
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 3 700 asiaa vuonna 2008
Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 3 735 lainkäyttöasiaa, mikä
on 63 vähemmän kuin vuonna 2007. Näistä oli valitusasioita 2 118 ja valituslupa-asioita 1 330 sekä hakemusasioita
286. Valituslupahakemus hylättiin 1 138 asiassa. Vuonna 2008 korkeimpaan hallinto-oikeuteen saapui 4 273
asiaa, noin 400 enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden lopussa oli vireillä 3 352 lainkäyttöasiaa. Ratkaistuista
asioista yli 84 prosentissa haettiin muutosta alueellisten hallinto-oikeuksien päätökseen. Suurimpia asiaryhmiä
olivat sosiaali- ja terveydenhuolto (19,7 prosenttia), verot (19,4 prosenttia) ja rakentaminen (14,8 prosenttia).

Keskimääräinen käsittelyaika kaikissa ratkaistuissa asioissa oli 9,7 kuukautta. Valitusasioiden käsittelyyn kului
keskimäärin 10,4 kuukautta ja valituslupa-asioiden keskimäärin 8,9 kuukautta. Kaikista asioista ratkaistiin 30,9
prosenttia alle kuudessa kuukaudessa ja puolesta vuodesta vuoteen käsittely kesti 37,8 prosentissa asioista.
Keskimääräistä nopeammin käsiteltiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat asiat, 7,4 kuukaudessa,
ulkomaalaisasiat kahdeksassa kuukaudessa ja itsehallintoa koskevat asiat 8,9 kuukaudessa.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistut asiat 2007–2008

Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus.Helsinki 10.03.2009
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Liitetaulukot

Korkeimmassa hallinto–oikeudessa vireillä olleet asiat 2005–2008
VireilläRatkaistutSaapuneetVuosi
3 0074 0083 9012005
2 8284 0063 7742006
2 8743 7983 8652007
3 3523 7354 2732008
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Laatuseloste: Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut
1. Tilastotietojen relevanssi
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut -tilasto kuvaa pääasiassa hallintolainkäyttöasioita asian ja ratkaisun
laadun mukaan, ratkaisuun kulunutta aikaa, jutun prosessuaalista laatua sekä viranomaisia, joiden ratkaisuun
on haettu muutosta.

Suomen perustuslain mukaan korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa.
Yleinen muutoksenhakuoikeus hallintopäätöksiin ja niiden lainmukaisuuden tutkiminen on säännelty nykyisin
hallintolainkäyttölaissa.

Alempia hallintotuomioistuimia ovat alueelliset hallinto-oikeudet. Suurin osa korkeimman hallinto-oikeuden
käsittelemistä asioista koskee alueellisten hallinto-oikeuksien päätöksistä tehtyjä valituksia. Joidenkin
hallintoviranomaisten päätöksistä voidaan kuitenkin valittaa suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Valtioneuvoston ja ministeriön päätöksistä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta vain sillä
perusteella, että päätös on lainvastainen. Myös eräiden lautakuntien päätöksiin haetaan muutosta korkeimmalta
hallinto-oikeudelta. Tällaisia lautakuntia ovat maaseutuelinkeinojen valituslautakunta sekä patentti- ja
rekisterihallituksen valituslautakunta. Korkeimmalta hallinto-oikeudelta haetaan muutosta myös
keskusverolautakunnan ja virkamieslautakunnan päätöksiin.

Valtaosassa korkeimman hallinto-oikeuden käsittelemistä asiaryhmistä ei ole valituslupajärjestelmää. Niissä
asioissa asianosaisella on valitusoikeus ja korkein hallinto-oikeus antaamyös aineellisoikeudellisen asiaratkaisun.
Hallintolainkäyttölaki on hallintotuomioistuinten prosessilaki. Asianosainen pystyy yleensä ajamaan asiaansa
ilman asiamiestä, mikä helpottaa muutoksenhakua ja oikeusturvan saamista. Merkittävimmät asiaryhmät, joissa
on ensin haettava valituslupaa, ovat verotusta koskevat asiat, ulkomaalaisasiat ja toimeentuloasiat. Rakennuslupaa,
toimenpidelupaa ja katusuunnitelmaa koskevassa asiassa hallinto-oikeuden päätökseen, jolla valituksen kohteena
ollutta viranomaisen päätöstä ei ole muutettu, saa hakea valittamalla muutosta, jos korkein hallinto-oikeus
myöntää valitusluvan.

Korkein hallinto-oikeus käsittelee valitusasioiden lisäksi myös hakemusasioita, joista suurin osa on lainvoiman
saaneen tuomion purkuhakemuksia.

Asian käsittelyyn korkeimmassa hallinto-oikeudessa kulunut aika lasketaan saapumispäivästä ratkaisupäivään.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus
Tilasto perustuu kokonaisaineistoon. Tilaston perusaineisto on saatu automaattiseen tietojenkäsittelyyn
perustuvasta oikeushallinnon ylläpitämästä korkeimman hallinto-oikeuden asianhallintajärjestelmästä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus
Tilastossa ovat kaikki korkeimman hallinto-oikeuden vuoden aikana ratkaisemat valitus- ja hakemusasiat, jotka
on kirjattu korkeimman hallinto-oikeuden asianhallintajärjestelmään. Tilaston perusaineistoa voidaan pitää
hyvänä.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus
Tilaston perusaineisto poimitaan tilastovuotta seuraavan vuoden tammikuussa. Tulokset valmistuvat kevään
aikana.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys
Tietoja korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemista asioista julkaistaan internetissä Tilastokeskuksen PX-Web
StatFin -palvelussa Oikeus -aihealueella sekä vuosittain ilmestyvässä Oikeustilastollisessa vuosikirjassa
Tuomioistuinten toiminta -jaksossa.T
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6. Tilastojen vertailukelpoisuus
Yleisten hallintotuomioistuinten yhteinen uusi nelinumeroinen hallintoasiain nimikkeistö otettiin käyttöön
vuoden 2005 alussa. Korkeimman hallinto-oikeuden tilastossa vuodelta 2004 on kuitenkin jo käytetty uutta
asianimikkeistöä. Aikaisempi kolminumeroinen asialuokitus onmuuntokaavan avullamuutettu uutta nimikkeistöä
vastaavaksi, jotta eri asiaryhmien vertailu aikaisempiin vuosiin olisi mahdollista. PX-Web StatFin -palvelussa
oleva aikasarjataulukko vuosilta 1991-2008 on uuden hallintoasiain nimikkeistön mukainen.

7. Yhtenäisyys
Tilasto sisältää kaikki vuoden aikana ratkaistut valitus- ja hakemusasiat.

Tilastossa asialuokituksena käytetty Hallintoasiain nimikkeistö on Tilastokeskuksen luokituspalvelussa suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi. Viranomaisluokitukset ovat PX-Web StatFin -palvelussa Oikeus -aihealueelta.
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