235 57,4% 15,3% 0,9% 2,1% 0,9% 0,9% 22,6%

Itsehallinto 134 44,0% 9,7% - 3,7% 4,5% 1,5% 36,6%

Ulkomaalaisasiat 154 71,4% 5,8% 7,8% - - 1,9% 13,0%

Rakentaminen 269 63,2% 20,8% - - - 0,4% 15,6%

Ympäristö 98 64,3% 23,5% - - - - 12,2%

Sos. ja terv.huolto 1064 43,0% 12,7% 1,1% 32,7% 2,5% 0,2% 7,8%

Taloud. toiminta 394 70,8% 11,2% 0,3% - - 4,1% 13,7%

Verot 428 66,8% 14,5% 3,5% - - 3,5% 11,7%

Muut asiat 8 12,5% - - - - - 87,5%

Yhteensä 100,0% 56,0% 13,6% 1,5% 12,9% 1,3% 1,5% 13,3%

       2784 1560 378 42             358 35 41 370
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Rakentaminen 269 63,2% 20,8% - - - 0,4% 15,6%

Ympäristö 98 64,3% 23,5% - - - - 12,2%

Sos. ja terv.huolto 1064 43,0% 12,7% 1,1% 32,7% 2,5% 0,2% 7,8%

Taloud. toiminta 394 70,8% 11,2% 0,3% - - 4,1% 13,7%

Verot 428 66,8% 14,5% 3,5% - - 3,5% 11,7%

Muut asiat 8 12,5% - - - - - 87,5%

Yhteensä 100,0% 56,0% 13,6% 1,5% 12,9% 1,3% 1,5% 13,3%

       2784 1560 378 42             358 35 41 370
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4. KHO:n ratkaisujen lopputulokset 2012

Pääasiaryhmä Ratkaistu Ei muutosta Lopputulosta ei 
muuteta

Muutettu Valituslupa-
hakemus 

hylätty

Palau
tettu

Muut 
ratkai

sut

Valtio-oikeus 39 43,6% 12,8% 15,4% 25,6% - 2,6%

Itsehallinto 38 73,7% 21,1% 2,6% - - 2,6%

Ulkomaalaisasiat 47 - - 4,3% 85,1% 2,1% 8,5%

Rakentaminen 72 43,1% 20,8% 12,5% 22,2% 1,4% -

Ympäristö 21 9,5% 85,7% 4,8% - - -

Sos. ja terv.huolto 153 45,1% 5,9% 5,2% 36,6% 2,0% 5,2%

Taloud. toiminta 33 60,6% 6,1% 3,0% 18,2% - 12,1%

Verot 56 1,8% - 5,4% 85,7% - 7,1%

Muut asiat - - - - - - -

Yhteensä 100,0% 36,6% 12,4% 6,8% 38,3% 1,1% 4,8%

459 168 57 31 176 5 22

5. Talous, tulostavoitteet ja tulokset

Vuosi 2011 Vuosi 2012

Toimintamenot (€) 3 901 916 4 008 676

Henkilöstön määrä (htv)* 49,6 49,6

Ratkaistut Tulos
Tavoite

2 924
2 900

2 784
2 800

Taloudellisuus (€/ratkaisu) Tulos
Tavoite

1 334
1 326

1 439
1 397

Tuottavuus (ratkaisu/htv) Tulos
Tavoite

59,0
57,8

56,1
56,0

Keskimääräinen käsittelyaika Tulos
Tavoite

 8,0 kk
7,5 kk

7,9 kk
7,5 kk

Yli vuoden vireilläolleiden määrä 
vuoden lopussa

Tulos
Tavoite

163
140

158
150

Suulliset ja katselmukset
(ratkaistujen asioiden määrä)

Tulos
Tavoite

69
45

86
50

* henkilötyövuosiin lasketaan myös aika, jonka henkilö on poissa työstä esim. sairauden tai loman takia.
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6. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden henkilökunta 31.12.2012

Ylituomari Heikki Jukarainen

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

Esittelijät Antti Aaltonen Anneli Aura (ma.)
Vuokko Alitalo Emilia Heikkilä (ma.)
Virpi Juujärvi Anna Mähönen (ma.)
Jussi-Pekka Lajunen Antti Savolainen (ma.)
Elina Ranz (vv.) Tommy Walkila (ma.)
Pasi Vikman Marja Ylinen
Ville Härmä Arja Kokko (ma.)

Toimisto Martti Oksanen, hallintopäällikkö Kirsi Koukku, toimistosihteeri (vv.)
Sirpa Piekkari, kirjastonhoita- Sirpa Laakso, toimistosihteeri 
informaatikko, (vv) Outi Rättyä, toimistosihteeri
Katja Koskinen kirjastonhoitaja- Tuula Tavisalo, toimistosihteeri
informaatikko (ma.) Kaisa Toivanen, toimitosihteeri
Marjo Salonen osastosihteeri Elina Kurronen, osastosihteeri (ma.)
Marja Iivonen, toimistosihteeri Petri Haukka, toimistosihteeri (ma.)
Pirjo Karevaara, toimistosihteeri (vv.) Mari Paananen, toimistosihteeri (ma.)
Kaija Keskinen, toimistosihteeri

Valtioneuvoston määräämät sivutoimiset asiantuntijajäsenet

Asiantuntijajäsenet Varajäsenet

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

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 Maija Liisa Rummukainen 
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