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EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2005 vp
Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä
koskevan lainsäädännön muutoksiksi
Hallituksen esitys eräiksi hallintolainkäyttöä
koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun
hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä

Asia
Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut
eduskunnalle esityksensä eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi
(HE 112/2004 vp) sekä näillä valtiopäivillä mainittua esitystä täydentävän esityksen (HE 5/2005
vp).

Valiokuntakäsittely
Hallintovaliokunta on antanut asioista yhteisen
mietinnön (HaVM 13/2005 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
hallintolainkäyttölain 13 ja 79 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun hallintolainkäyttölain (586/1996) 13 §:ään uusi 2—4
momentti sekä 79 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:
13 §
Valitusoikeuden rajoittaminen
— — — — — — — — — — — — — —
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;

HE 112/2004 vp
HE 5/2005 vp
HaVM 13/2005 vp

2) asian saattamiseen korkeimman hallintooikeuden 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.

EV 91/2005 vp — HE 112/2004 vp, HE 5/2005 vp

79 §
Valitus muusta kuin käsittelyn lopettavasta päätöksestä
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentin 4 kohdassa säädetystä poiketen erikseen ei kuitenkaan saa valittaa hallinto-oikeuden asian käsittelyn aikana tekemästä
päätöksestä, jolla muutoksenhaun alaisen pää-

töksen täytäntöönpano on kielletty tai keskeytetty.
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
hallinto-oikeuslain 7 ja 12 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 26 päivänä maaliskuuta 1999 annetun hallinto-oikeuslain (430/1999) 7 §:n 1 momentti
ja 12 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 7 §:n 1 momentti osaksi laissa 1424/2001, sekä
lisätään 12 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 106/2000, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen
2 ja muutettu 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:
7§
Asiantuntijajäsenet
Hallinto-oikeudessa asian käsittelyyn ja ratkaisemiseen osallistuu asiantuntijajäsen:
1) lastensuojelulaissa (683/1983) tarkoitetussa lapsen huostaanottoa, sijaishuoltoon sijoittamista, huostassapitämisen lakkaamista tai yhteydenpidon rajoittamista koskevassa asiassa;
2) kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitetussa vastoin tahtoa tapahtuvaa erityishuollon antamista tai jatkamista koskevassa asiassa;
3) asiassa, jossa on kysymys mielenterveyslaissa (1116/1990) tarkoitetusta henkilön määräämisestä hoitoon tai hoidon jatkamisesta hänen tahdostaan riippumatta tai hänen omaisuutensa haltuunotosta taikka yhteydenpidon rajoittamisesta;
4) asiassa, jossa on kysymys päätöksestä henkilön määräämisestä päihdehuoltolain (41/1986)
11 tai 12 §:n mukaisesti hoitoon tahdostaan riip2

pumatta, sekä mainitun lain 13 §:ssä tarkoitetussa asiassa; sekä
5) tartuntatautilaissa (583/1986) tarkoitetuissa asioissa.
— — — — — — — — — — — — — —
12 §
Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus
— — — — — — — — — — — — — —
Edellä 7 §:ssä tarkoitettujen asioiden käsittelyssä kokoonpanoon kuuluu vähintään kaksi lakimiesjäsentä sekä asiantuntijajäsen. Hallintooikeus voi kuitenkin ratkaista 7 §:ssä tarkoitetun asian neljän jäsenen kokoonpanossa, johon
kuuluu kolme lakimiesjäsentä ja asiantuntijajäsen, jos asiassa ratkaistavana olevan kysymyksen laatu sitä edellyttää.
— — — — — — — — — — — — — —
Jos valituksessa tai muussa hallintolainkäyttöasiassa esitetyt vaatimukset on peruutettu kokonaan, yksi jäsen voi tehdä siitä johtuvan rat-

EV 91/2005 vp — HE 112/2004 vp, HE 5/2005 vp

kaisun. Yksi jäsen voi myös ratkaista asian, jossa on kysymys siitä, onko valitus tai muu hallintolainkäyttöasia pantu vireille määräajassa. Yksi
jäsen voi päättää, että asiassa toimitetaan suullinen käsittely tai katselmus, ja tehdä niiden toimittamiseen liittyvät ratkaisut sekä päättää myös

muista asian valmisteluun liittyvistä toimenpiteistä.

Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 a ja 8 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Korkeimmasta hallinto-oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain (74/1918)
2 a §:n 1 momentti ja 8 §:n 2 momentti, sellaisena kuin ne ovat laissa 107/2000, sekä
lisätään 8 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 momentti seuraavasti:
2a§
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa osallistuu
vesilain (264/1961), ympäristönsuojelulain
(86/2000) ja vesienhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisten asioiden käsittelyyn lainoppineiden jäsenten lisäksi kaksi sivutoimista jäsentä (ympäristöasiantuntijaneuvos).
— — — — — — — — — — — — — —
8§
— — — — — — — — — — — — — —
Korkein hallinto-oikeus voi käsitellä ja ratkaista kolmijäsenisenä:
1) valituslupaa koskevan asian ja siihen liittyvän vaatimuksen;
2) täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä taikka muuta täytäntöönpanosta annettavaa määräystä koskevan asian;
3) oikeusapua koskevan asian;

4) asian, jossa valitus tai hakemus on peruutettu taikka jossa on kysymys siitä, onko muutoksenhaku tehty määräajassa tai säädettyä muotoa noudattaen taikka valituskiellosta huolimatta, ja tällaiseen asiaan liittyvän vaatimuksen;
sekä
5) ylimääräistä muutoksenhakua koskevan
asian, jos hakemus yksimielisesti hylätään tai jätetään tutkimatta, ja tällaiseen asiaan liittyvän
vaatimuksen.
Edellä 2 momentin 1—4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa asia voidaan käsitellä ja ratkaista ilman säännönmukaiseen ratkaisukokoonpanoon tämän tai muun lain nojalla kuuluvia
asiantuntijajäseniä.
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

3
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Laki
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain
(621/1999) 33 §:n 1 momentti seuraavasti:
33 §
Muutoksenhaku
Viranomaisen tässä laissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, jollei 2 momentista muuta johdu.
Eduskunnan viraston päätökseen, valtioneuvoston ja ministeriön päätökseen samoin kuin eduskunnan valitseman Suomen Pankin ja Kansaneläkelaitoksen toimielimen sekä niiden keskushallintoon kuuluvan viranomaisen päätökseen
haetaan kuitenkin muutosta valittamalla kor-

keimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoin muutoksenhaussa noudatetaan, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
perintökaaren 5 luvun muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 5 päivänä helmikuuta 1965 annetun perintökaaren (40/1965) 5 lukuun uusi 2 a § seuraavasti:
5 luku
Valtion oikeudesta perintöön
2a§
Valtiokonttorin tämän luvun 2 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta hallintooikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.
Hallinto-oikeuden tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamal-

4

la korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein
hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.
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Laki
ampuma-aselain 118 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 9 päivänä tammikuuta 1998 annetun ampuma-aselain (1/1998) 118 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 601/2001, seuraavasti:

Muutoksenhaku

keimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
— — — — — — — — — — — — — —

Sisäasiainministeriön tämän lain 32—35,
35 a, 36, 37 ja 64 §:n nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen sekä muuhun tämän lain
nojalla annettuun päätökseen valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kor-

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

118 §

Laki
maksuvapautuslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään 4 päivänä heinäkuuta 1980 annettuun maksuvapautuslakiin (529/1980) uusi 2 a § seuraavasti:
2a§
Valtiokonttorin tämän lain nojalla antamaan
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.
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Laki
eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista 13 päivänä elokuuta 1976 annettuun lakiin (680/1976) siitä lailla 623/1994 kumotun 9 §:n tilalle uusi 9 § seuraavasti:
9§
Hallinto-oikeuden tässä laissa tarkoitetussa
asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen,
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhaussa sovelletaan tällöin, mitä
verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995)
70 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 71 §:ssä säädetään.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kasvinjalostajanoikeudesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (789/1992) 37 §:n
3 momentti seuraavasti:
37 §
Muutoksenhaku
— — — — — — — — — — — — — —
Rekisteriviranomaisen päätökseen haetaan
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
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Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.
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Laki
torjunta-ainelain 4 g §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä toukokuuta 1969 annetun torjunta-ainelain (327/1969) 4 g §, sellaisena kuin
se on laissa 1204/1994, seuraavasti:
4g§
Muutosta torjunta-ainelautakunnan päätökseen haetaan valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1200/1992) 5 § seuraavasti:
5§
Muutosta tietopalvelukeskuksen päätökseen
haetaan, jollei lailla toisin säädetä, valittamalla
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta 4 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain
(1201/1992) 6 § seuraavasti:
7
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6§
Muutosta tarkastuskeskuksen päätökseen haetaan, jollei lailla toisin säädetä, valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
eläinsuojelulain 52 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 4 päivänä huhtikuuta 1996 annetun eläinsuojelulain (247/1996) 52 § seuraavasti:
letty tai keskeytetty, saa valittaa korkeimpaan
hallinto-oikeuteen vain pääasian yhteydessä.

52 §
Täytäntöönpano
Tämän lain 28, 42—44 ja 46 §:n nojalla tehtävässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava,
jollei valitusviranomainen toisin määrää. Sellaisesta yksinomaan täytäntöönpanoa koskevasta
hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla muutoksenhaun alaisen päätöksen täytäntöönpano on kiel-

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
ilmailulain 91 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun ilmailulain (281/1995) 91 § seuraavasti:

8
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tä on kuitenkin valituksesta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

91 §
Muutoksenhaku
Liikenne- ja viestintäministeriön tai Ilmailulaitoksen tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Rakentamislupaa, uhkasakkoa ja teettämisuhkaa koskevaa päätöstä lukuun ottamatta päätös-

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
Ilmailulaitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Ilmailulaitoksesta 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1123/1990) 3 §:n 3 momentti seuraavasti:
3§
Viranomaistehtävien järjestely
— — — — — — — — — — — — — —
Ilmailulaitoksen viranomaisasiassa antamaan
päätökseen haetaan muutosta valittamalla siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään valtion televisio- ja radiorahastosta 9 päivänä lokakuuta 1998 annetun lain (745/1998)
36 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:
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36 §
Muutoksenhaku
— — — — — — — — — — — — — —
Hallinto-oikeuden tämän lain nojalla antamaan takautuvaa televisiomaksua ja tarkastusmaksua koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan patentti- ja rekisterihallituksesta 26 päivänä kesäkuuta 1992 annetun lain (575/1992)
5 §:n 2 momentti seuraavasti:
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

5§
Muutoksenhaku
— — — — — — — — — — — — — —
Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen
sellaisessa asiassa, joka ei kuulu patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnan käsiteltäväksi, saa, jollei toisin säädetä, hakea muutosta
valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen siten

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä 26 päivänä kesäkuuta 1992
annetun lain (576/1992) 8 §:n 1 momentti:
10
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8§
Valituslautakunnan päätökseen saa, jollei toisin säädetä, hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen 60 päivän kuluessa
siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon
päätöksestä.
— — — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Vakuutusvalvontavirastosta 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun lain (78/1999) 6 §
seuraavasti:
6§
Vakuutusvalvontaviraston päätöksestä saa
valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
vakuutusyhtiölain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 16 luvun 13 § ja
sen edellä oleva väliotsikko, 16 a luvun 9 §, 16 b luvun 4 § sekä 18 a luvun 4 §,
sellaisina kuin ne ovat, 16 luvun 13 § ja 16 a luvun 9 § laeissa 611/1997 ja 305/1998 sekä 16 luvun
13 §:n edellä oleva väliotsikko, 16 b luvun 4 § ja 18 a luvun 4 § mainitussa laissa 611/1997, seuraavasti:
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16 luku
Sulautuminen ja vähemmistöosakkeiden lunastus

tusvalvontavirastosta annetussa laissa (78/1999)
säädetään. Valitus on käsiteltävä kiireellisenä.
Jollei suostumusta ole määräajassa haettu tai
jos se on evätty ja epäämispäätös on saanut lainvoiman, on sulautuminen rauennut.

Vakuutusvalvontaviraston suostumus
13 §
Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiöt
ovat hyväksyneet sulautumissuunnitelman, niiden on haettava Vakuutusvalvontaviraston suostumus sulautumissuunnitelmaan ja vahvistus sulautumisen vaatimalle yhtiöjärjestyksen muutokselle sekä, jos kysymys on kombinaatiosulautumisesta, uuden yhtiön yhtiöjärjestykselle.
Sulautumista koskevasta hakemuksesta viraston on, jollei se katso, että hakemus on enemmittä selvityksittä hylättävä, kuulutettava vastaanottavan yhtiön kustannuksella virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa on kehotettava niitä sulautuvan yhtiön vakuutusvelkojia, jotka tahtovat
tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne virastolle sen määräämässä ajassa, joka
saa olla enintään kaksi kuukautta. Kuulutus on
annettava myös vastaanottavan yhtiön vakuutusvelkojille, jos sulautuminen on 6 §:ssä tarkoitetun lausunnon mukaan omiaan vaarantamaan yhtiön velkojen maksun. Viraston on velvoitettava
sulautuva yhtiö viipymättä antamaan tieto kuulutuksesta ainakin yhdessä sulautuvan yhtiön
kotipaikan sanomalehdessä sekä lisäksi siten
kuin virasto tarvittaessa määrää.
Viraston on pyydettävä 1 momentissa tarkoitetusta hakemuksesta kilpailuviraston lausunto,
jos hakemuksessa tarkoitettu järjestely kuuluu
kilpailunrajoituksista annetussa laissa tarkoitetun yrityskauppavalvonnan piiriin.
Viraston on annettava suostumuksensa, jollei
1 momentissa tarkoitettu toimenpide loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja ja jollei sen katsota
vaarantavan vakuutustoiminnan tervettä kehitystä. Virastolla on oikeus liittää suostumuksen
antamiseen ehdot, joita virasto pitää tarpeellisina vakuutusten käsittämien etujen tai vakuutustoiminnan terveen kehityksen turvaamiseksi.
Sulautuva ja vastaanottava yhtiö sekä muistutuksentekijä saavat valittaa viraston päätöksestä
Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin Vakuu12

16 a luku
Vakuutuskannan luovuttaminen
9§
Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun yhtiöt
ovat hyväksyneet vakuutuskannan luovuttamista koskevan suunnitelman, niiden on haettava
Vakuutusvalvontaviraston suostumus suunnitelmaan ja vahvistus vakuutuskannan luovuttamisen vaatimalle yhtiöjärjestyksen muutokselle.
Vakuutuskannan luovuttamista koskevasta
hakemuksesta viraston on, jollei se katso, että
hakemus on enemmittä selvityksittä hylättävä,
kuulutettava vastaanottavan yhtiön kustannuksella virallisessa lehdessä. Kuulutuksessa on kehotettava niitä luovutettavaan vakuutuskantaan
kuuluvien vakuutusten vakuutusvelkojia, jotka
tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan,
esittämään ne virastolle sen määräämässä ajassa, joka saa olla enintään kaksi kuukautta. Kuulutus on annettava myös muille luovuttavan yhtiön vakuutusvelkojille, jos vakuutuskannan luovuttaminen on 4 §:ssä tarkoitetun lausunnon mukaan omiaan vaarantamaan luovuttavan yhtiön
velkojen maksun. Kuulutus on annettava myös
vastaanottavan yhtiön vakuutusvelkojille, jos
vakuutuskannan luovuttaminen on sanotun lausunnon mukaan omiaan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen maksun. Viraston on
velvoitettava luovuttava yhtiö viipymättä antamaan tieto kuulutuksesta ainakin yhdessä luovuttavan yhtiön kotipaikan sanomalehdessä sekä
lisäksi siten kuin virasto tarvittaessa määrää.
Viraston on pyydettävä 1 momentissa tarkoitetusta hakemuksesta kilpailuviraston lausunto,
jos hakemuksessa tarkoitettu järjestely kuuluu
kilpailunrajoituksista annetussa laissa tarkoitetun yrityskauppavalvonnan piiriin.
Viraston on annettava suostumuksensa, jollei
1 momentissa tarkoitettu toimenpide loukkaa va-
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kuutusten käsittämiä etuja ja jollei sen katsota
vaarantavan vakuutustoiminnan tervettä kehitystä. Virastolla on oikeus liittää suostumuksen
antamiseen ehdot, joita virasto pitää tarpeellisina vakuutusten käsittämien etujen tai vakuutustoiminnan terveen kehityksen turvaamiseksi.
Luovuttava ja vastaanottava yhtiö sekä muistutuksentekijä saavat valittaa viraston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin Vakuutusvalvontavirastosta annetussa laissa säädetään. Valitus on käsiteltävä kiireellisenä.
16 b luku
Jakautuminen
4§
Kahden kuukauden kuluessa jakautumissuunnitelman hyväksymisestä jakautuvan yhtiön on
haettava Vakuutusvalvontaviraston suostumus
jakautumissuunnitelmaan ja vahvistus vastaanottavien yhtiöiden yhtiöjärjestyksille, jos vastaanottava yhtiö on vakuutusyhtiö, sekä, jos kysymys on 1 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta jakautumisesta, vahvistus jakautumisen
vaatimalle yhtiöjärjestyksen muutokselle.
Jakautumista koskevasta hakemuksesta viraston on, jollei se katso, että hakemus on enemmittä selvityksittä hylättävä, kuulutettava jakautuvan yhtiön kustannuksella virallisessa lehdessä.
Kuulutuksessa on kehotettava niitä jakautuvan
yhtiön vakuutusvelkojia, jotka tahtovat tehdä
muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne
virastolle sen määräämässä ajassa, joka saa olla
enintään kaksi kuukautta. Viraston on velvoitettava jakautuva yhtiö viipymättä antamaan tieto
kuulutuksesta ainakin yhdessä jakautuvan yhtiön kotipaikan sanomalehdessä sekä lisäksi siten kuin virasto tarvittaessa määrää.
Viraston on annettava suostumuksensa, jollei
1 momentissa tarkoitettu toimenpide loukkaa vakuutusten käsittämiä etuja ja jollei sen katsota
vaarantavan vakuutustoiminnan tervettä kehitystä. Virastolla on oikeus liittää suostumuksen
antamiseen ehdot, joita virasto pitää tarpeellisina vakuutusten käsittämien etujen tai vakuutustoiminnan terveen kehityksen turvaamiseksi.

Jakautuva yhtiö sekä muistutuksentekijä saavat valittaa viraston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin Vakuutusvalvontavirastosta annetussa laissa säädetään. Valitus on
käsiteltävä kiireellisenä.
Vastaanottavat yhtiöt saavat jakautumisessa
toimiluvan siltä osin kuin niille siirtyy jakautumisessa vakuutuskantaa, jollei virasto toisin
määrää. Jos kysymyksessä on 1 §:n 2 momentin
2 kohdassa tarkoitettu jakautuminen, luovuttavan yhtiön toimilupa jää voimaan vain siltä osin
kuin sille jää vakuutuskantaa, jollei virasto toisin määrää. Edellä 1 momentissa tarkoitettuun
hakemukseen on liitettävä ehdotus tässä momentissa tarkoitetuista toimiluvista.
Jollei suostumusta ole määräajassa haettu tai
jos se on evätty ja epäämispäätös on saanut lainvoiman, on jakautuminen rauennut.

18 a luku
Yhtiömuodon muuttaminen
4§
Yhtiökokouksen päätökseen, joka tarkoittaa
vakuutusosakeyhtiön muuttamista keskinäiseksi
vakuutusyhtiöksi tai keskinäisen vakuutusyhtiön muuttamista vakuutusosakeyhtiöksi, on haettava Vakuutusvalvontaviraston suostumus.
Hakemukseen on liitettävä yhtiökokouksessa
hyväksytty yhtiömuodon muuttamisesta johtuva
yhtiöjärjestyksen muutosehdotus.
Hakemuksesta on viraston, jollei se katso, että
hakemus on enemmittä selvityksittä hylättävä,
yhtiön kustannuksella kuulutettava virallisessa
lehdessä. Kuulutuksessa on kehotettava niitä yhtiön osakkaita ja vakuutusvelkojia, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne virastolle sen määräämässä ajassa,
joka saa olla enintään kaksi kuukautta. Viraston
on velvoitettava yhtiö viipymättä antamaan tieto kuulutuksesta ainakin yhdessä yhtiön kotipaikan sanomalehdessä sekä lisäksi siten kuin virasto tarvittaessa määrää.
Viraston on annettava suostumuksensa, jollei
1 momentissa tarkoitettu toimenpide loukkaa va13

EV 91/2005 vp — HE 112/2004 vp, HE 5/2005 vp

kuutusten käsittämiä etuja tai minkään osakasryhmän etua.
Virastolla on oikeus liittää suostumuksen antamiseen ehdot, joita virasto pitää tarpeellisina
vakuutusten käsittämien etujen tai osakasryhmien etujen turvaamiseksi.
Yhtiö sekä muistutuksentekijä saavat valittaa
viraston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin Vakuutusvalvontavirastosta annetussa laissa säädetään. Valitus on käsiteltävä
kiireellisenä.

Jollei suostumusta ole määräajassa haettu tai
jos se on evätty ja epäämispäätös on saanut lainvoiman, on yhtiömuodon muuttaminen rauennut.
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 84 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (398/1995)
84 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 359/2002, seuraavasti:

Muutoksenhaku

kuin Vakuutusvalvontavirastosta annetussa laissa (78/1999) säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

Sosiaali- ja terveysministeriön tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Vakuutusvalvontaviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen siten

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

84 §

Laki
vakuutusyhdistyslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1987 annetun vakuutusyhdistyslain (1250/1987) 8 luvun 2 §:n
4 momentti, 14 luvun 11 §:n 4 momentti ja 14 a luvun 9 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa
340/2000, seuraavasti:
14
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tusvalvontavirastosta annetussa laissa säädetään. Valitus on käsiteltävä kiireellisenä.
— — — — — — — — — — — — — —

8 luku
Yhteisömuodon muuttaminen
2§
— — — — — — — — — — — — — —
Yhdistys sekä muistutuksentekijä saavat valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen
siten kuin Vakuutusvalvontavirastosta annetussa laissa (78/1999) säädetään. Valitus on käsiteltävä kiireellisenä.

14 luku
Sulautuminen
11 §
— — — — — — — — — — — — — —
Sulautuva ja vastaanottava yhdistys sekä
muistutuksentekijä saavat valittaa päätöksestä
Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin Vakuu-

14 a luku
Vakuutuskannan luovuttaminen
9§
— — — — — — — — — — — — — —
Luovuttava ja vastaanottava yhdistys sekä
muistutuksentekijä saavat valittaa päätöksestä
Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin Vakuutusvalvontavirastosta annetussa laissa säädetään. Valitus on käsiteltävä kiireellisenä.
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
terveydensuojelulain 57 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä elokuuta 1994 annetun terveydensuojelulain (763/1994) 57 §, sellaisena
kuin se on laissa 777/1996, seuraavasti:
57 §
Täytäntöönpano
Tämän lain 51 §:n 2 momentin nojalla tehtävässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta,
jollei valitusviranomainen toisin määrää. Sellaisesta yksinomaan täytäntöönpanoa koskevasta

hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla muutoksenhaun alaisen päätöksen täytäntöönpano on kielletty tai keskeytetty, saa valittaa korkeimpaan
hallinto-oikeuteen vain pääasian yhteydessä.

Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

15
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Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätök-

seen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
kemikaalilain 56 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 56 §, sellaisena kuin se on
laissa 391/2005, seuraavasti:

Täytäntöönpano

töksen täytäntöönpano on kielletty tai keskeytetty, saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen
vain pääasian yhteydessä.

Tämän lain 29, 42, 45 tai 46 §:n taikka 66 §:n
1 momentin nojalla tehtävässä päätöksessä voidaan määrätä, että päätöstä on noudatettava
muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. Sellaisesta yksinomaan
täytäntöönpanoa koskevasta hallinto-oikeuden
päätöksestä, jolla muutoksenhaun alaisen pää-

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

56 §

Laki
terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun lain
(1074/1992) 4 § seuraavasti:
4§
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskuksen
päätökseen saa, jollei erikseen toisin säädetä, hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen si16

ten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
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Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätök-

seen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
mielenterveyslain 24 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 14 päivänä joulukuuta 1990 annetun mielenterveyslain (1116/1990) 24 §:n 1—3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 24 §:n 1 momentti laissa 1423/2001 ja 24 §:n 2 momentti laissa
1504/1994, seuraavasti:
24 §
Muutoksenhaku
Sairaalan lääkärin päätökseen, joka koskee
henkilön määräämistä hoitoon tai hoidon jatkamista hänen tahdostaan riippumatta tai potilaan
omaisuuden haltuunottoa taikka yhteydenpidon
rajoittamista 22 j §:n 2 momentin nojalla, saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista. Muutoksenhausta on muutoin
voimassa,
mitä
hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään. Muutoksenhakuasiassa
muulle asianosaiselle kuin potilaalle voidaan antaa tietoja potilaan terveydentilasta vain potilaan suostumuksella tai potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 9 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa. Hallinto-oikeuden päätökseen, joka
koskee potilaan omaisuuden haltuunottoa, ei saa
valittamalla hakea muutosta.
Terveydenhuollon
oikeusturvakeskuksen
päätökseen, joka koskee henkilön määräämistä
hoitoon tai hoidon jatkamista hänen tahdostaan
riippumatta taikka 21 §:ssä tarkoitetussa tapauksessa määräämistä sairaalaan tutkittavaksi, sekä

päätökseen, joka koskee erityishuollon antamista vastoin tahtoa, saa hakea muutosta siten kuin
terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain (1074/1992) 4 §:ssä säädetään.
Valitus 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta päätöksestä voidaan valitusviranomaiselle osoitettuna antaa valitusajan kuluessa myös sairaalaan
sen psykiatrisesta hoidosta vastaavalle ylilääkärille tai muulle tehtävään määrätylle henkilölle.
Valituskirjelmän vastaanottamisesta on annettava todistus ja valituskirjelmään tehtävä merkintä sen antajasta ja antamisajasta. Ylilääkärin on
lähetettävä valituskirjelmä sekä valituksenalaisen päätöksensä perusteena olevat asiakirjat ja
siitä tehdyn valituksen johdosta antamansa lausunto viipymättä valitusviranomaiselle.
— — — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

17

EV 91/2005 vp — HE 112/2004 vp, HE 5/2005 vp

Laki
terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 39 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä 28 päivänä kesäkuuta 1994 annetun lain
(559/1994) 39 §:n 1 momentti seuraavasti:
39 §
Muutoksenhaku
Tämän lain nojalla tehtyyn terveydenhuollon
oikeusturvakeskuksen päätökseen haetaan muutosta siten kuin terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain (1074/1992) 4 §:ssä
säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yksityisestä terveydenhuollosta 9 päivänä helmikuuta 1990 annetun lain (152/1990)
25 §:n 1 momentti seuraavasti:
25 §
Muutoksenhaku
Tämän lain nojalla tehtyyn lääninhallituksen
päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

18

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.
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Laki
terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 27 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain
(1505/1994) 27 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 345/2000, seuraavasti:
27 §
Muutoksenhaku
Lääkelaitoksen tämän lain nojalla tekemään
päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
säteilylain 65 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun säteilylain (592/1991) 65 §:n 1 momentti seuraavasti:
65 §
Muutoksenhaku
Säteilyturvakeskuksen tämän lain nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
— — — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

19
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Laki
siviilipalveluslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1991 annetun siviilipalveluslain (1723/1991) 55 §:n 1 momentti
ja 56 §, sellaisena kuin niistä on 56 § osaksi laeissa 1271/1993 ja 1222/1998, sekä
lisätään 53 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1271/1993, uusi 3 momentti ja 55 §:ään
uusi 4 momentti seuraavasti:
teen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

53 §
Muutoksenhaku siviilipalveluskeskuksen
päätökseen

56 §

— — — — — — — — — — — — — —
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Muutoksenhaku tietojen luovuttamista
koskevaan päätökseen

Muutoksenhaku kurinpitorangaistukseen

Jos siviilipalveluskeskus tai palveluspaikka
on kieltäytynyt luovuttamasta tietoja siviilipalvelusrekisteristään, tiedon pyytäjä voi hakea
päätökseen muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa
(586/1996) säädetään.

Siviilipalvelusmies, jolle on määrätty kurinpitorangaistus, saa hakea muutosta rangaistuksen määräämistä koskevaan päätökseen valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä palveluspaikka sijaitsee.
— — — — — — — — — — — — — —
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeu-

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

55 §

Laki
jätelain 66 ja 67 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 67 §, sellaisena kuin se on laissa 91/2000, ja
lisätään 66 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:
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66 §
Muutoksenhaku
— — — — — — — — — — — — — —
Hallinto-oikeuden päätökseen asiassa, joka
koskee 33 §:ssä tarkoitettua jätemaksun suorittamista, verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain (367/1961) 8 §:n mukaiset
jätemaksua koskevat perustevalitusasiat mukaan luettuina, saa hakea muutosta valittamalla
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.
67 §
Täytäntöönpano
Jätteensiirtoasetuksen ja tämän lain 21, 31,
50, 57 ja 58 §:n sekä erityisestä syystä 50 a §:n

nojalla tehtävässä päätöksessä voidaan määrätä,
että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta
huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin
määrää. Sellaisesta yksinomaan täytäntöönpanoa koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä,
jolla muutoksenhaun alaisen päätöksen täytäntöönpano on kielletty tai keskeytetty, saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain pääasian yhteydessä.

Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 .
Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

Laki
maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 144 § seuraavasti:
144 §
Aloittamisoikeus
Lupaviranomainen voi perustellusta syystä ja
edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi, antaa oikeuden rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen osaksi tai kokonaan ennen kuin rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupaa taikka 161, 162 tai
163 §:ssä säädettyä laitteiden sijoittamista,
muuttamista tai poistamista koskeva päätös on
saanut lainvoiman (aloittamisoikeus). Oikeudesta päätetään edellä tarkoitetun päätöksen yhteydessä. Muutoksenhakutuomioistuin voi valituk-

sesta kumota määräyksen tai muuttaa sitä tai
muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon. Hallinto-oikeuden päätöksestä tässä momentissa tarkoitetussa asiassa voidaan valittaa
korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain pääasian
ratkaisusta tehtävän valituksen yhteydessä.
Hakijan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus
niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten
korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai
luvan muuttaminen voi aiheuttaa.
Edellä 1 momentissa tarkoitettu oikeus voidaan samoin edellytyksin myöntää myös valitusajan kuluessa tai 14 päivän kuluessa valitusajan
päättymisestä erikseen tehdystä hakemuksesta.
Päätös on tehtävä ilman tarpeetonta viivytystä.
21
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Päätöksen antamiseen sovelletaan, mitä
142 §:ssä säädetään. Lisäksi myönnetystä oikeudesta on välittömästi ilmoitettava hallinto-oikeudelle sekä muutosta hakeneille. Se, joka on
valittanut pääasiassa tehdystä päätöksestä, voi
hallinto-oikeudessa vaatia tässä momentissa tarkoitettua ratkaisua kumottavaksi tai muutettavaksi ilman, että hänen olisi siitä erikseen vali-

tettava. Muutoksenhausta on muutoin voimassa,
mitä 1 momentissa säädetään.
Vakuuden asettamisvelvollisuus ei koske valtiota, kuntaa eikä kuntayhtymää.
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
20 . Lakia sovelletaan, kun lupapäätös annetaan tämän lain tultua voimaan.

Laki
maa-aineslain 21 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetun maa-aineslain (555/1981) 21 §, sellaisena kuin se
on laissa 463/1997, seuraavasti:
21 §
Lainvoimaa vailla olevan päätöksen noudattaminen
Ainesten ottaminen voidaan aloittaa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.
Lupaviranomainen voi kuitenkin perustellusta syystä ja edellyttäen, ettei täytäntöönpano tee
muutoksenhakua hyödyttömäksi, luvan hakijan
pyynnöstä lupapäätöksessä määrätä, että ainesten ottaminen voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta,
jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Määräys voi tarvittaessa
koskea vain osaa haettua aluetta ja ajankohtaa,
jolloin ottamistoiminta tai siihen liittyvät muut
toimenpiteet voidaan käynnistää. Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää
lupapäätöksen täytäntöönpanon. Hallinto-oikeuden päätöksestä tässä momentissa tarkoitetussa
asiassa voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-
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oikeuteen vain ottamislupa-asian ratkaisusta
tehtävän valituksen yhteydessä.
Edellä 2 momentissa tarkoitettu määräys voidaan samoin edellytyksin antaa myös valitusajan kuluessa tai 14 päivän kuluessa valitusajan
päättymisestä erikseen tehdystä hakemuksesta.
Päätös on tehtävä ilman tarpeetonta viivytystä.
Päätöksen antamiseen sovelletaan, mitä 19 §:ssä
säädetään. Lisäksi myönnetystä oikeudesta on
välittömästi ilmoitettava hallinto-oikeudelle
sekä muutosta hakeneille. Se, joka on valittanut
ottamislupapäätöksestä, voi hallinto-oikeudessa
vaatia tässä momentissa tarkoitettua ratkaisua
kumottavaksi tai muutettavaksi ilman, että hänen olisi siitä erikseen valitettava. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä 2 momentissa
säädetään.
Valvontaviranomaisen 14 §:n nojalla tekemässä päätöksessä voidaan määrätä, että sitä on
noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman. Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää
päätöksen täytäntöönpanon. Sellaisesta yksinomaan täytäntöönpanoa koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla muutoksenhaun alaisen päätöksen täytäntöönpano on kielletty tai
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keskeytetty, saa valittaa korkeimpaan hallintooikeuteen vain pääasian yhteydessä.

Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä. Tämän lain 21 §:n 2
ja 3 momenttia sovelletaan kuitenkin, kun lupapäätös annetaan tämän lain tultua voimaan.

Laki
vesilain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/1961) 2 luvun 26 §:n 6 momentti,
17 luvun 2 §, 3 §:n 2 ja 3 momentti, 9 §:n 1 momentti ja 12 § sekä 21 luvun 3 §:n 3 momentti,
sellaisina kuin ne ovat, 2 luvun 26 §:n 6 momentti laissa 606/1982 sekä 17 luvun 2 §, 3 §:n 2 ja 3
momentti, 9 §:n 1 momentti ja 12 § sekä 21 luvun 3 §:n 3 momentti laissa 88/2000, sekä
lisätään 2 lukuun uusi 26 a §, seuraavasti:
2 luku
Yleiset säännökset rakentamisesta vesistöön
26 §
— — — — — — — — — — — — — —
Töidenaloittamislupaa koskeva päätös saadaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakuviranomainen voi määrätä töiden jatkamisen keskeytettäväksi tai rajoitettavaksi. Töidenaloittamislupaa koskeva valitus on käsiteltävä kiireellisesti. Hallinto-oikeuden päätöksestä tässä pykälässä tarkoitetussa
asiassa voidaan valittaa korkeimpaan hallintooikeuteen vain pääasian yhteydessä.
26 a §
Edellä 26 §:ssä tarkoitettu töidenaloittamislupa voidaan samoin edellytyksin myöntää myös
valitusajan kuluessa tai 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä erikseen tehdystä hakemuksesta. Hakemuksesta on kuultava valvontaviranomaisia ja lupapäätökseen muutosta hakeneita. Päätös on tämän jälkeen tehtävä viivytyksettä. Myönnetystä töidenaloittamisluvasta on

välittömästi ilmoitettava hallinto-oikeudelle
sekä muutosta hakeneille. Se, joka on valittanut
pääasiassa tehdystä päätöksestä, voi hallinto-oikeudessa vaatia töidenaloittamislupaa koskevaa
ratkaisua kumottavaksi tai muutettavaksi ilman,
että hänen olisi siitä erikseen valitettava. Muutoksenhausta on muutoin voimassa, mitä
26 §:ssä säädetään.
17 luku
Muutoksenhaku
2§
Ympäristölupaviraston on tiedotettava valituksesta kuuluttamalla siitä vähintään 14 päivän
ajan ilmoitustaulullaan ja asianomaisten kuntien
ilmoitustauluilla. Valitusasiakirjat on pidettävä
asianomaisissa kunnissa nähtävinä kuulutusajan. Ympäristölupaviraston on annettava tieto
valituksesta vastineen antamista varten niille
asianosaisille ja 16 luvun 28 §:ssä tarkoitetuille
viranomaisille, joita valitus koskee, jollei tämä
ole ilmeisen tarpeetonta. Tieto valituksesta on
annettava siten kuin hallintolaissa (434/2003)
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säädetään. Ympäristölupaviraston on samalla ilmoitettava, missä valitusasiakirjat ovat nähtävillä sekä minne vastinekirjelmä voidaan vastineen
antamiselle varatussa ajassa toimittaa.
Ympäristölupaviraston on toimitettava valitusasiakirjat, vastineet, muut päätösasiakirjat
sekä tarvittaessa lausuntonsa muutoksenhakutuomioistuimelle viipymättä, mutta kuitenkin
viimeistään 30 päivän kuluessa vastineen antamiselle varatun määräajan päättymisestä.
Edellä 2 luvun 26 a §:ssä tarkoitettuun päätökseen haetaan muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

3§
— — — — — — — — — — — — — —
Valitukseen liittyvät asiakirjat on pidettävä
kunnassa nähtävinä valitusajan päättymisen jälkeen vähintään 14 päivän ajan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on annettava tieto valituksesta vastineen antamista varten asianosaisille siten kuin hallintolaissa säädetään, jollei tämä
ole ilmeisen tarpeetonta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on samalla ilmoitettava,
missä valitusasiakirjat ovat nähtävillä sekä minne vastinekirjelmät voidaan vastineen antamista
varten varatussa ajassa toimittaa.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on
toimitettava valitusasiakirjat, saadut vastineet ja
muut asiakirjat Vaasan hallinto-oikeudelle viipymättä, mutta kuitenkin viimeistään 30 päivän
kuluessa vastineen antamiselle varatun määräajan päättymisestä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi lisäksi liittää asiakirjoihin lisäselvityksen ja oman lausuntonsa tehdyistä valituksista ja annetuista vastineista.
9§
Vaasan hallinto-oikeus voi pääasiaan annettavassa päätöksessä hakijan pyynnöstä määrätä,
että toiminta voidaan valituksesta huolimatta kokonaan tai osaksi aloittaa hallinto-oikeuden päätöstä noudattaen, jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden niiden vahinkojen, haittojen ja
kustannusten korvaamiseksi, jotka hallinto-oi24

keuden päätöksen kumoaminen tai luvan ehtojen muuttaminen voivat aiheuttaa. Vakuus asetetaan lääninhallitukselle. Määräys voidaan antaa
vain perustellusta syystä ottaen huomioon hankkeen laatu ja sen vaikutukset ja edellyttäen, ettei
toiminnan aloittaminen tee muutoksenhakua
hyödyttömäksi. Korkein hallinto-oikeus voi
määrätä, että annettu määräys lakkaa olemasta
voimassa.
— — — — — — — — — — — — — —
12 §
Muutoksenhakuun lupa-asiassa ei sovelleta
hallintolainkäyttölain 6 luvun säännöksiä lainvoimaa vailla olevan päätöksen täytäntöönpanosta siten, että luvanvarainen toiminta olisi
aloitettavissa ilman lainvoimaista lupaa, 2 luvun 26 §:n mukaista päätöstä tai tämän luvun
9 §:n mukaista määräystä. Hallintolainkäyttölain 56 §:n 1 momentin toisen virkkeen säännöstä ei myöskään sovelleta.
21 luku
Erityisiä määräyksiä
3§
— — — — — — — — — — — — — —
Ympäristölupavirasto voi, jos siihen on erityistä syytä, määrätä, että päätös on pantava täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoksenhakutuomioistuin voi vastaavasti määrätä,
että valituksenalainen päätös on ennen asian ratkaisemista pantava täytäntöön tai että annettu
täytäntöönpanomääräys lakkaa olemasta voimassa. Sellaisesta yksinomaan täytäntöönpanoa
koskevasta hallinto-oikeuden päätöksestä, jolla
muutoksenhaun alaisen päätöksen täytäntöönpano on kielletty tai keskeytetty, saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain pääasian yhteydessä.

Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta
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Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä. Tämän lain 2 luvun

26 §:n 6 momenttia ja 26 a §:ää sovelletaan kuitenkin, kun varsinainen lupapäätös annetaan tämän lain tultua voimaan.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2005
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