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Hämeenlinnan hallinto-oikeuden vuosi 2015 on ollut työntäyteinen. Hallinto-oikeuden tuo-
miopiiriin kuuluvat Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat, 
joissa on lähes 1,2 miljoonaa asukasta. Laajasta tuomiopiiristä hallinto-oikeuden käsiteltäväk-
si saapui yhteensä 3326 asiaa, mikä oli lähes kaksisataa asiaa edellisvuotta enemmän. 

Suurin asiaryhmä oli sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät asiat, jotka muodostivat 36 pro-
senttia kaikista asioista. Seuraavaksi suurin ryhmä oli taloudellista toimintaa koskevat asiat, 
joita oli 16 prosenttia kaikista saapuneista asioista. Edelliseen vuoteen nähden eniten lisään-
tyivät ympäristöasiat, rakentamista koskevat asiat ja ulkomaalaisasiat. Hallinto-oikeus ratkaisi 
3 168 asiaa, mikä oli lähes sata asiaa edellisvuotta enemmän. Työsarkaa silti riittää. Vuoden 
lopussa oli vireillä 2219 asiaa.

Hallinto-oikeus on vuonna 2015 elänyt monella tapaa murroskautta. Vuonna 2014 toteutettuja 
rakenneuudistuksia, joiden myötä hallinto-oikeuteen siirtyi asioita ja henkilöstöä sekä silloi-
sesta maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta että Kouvolan hallinto-oikeudesta, on va-
kiinnutettu ja työkulttuureita yhteen sovitettu. 

Vuotta 2015 leimasi myös voimavaroja vaatinut oikeustalon remontti, joka saatiin onnistunees-
ti päätökseen syksyllä. Tämä mahdollisti koko hallinto-oikeuden henkilöstön siirtymisen työs-
kentelemään oikeustaloon samoihin tiloihin ja yhden jaoston käytössä olleesta väistötilasta 
voitiin luopua. Toimiminen samoissa tiloissa helpottaa ja tehostaa työskentelyä.

Vuoden 2015 aikana hallinto-oikeuden henkilöstöä on eläköitynyt tavanomaista enemmän ja 
vastaavasti taloon on tullut uutta henkilöstöä. Hallinto-oikeuden ylituomari Heikki Jukaraisen 
siirtyessä eläkkeelle järjestettiin toukokuussa hallintolainkäyttöasioita koskeva juhlaseminaa-
ri, johon osallistui laajasti myös hallinto-oikeuksien ulkopuolisia. 

Kesäkuun alusta alkaen allekirjoittanut on hoitanut ylituomarin virkaa. Uutena ylituomarina pi-
dän tärkeänä edeltäjäni tapaan jatkaa hallinto-oikeuden kehittämistä siten, että hallinto-oikeu-
den ensi asteen tuomioistuimena antamat päätökset ovat mahdollisimman oikeusvarmoja. 

Erittäin tärkeää on saada myös käsittelyaikoja lyhennettyä. Viime vuonna tapahtuikin kehitys-
tä hyvään suuntaan keskimääräisen käsittelyajan laskiessa edellisen vuoden 8,2 kuukaudesta 
8 kuukauteen. Tavoitteena on jatkossa saada käsittelyajat entisestään lyhenemään. Hallin-
to-oikeudessa on panostettu myös sisäiseen koulutukseen, yhtenäisten hyvien työtapojen 
kehittämiseen ja hyvään työilmapiiriin. 

Hallinto-oikeuden henkilöstö on osallistunut myös oikeuslaitoksen ja hallintolainkäytön laa-
jempaan kehittämiseen oikeusministeriön työryhmissä ja kehittämishankkeissa. Niin ikään on 
osallistuttu kansainväliseen toimintaan ja hallinto-oikeudessa on vieraillut myös eurooppalai-
sia vaihtotuomareita. 

Kaiken kaikkiaan vuonna 2015 on ponnisteltu epätavallisissa oloissa, mutta päästy mäen pääl-
le ja tasaisempaa on näkyvissä. Kiitän koko henkilökuntaa yhteisestä matkasta. Tästä on hyvä 
jatkaa tärkeässä työssämme oikeusturvan antajina hallintolainkäyttöasioissa, meidän kaik-
kien elämää varsin lähellä olevissa asioissa. 

Ann-Mari Pitkäranta

Hallinto-oikeuden ylituomari
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1. jaosto

Hallinto-oikeuden 1. jaostolla oli toimintavuonna 2015 keskimäärin seitsemän tuomaria, neljä hallinto-oikeussihteeriä ja kaksi lain-
käyttösihteeriä.

Jaostolla käsiteltiin pääasiassa veroasioita ja elinkeinoasioita. Oman erityisen ryhmänsä muodostivat maaseutuelinkeinoasiat, 
jotka siirtyivät maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan lakkauttamisen myötä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden käsiteltäväksi 
syyskuussa 2014. Uusiin asioihin perehtyminen ja siirtyneen henkilöstön sopeutuminen uuteen ympäristöön sujui suuremmitta vai-
keuksitta. Vuoden aikana saatiin ratkaistua lähes kaikki maaseutuelinkeinojen valituslautakunnasta siirtyneet asiat. Maaseutue-
linkeinoasioissa tuomiopiirinä on koko maa, mistä johtuen näissä asioissa annettiin myös useita ruotsinkielisiä päätöksiä. Muissa 
elinkeinoasioissa tyypillisiä asioita olivat muun muassa linjaliikenteen kilpailulle vapauttamisesta aiheutuneet valitukset ja erilais-
ten elinkeinolupien myöntämiseen taikka peruuttamiseen liittyvät valitusasiat. 

Suurin osa jaostolla ratkaistuista asioista koski kuitenkin verotusta. Oikeuskäytännön kannalta merkittäviä veropäätöksiä jul-
kaistiin Finlex-tietokannassa kuusi kappaletta. Periaatteellisesti merkittävä ratkaisu koski lohkomattomien rantatonttien kohtelua 
sukupolvenvaihdosluovutuksessa. Hallinto-oikeus katsoi, että vaikka rakennusoikeutta omaavat ranta-asemakaavaan merkityt 
rantatontit oli arvioitu muuta maa- ja metsätalousmaata arvokkaammaksi omaisuudeksi, niiden ei silti voitu todeta muuttuneen 
metsätalouden harjoittamiseen kuulumattomaksi omaisuudeksi. Kyse oli siten maa- ja metsätaloustoimintaan kuuluvasta kiinteäs-
tä omaisuudesta, jonka luovutuksesta saatu voitto oli tuloverolain 48 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla verovapaata tuloa (Hml hao 
23.10.2015, 15/0595/1).

Toinen julkaistu ratkaisu koski sitä kysymystä, oliko kunta menetellyt oikein pidättäessään oikeudenkäyntikulukorvauksen sisäl-
tämästä palkkiovaatimuksen osuudesta ennakonpidätyksen. Hallinto-oikeuden perustelujen mukaan kysymyksessä oleva 2 500 
euron korvaus perustui siihen, että A oli hoitanut omaa asiaansa itseään koskevassa oikeudenkäynnissä, josta vastapuoli vel-
voitettiin maksamaan hänelle korvausta. Näin ollen kysymys oli oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:ssä mainitusta korvauksesta, 
jota on suoritettu oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä korvauksesta. 
Korvaus oli tuloverolain 78 §:ssä tarkoitettuun vahingonkorvaukseen verrattava verovapaa korvaus, josta ei ollut toimitettava en-
nakonpidätystä (Hml hao 29.4.2015, 15/0236/1). 

Hallinto-oikeustuomari Jukka Anttila osallistui kansainvälisen maaseutuoikeuden seuran (CEDR) kongressiin Saksan Potsda-
missa 9. - 12.9.2015 ja piti siellä esitelmän aiheesta ”Protected designations of origin for agricultural products in the European 
Union”. Hallinto-oikeustuomari Juhana Niemi puolestaan osallistui George Mason University School of Law´n järjestämään kou-
lutusohjelmaan Economics Institute for Judges Arlingtonissa, Virginiassa 20. - .25.9.2015 sekä eurooppalaisten hallintotuoma-
rien yhdistyksen verotyöryhmän (AEAJ:n/VEV:n) kokoukseen Kreikan Tessalonikissa 8. - 9.10.2015. Jaoston puheenjohtaja, hal-
linto-oikeustuomari Vesa Sirkesalo osallistui digitaalisen asianhallintajärjestelmä HAIPA:n esiselvitystyöryhmän toimintaan. 
Hallinto-oikeustuomari Johanna Virmavirta oli mukana hakemusasioita koskevien valitusprosessien sähköistä asiakirjaliikennettä 
Verohallinnon ja hallintotuomioistuinten välillä koskevassa pilottityöryhmässä (HAKA) sekä hallinto- ja erityistuomioistuinten ja 
oikeusrekisterikeskuksen välisten palvelusopimusten seurantaryhmässä.
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2. jaosto

Hallinto-oikeuden 2. jaostolla oli toimintavuonna 2015 keskimäärin kuusi tuomaria, kolme hallinto-oikeussihteeriä ja kaksi lainkäyt-
tösihteeriä.

Hallinto-oikeuden 2. jaostolla käsitellään kaikki tuomiopiirin maankäyttö- ja rakennusasiat sekä ne ympäristöasiat, joita ei ole kes-
kitetty Vaasan hallinto-oikeuteen. Jaostolla käsiteltiin vuonna 2015 myös Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen maakuntien lastensuo-
jeluasiat sekä mielenterveysasioita. Jaostolla on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että asiat tulevat käsitellyiksi ensi sijaisesti 
saapumisjärjestyksessä kuitenkin siten, että laissa kiireellisiksi säädetyt asiat, esimerkiksi asemakaavat ja lastensuojeluasiat on 
pyritty priorisoimaan. Jaostolla päästiinkin eläköitymisen ja virkavapauksien aiheuttamista pitkistä lomista ja ajoittaisista henki-
löstövajauksista huolimatta siihen tilanteeseen, ettei vuoden 2015 lopussa jaostolla ollut vireillä yhtään yli vuoden vireillä ollutta 
asiaa. 

Jaoston erityisenä haasteena on ollut kaavavalitusten määrän huomattava lisääntyminen. Kaavavalituksia tuli vireille vuonna 
2014 yhteensä 75 ja vuonna 2015 peräti 116. Erityisen työllistäviä ovat olleet koko kunnan alueelle laaditut yleiskaavat, joissa vali-
tusperusteita on paljon. Näistä ratkaisuista voidaan erityisesti mainita hallinto-oikeuden 23.10.2015 antama Jyväskylän kaupungin 
strategista yleiskaavaa koskeva ratkaisu nro 15/0430/2. Ratkaisussa tuli arvioitavaksi muun ohessa kaavan poikkeuksellisen esi-
tystavan lainmukaisuus. Kaava-alue oli kaavakartalla ruututekniikalla jaettu 250 m x 250 m suuruisiin maankäyttöruutuihin siten, 
että jokainen ruutu kuvasi alueen päämaankäyttöä. Kaava oli esitetty pääkartan ja kuuden maankäytön eri osa-alueita kuvaavan 
teemakartan avulla. Valittajien mielestä kaavan esitystapa ei täyttänyt perustuslain 20 §:n vaatimuksia varsinkaan viheralueiden 
osalta. Hallinto-oikeus totesi, ettei kaavaa esitystapansa vuoksi ole pidettävä lainvastaisena. Hallinto-oikeuden päätös ei ole lain-
voimainen. 

Vuonna 2015 vireille tuli myös huomattavan monta yleiskaavavalitusta, jossa on kyse tuulivoimarakentamisesta. Valitusperustee-
na on useimmiten tuulivoimaloiden aiheuttama melu, välke sekä maisemavaikutukset. Vuonna 2015 vireille tulleet tuulivoimara-
kentamista koskevat valitukset pyritään ratkaisemaan vuoden 2016 aikana. 

Luonnonsuojeluasioiden osalta on mainittava päätös 25.11.2015 nro 15/0492/2, jolla hallinto-oikeus kumosi elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen koulurakennuksen rakentamiseksi ja asemakaavan muuttamiseksi myöntämän poikkeamisluvan liito-oravan 
lisääntymis- ja levähdyspaikkoja kokevasta hävittämis- ja heikentämiskiellosta. Hallinto-oikeuden perustelujen mukaan poikkea-
misluvan tarvetta on punnittava suhteessa suojeluintressiin. Poikkeamislupahakemuksessa ei hallinto-oikeuden mukaan osoitettu 
pakottavaa tarvetta rakentaa koulurakennus alueellisesti erittäin merkittävälle liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikalle. Pää-
tös ei ole lainvoimainen.

Ajankohtaisia ovat myös susien metsästystä koskevissa asioissa tehdyt päätökset esimerkiksi 10.11.2015 nro15/0466/2. Suomen 
riistakeskus oli myöntänyt luvan yhden suden tappamiseen rajatulla alueella. Riistakeskus totesi, ettei lupa haitannut susien suo-
tuisan suojelun tason säilymistä. Sudet olivat tappaneet alueella neljä nautaa vuonna 2014 eikä muita tyydyttäviä keinoja vahin-
kojen estämiseen ollut. Hallinto-oikeus jätti yhden kolmesta valituksesta tutkimatta valitusoikeuden puuttumisen vuoksi ja hylkäsi 
kaksi muuta valitusta. Päätös ei ole lainvoimainen.
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3. jaosto

Hallinto-oikeuden 3. jaostolla oli vuonna 2015 keskimäärin seitsemän tuomaria, neljä hallinto-oikeussihteeriä, notaari ja kaksi lain-
käyttösihteeriä. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 3. jaoston suurimmat asiaryhmät ovat kunnallisasiat, valtiota ja kuntia koskevat virka-, työ ja pal-
velussuhdeasiat, asiakirjajulkisuus- ja tietosuoja-asiat sekä jatkuvasti kasvavana ryhmänä ulkomaalaisasiat. Jaostolla käsiteltiin 
pääosan vuotta myös vammaispalveluasioita. Jaostolle saapui vuonna 2015 1049 asiaa ja ratkaistiin 1061 asiaa.

Erityisesti jaostoa työllistivät ulkomaalaisasiat, joissa myös täytäntöönpanokieltohakemukset ja suullisen käsittelyn pyynnöt ovat 
koko ajan lisääntyneet. Näiden asioiden nopeaa käsittelyä pyrittiin turvaamaan muun ohella niin, että jaostolla lähes kaikki lain-
käytössä toimivat esittelijät ja tuomarit osallistuvat myös näiden asioiden ratkaisemiseen. Palvelussuhdeasioissa sekä kunnan 
että valtion puolella suullisia käsittelyjä pidettiin aikaisempia vuosia enemmän. Suurena yksittäisenä ryhmänä jaostolla ratkaistiin 
vuonna 2015 yhteensä 243 pysäköintivirhemaksuvalitusta.

Hallinto-oikeustuomari Anne Aura osallistui 18. - 19.11.2015 European Judicial Training Networkin (EJTN) järjestämään tuomarien 
opintovierailuun Euroopan unionin tuomioistuimeen.

Finlex-tietokannassa julkaistiin oikeuskäytännön kannalta merkittävänä ratkaisuna pidetty asia, jossa henkilö oli hakenut vam-
maispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua vakiotaksioikeudella. Lautakunta oli hylännyt henkilön tekemän oikaisuvaatimuksen, 
koska häntä ei kokonaisarvion perusteella pidetty vaikeavammaisena henkilönä. Hänen tarvitsemaansa palvelua ei muutoinkaan 
voitu järjestää, koska hän tarvitsi puhtaan nahkapenkkisen taksin. Henkilö sairasti työperäistä astmaa sekä home- ja kemikaa-
liallergiaa. Hänellä ei ollut tuki- tai liikuntaelinten sairauksia. Lääketieteellisen selvityksen mukaan henkilö reagoi voimakkaasti 
hyvinkin pieniin ilman epäpuhtauksiin ja sai usein vaikeita astmaan liittyviä oireita kuten rintakipua ja hengenahdistusta kävel-
lessään tai liikkuessaan julkisilla joukkoliikennevälineillä. Hallinto-oikeus katsoi, että henkilöä oli pidettävä kuljetuspalveluja jär-
jestettäessä vammaispalvelulain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettuna vaikeavammaisena henkilönä ja velvoitti lautakunnan myöntä-
mään palvelun vakiotaksioikeudella. (Hämeenlinnan Hao 2.10.2015 nro 15/0777/3 )

Esimerkkinä aineistoltaan laajoista ja yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista voidaan mainita, että jaostolla ratkaistiin vuonna 
2015 useita eri Keski-Suomen maakuntaan kuuluvia kuntia koskevia kunnallisvalituksia, joissa kaikissa oli kysymys näiden kuntien 
osallistumisesta laajakaistaverkon rakentamishankkeeseen maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain nojalla. 
Valituksissa oli kysymys siitä, oliko kuntien mahdollista niiden taloudellinen kantokyky huomioon ottaen osallistua Verkkoholding 
Oy:n tai Valokuituverkot Oyn toimintaan muu muassa osakassopimuksia hyväksymällä, tekemällä yhtiöihin sijoituksia tai myöntä-
mällä omavelkaisia takauksia yhtiöiden lainoista.
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4. jaosto

Hallinto-oikeuden 4. jaostolla oli toimintavuonna 2015 keskimäärin viisi tuomaria, viisi hallinto-oikeussihteeriä, kaksi notaaria ja 
kaksi lainkäyttösihteeriä.

Hallinto-oikeuden 4. jaostolla käsiteltävät pääasiaryhmät ovat sosiaali- ja terveysasiat. Vuonna 2015 erityistä huomiota pyrittiin 
kiinnittämään asioiden huolelliseen haltuunottoon ja siihen, että suullisen käsittelyn toimittamista koskeviin vaatimuksiin reagoi-
daan nopeasti. Lisäksi pyrittiin kehittämään keinoja siihen, että kiireellisesti käsiteltävät asiat eivät kasaannu. Vuoden 2015 aikana 
jaoston toiminnalle asettivat haasteita lukuisat henkilöstövaihdokset ja toimitilojen muutoksista aiheutuneet työtilojen vaihdokset.

Merkittävän määrän jaostolla ratkaistuista asioista muodostivat erilaiset lastensuojeluasiat. Niiden osalta lainkäytön yhden-
mukaisuuteen pyrittiin vaikuttamaan muun muassa vaihtamalla tietoja näitä asioita myös ratkaisseen 2. jaoston kanssa. Lisäk-
si Itä-Suomen hallinto-oikeuden kanssa järjestettiin syyskuussa Hämeenlinnassa yhteinen lastensuojelupäivä. Muita keskeisiä 
jaostolla käsiteltyjä asiaryhmiä olivat työsuojelua, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, omaishoidon tukea ja perusope-
tusta (koulukuljetus ja oppilaaksi ottaminen) koskevat asiat.

Jaoston puheenjohtaja hallinto-oikeustuomari Kari Tornikoski ja hallinto-oikeustuomari Irmeli Rautaharkko osallistuivat hallin-
to-oikeuden edustajina sosiaali- ja terveysministeriön 24.8.2015 järjestämään lastensuojelulain muutoksia koskeneeseen kes-
kustelutilaisuuteen. Hallinto-oikeustuomari Virpi Juujärvi puolestaan osallistui SENDin (Samarbetsorganet för Efterutbildning av 
Nordens Domare) Malmössa Ruotsissa syyskuussa järjestämään seminaariin, jonka aihe oli Lapsi oikeudenkäynnissä.

Oikeuskäytännön kannalta merkittäviä jaoston ratkaisuja julkaistiin Finlex-tietokannassa neljä kappaletta. Koko jaoston istunnos-
sa ratkaistiin asia, joka koski omaishoidon tuen asiakokonaisuutta ja kysymystä siitä, voidaanko asiassa, joka on tullut hallinto-oi-
keudessa vireille oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain muuttamisesta annetun lain (81/2013) voimaantulon 
jälkeen, mutta jossa suuri osa asian kokonaiskäsittelyajasta ajoittuu ajalle ennen lain voimaan tuloa, ottaa hyvityksen perustetta 
arvioitaessa huomioon asian koko käsittelyaika. Hallinto-oikeus katsoi, että koska hyvityksen on tarkoitus olla tehokas kansallinen 
oikeussuojakeino, on oikeudenkäynnin kestoa tässä tilanteessa arvioitava asian koko käsittelyaika huomioon ottaen, ja määräsi 
asiassa hyvityksen (Hml hao 26.2.2015, 15/0130/4).

Toinen periaatteellisesti merkittävä ratkaisu koski yksityisen päivähoidon tuottajan toimintaa ja kysymystä siitä, millä edellytyksillä 
kunta voi peruuttaa lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 2 §:n 2 kohdassa tarkoitetun antamansa hyväksyn-
nän hoidon tuottajaksi. Hallinto-oikeus katsoi muun muassa hoitopaikan sijainnin ja hoitopalvelujen tuntimäärien perusteella, että 
tuottajan tarjoama palvelu oli päivähoitolain 1 §:ssä tarkoitettua muuta päivähoitotoimintaa, johon ei voitu soveltaa lasten kotihoi-
don ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia. Päivähoidon tuottajalle ei voitu myöskään antaa sellaista luottamuksensuojaa, joka 
olisi estänyt hyväksynnän peruuttamisen. Tässä huomioitiin muun muassa se, ettei lainsäädäntö antanut selvää ratkaisuohjetta 
siihen, oliko harjoitettu toiminta sellaista päivähoitotoimintaa, johon voitiin myöntää yksityisen hoidon tukea, ja se, että toiminta 
oli valituksenalaista päätöstä tehtäessä ollut huomattavasti laajamittaisempaa kuin hyväksyntä annettaessa. (Hml hao 26.2.2015, 
15/0129/4)
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1. Työtilasto 2015

31.12.2015 luvuista on vähennetty vuoden aikana asianhallintajärjestelmästä poistetut 17 
asiaa. Poistetut asiat ovat tavallisimmin väärään viranomaiseen tulleita asioita.

 Vireillä  Saapunut Ratkaistu Vireillä Muutos +/-
 1.1.2015   31.12.2015

Kaikki asiat yhteensä  2078 3326 3168 2220 142

Valtio-oikeus ja yleishallinto
Valtio-oikeus 45 52 39 58 13
Yleishallinto-oikeus 106 131 174 62 -44
Opetus ja sivistystoimi 42 86 80 48 6
Valtion virkamiehet 18 16 19 15 -3
Työvoima-asiat 16 7 11 12 -4
Turvallisuus, yleinen
järjestys ja ... 33 50 41 42 9
Asiaryhmä yhteensä 260 342 364 237 -23

Itsehallinto
Kunnallisasiat 113 188 162 138 25
Kirkollisasiat 8 13 18 3 -5
Asiaryhmä yhteensä 121 201 180 141 20

Ulkomaalaisasiat yhteensä 174 226 206 194 20

Rakentaminen
Maankäyttö- ja rakennusasiat 130 288 186 232 102
Tieasiat 5 14 9 10 5
Kiinteistöasiat 1 6 3 4 3
Asiaryhmä yhteensä 136 308 198 246 110

Ympäristö
Ympäristönsuojelu 22 96 37 81 59
Vesitalous 30 44 48 26 -4
Luonnonsuojelu 50 57 62 44 -6
Ulkoilu ja leirintä - - - - -
Asuntotuotanto ja asuntoasiat 1 - 1 - -1
Asiaryhmä yhteensä 103 197 148 151 48

Sosiaali- ja terveydenhuolto
Sosiaaliasiat 519 748 752 508 -11
Terveydenhuolto ja 
sairaanhoito 57 451 419 87 30
Lääkeasiat ja apteekkilaitos 5 3 6 2 -3
Asiaryhmä yhteensä 581 1202 1177 597 16

Taloudellinen toiminta
Oikeushenkilöt ja 
teollisoikeudet 4 12 9 7 3
Elinkeinoasiat 11 34 20 25 14
Maa- ja metsätalous 8 15 16 7 -1
EU:n rakennerahastojen 
tukitoimet 141 91 165 65 -76
Liikenne ja viestintä 273 366 358 280 7
Asiaryhmä yhteensä 437 518 568 384 -53

Verot
Tulo- ja varallisuusvero 214 253 243 223 9
Ajoneuvoja koskevat 
verot ja maksut 22 6 24 3 -19
Valmisteverot ja tulliasiat 
yhteensä - - - - -
Muut verot ja verotusmenettely 30 62 49 43 13
Asiaryhmä yhteensä 266 321 316 269 3

Muut asiat yhteensä 1 11 12 - -1
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2. Käsittelyajat 2015
Pääasiaryhmä Määrä Keskim.  -3 kk 3-6 kk 6-9 kk 9-12 kk 12-16 kk Yli 16 kk
  käs.aika 
  (kk)

Valtio-oikeus 364 8,3 83 54 63 71 76 17
Itsehallinto 180 8,4 49 14 18 37 52 10
Ulkomaalaisasiat 206 10,6 12 14 41 56 73 10
Rakentaminen 198 8,4 20 14 59 99 6 -
Ympäristö 148 7,7 17 32 36 51 11 1
Sosiaali- ja 
terveydenhuolto 1177 6,4 454 216 175 141 109 82
Taloudellinen 
toiminta 568 8,4 121 78 89 103 151 26
Verot 316 11,7 64 14 27 37 77 97
Muut 12 1,4 10 2 - - - -

Yhteensä 3169 8,1 830 438 508 595 555 243
%-osuus kaikista   26,2% 13,8% 16% 18,8% 17,5% 7,6%

3. Ratkaisujen lopputulokset 2015
Pääasiaryhmä Ratkaistu Ei  Muutettu Palautettu Hakemus Hakemus Siirretty Ei tutk.
  muu-   hyväksytty hylätty  tai
  tosta       rauennut

Valtio-oikeus 364 50,8% 25,5% 4,7% 1,4% 3,8% 1,4% 12,4%
Itsehallinto 180 47,2% 16,1% - 2,8% 1,1% - 32,8%
Ulkomaalaisasiat 206 77,7% 5,3% 5,3% - - 1,5% 10,2%
Rakentaminen 198 61,9% 16,8% 0,5% - - 1,0% 19,8%
Ympäristö 148 52,0% 29,1% - - - 0,7% 18,2%
Sosiaali- ja 
terv. huolto 1177 33,6% 16,1% 1,4% 37,7% 4,1% 0,3% 6,8%
Taloudellinen 
toiminta 568 70,4% 17,3% 0,4% - 0,2% 3,0% 8,8%
Verot 316 52,5% 26,3% 3,8% - - 11,7% 5,7%
Muut 12 - - - - - - 100%

Yhteensä 3169 1591 579 59 454 65 69 351
%-osuus   50,2% 18,3% 1,9% 14,3% 2,1% 2,2% 11,1%

4. KHO:n ratkaisujen lopputulokset 2015
Pääasiaryhmä Ratkaistu Ei  Lopputulosta Muutettu Valituslupa- Palautettu Muut
  muu- ei  hakemus  ratkaisut
  tosta muuteta  hylätty
 
Valtio-oikeus 56 26,8% 37,5% 7,1% 19,6% - 8,9%
Itsehallinto 42 50,0% 33,3% 2,4% - - 14,3%
Ulkomaalaisasiat 54 - - 7,4% 88,9% 1,9% 1,9%
Rakentaminen 86 20,9% 33,7% 4,7% 22,1% 14,0% 4,7%
Ympäristö 48 68,8% 18,8% 6,3% - - 6,3%
Sosiaali- ja 
terv. huolto 130 70,0% 5,4% 4,6% 6,2% - 13,8%
Taloudellinen 
toiminta 37 37,8% 18,9% 8,1% 10,8% 2,7% 21,6%
Verot 61 9,8% - 6,6% 80,3% - 3,3%
Muut 1 - - - - - 100%

Yhteensä 515 198 87 29 139 14 48
%-osuus   38,4% 16,9% 5,6% 27,0% 2,7% 9,3%

5. Talous, tulostavoitteet ja tulokset
  Vuosi 2014 Vuosi 2015 

Toimintamenot (€)  4 782 951 5 281 442
Henkilöstön määrä (htv*)  61,2 66,5
Ratkaistut Tulos 3075 3168
 Tavoite 3023 3350
Taloudellisuus (€/ratkaisu) Tulos 1555 1667
 Tavoite 1585 1614
Tuottavuus (ratkaisu/htv) Tulos 50 47,6
 Tavoite 51,5 50
Keskimääräinen käsittelyaika Tulos 8,2 kk 8,0 kk
 Tavoite 8,4 kk 8,2 kk
Yli vuoden vireilläolleiden määrä Tulos 155 147
vuoden lopussa Tavoite 150 190
Suulliset ja katselmukset Tulos 81 115
(ratkaistujen asioiden määrä) Tavoite 80 85

* Henkilötyövuosiin lasketaan myös aika, jonka henkilö on poissa työstä esim. sairauden tai loman takia
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Hämeenlinnan 
hallinto-oikeuden       
henkilökunta 31.12.2015

Ylituomari Ann-Mari Pitkäranta

Jäsenet  Ulla-Maarit Heljasvuo (2. jaoston pj)
 Maija-Liisa Marttila (3. jaoston pj.) 
 Kari Tornikoski (4. jaoston pj.)
 Vesa Sirkesalo (1. jaoston pj.) 
 Leena Nurmi
 Aarne Reiman
 Reima Nieminen
 Riitta Jokioinen
 Marja Tuominen
 Eija Mäkelä
 Irmeli Rautaharkko
 Minna Koskinen
 Elina Tanskanen
 Tuula Lundén-Laakso
 Maarit Alhonnoro (vv )
 Jukka Anttila
 Tiina Hyvärinen (vv.)
 Tuomas Salo
 Johanna Virmavirta
 Anneli Aura (ma.)
 Mia Ekman (ma.)
 Ville Härmä (ma.)
 Virpi Juujärvi (ma.)
 Eriikka Kaipiainen (ma.)
 Jussi-Pekka Lajunen (ma.)
 Juhana Niemi (ma.)
 Paula Pihlava (ma.)
 Elina Ranz (ma.)
 Terhi Sunnari (ma)

Esittelijät Antti Aaltonen
 Arto Ahonen
 Vuokko Alitalo
 Marketta Lehtonen
 Anna Mähönen
 Pasi Vikman (vv.)
 Hanna-Maria Schiestl
 Päivi Siukkola
 Hannu Aalto (ma.)
 Kirsi Gröhn (ma.)
 Anna Heikkilä (ma.)
 Emilia Heikkilä (ma.)(vv.)
 Eeva Nurmela (ma.)
 Reetta Peltonen (ma.)(vv.)
 Juha-Pekka Peukunen (ma.)
 Tapani Raitanen (ma.)
 Milja Saarenpää (ma.)
 Ria Savolainen (ma.)
 Taru Torkkola (ma.)
 Arja Kokko
 Jouni Pynnöniemi (vv.)
 Pihla Pelkiö (ma.)
 Justiina Vaittinen (ma.)
 Piritta Raivio, käräjänotaari (ma.)

Toimisto Riikka Asa, hallintopäällikkö
 Elina Kurronen, notaari
 Sirpa Piekkari, informaatikko
 Marjo Salonen, kirjaaja
 Pirjo Karevaara, taloussihteeri
 Outi Rättyä, henkilöstösihteeri
 Petri Haukka, kirjaamosihteeri
 Marja Iivonen, lainkäyttösihteeri
 Kirsi Koukku, lainkäyttösihteeri
 Sirpa Laakso, lainkäyttösihteeri
 Kaisa Laukka, lainkäyttösihteeri
 Katja Mäkilä, lainkäyttösihteeri
 Raili Ruotsalainen, lainkäyttösihteeri
 Tuula Tavisalo, lainkäyttösihteeri
 Kaisa Toivanen, lainkäyttösihteeri
 Anette Ståhl, lainkäyttösihteeri (ma.)

Valtioneuvoston määräämät sivutoimiset 
asiantuntijajäsenet

Lastensuojeluasiat

Asiantuntijajäsenet Varajäsenet
Päivi Ahvenus Pia Lahtinen
Satu Jokinen Marjo Laukkanen
Taina Niiranen Pirjo Nenonen
Marika Paasikoski-Junninen Sirkka Rousu
Anne Seppälä Jaakko Salovaara
Leena Särkelä Sini Salvisto

Kehitysvammaisten erityishuoltoasiat

Asiantuntijajäsen Varajäsen
Raija Koskinen Satu Jokinen

Mielenterveysasiat

Asiantuntijajäsenet
Riitta Lehtonen-Tuomi
Anne-Marie Maariala
Satu Rautajoki
Heikki Suutala
Antti Torikka
Elina Väisänen

Päihdehuoltoasiat 

Asiantuntijajäsen Varajäsen
Sirpa Karjalainen-Niskanen Jukka Kurunsaari

Tartuntatautiasiat

Asiantuntijajäsen
Maija-Liisa Rummukainen

Adoptioasiat 

Asiantuntijajäsenet Varajäsenet
Anne Hujala Päivi Ahvenus
Milja Markkanen Raija Koskinen
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