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Jaakko Kellosalo,

Vaasan hallinto-oikeus



YLEISIÄ NÄKÖKOHTIA

Poliittisessa vallankäytössä suuret asiat voivat mennä läpi ilman suurta vääntöä, ja 
toisinaan ne jäävät ilman asiaan kuuluvaa huomiota, koska niiden merkitystä ei 
ymmärretä.

Sipilän hallitusta ei voi moittia pyrkimyksestä toteuttaa hallitusohjelman keskeiset kohdat 
– sote/maakuntapaketti oli kuitenkin liian suuri hallituksen nauttimaan poliittiseen tukeen 
sekä ajan rajallisuuteen nähden.

Merkittävä ympäristöasioiden muutoksenhaku-uudistus saatiin voimaan v. 2018 alusta, 
mutta hallinnon rakenteiden uudistaminen ja Luova-viraston perustaminen jäivät vielä 
toteutumatta. Julkisen edun valvonta ansaitsee tulevissa uudistuksissa suuren huomion.
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RATKAISUJEN SUOMI

PÄÄMINISTERI JUHA SIPILÄN HALLITUKSEN
STRATEGINEN OHJELMA 29.5.2015

Oikeusasiat
Suomessa oikeusturva toteutuu tehokkaasti ja rangaistukset vastaavat yleistä 
oikeustajua.

Oikeusprosesseja nopeutetaan ja mahdollistetaan tuomioistuinten 
keskittyminen ydintehtäviin. Lyhennetään tuomioistuinten käsittelyaikoja muun 
muassa joustavoittamalla tuomioistuinten kokoonpanosäännöksiä, 
kehittämällä Korkein hallinto-oikeus aidoksi 
ennakkoratkaisutuomioistuimeksi sekä rajaamalla valitusoikeuksia 
huomioon ottaen perustuslaista ja ihmisoikeussopimuksista tulevat 
reunaehdot.
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Korkein hallinto-oikeus on suhtautunut myönteisesti 
valituslupajärjestelmän laajentamiseen ja sen ottamisesta 
pääsääntönä käyttöön kaikissa tilanteissa, joissa KHO:een
valitetaan tuomioistuimen (=hallinto-oikeuden tai 
markkinaoikeuden) päätöksestä. Ympäristölakien muutoksenhaun 
tarkistamisen yhteydessä KHO totesi myös, että ehdotettu muutos 
antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle entistä paremmat 
mahdollisuudet keskittyä merkittävien sekä hallintoa ja 
lainkäyttöä ohjaavien päätösten antamiseen. (KHO:n lausunto 
ympäristöministeriölle 20.3.2017).
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HE 43/2017 perustuvat muutokset ympäristönsuojelulakiin, vesilakiin, 
maankäyttö- ja rakennuslakiin, maa-aineslakiin ja luonnonsuojelulakiin 
hyväksyttiin eduskunnassa 8.12.2017 ja presidentti vahvisti ne 
19.12.2017 eli vajaat kaksi viikkoa ennen voimaantuloa. Kattavan 
valituslupajärjestelmän käyttöön otto 1.1.2018 on muuttanut KHO:n 
roolia ja samalla siirtänyt muutoksenhaun painospistettä alaspäin.

Uudessa laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa tullaan säätämään, 
että valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä KHO:een on 
luvanvaraista ellei erityislaissa ole muuta säädetty (HE 29/2018 107 §). 
Uusi laki tulee voimaan ilmeisesti ensi vuoden alussa.

5



MUUTOKSENHAKU KORKEIMMISSA OIKEUSASTEISSA

YLEISET TUOMIOISTUIMET

Oikeudenkäymiskaari

30 luku (2.2.1979/104)

Muutoksenhaku hovioikeudesta korkeimpaan oikeuteen

Yleiset säännökset

- - -

6



3 § (2.2.1979/104)

Valituslupa voidaan myöntää ainoastaan, jos lain soveltamisen kannalta muissa 
samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa 
asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi taikka jos siihen on erityistä aihetta asiassa 
tapahtuneen sellaisen oikeudenkäynti- tai muun virheen takia, jonka perusteella ratkaisu 
olisi purettava tai poistettava, tahi jos valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Valituslupa voidaan myöntää osittain. Tällöin valituslupa voidaan rajoittaa koskemaan:

1) osaa hovioikeuden ratkaisusta; taikka

2) kysymystä, jonka ratkaiseminen on tarpeen oikeuskäytännön ohjaamiseksi tai 
valituslupaperusteen kannalta muutoin. (26.8.2005/666)

Jos valituslupa myönnetään 2 momentin 2 kohdan mukaisesti rajoitettuna, korkein oikeus 
voi muilta osin perustaa ratkaisunsa valituksen kohteena olevassa ratkaisussa todettuihin 
seikkoihin. (26.8.2005/666)

Jos valituslupa myönnetään osittain, kysymys valitusluvan myöntämisestä muulta osalta 
voidaan siirtää ratkaistavaksi valituksen käsittelyn yhteydessä. (26.8.2005/666)
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HUOMIOITA:

• Korkein oikeus on puhdas ennakkopäätöstuomioistuin toisena 
muutoksenhakuasteena

• Valituslupa myönnetään selvästi alle 10 prosentissa hakemuksista

• Valituslupahakemuksessa on yksilöitävä se oikeudellinen kysymys tai 
muu peruste, jolla valituslupaa haetaan, ja ne syyt, miksi mainittu 
peruste ilmenee juuri käsiteltävänä olevassa asiassa.
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MUUTOKSENHAKU KORKEIMMISSA OIKEUSASTEISSA

HALLINTOTUOMIOISTUIMET

Korkein hallinto-oikeus

Hallintolainkäyttölaki

9 § (26.3.1999/433)

Valitus hallinto-oikeuden päätöksestä

Hallinto-oikeuden päätöksestä saa valittaa korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen.
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13 § (7.8.2015/891)

Valitusoikeuden rajoittaminen

Laissa säädetään erikseen siitä, milloin 7–9 §:ssä tarkoitetun viranomaisen päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla tai milloin valittamiseen korkeimmalle hallinto-oikeudelle tarvitaan 
valituslupa.

Kun muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen tarvitaan 
muun lain mukaan valituslupa, lupa on myönnettävä, jos:

1) lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden 
vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi;

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa 
tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; tai

3) valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Valituslupa voidaan myöntää myös siten, että se koskee vain osaa muutoksenhaun kohteena 
olevasta hallinto-oikeuden päätöksestä.

Jos pääasiassa annetusta ratkaisusta valittaminen on kielletty tai valittamiseen tarvitaan 
valituslupa, vastaava rajoitus koskee myös valittamista pääasiaan liittyvästä ratkaisusta.

Tässä pykälässä tarkoitetut valitusoikeuden rajoitukset eivät koske muutoksenhakua hallinto-
oikeuden hallintoriita-asiassa antamaan päätökseen, ellei erikseen toisin säädetä.
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HUOMIOITA:

• Lähtökohtaisesti KHO:een saa valittaa, mutta valittamista on rajoitettu erityislakien 
säännöksillä

• vuonna 2018 KHO:een saapuneista 6199 asiasta oli 4919 eli 79,4% valituslupa-asioita

• jos valitusluvan  myöntämisen edellytykset ovat olemassa, lupa on myönnettävä

• Vuonna 2018 tuli vireille ympäristöasioita 180 ja rakentamisasioita 231, ja valitusluvan 
ulottaminen näihin tekee KHO:sta entistä enemmän valituslupatuomioistuimen

• koska hallintoviranomaisen päätöksestä on voitava valittaa tuomioistuimeen, ei 
valittamista hallinto-oikeuteen ole rajoitettu – toisaalta oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin periaate ei edellytä kahta tuomioistuinkäsittelyä
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MITEN KHO:N JA VAASAN HALLINTO-OIKEUDEN ASEMA MUUTTUU?
LAINAUS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ 43/2017 VP:

4.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Valituslupajärjestelmän käyttöönottaminen saattaa vähentää jonkin verran korkeimmalle hallinto-
oikeudelle tehtävien valitusten määrää. Ehdotettujen muutosten korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
kohdistuvien vaikutusten kannalta keskeinen merkitys on sillä, millaiseksi valitusluvan myöntämistä 
koskeva käytäntö tulee muodostumaan. Tästä voidaan esittää kuitenkin vain korkeimman hallinto-
oikeuden tilastoihin perustuvia olettamuksia. Vuoden 2015 tilastojen perusteella valituslupa 
myönnetään noin 14 – 22 prosentissa valituslupa-asioista. Vuosien 2011-2015 aikana 
ratkaistuista ympäristönsuojelu-, vesitalous- ja maa-ainesasioista korkein hallinto-oikeus on 
muuttanut muutoksenhaun kohteena olevaa päätöstä 20-25 %:ssa asioista. Maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaisissa asioissa päätöstä on muutettu 7 %:ssa asioista. Korkein hallinto-
oikeus on vuosina 2011-2015 ratkaissut yhteensä 1494 ympäristönsuojelu-, vesitalous- ja maa-
ainesasiaa, joista on julkaistu yhteensä 60 vuosikirjaratkaisua ja lyhyttä ratkaisuselostetta. Samaan 
aikaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia asioita on ratkaistu 2127 kappaletta, joista on 
julkaistu yhteensä 118 vuosikirjaratkaisua ja lyhyttä ratkaisuselostetta. Valituslupajärjestelmän 
käyttöön ottaminen vähentäisi korkeimman hallinto-oikeuden työmäärää, kun valituslupa-asiassa 
tutkittaisiin ensi vaiheessa valitusluvan myöntämisen edellytykset varsinaisen asiaratkaisun sijasta ja 
suurin osa valitusasioista jäisi tähän ensimmäiseen vaiheeseen.
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Ympäristönsuojelulain mukaisissa asioissa oikeuskäytännön yhtenäisyyden ohjaamistarvetta 
tulee todennäköisesti esiintymään esimerkiksi ympäristölupaharkinnassa silloin, kun haetaan 
tulkintakäytäntöä eurooppalaisten parhaan käyttökelpoisen tekniikan päätelmien 
noudattamiseen ja tulkintaan ympäristölupaharkinnassa. Myös joustavasti ilmaistut perusteet 
päätelmistä poikkeamiseksi saattavat edellyttää korkeimman hallinto-oikeuden ja myös Euroopan 
unionin tuomioistuimen kannanottoja. Päätelmiä koskevat lainkohdat ovat osa 
teollisuuspäästödirektiivin toimeenpanoa ja ne otettiin aiempaa tiukemmin eurooppaoikeudellisen
sääntelyn piiriin muun muassa sen takaamiseksi, että eri jäsenmaissa noudatettaisiin yhtenäisempää 
tulkintaa parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksista. Hallintolainkäyttölaissa säädetty muu 
painava syy voi olla laadultaan monenlainen, kunhan se on luonteeltaan painava. Syy voi liittyä 
esimerkiksi ratkaisun ja sen vaikutusten yhteiskunnalliseen merkittävyyteen, taloudelliseen 
merkitykseen hakijan tai muun asianosaisen kannalta tai lupamääräysten selkeyteen ja 
noudatettavuuteen. Ympäristölupavalitukset ovat hallintovalituksia, jolloin hallintotuomioistuin voi 
muuttaa lupapäätökseen otettuja lupamääräyksiä. Kun uusista lupamääräyksistä ei yleensä 
etukäteen kuulla toiminnanharjoittajaa, on mahdollista, että uusi lupamääräys ei ole teknisesti 
toteutettavissa tai on muulla tavalla yhteensopimaton kokonaisuuden kanssa. Myös tällaiset 
tilanteet voitaisiin ottaa huomioon valituslupaharkinnassa erityisen painavana syynä. Usein 
tapauskohtainen painavuus kytkeytyy myös lain yhtenäiseen tulkintaan, kun epäyhtenäinen 
lupakäytäntö vaikuttaa samalla toimialalla toimivien keskinäiseen kilpailuun.
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Ote eduskunnan ympäristövaliokunnan mietinnöstä:

Valituslupamenettelyn käyttöönotto vähentää hallituksen esityksen perustelujen mukaan 
jonkin verran korkeimman hallinto-oikeuden työmäärää, kun valituslupa-asiassa tutkitaan 
ensi vaiheessa valitusluvan myöntämisen edellytykset varsinaisen asiaratkaisun sijasta. 
Valituslupa-asiaa koskeva päätös tehdään kolmen jäsenen kokoonpanossa viiden jäsenen 
sijasta. Muutoksen kokonaisvaikutuksia resurssitarpeeseen on kuitenkin saadun selvityksen 
mukaan vaikea täsmällisesti arvioida.

Asianosaisten kuulemisen siirtäminen muutoksenhakutuomioistuimelle vesitalousasioissa 
lisää Vaasan hallinto-oikeuden resurssitarvetta. Laadukkaan hallinto-oikeuskäsittelyn 
merkitys korostuu, kun hallinto-oikeuden päätös jää jatkossa nykyistä useammin 
lopulliseksi päätökseksi asiassa. Tämän vuoksi valiokunta pitää välttämättömänä, 
että Vaasan hallinto-oikeudella on riittävät resurssit ja laadukkaan päätöksenteon 
edellyttämä asiantuntemus tehtäviensä hoitamiseksi. 
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KOMMENTTEJA:

• Vaasan hallinto-oikeus on koko ajan kannattanut valituslupauudistusta

• hallituksen esityksessä mainittu tarve saada valituslupa painavasta syystä silloin 
kun lupamääräystä on muutettu hallinto-oikeudessa ei ole käytännössä suuri ja se 
voidaan eliminoida kuulemalla asianosaisia ennen päätöksentekoa asiassa niin 
ettei uusi lupamääräys tai lupamääräyksen muuttaminen tule yllätyksenä. Näin 
on tarpeen toimia, jos lupaehtojen muuttaminen tietyllä tavalla ei ole ollut 
oikeudenkäynnin agendassa, mutta se on asiassa esitettyjen vaatimusten rajoissa 
tarpeellista. Lisäkuuleminen voi käynnistyä toiminnanharjoittajan kuulemisella tai 
kuulemalla osapuolia suoraan tietyistä lupaehtoihin liittyvistä seikoista kuten 
esim. meluntorjunnasta.
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JULKISEN EDUN VALVONNASTA YMPÄRISTÖASIOISSA
(HE 14/2018 VP; MM. ESITYS LUOVA-VIRASTON PERUSTAMISESTA)

Toisin kuin valituslupajärjestelmän laajentaminen, julkisen edun toteuttaminen ja sen 
puhevallan käyttäminen on poliittisesti herkkä asia, ainakin jos julkinen ja yksityinen etu 
nähdään toisilleen vastakkaisina.

Luova-uudistuksen valmistelun yhteydessä tunnustettiin laajalti julkisten etujen huomioon 
ottamisen tärkeys sekä erilaisten eturistiriitojen ratkaiseminen avoimessa ja läpinäkyvässä 
hallintomenettelyssä, mutta poliittisen ohjauksen johdettua vuodenvaihteessa 2017/2018 
siihen, ettei Luova-virastossa olisi ollut erillistä asiamiesyksikköä tai muuta julkista etua 
valvovaa tahoa, kysymys julkisen edun valvonnasta käytännössä kävi epämääräiseksi. 
Tarkoituksena oli järjestää läpinäkyvä lupaprosessi Luova-viraston työjärjestyksellä, 
mutta tämä olisi ollut hyvin haasteellinen tehtävä.
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Virasto edustaa yhtä virallista kantaa ulospäin, ja ilman lainmuutosta lupa- tai muun yksikön 
laatimat muistiot ovat ainoastaan viranomaisen sisäisessä käytössä päätöksentekoon saakka 
(JulkL 6 § 1 mom 8 kohta).

Puolueeton hallintoviranomainen ei voi lupaprosessin aikana antaa tavallista 
ennakkoneuvottelua laajemmin ohjausta eikä esittää yksilöityä selvitystä siitä mitä julkinen 
etu asiassa edellyttää. Julkisen edunvalvonnan ja luvanhakijan etujen kannalta paras tapa 
järjestää lupamenettely nykyiseen tapaan siten, että julkisen edun valvoja (Ely-keskus) 
selvittää täyttääkö lupahakemus julkisen edun (lähinnä EU:n ja kansallisen lainsäädännön 
asettamien kriteerien) mukaiset vaatimukset. Tällöin toiminnanharjoittajalla on tilaisuus 
muuttaa ja täydentää lupahakemustaan, ja lupaviranomainen voi puolueettomasti sovittaa 
yhteen erilaisia intressejä.

Mikäli julkista etua valvova viranomainen voi valittaa vasta hallinto-oikeuden päätöksestä, 
jää julkisen edun valvonta ensi vaiheessa pitkälti luonnonsuojelujärjestöille, 
asukasyhdistyksille sekä yksityisille haitankärsijöille.
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Hyvin toimiva lupaprosessi ja reilu oikeudenkäynti edellyttävät erilaisten etujen valvontaa 
mahdollisimman asiantuntevasti, ja tämä toteutuu parhaiten, kun asian ratkaisija ei joudu 
valvomaan julkista etua, vaan kuulee erilaisia intressejä edustavia osapuolia. Jos 
vuorovaikutteisuus saadaan toimimaan jo lupamenettelyssä, tarve muutoksenhakuun on 
selvästi pienempi.

Luova-virasto saattaa hyvin toteutua, vaikka Sote - ja maakuntauudistus eivät pääsisi 
maaliin aiotulla tavalla. Vaarana on se, että viraston toiminnan organisoinnissa, 
lupamenettelyssä ja julkisten etujen valvonnassa tehdään em. virheitä.

Uskallan väittää, että suuri merkitys Suomen menestystarinassa on ollut ympäristön ja 
vesistöjen suojeluun liittyvässä ennakkovalvonnassa ja tässä erityisesti julkisten ja yksityisten 
etujen yhteensovittamisessa. Kysymys julkisen edun valvonnasta ei koske vain 
hallintomenettelyä, vaan sillä on laaja-alaiset vaikutukset lajien suojelua, ilmaston 
muutoksen torjuntaa ja kansallista kilpailukykyä myöden. Julkisen edun valvonta ansaitsee 
suuren huomion ja poliittisen tuen sekä käytännössä myös viranomaisen hoidossa olevan 
edunvalvonnan.
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