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1. HALLINTO-OIKEUDEN TOIMINTA, JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 

 
1 § Hallinto-oikeuden toiminta 
 
Hallinto-oikeus on alueellinen hallintotuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee ne hallinto-oikeudelliset 
valitukset, hallintoriita-asiat ja muut asiat, jotka säädetään kuuluviksi sen toimivaltaan 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) tai muussa laissa. 
 
Hallinto-oikeutta johtaa päällikkötuomarina ylituomari. Ylituomarin tukena tuomioistuimen toiminnan 
johtamisessa toimii johtoryhmä.  
 
Hallinto-oikeuden jäseninä toimivat hallinto-oikeustuomarit. Lisäksi hallinto-oikeudessa on hallinto-
oikeuden esittelijöitä ja kansliahenkilökuntaa. 
 
Hallinto-oikeus toimii jakaantuneena osastoihin, joita johtavat osaston johtajat. Osastoilla voi olla 
vastuualueita. Hallinto-oikeuden kanslian esimiehenä toimii hallintopäällikkö.  
 
Hallinto-oikeuden johtamisessa sovelletaan tulosohjausta ja -johtamista. Toiminnan johtaminen perustuu 
tavoitteiden asettamiseen ja niiden toteutumisen seurantaan. Koko henkilöstö vastaa omalta osaltaan 
tulostavoitteiden saavuttamisesta sekä työn laadun, että tuloksellisuuden osalta. Henkilöstö ylläpitää ja 
kehittää ammattitaitoaan koko työuran ajan.  
 
Tässä työjärjestyksessä säädetään sen lisäksi mitä tuomioistuinlaissa tai muualla laissa säädetään hallinto-
oikeuden toiminnasta, lainkäyttö- ja hallintoasioiden käsittelystä ja muusta työskentelyn järjestämisestä.  
 

 
2 § Hallinto-oikeuden ylituomari 
 
Hallinto-oikeutta johtaa ja sen tuloksellisuudesta vastaa ylituomari.  
 
Ylituomari huolehtii hallinto-oikeuden toimintakyvystä, sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta 
ja tavoitteiden toteutumisen säännöllisestä seurannasta. Ylituomari huolehtii, että henkilöstölle on tarjolla 
riittävästi koulutusta ja heillä on mahdollisuus osallistua siihen.  
 
Ylituomari vahvistaa johtoryhmän kanssa neuvoteltuaan hallinto-oikeuden osastojen välisen työnjaon sekä 
henkilöiden sijoittumisen osastoille.  
 
Ylituomari asettaa hallinto-oikeuden johtoryhmän kanssa neuvoteltuaan hallinto-oikeuden osastokohtaiset 
tulostavoitteet. Tulostavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti johtoryhmässä. 
 
Ylituomari voi siirtää hallintoa ja taloutta koskevan asian hallintopäällikön tai muun virkamiehen 
ratkaistavaksi, ellei asiaa ole tuomioistuinlaissa tai muussa laissa säädetty päällikkötuomarin ratkaistavaksi. 
Ylituomari voi myös siirtää hallintopäällikön tai muun virkamiehen ratkaistavaksi siirtämänsä hallintoa tai 
taloutta koskevan asian takaisin itselleen ratkaistavakseen.  
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Ylituomari vastaa yhdessä hallintopäällikön kanssa hallinto-oikeuden sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta 
sikäli, kun toimivaltaa ei ole tässä työjärjestyksessä tai ylituomarin erikseen tekemällä päätöksellä siirretty 
muulle virkamiehelle.  
 
Ylituomari antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä työtehtävistä ja tämän työjärjestyksen soveltamisesta. 
 
Ylituomarin ollessa estyneenä hänen sijaisenaan toimii tehtävässä virkaiältään vanhin virantoimituksessa 
oleva osaston johtaja ja näiden ollessa estyneenä virkaiältään vanhin virantoimituksessa oleva hallinto-
oikeuden jäsen.  

 
3 § Hallintopäällikkö 
 
Hallinto-oikeudessa on hallintopäällikkö. Hallintopäällikön kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto. Ylituomari määrää kelpoisuusehdot täyttävän hallinto-oikeuden virkamiehen 
toimimaan hallintopäällikkönä. 
 
Hallintopäällikkö toimii kanslian esimiehenä ja johtaa hallinnon vastuualuetta, ratkaisee toimivaltaansa 
kuuluvat hallintoasiat sekä valmistelee ja esittelee ylituomarin ja johtoryhmän ratkaisu- tai muuhun 
toimivaltaan kuuluvat asiat.  
 
 Hallintopäällikkö 
 

1. hyväksyy hallinto-oikeuden tulot ja menot 
2. nimittää kansliahenkilöstön 
3. vahvistaa kansliahenkilöstön tehtävänkuvat 
4. vahvistaa kansliahenkilöstön suoriutuvuuden arvioinnin 
5. ratkaisee kokemuslisän myöntämistä koskevat asiat 
6. ratkaisee asiat, jotka koskevat poissaolon puoltamista, hyväksymistä ja sairausajan virkavapauden 

myöntämistä sähköisessä järjestelmässä 
7. ratkaisee viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun 

asiakirjan julkisuutta koskevan asian 
8. ratkaisee muut asiat, jotka ylituomari on määrännyt hänen ratkaistavakseen 
9. toimii työsuojelupäällikkönä ja vastaa hallinto-oikeuden turvallisuuteen liittyvistä tehtävistä 
10. vastaa hallinto-oikeuden toimitilajärjestelyihin liittyvistä tehtävistä 
11. vastaa yhdessä ylituomarin kanssa hallinto-oikeuden sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta 
12. huolehtii muista yleis-, henkilöstö- ja taloushallintoon liittyvistä tehtävistä, joiden suorittamisesta ei 

ole muutoin säädetty tai määrätty 

Hallintopäällikön sijaisena toimii ylituomarin tehtävään erikseen määräämä hallinto-oikeuden virkamies. 

 
4 § Osaston johtaja  
 
Osaston johtajan tehtävänä on sen lisäksi, mitä laissa ja muualla tässä työjärjestyksessä on säädetty, 
tarvittaessa osaston henkilöstöä kuultuaan: 

1. huolehtia, että osastolle asetetut tulostavoitteet saavutetaan ja niiden toteutumista seurataan 
säännöllisesti 

2. huolehtia, että osasto on toimintakykyinen ja työtehtävät jakaantuvat mahdollisimman tasaisesti 
huomioon ottaen henkilöstön virka-asema ja työkokemus 
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3. käydä työkeskustelut osaston henkilöstön kanssa ja huolehtia muutoinkin osaston työn 
kehittämisestä 

4. kutsua koolle osastokokous ja järjestää tarvittaessa muita osaston yhteisiä tilaisuuksia sekä 
huolehtia osaltaan tiedottamisesta. 

Osaston johtajan ollessa estynyt hoitamasta tehtäviään hänen sijaisenaan toimii osaston johtajan tehtävään 
määräämä virassa oleva osaston jäsen ja tämän ollessa estynyt virkaiältään vanhin virantoimituksessa oleva 
osaston jäsen.  
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5 § Johtoryhmä 
 
Ylituomarin tukena tuomioistuimen toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä.  
 
Johtoryhmään kuuluvat varsinaisina jäseninä ylituomari, osastojen johtajat ja hallintopäällikkö.  
 
Jos hallintopäällikkö on estynyt, johtoryhmätyöskentelyyn osallistuu hänelle määrätty sijainen. 
 
Johtoryhmä toimii henkilöstön edustajilla täydennettynä yhteistyökomiteana siten kuin asiasta on erikseen 
sovittu. Käsiteltävänä olevan asian laadun mukaan ylituomari voi kutsua myös muuta hallinto-oikeuden 
henkilöstöä kuultavaksi johtoryhmän kokoukseen.  
 
Johtoryhmässä käsitellään: 

1. lainkäyttöasioiden jakaminen osastoille 
2. henkilöstön sijoittuminen osastoille 
3. hallinto-oikeuden työn tuloksellisuuden seuranta ja arviointi 
4. niiden perusteiden vahvistaminen, joilla turvataan hallinto-oikeuden toiminnan ja sen henkilöstön 

kehittäminen  
5. muut ylituomarin käsiteltäväksi määräämät asiat  

Hallinto-oikeuden henkilöstö voi tehdä aloitteita johtoryhmässä esille otettavista hallinto-oikeuden 
toiminnan kehittämistä koskevista ja muista asioista.  
 

 
2. HALLINTO-OIKEUDEN LAINKÄYTTÖTOIMINTA 
 
 

 6 § Lainkäytön järjestämisen perusteet 
 
Hallinto-oikeuden lainkäyttöasiat ratkaistaan pääsääntöisesti osastoilla. Ylituomari voi antaa hallinto-
oikeutta ja sen osastoja koskevia määräyksiä työskentelytapojen ja -menetelmien yhtenäistämiseksi. Muilta 
osin osaston johtaja päättää työskentelytavoista ja menetelmistä, joita osastolla noudatetaan 
tulostavoitteen saavuttamiseksi. Hän vastaa osastoa johtaessaan myös eri 
ratkaisukokoonpanovaihtoehtojen asianmukaisesta ja tuloksellisesta käytöstä. Osaston johtaja vahvistaa 
osastolle määrättyjen jäsenten ja esittelijöiden työnjaon ja tehtävät. Osaston johtaja vastaa yhdessä 
ratkaisukokoonpanojen puheenjohtajien kanssa päätöksiä koskevasta tiedottamisesta. 
 

7 § Asioiden käsittelyjärjestys 
 
Asiat käsitellään hallinto-oikeudessa yleensä niiden vireilletulojärjestyksessä. Kiireellisinä käsiteltäviä ovat 
kuitenkin: 
 
1) asiat, jotka lain tai asetuksen säännöksen nojalla on käsiteltävä kiireellisinä, 
 
2) asiat, jotka on palautettu hallinto-oikeuteen uudelleen käsiteltäviksi, 
 
3) hallinto-oikeuden alemmalle viranomaiselle palauttamat, uudelleen vireille tulleet asiat, ja 
 
4) asiat, joiden laatu edellyttää kiireellistä käsittelyä. 
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Ylituomari tai osaston johtaja voi perustellusta syystä määrätä muunkin asian käsiteltäväksi kiireellisenä. 
 
Kullekin asialle määrätty vastuutuomari tai esittelijä vastaa hänen valmisteltavakseen määrättyjen asioiden 
käsittelystä edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti ja muutoinkin joutuisasti.  
 
Neuvoteltuaan tarkastavan jäsenen tai puheenjohtajan kanssa asian esittelijä antaa tarvittaessa kunnalle 
maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 2 momentissa tarkoitetun valituksen käsittelyaikaa koskevan arvion. 
 

8 § Asioiden jakaminen 
 
Ylituomari vahvistaa osastoille ratkaistavaksi kuuluvat asiat. Lainkäyttöasiat jaetaan osastolla 
vastuutuomarille, esittelijälle tai muulle vastuuhenkilölle asiaryhmäjaon mukaisesti osaston johtajan 
ennakkoon määräämän asiaryhmäjaon ja muiden jakoperusteiden mukaisesti. Osaston johtajan on 
huolehdittava siitä, että työmäärä osastolla jakaantuu tasaisesti ja asiat voidaan ratkaista joutuisasti. 
Ylituomarin määräyksellä asioiden jakamisesta voidaan yksittäistapauksissa painavasta ja hyväksyttävästä 
syystä poiketa.  
 

9 § Valmistelun suorittaminen 
 
Asian vastuuhenkilö huolehtii asian valmistelusta kussakin vaiheessa tarvittaessa yhteistyössä tarkastavan 
jäsenen, tai jos tarkastavaa jäsentä ei ole, yhteistyössä ratkaisijan kanssa. Valmistelun suorittajan on 
viipymättä tarkastettava tehdyt kirjausmerkinnät, tutkittava prosessinedellytykset ja hankittava asian 
ratkaisemista varten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset. Hänen on sen jälkeen laadittava perusteltu 
päätösehdotus tai ehdotus muuksi toimenpiteeksi. 
 
Välitoimesta laaditun asiakirjan allekirjoittaa jäsen, esittelijä tai muu virkamies, jolle tehtävä on annettu. 
 
Esittelijän on laadittava kirjallinen muistio asioissa, joiden laatu sitä edellyttää, sekä täysistunnossa tai koko 
osaston istunnossa ratkaistavassa asiassa. Muistio on myös laadittava asioissa, joissa puheenjohtaja tai 
tarkastava jäsen niin määrää. 
 

10 § Pöytäkirjaluonnos/esittelylista 
 
Pöytäkirjaluonnos toimii esittelylistana, joka laaditaan kutakin istuntoa varten esiteltävistä asioista. 
Esittelylistaan merkitään esittelypäivä, istuntoon osallistuvat jäsenet tehtävineen, esittelijä, asianosainen, 
päätös, josta valitetaan, sekä asian diaarinumero. 
 
Suullisesta käsittelystä ja katselmuksesta laaditaan esittelylista, johon merkitään edellä mainitut tiedot. 
 

11 § Päätösehdotusten ja asiakirjojen kierrättäminen  
 
Esittelijä toimittaa esittelylistan ja sen mukaiset päätösehdotukset asiakirjoineen tarkastavalle jäsenelle. 
Tarkastavan jäsenen on perehdyttävä asiaan ja tarkastettava päätösehdotukset ennen esittelyä. Jos 
tarkastavaa jäsentä ei asiassa ole, kuuluvat nämä tehtävät asian ratkaisevalle tuomarille. 
 
Esittelijän ja tarkastavan jäsenen on huolehdittava, että asiassa tarpeellinen lisäselvitys hankitaan ennen 
asian esittelyä.  
 
Saatuaan päätösehdotuksen ja asiakirjat tarkastavalta jäseneltä muun istuntoon osallistuvan jäsenen on 
asiaan perehdyttyään toimitettava asiakirjat edelleen istunnon puheenjohtajalle.  
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Jäsenten on liitettävä omat muutosehdotuksensa päätösehdotukseen sekä mahdolliset kommentit 
asianhallintajärjestelmään. Jäsenten on liitettävä mahdollisesti laatimansa muistiot asiakirjoihin, jotka 
toimitetaan hyvissä ajoin ennen esittelyä muille jäsenille ja esittelijälle. 
 
Asian käsittelyyn osallistuvalle asiantuntijajäsenelle on hyvissä ajoin ennen istuntoa varattava tilaisuus 
tutustua asiakirjoihin, mahdolliseen muistioon ja päätösehdotukseen. 
 

12 § Asian ratkaiseminen 
 
Asia esitellään ja käsitellään istunnossa suullisesti ja keskitetysti asiakirjojen, suullisessa käsittelyssä ja 
katselmuksessa saadun selvityksen, muun kertyneen aineiston ja päätösehdotuksen pohjalta. 
 
Osaston johtaja ja myös kunkin istunnon puheenjohtaja valvovat lainkäytön yhtenäisyyttä. 
Asia ratkaistaan istunnossa neuvottelun jälkeen. Tarvittaessa puheenjohtaja voi poistaa asian listalta ja 
määrätä, että se ratkaistaan myöhemmin. 
 
Istunnon puheenjohtaja päättää hallinto-oikeuden ratkaisun ottamisesta hallinto-oikeuden 
oikeustapausrekisteriin ja muusta ratkaisusta tiedottamisesta. 
 

13 § Ratkaisukokoonpanot 
 
Hallinto-oikeus on päätösvaltainen kolmijäsenisenä, jollei laissa erikseen toisin säädetä. Erikseen on 
säädetty niistä asioista, joiden käsittelyyn osallistuu asiantuntijajäseniä. Kokoonpanoista on muutoin 
säädetty hallinto-oikeuslaissa. 
 
Osaston johtaja ja ratkaisukokoonpanon puheenjohtaja vastaavat eri kokoonpanovaihtoehtojen 
asianmukaisesta ja tuloksellisesta käytöstä. 
 
Näissä kokoonpanoissa käsiteltävien lainkäyttöasioiden valmistelussa, esittelyssä ja ratkaisussa on 
soveltuvin osin noudatettava, mitä asian ratkaisemisesta on määrätty. 
 

14 § Koko osaston istunto 
 
Koko osaston istunnossa ratkaistavan asian esittelee se, jonka valmisteltaviin asia kuuluu. Milloin esittelijä 
ei ole hallinto-oikeuden jäsen, osaston johtaja voi määrätä jäsenen toimimaan esittelijänä. 
 
Koko osaston istunnossa käsiteltävien lainkäyttöasioiden valmistelussa, esittelyssä ja ratkaisemisessa on 
soveltuvin osin noudatettava, mitä istunnossa käsiteltävistä asioista on määrätty. 
 

15 § Täysistunto 
 
Täysistunnossa käsiteltävien lainkäyttöasioiden valmistelussa, esittelyssä ja ratkaisemisessa on soveltuvin 
osin noudatettava, mitä istunnossa käsiteltävistä asioista on määrätty. 
 
Täysistunnossa ratkaistavan asian esittelee se, jonka valmisteltaviin asia kuuluu. Milloin esittelijä on muu 
kuin hallinto-oikeuden jäsen, ylituomari voi määrätä jäsenen toimimaan asian esittelijänä.  
 
Täysistuntoa varten laaditut päätösehdotus ja muistio on jaettava jäsenille hyvissä ajoin ennen istuntoa. 
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Täysistunnon ja koko osaston istunnon ratkaisemat lainkäyttöasiat kirjataan asianomaisen osaston 
pöytäkirjaan. 
 
 

16 § Hallinto-oikeuden pöytäkirja 
 
Esittelylista merkintöineen muodostaa hallinto-oikeuden pöytäkirjan.  
 
Esittelylistaan merkitään osastokohtaisesti juokseva pöytäkirjan numero sekä kunkin asian kohdalle siinä 
tehty ratkaisu tai ne muut toimenpiteet, joihin on päätetty ryhtyä. Esittelylistaan merkitään myös 
mahdollinen äänestys ja eriävä mielipide sekä se, jos asia tallennetaan oikeustapausrekisteriin tai siitä 
tiedotetaan muutoin. 
 
Suullisesta käsittelystä ja katselmuksesta laaditaan erillinen pöytäkirja, joka liitetään asiakirjoihin.  
 

17 § Taltio ja toimituskirjat sekä päätöksen päiväys 
 
Taltio päätöksestä laaditaan istunnon jälkeen. Esittelijä ja päätöksen tekemiseen osallistuneet hallinto-
oikeuden jäsenet huolehtivat siitä, että taltio on allekirjoitettu ja päätös annetaan viivytyksettä. 
Äänestyslausunnot ja esittelijän eriävä mielipide liitetään toimituskirjaan, taltiokappaleeseen ja sen 
jäljennöksiin. 
 
Päätökset päivätään sille päivälle, jona toimituskirja on asianosaisten saatavilla (antopäivä). Päätös saa 
tällöin myös osastokohtaisen vuoden alusta lukien juoksevasti määräytyvän ratkaisunumeron. 
 
Hallinto-oikeuden ratkaisua ei saa ilmaista oikeuteen kuulumattomalle ennen kuin se on asianosaisten 
saatavilla. 
 

18 § Jälkityöt 
 
Esittelijä tai muu tehtävään määrätty huolehtii päätöksen perusteella tehtävien merkintöjen ja lain tai 
muun säännöksen nojalla tarpeellisten ilmoitusten tekemisestä ja lähettämisestä. Hänen on myös 
huolehdittava, että salassapitomerkinnät tehdään asiakirjoihin ja sähköisiin järjestelmiin tarpeellisilta osin.  
 

19 § Tiedottaminen 
 
Yksittäisestä lainkäyttöasiasta tiedottaa se, jolla on ajantasaisin tieto asiasta, eli yleensä esittelijä tai 
tarkastava jäsen. Osaston lainkäyttötoimintaan ja oikeuskäytäntöön kuuluvien asioiden tiedottamisesta 
vastaa osaston johtaja. Yleisempien lainkäytön yhdenmukaisuutta ja oikeuskäytäntöä koskevien asioiden 
tiedottamisen hoitaa ylituomari. 
 
Hallintopäällikkö vastaa muista tietopyynnöistä ja sisäisestä tiedottamisesta sekä hallinto-oikeuden 
toiminnasta tiedottamisesta viranomaisille ja julkisuuteen. 
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3. VOIMAANTULO 
 
Tämä muutettu työjärjestys tulee voimaan 16.1.2020. 
 
Tuomioistuinlain 8 luvun 9 §:n nojalla johtoryhmää kuultuani vahvistan edellä olevan 
työjärjestyksen. 
 
 
 
 
 
Hallinto-oikeuden ylituomari   Ann-Mari Pitkäranta 
 
 
 
 
TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS 17.2.2021 

Osaston johtajan sijaisen määräytyminen 

Työjärjestyksessä on säädetty osaston johtajan sijaisen määräytymisestä koskien vain 

johtoryhmätyöskentelyä. Sijaisen määräytymisestä on tarkoituksenmukaista säätää koskien 

osaston johtajan tehtävien hoitamista yleisellä tasolla. Lisäksi määräys on ollut tulkinnanvarainen.  

Työjärjestyksen kohdasta ”5 § Johtoryhmä” poistetaan osaston johtajan sijaisen määräytymistä 

koskeva virke ja työjärjestyksen kohtaan ”4 § Osaston johtaja” lisätään sijaisen määräytymistä 

koskeva seuraava virke omana kappaleenaan: ”Osaston johtajan ollessa estynyt hoitamasta 

tehtäviään hänen sijaisenaan toimii osaston johtajan tehtävään määräämä virassa oleva osaston 

jäsen ja tämän ollessa estynyt virkaiältään vanhin virantoimituksessa oleva osaston jäsen.” 

Johtoryhmää kuultuani vahvistan tämän työjärjestyksen muutoksen, joka tulee voimaan heti. 
 
 
Hallinto-oikeuden ylituomari  Tiina Hyvärinen 
 

 


