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Saatteeksi

Tuomioistuinlaitoksen vuotta 2013 leimasi jul-
kisuudessa käyty keskustelu koko tuomioistuin-
laitoksen  tulevaisuudesta.  Uhka  vähentyvistä
valtiontalouden  resursseista  ja  toisaalta  tuo-
mioistuimien työmäärien muutokset lähivuosi-
na  näyttävät  saaneen  korkeimman  oikeuden
presidentin  Pauliine  Koskelon  useissa  eri  yh-
teyksissä ehdottamaan, voitaisiinko yleiset tuo-
mioistuimet  ja  hallintotuomioistuimet  yhdis-
tää.  Perusteluiksi  hän  on  esittänyt,  että  mo-
lemmat  tuomioistuinlinjat  paljolti  käsittelevät
samoja  asioita.  Tämä  on erityisesti  Euroopan
ihmisoikeustuomioistuimen  omaksuman  ”ne
bis in idem” - periaatteen (= ei kahdesti samas-
sa asiassa) vastaista.

Hallintotuomioistuinten  taholta  ei  ole  nähty
tarvetta  tuomioistuinlinjojen  yhdistämiseen.
Hallinto-oikeuksien työmäärässä  ei ole  tapah-
tunut suuria muutoksia pitkällä aikavälillä eikä
sellaista ole edes odotettavissa yhteiskuntara-
kenteiden jatkuvassa muutoksessa. 

Kaksilinjainen tuomioistuinlaitos eli siis toisaal-
ta rikos- ja siviiliasioita käsittelevät tuomioistui-
met ja toisaalta niistä erillään olevat hallinto-
asioita  käsittelevät  hallintotuomioistuimet  on
maailmalla vallitseva tapa organisoida tuomio-
istuinlaitos. Peräti kummallista olisikin, jos Suo-
mi tässä asettuisi globaalin kehityksen vastavir-
taan ja  luopuisi  tästä kahtiajaosta. Keskustelu
kysymyksestä kuitenkin näyttää jatkuvan.     

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden vuosi 2013 oli
jonkinlaista  valmistautumisaikaa  seuraavan
vuoden  muutoksiin.  Koko  vuoden  tiedettiin,
että  vuoden  2014  aikana  tullaan  siirtymään
vanhasta  kahdeksan  hallinto-oikeutta  käsittä-
västä  hallinto-oikeusrakenteesta  uuteen  kuu-
den hallinto-oikeuden rakenteeseen. Uudistus
tulisi  merkitsemään Hämeenlinnan hallinto-oi-
keuden tuomiopiirin kasvamista Päijät-Hämeen
maakunnalla ja uusilla työntekijöillä. 

Lisäksi  tiedettiin,  että  maaseutuelinkeinojen
valituslautakunta  tultaisiin  myös  lakkautta-
maan ja pääosa lautakunnan tehtävistä tultai-
siin  siirtämään  Hämeenlinnan  hallinto-oikeu-
dessa käsiteltäviksi, vaikka tätä merkitsevä laki
vahvistettiin  lopullisesti  vasta  vuoden  2014
puolella. Myös tämän muutoksen myötä  hal-
linto-oikeuteen tulisi uutta henkilökuntaa.

Muutokseen  valmistautuminen  vaati  vuonna
2013  normaalin  lainkäyttötyön  ohella  useilta
hallinto-oikeuden  työntekijöiltä  paljon  työpa-
nosta.  Muutoksien vireillä ollessa Hämeenlin-
nan  hallinto-oikeudelle  määrättiin  jo  vuonna
2012 virkojen täyttökielto, joka jatkui vuoden
2013 ajan. Varsinainen lainkäyttötoiminta kärsi
selvästi  tällaisesta välivaiheesta. Tämä oli kui-
tenkin odotettua, koska näin on tutkimusten-
kin  mukaan  tapahtuva  kaikissa  suurimmista
muutostilanteissa. 
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Virkojen  täyttökiellosta  johtuen  vuonna 2013
jouduttiin  Hämeenlinnan  hallinto-oikeudessa
turvautumaan aivan poikkeuksellisen runsaasti
määräaikaisiin  virkasuhteisiin.  Vaikka  rekry-
toinneissa sinänsä onnistuttiin ihan hyvin, uu-
sien  hallintotuomioistuintyössä  kokematto-
mien ”sisäänajo” vie aina aikaa ja tulos heidän
ja  heidän  perehdyttäjiensäkään  osalta  ei  voi
siksi olla heti määrällisesti huippuluokkaa. 

Nämä faktat selittävät sen, että ratkaisumäärä
vuoteen 2012 verrattuna laski jonkin verran ja
käsittelyajat pidentyivät. Tämä on tietysti vali-
tettavaa oikeusturvaa Hämeenlinnan hallinto-
oikeudesta hakevien kannalta. Silti Hämeenlin-
nan hallinto-oikeus pysyi kokonaisratkaisumää-
rältään verrattuna muiden hallinto-oikeuksien
tilastoihin  yhtenä  tehokkaimmista  hallinto-oi-
keuksista.

Toive olisikin, ettei tämän uudistuksen jälkeen
vähään aikaa suunniteltaisi merkittäviä organi-
saatiouudistuksia,  jotta voisimme jatkossa  te-
hokkaasti  toteuttaa  päätehtäväämme  eli  oi-
keusturvan  antamista  laadukkaasti,  kohtuulli-
sin kustannuksin ja nopeasti.

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 valit-
taa päätöksestä omaan alueelliseen hallinto-oi-
keuteensa, jolloin hallinto-oikeus tutkii päätök-
sen lainmukaisuuden. 

Oikaisuvaatimus
Useimmiten  viranomaisen  tekemään  päätök-
seen  voidaan  kuitenkin  ensin  hakea  oikaisua
hallinnon sisällä. Vasta oikaisupäätökseen tyy-
tymätön  voi  valittaa  päätöksestä  hallinto-oi-
keuteen. 

Hallinto-oikeus
käsittelee valituksia
Hallinto-oikeus  käsittelee  pääasiassa  viran-
omaisten  päätöksistä  tehtyjä  valituksia.  Vali-
tuksen voi tehdä se, jota asia koskee eli asian-
osainen. Yleissäädös valitusoikeudesta hallinto-
asiassa  on  hallintolainkäyttölaissa.  Useissa
laeissa on vielä erikseen määritelty, kenellä on
asiassa  valitusoikeus.  Myös  viranomainen  voi
olla asianosainen. Valitusten lisäksi hallinto-oi-
keus käsittelee myös hallintoriita-asioita, hake-
musasioita  ja  eräitä  muita  sen  käsiteltäväksi
säädeltyjä asioita.

Hallinto-oikeuden päätökseen tyytymätön osa-
puoli  voi  pääsääntöisesti  valittaa  hallinto-oi-
keuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen. Mm. vero-,  sosiaali- ja raken-
nusasioissa  valittaminen  on  luvanvaraista  ja
korkein hallinto-oikeus  käsittelee  ja  ratkaisee
asian vain, jos se ensin myöntää siihen valitus-
luvan.

Tuomiopiiri
Hämeenlinnan  hallinto-oikeus  on  yksi  maam-
me  kahdeksasta  alueellisesta  hallinto-oikeu-
desta.  Sen  tuomiopiiri  muodostuu  Kanta-Hä-
meen,  Keski-Suomen ja  Pirkanmaan maakun-
tien alueista. Lisäksi Hämeenlinnan hallinto-oi-
keuteen  valitetaan  eräiden  sellaisten  viran-
omaisten päätöksistä, joiden toimialue ulottuu
varsinaisen  tuomiopiirin  ulkopuolelle,  tällaisia
ovat  esimerkiksi  Etelä-Suomen  aluehallintovi-
rasto ja Länsi-Suomen rikosseuraamusalue. 

Hämeenlinnan  hallinto-oikeus  sijaitsee  Hä-
meenlinnassa. Hallinto-oikeudella on pysyvä is-
tuntopaikka  Jyväskylässä  suullisia  käsittelyitä
varten.

Hämeenlinnan  hallinto-oikeuden  tuomiopiiri
on asukasluvultaan maan toiseksi suurin. Tuo-
miopiirin  alueella  oli  vuoden  2013  lopussa
asukkaita lähes 951 000, mikä on 17 % maam-
me väkiluvusta.  Tuomiopiirin alue käsittää 56
kuntaa.

Vuoden 2013 muutoksia
Hämeenlinnan  hallinto-oikeudessa  otettiin
vuonna  2013  käyttöön  asiakirjojen  sähköinen
siirto Ulkomaalaisviraston kanssa.

Laki  oikeudenkäynnin viivästymisestä  muuttui
1.6.2013 niin, että oikeudenkäynnin viivästymi-
nen voidaan joutua hyvittämään myös hallinto-
oikeuksissa. Lakia sovelletaan 1.6.2013 jälkeen
vireilletulleisiin asioihin.

Virkamieslautakunta  lakkautettiin  1.4.2013,
josta alkaen myös valtion virkamiehet ovat voi-
neet  valittaa  palvelussuhdetta  koskevissa
asioissaan hallinto-oikeuksiin.

Vuodesta  2012  alkaen  on  ollut  mahdollista
suorittaa osa tuomioistuinharjoittelusta hallin-
to-oikeudessa.  Hämeenlinnan  hallinto-oikeu-
den  ensimmäinen  tuomioistuinharjoittelija
OTM Laura Ruotsalainen suoritti vuoden kestä-
västä  tuomioistuinharjoittelustaan  ensimmäi-
sen puolen Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa ja
jälkimmäisen puolen Hämeenlinnan hallinto-oi-
keudessa alkaen 1.10.2013.
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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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Viranomaiset
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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.
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luvan.
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tien alueista. Lisäksi Hämeenlinnan hallinto-oi-
keuteen  valitetaan  eräiden  sellaisten  viran-
omaisten päätöksistä, joiden toimialue ulottuu
varsinaisen  tuomiopiirin  ulkopuolelle,  tällaisia
ovat  esimerkiksi  Etelä-Suomen  aluehallintovi-
rasto ja Länsi-Suomen rikosseuraamusalue. 

Hämeenlinnan  hallinto-oikeus  sijaitsee  Hä-
meenlinnassa. Hallinto-oikeudella on pysyvä is-
tuntopaikka  Jyväskylässä  suullisia  käsittelyitä
varten.
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on asukasluvultaan maan toiseksi suurin. Tuo-
miopiirin  alueella  oli  vuoden  2013  lopussa
asukkaita lähes 951 000, mikä on 17 % maam-
me väkiluvusta.  Tuomiopiirin alue käsittää 56
kuntaa.

Vuoden 2013 muutoksia
Hämeenlinnan  hallinto-oikeudessa  otettiin
vuonna  2013  käyttöön  asiakirjojen  sähköinen
siirto Ulkomaalaisviraston kanssa.

Laki  oikeudenkäynnin viivästymisestä  muuttui
1.6.2013 niin, että oikeudenkäynnin viivästymi-
nen voidaan joutua hyvittämään myös hallinto-
oikeuksissa. Lakia sovelletaan 1.6.2013 jälkeen
vireilletulleisiin asioihin.

Virkamieslautakunta  lakkautettiin  1.4.2013,
josta alkaen myös valtion virkamiehet ovat voi-
neet  valittaa  palvelussuhdetta  koskevissa
asioissaan hallinto-oikeuksiin.

Vuodesta  2012  alkaen  on  ollut  mahdollista
suorittaa osa tuomioistuinharjoittelusta hallin-
to-oikeudessa.  Hämeenlinnan  hallinto-oikeu-
den  ensimmäinen  tuomioistuinharjoittelija
OTM Laura Ruotsalainen suoritti vuoden kestä-
västä  tuomioistuinharjoittelustaan  ensimmäi-
sen puolen Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa ja
jälkimmäisen puolen Hämeenlinnan hallinto-oi-
keudessa alkaen 1.10.2013.
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Lainkäyttö
lyhyesti lukuina

Vuoden 2013 työtilasto
Vuonna  2013  hallinto-oikeuteen  tuli  vireille
2837  asiaa,  mikä  on  hieman  edellisvuotista
vähemmän. Alla on kaavio vuosina 2004-2013
saapuneiden määristä vuosittain.

Vuonna 2013 saapuneiden asioiden suurin ryh-
mä oli edellisten vuosien tapaan sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoon liittyvä asiat, joita saapui 1103
asiaa (38,9 % kaikista saapuneista). Seuraavaksi
suurimmat asiaryhmät olivat taloudellinen toi-
minta  (412  saapunutta  asiaa, 14,5  %  kaikista
asioista)  ja  valtio-oikeus  ja  yleishallinto  (323
asiaa,  11,4  % kaikista asioista). Rakentamista
koskevia asioita saapui 202, mikä oli  noin 7,1
prosenttia  kaikista  asioista.  Vuonna  2012  ra-
kentamista koskevia asioita oli 226 asiaa (8 %
kaikista asioista). 

Hallinto-oikeus ratkaisi  kertomusvuonna 2674
asiaa. Tämä on 110 vähemmän kuin edellisenä
vuonna.  Hallinto-oikeuden  henkilötyövuosien
kehys  nousi  vajaalla  kahdella edelliseen  vuo-
teen verrattuna. Asioita saapui vireille lähes sa-
man verran kuin edellisenä vuonna, joten seu-
raavalle  vuodelle  siirtyneiden  asioiden  määrä
lisääntyi  145  asialla  edellisvuodesta. Vuoden
2013 työtilasto asiaryhmittäin on liitteenä (1).

Käsittelyajat

Ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittely-
aika  oli  8,2  kuukautta  eli  käsittelyaika  piteni
edellisvuodesta (7,9 kk). Alla olevasta kaaviosta
näkyvät kaikkien asioiden ratkaisuajat  vuonna
2013. Käsittelyajat  pääasiaryhmittäin ovat liit-
teenä (2).

Vuoden 2013 lopussa asiat olivat olleet vireillä
keskimäärin 6,1 kk. Vireillä olevista asioista oli
vuoden 2014 alkaessa 229 (11 %) ollut vireillä
yli vuoden.

Suullisia ja katselmuksia
Vuonna  2013  Hämeenlinnan  hallinto-oikeus
järjesti  41  suullista  käsittelyä.  Suullisista  34
koski  lastensuojeluasioita.  Hämeenlinnan  hal-
linto-oikeuden suullisista käsittelyistä pidettiin
Jyväskylässä  kolme.  Suullisissa  ratkaistiin  yh-
teensä 73 asiaa, joista 50 oli lastensuojeluasioi-
ta. Katselmuksia pidettiin vuonna 2013 kaksi.

Ratkaisujen lopputulos
Vuoden 2013 ratkaisuista 15,4 prosenttia (412
asiaa) johti viranomaisen päätöksen muuttami-
seen.  Suhteellisesti  eniten  muutoksia  tehtiin
ympäristöön liittyvissä asioissa  (25,0 % eli  20
asiaa) ja määrällisesti eniten sosiaali- ja tervey-
denhuoltoa koskevissa asioissa (17,7 % eli 176
asiaa. Päätöksiä muutettiin suhteellisen paljon
myös rakentamista koskevissa asioissa (23,5 %
eli  61  asiaa)  ja  veroasioissa  (22,6  %  eli  51
asiaa).
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Tarkemmat  tiedot  ratkaisujen  lopputuloksista 
pääasiaryhmittäin ovat liitteenä (3).

Korkeimman hallinto- 
oikeuden ratkaisut
Korkein  hallinto-oikeus  ratkaisi  vuonna  2013 
yhteensä 545 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 
sinä  vuonna  tai  aiempina  vuosina  tekemistä 
päätöksistä tehtyä valitusta tai hakemusta vali-
tusluvan saamiseksi. Hallinto-oikeuden päätös-
tä muutettiin 41 tapauksessa (7,5 %) ja lisäksi 
KHO palautti 14 asiaa hallinto-oikeuteen uudel-
leen käsiteltäväksi.  Alla  kaavio KHO:n päätös-
ten jakautumisesta eri ratkaisuihin Hämeenlin-
nan hallinto-oikeuden osalta, liitteessä (4) tie-
dot lukuineen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden vuonna 2013 
tekemistä päätöksistä valitettiin korkeimpaan

hallinto-oikeuteen  462  tapauksessa,  mikä oli 
17,3 prosenttia kaikista tapauksista. Näistä hal-
linto-oikeuden viime vuoden valituksista tai va-
lituslupapyynnöistä KHO ehti viime vuonna rat-
kaista alle kolmasosan (118 kpl eli 25,5%), jois-
ta KHO muutti päätöstä kahdessa asiassa ja pa-
lautti yhden asian. 

Tulostavoitteet
Oikeusministeriön  kanssa  käydyissä  tulosneu-
votteluissa  asetettiin  Hämeenlinnan  hallinto-
oikeuden  vuoden  2013  määrälliseksi  tavoit-
teeksi ratkaista 2800 asiaa, mitä ei saavutettu 
hallinto-oikeuden ratkaistessa 2674 asiaa.

Tavoitteena oli  saada yli  vuoden vireillä ollei-
den asioiden määrä enintään 150 asiaan. Tämä 
tavoite jäi saavuttamatta, sillä yli vuoden van-
hoja asioita oli vuoden vaihteessa vireillä 229 
asiaa (11,3 %).

Lisäksi tavoitteena oli saada asioiden keskimää-
räinen  käsittelyaika  alle  8,0  kuukauden.  Tätä 
tavoitetta ei täytetty,  sillä  vuonna 2013  kaik-
kien  asioiden  keskimääräinen  ratkaisuaika  oli 
8,2 kuukautta.

Toiminnan tunnuslukuja
Vuonna  2013  Hämeenlinnan  hallinto-oikeus 
ratkaisi 2674 asiaa. Hallinto-oikeudella oli käy-
tössään laskennallisesti 51,4 henkilötyövuotta. 
Hallinto-oikeuden  tuottavuus  oli  kertomus-
vuonna  52  asiaa  henkilötyövuotta  kohden. 
Tuottavuus laski vähän edellisestä vuodesta.

Hallinto-oikeuden päätös  palkka-  ja  toiminta-
menot  huomioon  ottaen  maksoi  kertomus-
vuonna keskimäärin 1525 euroa asiaa kohden.

Vuonna 2013  hallinto-oikeus  antoi  1002 lain-
voimaisuustodistusta, mikä on 112 edellisvuot-
ta vähemmän (11,2 %).

Vuoden 2013 talouden tunnusluvut ja tulokset 
tavoitteineen  on  koottu  liitteenä  (5)  olevaan 
taulukkoon.  Mukana  ovat  myös  vertailuluvut 
edelliseltä vuodelta.
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Esimerkkejä 
vuoden 2013
ratkaisuista

Kuntien välinen korvaus-
vastuu vammaisen
palveluasumisesta

Kunnan sosiaalilautakunta oli  myöntänyt vam-
maiselle henkilölle  jo vuosia  vammaispalvelu-
lain  mukaisen  palveluasumisen  omaan  kotiin
korvaamalla henkilökohtaisen  avustajan  palk-
kauskustannuksia  viikoittain  sadalla  avustajan
työtunnilla.  Henkilöllä oli  ollut kolme henkilö-
kohtaista avustajaa ja vammaispalvelulain mu-
kaiset kuljetuspalvelut. Henkilö tarvitsi avusta-
jaa kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan.

Henkilö muutti  toiseen kuntaan sieltä hankki-
maansa  omaan  asuntoon.  Molemmat  kunnat
toimivat  yhteistyössä muuton järjestelyissä  ja
ensimmäinen  kunta  mm.  maksoi  asunnon
muutostyöt. 

Uuden  kunnan  perusturvalautakunta  järjesti
henkilölle  palveluasumisen  kotiin  korvaamalla
hänelle viikoittaiset 112 henkilökohtaisen avus-
tajan tuntia siten, että hänellä on edelleen kol-
me eriaikaista henkilökohtaista avustajaa, jotta
hän voi asua omassa asunnossaan. Kuntien vä-
lillä ei ollut erimielisyyttä henkilön vammaisuu-
den tasosta ja avun tarpeesta.

Uuden  kunnan  perusturvalautakunta  vaati,
että vanhan kotikunnan on korvattava palvelu-
asumisesta aiheutuneet henkilökohtaisen avus-
tajan palkkakustannukset.

Hallinto-oikeus hylkäsi hakemuksen.

Kyseinen  vammainen  henkilö  muutti  toiseen
kuntaan  itsenäisesti  ja  asettui  asumaan  sitä
varten  hankkimaansa  omistusasuntoon  eikä

muutto perustunut  sosiaalipalvelun tai  hoito-
paikan tarpeeseen.

Koska  kyseessä  oli  henkilön  tavanomainen
muutto paikkakunnalta toiselle ei ollut merki-
tystä sillä,  että henkilö tarvitsi  kotona asues-
saan runsaasti  toisen henkilön apua päivittäi-
sistä toiminnoistaan selviytyäkseen.

Jatkovalitus  tai  valituslupahakemus  vireillä
KHO:ssa.

Tappiollisen loma-asun-
non vuokraustoiminnan
menojen vähennysoikeus

Lapin  hiihtokeskuksessa  sijaitseva  lomahuo-
neisto oli ollut majoituspalveluita tarjoavan yh-
tiön  vuokrattavana  vuokrasopimuksella  koko
vuoden ajan. Vuokrasopimuksen mukaan huo-
neistoa ei saanut käyttää omassa käytössä eikä
se kyseisenä vuonna ollut esitetyn selvityksen
mukaan ollutkaan valittajan tai  hänen lähipii-
rinsä käytössä.

Huoneistosta  oli  tullut  vuokraustoiminnasta
tappiota yli 6 000 euroa. Verottaja ei laskenut
saatua vuokratuloa tuloksi ja  huoneistosta koi-
tuneista  menoista on  hyväksytty  vähennettä-
väksi ainoastaan tuloa vastaava määrä. 

Verotuksen oikaisulautakunta piti vähennyskel-
poisina kuluja vain siltä ajalta, jonka huoneisto
oli  edelleen vuokrattuna. Verotuksessa hyväk-
syttyjä  vuokratulon  määräisiä  kuluja  pidettiin
siten riittävänä vähennyksenä.

Hallinto-oikeus totesi, että vaikka vuokraustoi-
minta on ollut verovuonna tappiollista, ei voitu
todeta valittajan erityisesti pyrkineen vapautu-
maan verosta. Jos omaisuus on hankittu tulon-
hankkimistarkoituksessa,  on  tulon  hankkimi-
sesta johtuvat kulut oikeus vähentää verotuk-
sessa,  vaikka hankittu omaisuus  ei  olisi  vero-
vuonna tuottanut tuloa. 

Hallinto-oikeus ratkaisi asian äänin 2 – 1. 
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Hallinto-oikeuden vähemmistöön jääneen jäse-
nen mukaan lomahuoneiston vuokratuoton pe-
rusteella  on  ilmeistä,  että  sitä  ei  ollut  saatu
vuokrattua  läheskään  koko  vuoden  ajaksi  ja
vastikekulut ovat olleet vuokraamisesta saatua
tuottoa huomattavasti suuremmat. 

Hallinto-oikeuden vähemmistöön jäänyt  jäsen
katsoi, ettei tulon hankkimista suurempia kulu-
ja ollut oikeutta vähentää mm. siksi, että Lapis-
sa  sijaitsevan  lomaosakkeen  vuokraaminen
niin, että siitä muodostuu tuloa vuokratuoton
muodossa  edellyttäisi  tässä  tapauksessa  niin
pitkää vuosittaista vuokrausaikaa, ettei sen to-
teutuminen ole lomasesongit huomioon ottaen
todennäköistä. Huoneistoa ei sen vuoksi voida
katsoa hankitun aidosti vuokratulonhankkimis-
tarkoituksessa.

Jatkovalitus  tai  valituslupahakemus  vireillä
KHO:ssa.

Kunnan velvollisuus jär-
jestää lasten päivähoitoa

Lapsen äiti oli hakenut lapselleen vuorohoitoa
juhlapyhiä edeltävinä päivinä kello 18-20 mo-
lempien vanhempien  työstä  johtuen.  Kunnan
sosiaalilautakunnan hyväksymien periaatteiden
mukaan mm. vuorohoidon järjestämisen rajana
voitiin  pitää  neljää  perhettä.  Vuorohoitoa  ei
kunnassa järjestetty tiettyinä juhlapyhinä ja nii-
tä edeltävinä päivinä kello 18 jälkeen.

Lasten päivähoito on lain mukaan pyrittävä jär-
jestämään mm. siten, että se tarjoaa  jatkuvan
hoidon sinä vuorokauden aikana, jona sitä tar-
vitaan. Vaikka lain mukaan lasten vanhempien
kaikkien  toiveiden  huomioiminen päivähoitoa
järjestettäessä ei ole välttämätöntä, velvoittaa
päivähoidon  järjestämisvastuu  kuntaa  otta-
maan  päivähoitoa   järjestettäessä  huomioon
vanhempien  työstä  johtuvat  erityispiirteet.
Hoitotarpeen  vähäisyys  ei  ole  lain  mukainen
peruste jättää hoito järjestämättä, jos hoito on
järjestettävissä ja siihen on tarvetta.

Hallinto-oikeus katsoi, että kunta ei ollut järjes-
tänyt lasten päivähoitoa lain edellyttämällä ta-

valla siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuo-
doin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää.
Asiassa ei ollut ratkaisevaa merkitystä sillä, että
kyseistä  vuorohoidon  tarvetta  ei  ollut  muilla
perheillä esiintynyt. 

Hallinto-oikeus  kumosi  sosiaalilautakunnan
päätöksen,  jolla  äidin hakemus  oli  hylätty,  ja
palautti  asian lautakunnalle uudelleen käsitel-
täväksi.

Päätös on lainvoimainen.

Ulkosaunan vapauttami-
sesta vesihuoltoon liitty-
misestä oli tehtävä päätös

Valittaja  haki  erillisen  ulkosaunarakennuksen
vapauttamista kunnan vesihuoltolaitoksen vie-
märiverkostoon  liittämisestä.  Kiinteistöllä  si-
jaitseva  asuinrakennus  oli  jo  aiemmin  liitetty
vesihuoltolaitoksen  vesijohto-  ja  viemäriver-
kostoihin.

Kunnan  rakennus-  ja  ympäristölautakunta  oli
jättänyt  vesihuoltoon liittymistä  koskevan  va-
pautushakemuksen käsittelemättä, koska kiin-
teistö oli jo liitetty vesihuoltolaitoksen verkos-
toihin.

Hallinto-oikeus katsoi, että kun liittämisvelvolli-
suuden tavoitteena on mm. varmistaa riittävän
ja moitteettoman talousveden saanti sekä asu-
misjätevesien  asianmukainen  viemäröinti,  ei
liittämisvelvollisuutta voi  arvioida yksinomaan
kiinteistöyksiköittäin, vaan kiinteistöllä sijaitse-
vien eri rakennusten osuus kiinteistön puhtaan
veden  kulutuksessa  sekä  jätevesien  syntymi-
sessä ja käsittelyssä tulee huomioida. 

Koska rakennus- ja ympäristölautakunta ei ol-
lut  antanut  asiaratkaisua  siihen,  voidaanko
kiinteistön  ulkosaunarakennus  vapauttaa  vel-
vollisuudesta liittyä kunnan vesihuoltoona, hal-
linto-oikeus kumosi lautakunnan päätöksen ja
palautti  asian lautakunnalle uudelleen käsitel-
täväksi.

Päätös on lainvoimainen.
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Esimerkkejä 
vuoden 2013
ratkaisuista

Kuntien välinen korvaus-
vastuu vammaisen
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Kunnan sosiaalilautakunta oli  myöntänyt vam-
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lain  mukaisen  palveluasumisen  omaan  kotiin
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Uuden  kunnan  perusturvalautakunta  järjesti
henkilölle  palveluasumisen  kotiin  korvaamalla
hänelle viikoittaiset 112 henkilökohtaisen avus-
tajan tuntia siten, että hänellä on edelleen kol-
me eriaikaista henkilökohtaista avustajaa, jotta
hän voi asua omassa asunnossaan. Kuntien vä-
lillä ei ollut erimielisyyttä henkilön vammaisuu-
den tasosta ja avun tarpeesta.

Uuden  kunnan  perusturvalautakunta  vaati,
että vanhan kotikunnan on korvattava palvelu-
asumisesta aiheutuneet henkilökohtaisen avus-
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muutto perustunut  sosiaalipalvelun tai  hoito-
paikan tarpeeseen.

Koska  kyseessä  oli  henkilön  tavanomainen
muutto paikkakunnalta toiselle ei ollut merki-
tystä sillä,  että henkilö tarvitsi  kotona asues-
saan runsaasti  toisen henkilön apua päivittäi-
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Jatkovalitus  tai  valituslupahakemus  vireillä
KHO:ssa.

Tappiollisen loma-asun-
non vuokraustoiminnan
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neistoa ei saanut käyttää omassa käytössä eikä
se kyseisenä vuonna ollut esitetyn selvityksen
mukaan ollutkaan valittajan tai  hänen lähipii-
rinsä käytössä.

Huoneistosta  oli  tullut  vuokraustoiminnasta
tappiota yli 6 000 euroa. Verottaja ei laskenut
saatua vuokratuloa tuloksi ja  huoneistosta koi-
tuneista  menoista on  hyväksytty  vähennettä-
väksi ainoastaan tuloa vastaava määrä. 

Verotuksen oikaisulautakunta piti vähennyskel-
poisina kuluja vain siltä ajalta, jonka huoneisto
oli  edelleen vuokrattuna. Verotuksessa hyväk-
syttyjä  vuokratulon  määräisiä  kuluja  pidettiin
siten riittävänä vähennyksenä.

Hallinto-oikeus totesi, että vaikka vuokraustoi-
minta on ollut verovuonna tappiollista, ei voitu
todeta valittajan erityisesti pyrkineen vapautu-
maan verosta. Jos omaisuus on hankittu tulon-
hankkimistarkoituksessa,  on  tulon  hankkimi-
sesta johtuvat kulut oikeus vähentää verotuk-
sessa,  vaikka hankittu omaisuus  ei  olisi  vero-
vuonna tuottanut tuloa. 

Hallinto-oikeus ratkaisi asian äänin 2 – 1. 
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kaikkien  toiveiden  huomioiminen päivähoitoa
järjestettäessä ei ole välttämätöntä, velvoittaa
päivähoidon  järjestämisvastuu  kuntaa  otta-
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Henkilökunta
Henkilökunta
Hämeenlinnan  hallinto-oikeudessa  oli  kerto-
musvuonna  jäseninä  hallinto-oikeuden  ylituo-
mari ja 22 hallinto-oikeustuomaria. Lainkäyttö-
asioiden valmistelu- ja esittelytehtävissä toimi
12 hallinto-oikeussihteeriä ja kaksi notaaria.

Lisäksi  hallinto-oikeuden  toimistossa  työsken-
teli  hallintopäällikkö,  informaatikko,  kirjaaja,
henkilöstö-,  kirjaamo-  ja  taloussihteeri  sekä
seitsemän lainkäyttösihteeriä.

Eräissä  sosiaali-  ja  terveydenhuoltoasioissa
asian  käsittelyyn  osallistuu  hallinto-oikeuden
varsinaiseen henkilökuntaan kuuluvien lainop-
pineiden  jäsenten  ja  esittelijän  lisäksi  valtio-
neuvoston määräämä asiantuntijajäsen. Vuon-
na 2013 valittiin uudet sivutoimiset asiantunti-
jajäsenet, joiden nelivuotinen toimikausi  alkoi
1.11.2013.

Hallinto-oikeuden henkilökuntaluettelo vuoden
2013 lopussa  on liitteenä (6). Luettelossa ovat
mukana myös asiantuntijajäsenet.

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

Asia  ratkaistaan  jaoston  istunnossa,  joka  on
päätösvaltainen kolmen jäsenen kokoonpanos-
sa. Eräissä asiaryhmissä, jos ratkaistava asia on
oikeudellisesti  selkeä,  asia  voidaan  ratkaista
myös  yhden  tai  kahden  tuomarin  kokoonpa-
nossa.    Joissain tapauksissa on myös tarpeen
käsitellä  asia  tavanomaista  laajemmassa  ko-
koonpanossa. 

Nimitykset ja erot
Vuonna 2013 hallinto-oikeuden ylituomari  ni-
mitti  hallinto-oikeuteen hallinto-oikeussihtee-
rin T8 virkaan Anneli Auran.

Hämeenlinnan  hallinto-oikeudessa  oli  vuoden
2013 aikana täytettynä kaksi lyhyttä määräai-
kaista tuomarinvirkaa:  yliopettaja Jouni  Ranta
kuusi kuukautta ja vankilan johtaja Samuli Lau-
lumaa neljä kuukautta virkamiesvaihdossa. 

Kesällä 2013 Noora Ahonen suoritti korkeakou-
luopintoihinsa kuuluvan harjoittelun ja Susan-
nan  Laine  ammattikorkeakouluopintoihinsa
kuuluvan harjoittelun hallinto-oikeudessa. 

Kunniamerkkejä
Vuonna  2013  myönnettiin  hallinto-oikeustuo-
mari Riitta Jokioiselle Suomen Leijonan I luokan
ritarimerkki  ja  toimistosihteeri Marja Iivoselle
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali. 

Valtion XXX virka-ansiomerkit myönnettiin hal-
linto-oikeustuomareille  Maija-Liisa  Marttila  ja
Sari Välke.

Toimintaa

Lausuntoja
Vuonna  2012  Hämeenlinnan  hallinto-oikeus
antoi  kaksitoista  lainvalmisteluun  ja  muuhun
viranomaistoimintaan liittyvää lausuntoa. 

Työryhmiä
Oikeusministeriön  nimittämissä  hallinnonalan
kehittämisryhmissä  ylituomari Heikki  Jukarai-
nen toimi  puheenjohtajana  hallintotuomiois-
tuinten  tuomareiden  täydennyskoulutuksen
ohjausryhmässä. 

Hallinto-oikeustuomari Aarne Reiman osallistui
Verovalitusasioiden  muutoksenhakuprosessin
sujuvuutta tarkasteleva työryhmän toimintaan.

Hallinto-oikeustuomari Vesa Sirkesalo osallistui
Kokonaisarkkitehtuurityöryhmän toimintaan ja
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hallinto-oikeustuomari Elina Tanskanen Hallin-
to- ja erityistuomioistuinten asianhallintajärjes-
telmien  ja  raportoinnin  kehittämistyöryhmän
toimintaan. 

Hallinto-oikeustuomari Tiina Hyvärinen osallis-
tui  Oikeusavun  sähköisen  asioinnin  järjestel-
män (ROMEO) kehittämistyöryhmään.

Tuomioistuinlaitoksen/KHO:n  ja  oikeushallin-
non  tietotekniikkakeskuksen  välisten  palvelu-
sopimusten/hallinto-  ja  erityistuomioistuimet
-seurantaryhmään osallistui hallinto-oikeustuo-
mari Johanna Virmavirta.

Ylituomari Heikki Jukarainen toimi  opiskelijoi-
den  oikeusturvalautakunnan  puheenjohtajana
ja hallinto-oikeustuomari Ulla-Maarit Heljasvuo
varapuheenjohtajana.

Valtiovarainministeriön  asettaman  virkamies-
lautakunnan puheenjohtajana toimi ylituomari
Heikki Jukarainen ja lisäksi lautakunnan toimin-
taan osallistuivat Ulla-Maarit Heljasvuo varajä-
senenä sekä Jussi-Pekka Lajunen, Elina Ranz ja
Anna Mähönen esittelijöinä.

Poimintoja koulutuksista
ja tilaisuuksista muualla
Vuonna 2013 osallistuttiin videoneuvottelulait-
teiden välityksellä koulutuksiin,  jotka koskivat
mm.  siirtohinnoittelua, lastensuojeluasioita, ti-
linpäätöksen tekoa ja UMA-liittymän käyttöä.

Yksi  hallinto-oikeustuomari  osallistui  Hämeen
ammattikorkeakoulun järjestämään JET-koulu-
tukseen.

Hallinto-oikeuden johtoryhmä osallistui hovi- ja
hallinto-oikeuksien  muutosjohtamiskoulutuk-
seen 11. - 12.2.2013.

Hallintotuomioistuinten  esittelijäkoulutukseen
7. -  8.3.2013 osallistui kaksi hallinto-oikeuden
esittelijää.

4.10.2013  pidetyille  Lakimiespäiville  osallistui
Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta 11 henkilöä.
Maa-aines-, melu- ja ympäristöasioiden koulu-
tukseen 14. - 15.11.2013 osallistui kolme lain-
käyttöhenkilöä.

Tietojärjestelmät

Hallinto-oikeuksissa otettiin kesällä 2013 käyt-
töön UMA-liittymä, jonka avulla maahanmuut-
tovirastoon  vireilletulleet  valitukset  siirtyvät
hallinto-oikeuksiin sähköisesti ja myös hallinto-
oikeudet voivat lähettää sähköisesti  lausunto-
pyyntöjä  ja  antamansa  päätökset  maahan-
muuttovirastoon. 

Syksyllä  2013  päivitettiin  käyttöön  tietokone-
ohjelmistojen uudemmat versiot  (Windows 7,
Lotus Notes 8.5, Open Office 3.3, Internet Exp-
lorer 9).

Virkistyspäivä  30.5.2013  suun-
tautui  Lounais-Hämeeseen.  Täs-
sä oppaan mukana Minkiön ka-
pearaidemuseossa.
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linpäätöksen tekoa ja UMA-liittymän käyttöä.

Yksi  hallinto-oikeustuomari  osallistui  Hämeen
ammattikorkeakoulun järjestämään JET-koulu-
tukseen.

Hallinto-oikeuden johtoryhmä osallistui hovi- ja
hallinto-oikeuksien  muutosjohtamiskoulutuk-
seen 11. - 12.2.2013.

Hallintotuomioistuinten  esittelijäkoulutukseen
7. -  8.3.2013 osallistui kaksi hallinto-oikeuden
esittelijää.

4.10.2013  pidetyille  Lakimiespäiville  osallistui
Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta 11 henkilöä.
Maa-aines-, melu- ja ympäristöasioiden koulu-
tukseen 14. - 15.11.2013 osallistui kolme lain-
käyttöhenkilöä.

Tietojärjestelmät

Hallinto-oikeuksissa otettiin kesällä 2013 käyt-
töön UMA-liittymä, jonka avulla maahanmuut-
tovirastoon  vireilletulleet  valitukset  siirtyvät
hallinto-oikeuksiin sähköisesti ja myös hallinto-
oikeudet voivat lähettää sähköisesti  lausunto-
pyyntöjä  ja  antamansa  päätökset  maahan-
muuttovirastoon. 

Syksyllä  2013  päivitettiin  käyttöön  tietokone-
ohjelmistojen uudemmat versiot  (Windows 7,
Lotus Notes 8.5, Open Office 3.3, Internet Exp-
lorer 9).

Virkistyspäivä  30.5.2013  suun-
tautui  Lounais-Hämeeseen.  Täs-
sä oppaan mukana Minkiön ka-
pearaidemuseossa.
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1. Työtilasto 2013

Vuoden 2013 aikana on poistettu 20 asiaa, jotka on vähennetty 31.12.2013 luvuista.

Vireillä
1.1.2013

Saapunut Ratkaistu Vireillä
31.12.2013

Muutos
+/-

Kaikki asiat yhteensä 1875 2837 2674 2018 143

Valtio-oikeus ja yleishallinto

Valtio-oikeus 26 33 21 38 12

Yleishallinto-oikeus 59 106 96 68 9

Opetus ja sivistystoimi 55 107 133 29 -26

Valtion virkamiehet 2 12 2 12 10

Työvoima-asiat 9 10 6 13 4

Turvallisuus, yleinen järjestys ja eräät luvat 57 55 71 41 -16

Asiaryhmä yhteensä 208 323 329 201 -7

Itsehallinto

Kunnallisasiat 99 139 114 124 25

Kirkollisasiat 92 10 8 93 1

Asiaryhmä yhteensä 191 149 122 217 26

Ulkomaalaisasiat yhteensä 135 229 174 188 53

Rakentaminen

Maankäyttö- ja rakennusasiat 221 185 260 174 -59

Tieasiat 7 9 8 8 1

Kiinteistöasiat 4 8 8 4 0

Asiaryhmä yhteensä 232 202 260 174 -58

        Jatkuu seuraavalla sivulla
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      Jatkoa edelliseltä sivulta

Vireillä
1.1.2013

Saapunut Ratkaistu Vireillä
31.12.2013

Muutos
+/-

Ympäristö

Ympäristönsuojelu 16 40 18 38 22

Vesitalous 13 23 24 12 -1

Luonnonsuojelu 31 37 38 28 -3

Ulkoilu ja leirintä - - - - -

Asuntotuotanto ja asuntoasiat - 1 - 1 1

Asiaryhmä yhteensä 60 101 80 79 19

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Sosiaaliasiat 469 752 654 561 92

Terveydenhuolto ja sairaanhoito 39 349 335 51 12

Lääkeasiat ja apteekkilaitos 8 2 7 3 -5

Asiaryhmä yhteensä 516 1103 996 615 99

Taloudellinen toiminta

Oikeushenkilöt ja teollisoikeudet 8 19 14 13 5

Elinkeinoasiat 31 32 40 23 -8

Maa- ja metsätalous 3 2 4 1 -2

EU:n rakennerahastojen tukitoimet - - - - -

Liikenne ja viestintä 291 359 420 229 -62

Asiaryhmä yhteensä 333 412 478 266 -67

Verot

Tulo- ja varallisuusvero 150 244 165 229 79

Ajoneuvoja koskevat verot ja maksut 14 25 12 23 9

Valmisteverot ja tulliasiat yhteensä 1 - 1 0 -1

Muut verot ja verotusmenettely 33 41 48 25 -8

Asiaryhmä yhteensä 198 310 226 277 79

Muut asiat yhteensä 2 8 9 1 -
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2. Käsittelyajat 2013

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 329 7,9 63 77 73 58 40 18

Itsehallinto 122 11,1 31 9 8 12 41 21

Ulkomaalaisasiat 174 8,8 27 19 21 73 33 1

Rakentaminen 260 11,3 17 16 29 83 99 16

Ympäristö 80 9,8 15 6 5 28 25 1

Sos.- ja terveydenhuolto 996 6,4 389 135 198 146 63 65

Taloudellinen toim. 478 8,1 103 96 93 76 90 20

Verot 226 10,5 60 15 16 33 58 44

Muut 9 2,1 8 - - - 1 -

Yhteensä 2674 8,2 713 373 443 509 450 186

%-osuus kaikista 26,7% 13,9% 16,6% 19,0% 16,8% 7,0%

3. Ratkaisujen lopputulokset 2013

Pääasiaryhmä Ratkaistu Ei muu-
tosta

Muutettu Palautettu Hakemus
hyväksytty

Hakemus
hylätty

Siirretty Ei tutk. tai
rauennut

Valtio-oikeus 329 64,1% 11,6% 3,3% 0,6% 0,3% 0,6% 19,5%

Itsehallinto 122 53,3% 9,0% 0,8% 0,8% 0,8% - 35,2%

Ulkomaalaisasiat 174 63,8% 11,5% 10,9% - - 4,0% 9,8%

Rakentaminen 260 56,2% 23,5% 1,2% - 1,5% - 17,7%

Ympäristö 80 52,5% 25,0% 13,8% - - - 8,8%

Sos. ja terv.huolto 996 38,5% 17,7% 0,4% 32,7% 2,6% 0,6% 7,5%

Taloud. toiminta 478 80,3% 7,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 10,9%

Verot 226 54,9% 22,6% 2,2% - - 15,0% 5,3%

Muut asiat 9 - - - - - - 100,0%

Yhteensä 100,0% 54,8% 15,4% 2,1% 12,4% 1,3% 1,9% 12,2%

2674 1466 412 56 331 34 50 325
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4. KHO:n ratkaisujen lopputulokset 2013

Pääasiaryhmä Ratkaistu Ei muutosta Lopputulosta ei
muuteta

Muutettu Valituslupa-
hakemus 

hylätty

Palau-
tettu

Muut
ratkai-

sut

Valtio-oikeus 57 42,1% 28,1% 1,8% 22,8% - 5,3%

Itsehallinto 31 74,2% 3,2% 9.7% - - 12,9%

Ulkomaalaisasiat 57 - - 3,5% 82,5% 5,3% 8,8%

Rakentaminen 104 26,0% 24,0% 6,7% 40,4% 1,9% 1,0%

Ympäristö 35 31,4% 20,0% 31,4% - - 17,1%

Sos. ja terv.huolto 146 48,6% 13,7% 6,2% 24,0% 0,7% 6,8%

Taloud. toiminta 38 50,0% 10,5% 10,5% 7,9% - 21,1%

Verot 74 4,1% 2,7% 5,4% 67,6% 10,8% 9,5%

Muut asiat 3 66.7 % 33,3% - - - -

Yhteensä 100,0% 33,0% 13,9% 7,5% 34,9% 2,6% 8,1%

545 180 76 41 190 14 44

5. Talous, tulostavoitteet ja tulokset

Vuosi 2012 Vuosi 2013

Toimintamenot (¤) 4 008 676 4 078 262

Henkilöstön määrä (htv)* 49,6 51,4

Ratkaistut Tulos
Tavoite

2 784
2 800

2 674
2 800

Taloudellisuus (¤/ratkaisu) Tulos
Tavoite

1 439
1 397

1 525
1 454

Tuottavuus (ratkaisu/htv) Tulos
Tavoite

56,1
56,0

52
56

Keskimääräinen käsittelyaika Tulos
Tavoite

 7,9 kk
7,5 kk

8,2 kk
7,3 kk

Yli vuoden vireilläolleiden määrä
vuoden lopussa

Tulos
Tavoite

158
150

229
140

Suulliset ja katselmukset
(ratkaistujen asioiden määrä)

Tulos
Tavoite

86
50

73
70

* henkilötyövuosiin lasketaan myös aika, jonka henkilö on poissa työstä esim. sairauden tai loman takia.
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6. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden henkilökunta 31.12.2013
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 (vv.)
Reima Nieminen Marjo Koivu
Kari Tornikoski Elina Tanskanen
Riitta Jokioinen Tiina Hyvärinen
Reijo Kostamo Virpi Juujärvi (ma.)
Ann-Mari Pitkäranta (vv.) Jussi-Pekka Lajunen (ma.)
Vesa Sirkesalo Paula Pihlava (ma.)
Sari Välke (vv.) Tuomas Salo (ma.)
Marja Tuominen Johanna Virmavirta (ma.)

Esittelijät Antti Aaltonen Emilia Heikkilä (ma.)(vv.)
Vuokko Alitalo Henri Matinolli (ma.)
Elina Ranz (vv.) Reetta Peltonen (ma.)
Pasi Vikman Maria Piilma (ma.)
Anneli Aura Taru Torkkola (ma.)
Ville Härmä Marja Ylinen
Erno Anttila (ma.) Arja Kokko (ma.)(vv)
Anna Halonen (ma.) Pihla Pelkiö (ma.)
Anna Heikkilä (ma.)

Toimisto Martti Oksanen, hallintopäällikkö Tuula Tavisalo, lainkäyttösihteeri
Sirpa Piekkari, informaatikko Kaisa Toivanen, lainkäyttösihteeri
Marjo Salonen, kirjaaja Elina Kurronen, taloussihteeri (ma.)
Outi Rättyä, henkilöstösihteeri Petri Haukka, lainkäyttösihteeri (ma.)
Sirpa Laakso, kirjaamosihteeri Esti Kangasvuori, lainkäyttösihteeri (ma.)
Marja Iivonen, lainkäyttösihteeri Henna Nevalainen, lainkäyttösihteeri (ma.)
Pirjo Karevaara, lainkäyttösihteeri (vv.) Mari Paananen, lainkäyttösihteeri (ma.)(vv.)
Kirsi Koukku, lainkäyttösihteeri (vv.)

Valtioneuvoston määräämät sivutoimiset asiantuntijajäsenet
Asiantuntijajäsenet Varajäsenet

Lastensuojeluasiat Päivi Ahvenus Pia Lahtinen
Satu Jokinen Marjo Laukkanen
Taina Niiranen Pirjo Nenonen
Marika Paasikoski-Junninen Sirkka Rousu
Leena Särkelä Jaakko Salovaara

Sini Salvisto
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 

Adoptioasiat Anne Hujala Päivi Ahvenus
Milja Markkanen Raija Koskinen



14

6. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden henkilökunta 31.12.2013
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 (vv.)
Reima Nieminen Marjo Koivu
Kari Tornikoski Elina Tanskanen
Riitta Jokioinen Tiina Hyvärinen
Reijo Kostamo Virpi Juujärvi (ma.)
Ann-Mari Pitkäranta (vv.) Jussi-Pekka Lajunen (ma.)
Vesa Sirkesalo Paula Pihlava (ma.)
Sari Välke (vv.) Tuomas Salo (ma.)
Marja Tuominen Johanna Virmavirta (ma.)

Esittelijät Antti Aaltonen Emilia Heikkilä (ma.)(vv.)
Vuokko Alitalo Henri Matinolli (ma.)
Elina Ranz (vv.) Reetta Peltonen (ma.)
Pasi Vikman Maria Piilma (ma.)
Anneli Aura Taru Torkkola (ma.)
Ville Härmä Marja Ylinen
Erno Anttila (ma.) Arja Kokko (ma.)(vv)
Anna Halonen (ma.) Pihla Pelkiö (ma.)
Anna Heikkilä (ma.)

Toimisto Martti Oksanen, hallintopäällikkö Tuula Tavisalo, lainkäyttösihteeri
Sirpa Piekkari, informaatikko Kaisa Toivanen, lainkäyttösihteeri
Marjo Salonen, kirjaaja Elina Kurronen, taloussihteeri (ma.)
Outi Rättyä, henkilöstösihteeri Petri Haukka, lainkäyttösihteeri (ma.)
Sirpa Laakso, kirjaamosihteeri Esti Kangasvuori, lainkäyttösihteeri (ma.)
Marja Iivonen, lainkäyttösihteeri Henna Nevalainen, lainkäyttösihteeri (ma.)
Pirjo Karevaara, lainkäyttösihteeri (vv.) Mari Paananen, lainkäyttösihteeri (ma.)(vv.)
Kirsi Koukku, lainkäyttösihteeri (vv.)

Valtioneuvoston määräämät sivutoimiset asiantuntijajäsenet
Asiantuntijajäsenet Varajäsenet

Lastensuojeluasiat Päivi Ahvenus Pia Lahtinen
Satu Jokinen Marjo Laukkanen
Taina Niiranen Pirjo Nenonen
Marika Paasikoski-Junninen Sirkka Rousu
Leena Särkelä Jaakko Salovaara

Sini Salvisto
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 

Adoptioasiat Anne Hujala Päivi Ahvenus
Milja Markkanen Raija Koskinen



Hämeenlinna 2014

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS

Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna

Puhelinvaihde: 029 56 42200 

Kirjaamo, asiakaspalvelu: 029 56 42210
Telekopio: 029 56 42269

Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kotisivu: www.oikeus.fi/hao/hameenlinna


