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Förvaltningsdomstolarna	kommer	i	sitt arbete egentli-

gen i kontakt med hela samhället och samhällsmedlem-

marnas behov av rättsskydd. De ärenden som förvalt-

ningsdomstolarna får att avgöra är synnerligen mång-

skiftande och handlar om allt från rättsstatens strukturer 

till enskilda personers och och familjers vardag. Det är 

fråga om ett vidsträckt spektrum av ärenden, som går 

från statliga och kommunala val och beslutsfattandet i 

statsrådet till beslut om bland annat barnskydd, byg-

gande, olika former av beskattning, tjänster för funk-

tionshindrade och transparensen inom den offentliga 

sektorn. Detta medför också oundvikligen att föränd-

ringar i samhället och det ekonomiska läget, även plöts-

liga sådana, snabbt och ofta till och med överraskande 

återspeglar sig i förvaltningsdomstolarnas arbetsupp-

gifter och vardag. I vilken mån förvaltningsdomstolar-

nas tjänster efterfrågas och hur denna efterfrågan varie-

rar är som bekant något som förvaltningsdomstolarna 

nästan inte alls kan påverka. Många har ännu i gott min-

ne hur högsta förvaltningsdomstolen i millenieskiftet – 

som enda rättsinstans och vid sidan alla sina övriga ka-

tegorier av ärenden – hade att avgöra långt över tusen 

ansökningar om ändring av statsrådets Natura-beslut, i 

en situation med över 5 000 ändringssökande och 3 300 

regionala skyddsobjekt.

Även det gångna året 2015 har bjudit på kraftiga på-

minnelser om hur händelser i samhället påverkar dom-

stolarna. I månadsskiftet augusti-september fick HFD 

på kort tid in 182 besvär över beslut med vilka Same-

tingets styrelse beslutat att inte ta upp ändringssökan-

dena såsom röstberättigade i vallängden till sametings-

valet 2015. HFD, som undantagsvis är första och enda 

besvärsinstans i dessa ärenden, anpassade snabbt sitt 

sätt att arbeta till att motsvara den nya situationen. Ett 

projektbetonat sätt att arbeta togs i bruk, så att dom-

stolen så effektivt som möjligt skulle kunna ta sig an 

dessa ärenden och bereda dem för avgörande. HFD 

hörde sametingets styrelse och ändringssökandena om 

besvären och behandlade dem exceptionellt snabbt. 

Avgörandena gavs i slutet av september, innan valet till 

sametinget ägde rum. Dessutom fick HFD under året in 

tiotals andra ändringsansökningar som berörde same- 

tingsvalet och som på samma sätt måste behandlas i 

brådskande ordning. Det säger sig självt att allt detta 

inte kunde göras utan följder för handläggningen av 

andra kategorier av ärenden. Att domstolen ändå sam-

mantaget lyckades handlägga nästan lika många ären-

den som året innan har vi vår kunniga och motiverade 

personal att tacka för. 

Ovan nämnda händelser var trots allt småsaker jäm-

fört med vad man i domstolen snart förstod att till följd 

av omvälvningarna ute i världen var att vänta. Den ald-

rig skådade strömmen asylsökande till Finland från i 

synnerhet Mellanöstern underströk omedelbart och 

kraftigt behovet av god framförhållning.  Prognoser-

na har visserligen uppdaterats så gott som varje vecka 

och många osäkerhetsfaktorer, till att börja med sådana 

som gäller ärendemängden, är förknippade med frågan 

vilka ärenden som kommer att gå vidare till handlägg-

ning i förvaltningsprocess, i synnerhet till handläggning 

i högsta instans, det vill säga HFD. Varje mål förutsät-

ter individuell handläggning och således en individuell 

arbetsinsats. Detta är fallet trots att handläggningen av 

utlänningsärenden i HFD utgår från en grundlig hand-
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läggning av saken i en regional förvaltningsdomstol och 

trots att krav på besvärstillstånd i HFD redan gäller för 

alla utlänningsmål. Denna väntade utveckling föranled-

de HFD att inför en eventuell kraftig ökning av anta-

let mål använda sig av sin grundlagsenliga rätt att gö-

ra framställningar och vid sitt plenum i september 2015 

till statsrådet göra en framställning om att HFD i mål 

som gäller asyl eller internationellt skydd ska få avgöra 

ansökan om besvärstillstånd i en sammansättning med 

två ledamöter i stället för ordinarie tre. Regeringens för-

slag till en lagändring med detta innehåll har antagits 

av riksdagen i december 2015 och lagändringen träder 

i kraft från ingången av 2016. När detta skrivs vid års-

skiftet 2015–2016 bereds även andra lagändringar som 

gäller förfarandet vid handläggning av asylmål.

Ett väsentligt element i framförhållningen har också 

varit att se till att såväl de regionala förvaltningsdom- 

stolarna som HFD får sådana tilläggsresurser som situa-

tionen kräver. De tilläggsanslag som anvisats i statsbud-

geten för 2016 har gjort att HFD redan under 2015 har 

kunnat vidta de första behövliga åtgärderna. Det är frå-

ga såväl om ny personal för berednings- och beslutsför-

farandet som arbetsrum och nya arbetssätt. Det gäller 

också att märka att detta är första gången som man i ett 

resurstilldelningsbeslut så direkt och med sådan verkan 

har erkänt det direkta sambandet mellan  rättidig rätts-

skipning av hög kvalitet och de resurser som en sådan 

under ifrågavarande omständigheter kräver. Det finns 

all orsak att hoppas att det inte är fråga om en tillfällig 

insikt. En utveckling där de resurser som domstolsverk-

samheten oundgängligen kräver årligen skärs ner så att 

de närmar sig noll, står varken i samklang med domsto-

larnas grundlagsenliga skyldighet att erbjuda rättsskydd 

eller individers och företags förväntningar. Domstolarna 

måste också ha en tillräcklig ekonomisk buffert, som ga-

ranterar att de kan fungera självständigt om överraskan-

de förändringar inträffar. Detta är inte nu fallet. 

Även andra reformer som på olika sätt hänför sig till 

rättsskydd eller tillgång till sådant skydd har genom-

förts eller varit föremål för beredning under den senaste 

tiden. Ett exempel på detta är lagen om domstolsavgif-

ter, som trädde i kraft från början av 2016 och som inne-

bär att rättegångsavgifterna höjs kraftigt och uppbärs 

på bredare front än tidigare även i förvaltningsdom- 

stolarna. Det är skäl att noggrant följa upp vilken effekt 

reformen har för enskilda medborgares, samfunds och 

sammanslutningars faktiska tillgång till domstolshand-

läggning. Detsamma gäller i ännu högre grad de sam-

mantagna verkningarna av avgiftsreformen och andra 

reformer, som genomförs samtidigt, men som beretts 

oberoende av varandra. 

Från ingången av 2016 blir HFD i högre grad än tidi-

gare en prejudikatdomstol, när krav på besvärstillstånd 

införs för nya ärendekategorier. I praktiken sker detta 

dock först efter en övergångsperiod. Å andra sidan är 

det knappast heller i fortsättningen en hållbar lösning 

att inskränka den högsta rättsinstansen uppgift uteslu-

tande till allmän styrning av förvaltnings- och rättsprax-

is. De olika ärendekategorierna kan ha olika behov.

Pekka	Vihervuori





Ett av de mest betydelsefulla och samtidigt mest ar-

betskrävande besluten under året, såväl från samhälls-

synpunkt som från juridisk synpunkt, var beslutet om 

miljötillstånd för Helsingfors-Vanda flygplats. I högsta 

förvaltningsdomstolen anfördes nio besvär, som av-

slogs med årsboksavgörandet 2015:12. Målet hade en 

sådan omfattning att enbart kommunikationen med 

parterna och myndigheterna i olika repriser tog nästan 

ett år i anspråk och  högsta förvaltningsdomstolens be-

slut blev 313 sidor långt. Juridiskt ställde målet domsto-

len inför mycket stora utmaningar, bland annat till följd 

av sina EU-rättsliga drag.

Det centrala problemet var flygbullret 

Regionförvaltningsverket hade 4.8.2011 med stöd av 

2000 års miljöskyddslag beviljat Finavia Abp miljötill-

stånd för verksamheten på flygplatsen. Vasa förvalt-

ningsdomstol hade huvudsakligen avslagit besvären 

över regionförvaltningsverkets beslut. Med flygbull-

ret som besvärsgrund överklagade bland annat vissa 

kommuner, invånarföreningar och privatpersoner för-

valtningsdomstolens beslut hos högsta förvaltnings-

domstolen. Besvär anfördes också av NTM-centralen 

och Finavia Abp. Den centrala frågan i sammanhanget 

kom att bli hur bullerolägenheten från flygverksamhe-

ten kunde och borde begränsas genom tillståndsvillkor, 

som med stöd av miljöskyddslagen skulle ingå i beslu-

tet om miljötillstånd.

I syfte att förebygga olägenheter av buller från verk-

samheten hade regionförvaltningsverket gjort miljötill-

ståndet beroende av vissa villkor. Villkoren grundade 

sig på bestämmelser i miljöskyddslagen och syftade till 

att förhindra miljöförorening till följd av buller. I villkoren 

bestämdes bland annat att mellan klockan 00.30 och 

05.30 fick endast lågbullrande jetplan och propeller-

plan lyfta och landa. Det visade sig emellertid proble-

Miljötillståndet för  

Helsingfors-Vanda flygplats –

I skärningspunkten 
mellan miljöskydd och 
flygverksamhet
Kari	Kuusiniemi,	Riitta	Mutikainen	
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matiskt att bestämma hur miljölagstiftningen och den 

på EU:s regelverk baserade luftfartslagstiftningen för-

höll sig till varandra.

Bullerkontrolldirektivets betydelse

Enligt det vid tidpunkten gällande direktivet om bul-

lerkontroll (2002/30/EG) ska medlemsstaterna göra en 

god avvägning då de hanterar bullerproblem vid flyg-

platser inom sina respektive territorier och se till att det 

finns behöriga myndigheter som ska ansvara för frågor 

som omfattas av direktivet. I Finland hade direktivet 

genomförts genom bestämmelser i luftfartslagen. En-

ligt luftfartslagen kan Trafiksäkerhetsverket (Trafi) för att 

förebygga bullerolägenheter besluta att införa drifts-

restriktioner vid en flygplats. Driftrestriktionerna kan 

gälla jetplans tillträde till flygplatsen, trafikförbud för 

jetplan som uppfyller bullernormen med liten marginal 

och tider för trafik med jetplan.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg huvudregeln 

vara att i ett miljötillstånd som beviljades med stöd av 

miljöskyddslagen skulle det tas in behövliga villkor om 

sådan förorening som verksamheten på flygplatsen för-

orsakade särskilt till följd av bullerutsläpp. När frågan 

om miljötillstånd prövades gällde det dock att samtidigt 

klarlägga om luftfartslagstiftningen eller annan special-

lagstiftning begränsade möjligheterna att med stöd av 

miljöskyddslagen och beslut av den myndighet som var 

behörig i miljötillståndsärendet ställa sådana tillstånds-

villkor för verksamheten på flygplatsen som syftade till 

att minska eller kontrollera bullerutsläppen.

Åtminstone en del av tillståndsvillkoren i regionför-

valtningsverkets beslut var sådana driftsrestriktioner 

som enligt EU:s regelverk och luftfartslagstiftningen en-

bart Trafiksäkerhetsverket hade behörighet att införa. 

En sådan restriktion var bland annat villkoret att civila 

jetdrivna underljudsflygplan under en viss tid inte skulle 

ha tillträde till flygplatsen. 

Högsta förvaltningsdomstolen  upphävde de till-

ståndsvillkor som regionförvaltningsverket ställt i syf-

te att förhindra bullerolägenheter, men som konstate-

rades vara driftsrestriktioner som regionförvaltningsver-

ket inte hade behörighet att utfärda. Samtidigt förelade 
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domstolen Finavia Abp att inom utsatt tid till Trafiksäker-

hetsverket för avgörande föra frågan om det skulle infö-

ras sådana driftsrestriktioner gällande buller som avses 

i luftfartslagen. Bolaget förelades också att efter att det 

hade fått Trafiksäkerhetsverkets beslut tillställa region-

förvaltningsverket en utredning med utvärdering av om 

oskäligt besvär eller olägenhet för hälsan kommer att 

förorsakas på flygbullerområdet, när de bestämmelser 

som eventuellt utfärdas med stöd av luftfartslagen iakt-

tas parallellt med de övriga bullerhanteringsåtgärderna 

på flygplatsen. Med denna utredning som grund skulle 

regionförvaltningsverket besluta om det fanns förutsätt-

ningar att bevilja miljötillståndet med hänsyn till de före-

skrifter som eventuellt skulle utfärdas med stöd av luft-

fartslagen och de bullerhanteringsåtgärder som region-

förvaltningsverket har behörighet att bestämma om.

Hur blir det i framtiden?

Flygplatsverksamhet har alltsedan olympiaåret 1952 

bedrivits på det område där Helsingfors-Vanda flyg-

plats finns. Flygplatsen har tre start- och landningsba-

nor. Ett i hälsovårdslagen avsett förläggningstillstånd 

för den tredje av dessa har beviljats 1992. Det tillstånd 

som regionförvaltningsverket beviljade 2011 reglera-

de all verksamhet på flygplatsen med stöd av bestäm-

melserna i miljöskyddslagen. Enligt tidningsuppgifter 

har Trafiksäkerhetsverket hösten 2015 gett sitt beslut 

om bullerbegränsningarna. Det blir nu aktuellt att av-

göra om föreskrifterna om bullret från flygverksamhe-

ten även motsvarar kraven i miljöskyddslagstiftningen.

Flygverksamheten på denna vårt lands ledande flyg-

plats är av viktigt allmänt intresse, men samtidigt gäller 

det att få de hälsovådliga effekterna av bullret från den 

under kontroll, särskilt där det finns bosättning. I det-

ta sammanhang har inte bara miljötillståndslagstiftning-

en, utan också planläggningen en viktig roll. Handlägg-

ningen av miljötillståndet för flygplatsen sammanföll i 

högsta förvaltningsdomstolen delvis med handlägg-

ningen av generalplanen för Regementsparken i Tusby, 

som högsta förvaltningsdomstolen till en del upphävde 

på besvär av Finavia Abp. Det var inte möjligt att accep-

tera en ökad bosättning på det bullerutsatta området.
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Starkt närvarande i 
finsk och europeisk 
rättsutveckling – högsta 
förvaltningsdomstolens 
avgöranden i mål som 
gäller offentlig upphandling
Eija Siitari

Under 2015 avgjorde högsta förvaltningsdomstolen 59 

besvär som gällde offentlig upphandling. Av avgöran-

dena har nio publicerats som årsboksavgöranden, ett 

som kort referat och rentav 16 som övriga avgöranden 

av den högsta rättsinstansen.

Det höga antalet publicerade avgöranden visar att 

juridisk tolkning behövs om många materiella frågor 

och frågor som berör förfarandet på detta rättsområ-

de, där ändringar i lagstiftningen igen är att vänta under 

2016, när regeringen ska ge en proposition till riksda-

gen om revidering av lagstiftningen om offentlig upp-

handling. Bakgrunden till reformen är framför allt revi-

deringen av upphandlingsdirektiven, men det finns ock-

så nationella behov att förenkla regleringen i upphand-

lingar som stannar under EU:s tröskelvärden. 

I HFD:s årsboksavgöranden 2015 har det varit frå-

ga om bland annat upphandling av väderskydd för 

försvarsmaktens flygmateriel (HFD 2015:181) av el- 

energi (HFD 2015:149), av svängbordsapparatur för un-

dersökning av militära fordons smygegenskaper (HFD 

2015:94) och om en kommuns upphandling av social-

vårdstjänster samt tjänster inom primär hälso- och sjuk-

vård genom utkontraktering av samtliga dessa tjänster 

i kommunen (HFD 2015:64). I avgörandet HFD 2015:17 

var det fråga om kommunal upphandling av läkar- och 

mottagningstjänster inom den öppna hälso- och sjuk-

vården.

I avgörandet HFD 2015:152 gällde rättsfrågan sär-

skilt hur en upphandlande enhets förfarande skulle tol-

kas, när enheten först hade avbrutit upphandlingen, 

men redan dagen därpå beslutat att inte avbryta den. 

Enligt marknadsdomstolens tolkning innebar den om-

ständigheten att upphandlingen hade avbrutits genom 

ett beslut om upphandlingsrättelse att den upphand-

lande enheten inte längre kunde fortsätta upphandling-

en genom att fatta ett nytt beslut om upphandlingsrät-
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telse, varför enheten när den fortsatte upphandlingen 

ansågs ha gjort sig skyldig till olaglig direktupphand-

ling. Högsta förvaltningsdomstolen tolkade saken an-

norlunda. Upphandlingsrättelse är ett nationellt rätts-

medel som kompletterar de övriga rättsmedlen vid 

upphandling, och lagen om offentlig upphandling stäl-

ler inga hinder för den upphandlande enheten att fatta 

på varandra följande beslut om upphandlingsrättelse.

Processuella frågor stod i centrum också i avgöran-

det HFD 2015:151. Marknadsdomstolen hade med an-

ledning av besvär anförda av ett bolag upphävt upp-

handlingsbeslutet på beslutsgrunder som hänförde sig 

till oklarheter i anbudsförfrågan. I sina besvär i mark-

nadsdomstolen hade bolaget inte åberopat dessa grun-

der, utan yrkat att upphandlingsbeslutet skulle upphävas 

på den grunden att anbuden från de två anbudsgivare 

vilka valts som leverantörer inte hade motsvarat anbuds-

förfrågan. I sina besvär i högsta förvaltningsdomstolen 

anförde ett av de bolag som valts som leverantörer att 

marknadsdomstolen hade gjort sig skyldig till ett fel i 

förfarandet, när den utan att höra detta bolag hade av-

gjort målet på grunder som inte åberopats i besvären. 

Högsta förvaltningsdomstolen avslog besvären (om-

röstning 3–2). Av stabil rättspraxis framgick att mark-

nadsdomstolen oberoende av besvärsgrund först skul-

le avgöra om anbudsförfrågan hade motsvarat bestäm-

melserna i upphandlingslagen. Marknadsdomstolens 

bedömning av anbudsförfrågan som oklar hade grun-

dat sig på texten i upphandlingsannonsen och i an-

budsförfrågan samt på hur jämförelsegrunderna enligt 

beslutshandlingarna hade tillämpats vid upphandling-

en. Marknadsdomstolen hade med anledning av besvä-

ren hört den upphandlande enheten samt de två bolag 

som valts som leverantörer. Det hade varit bekant för al-

la som hördes i ärendet och även för ändringssökanden 

hur den upphandlande enheten i upphandlingsannon-

sen och anbudsförfrågan hade meddelat hur många le-

verantörer som skulle utses samt vilka jämförelsegrun-

derna varit och hur de tillämpats när upphandlingsbe-

slutet togs. Marknadsdomstolens förfarande hade såle-

des inte varit oförutsägbart när det gällde domstolens 

tolkning att anbudsförfrågan hade varit oklar. Högsta 

förvaltningsdomstolen underströk att om påföljdssyste-

met vid offentlig upphandling skulle fungera på ett be-

hörigt sätt, kunde marknadsdomstolens behörighet att 

pröva besvären inte begränsas till de besvärsgrunder 

som framförts i ett mål av denna kategori, där den part 

som inte valts som leverantör sällan eller aldrig har som 

strategi att hänvisa till att anbudsförfrågan hade varit 

oklar. Marknadsdomstolen ansågs inte ha gjort sig skyl-

dig till ett fel i hörandet.

Avgörandet HFD 2015:94 gavs efter att högsta för-

valtningsdomstolen begärt förhandsavgörande av uni-

onens domstol (C-615/10, Ingenjörsbyrån Instiimi Oy). 

Unionens domstol ansåg i sin dom att upphandlingsdi-

rektivet 2004/18/EG var tillämpligt på upphandlingen. 

Den nationella domstolen hade i sin tur att ta ställning 

till om ändringssökanden hade rätt till gottgörelse i en 

situation där EU-upphandlingsannonsen inte hade pub- 

licerats och ett avtal om upphandling redan hade slu-

tits med den anbudsgivare som erbjudit varan till läg-

sta pris. Försvarsmakten hade begärt anbud av fyra fin-

ska bolag. Ändringssökanden hade varit ett av dessa. 

Ändringssökandens anbud hade inte varit det billigaste 

och kunde inte heller anses vara det enda anbudet som 

skulle ha motsvarat anbudsförfrågan. Med hänsyn även 

till de betydande osäkerhetsfaktorer som försummel-

sen att publicera upphandlingsannonsen hade medfört 

i form av osäkerhet om vilka företag som skulle ha del-

tagit i anbudsförfarandet om annonsen publicerats och 

vilka andra anbud som den upphandlande enheten i så 

fall skulle ha fått, kunde gottgörelse inte utdömas till 

ändringssökanden.

Under 2015 gav unionens domstol också sin dom 

(C-269/14, Folkpensionsanstalten) med anledning av 

en begäran om förhandsavgörande som högsta förvalt-

ningsdomstolen framställt år 2014 om tolkningen av be-

greppet tjänstekoncession i artikel 1.4 i upphandlings-

direktivet 2004/18/EG.

Folkpensionsanstalten och Finlands Taxiförbund rf 

hade slutit ett avtal om att ersättningar för taxiresor 

som beviljas med stöd av sjukförsäkringslagen eller la-

gen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner 

och rehabiliteringspenningförmåner skulle betalas di-

rekt till den taxiföretagare som utfört transporten. Be-

talningen skulle ske med användning av ett elektroniskt 
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direktbetalningssystem. Dessutom skulle Folkpensions-

anstalten i varje sjukförsäkringsdistrikt utse ett   taxibo-

lag som skulle fungera som beställningscentral. Själv- 

riskandelen av resans pris skulle den försäkrade själv 

betala till taxichauffören, men i övrigt skulle transaktio-

nerna förmedlas elektroniskt genom beställningscen-

tralen till Folkpensionsanstalten och därifrån genom be-

talningscentralen till taxichauffören. 

Unionens domstol ansåg att avtalen sammantagna 

bildade en tjänstekoncession. Den nationella domsto-

len skulle dock genom egen tolkning förvissa sig om 

att den upphandlande enhetens affärsrisk  fullt ut el-

ler i betydande grad hade överförts. Enligt förhandsav-

görandet skulle tolkningen ske genom en sammanväg-

ning av alla de särskilda dragen i den helhet som avta-

len utgjorde.

År 2015 gav unionens domstol även ett avgörande 

som gällde frågan om det är möjligt att vid offentlig 

upphandling kräva att anbudsgivarna skulle betala na-

tionell minimitimlön till sina anställda (domen i målet 

C-115/14, RegioPost GmbH & Co. KG). Unionens dom-

stol tolkade saken så att åtagandet kunde klassas som 

ett sådant villkor för fullgörandet av kontraktet som om-

fattade sociala hänsyn. Eftersom det i direktivet före-

skrivs att de särskilda kraven ska vara förenliga med ge-

menskapsrätten, skulle frågan bedömas mot bakgrund 

av unionens primärrätt. Kravet på minimiersättning kan 

innebära en ytterligare ekonomisk börda för arbetsgi-

vare från andra medlemsstater, varför det kan utgöra 

en inskränkning som avses i artikel 56 i FEUF, även om 

det i princip kan motiveras av målet att skydda arbets-

tagarna. Unionens domstol ansåg att artikel 26 i direk-

tivet skulle tolkas så att den inte utgör hinder för en så-

dan regional lagstiftning i en medlemsstat  som åläg-

ger anbudsgivare och deras underleverantörer att ge-

nom en skriftlig förklaring som ska bifogas deras anbud 

åta sig att betala de arbetstagare som utför de tjänster 

som omfattas av kontraktet en minimilön som fastställts 

i denna lagstiftning.

I sin dom C-61/14 (Orizzonte Salute) avgjorde unio-

nens domstol en fråga som gällde italienska domstols-

avgifters godtagbarhet i förhållande till unionsrätten, 

särskilt principerna om effektivitet och likvärdighet. En-

ligt italiensk lag skulle i samband med att ett upphand-

lingsärende anhängiggjordes i en domstol betalas en 

domstolsavgift som var beroende av kontraktets värde 

(2 000, 4 000 eller 6 000 euro). Samma avgift skulle be-

talas även för accessorisk talan och anslutningsöverkla-

ganden. Unionens domstol ansåg att ett system med 

flera domstolsavgifter som läggs till varandra i samma 

förvaltningsmål i princip strider varken mot artikel 1 i 

direktiv 89/665, jämförd med artikel 47 i stadgan om 

de grundläggande rättigheterna, eller mot principerna 

om likvärdighet och effektivitet. Ett sådant system bi-

drar i princip till att rättssystemet fungerar väl, eftersom 

det utgör en inkomstkälla för medlemsstaternas rätts-

system och motverkar yrkanden som uppenbart saknar 

grund och som endast syftar till att försena förfarandet. 

Dessa ändamål kan emellertid endast motivera ett sys-

tem med flera domstolsavgifter för det fall att föremålet 

för de nya yrkandena eller de nya grunderna verkligen 

är ett annat och innebär en betydande utvidgning av fö-

remålet för den tvist som redan anhängiggjorts. Om så 

däremot inte är fallet, strider dessa avgifter mot rätts-

skyddsdirektivets krav på tillgängliga rättsmedel och 

mot effektivitetsprincipen.
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Högsta förvaltningsdomstolen  

stod värd för ACA:s Europakonferens
Alice	Guimaraes-Purokoski

Högsta förvaltningsdomstolen och föreningen för de 

högsta förvaltningsdomstolarna i Europeiska unionens 

medlemsstater, ACA-Europe, arrangerade under året 

ett seminarium om offentlig upphandling, som hölls i 

högsta förvaltningsdomstolens stora sessionssal i Hel-

singfors 22–23.10.2015. Temat för seminariet var Eu-

ropeiska unionens domstols och medlemsdomstolar-

nas senaste rättspraxis i frågor som gäller offentlig upp-

handling.

I seminariet deltog förutom domare Christopher Vaj-

dan, ordförande för en avdelning vid unionens dom-

stol, och förvaltningsrådet Niilo Jääskinen, tidigare ge-

neraladvokat vid unionens domstol, drygt 20 ledamöter 

från medlemsdomstolarna samt en representant för Eu-

ropeiska kommissionen.

President Pekka Vihervuori höll inledningsanföran-

det. Domare Vajda presenterade Europeiska unionens 

domstols aktuella rättspraxis om offentlig upphandling, 

med tyngdpunkten lagd på materiella tolkningsfrågor. 

Förvaltningsrådet Jääskinen belyste i sin tur Europeiska 

unionens domstols rättspraxis ur förfarandets synvinkel. 

Europeiska kommissionen representerades av Marta 

Laszuk, som under seminariet höll ett föredrag om total-

revisionen av upphandlingsdirektiven.  Representanter 

för medlemsdomstolarna behandlade i sina inlägg verk-

ställigheten av rättsskyddsdirektivet (domare Johan van 

de Gronden från Nederländernas Raat van State), dia-

logen mellan den egna högsta förvaltningsdomstolen 

och Europeiska unionens domstol (domare Eskil Nord 

från Sveriges högsta förvaltningsdomstol och domare 

Clemens Mayr från Österrikes högsta förvaltningsdoms-

tol), horisontellt samarbete (domare Ivo Pilving, ordfö-

rande för avdelningen för förvaltningsrättsskipning vid 

Estlands högsta domstol), handlingsoffentlighet (för-

valtningsrådet Eija Siitari från högsta förvaltningsdoms-

tolen i Finland och domare Petr Mikes från Tjeckiska re-

publikens högsta förvaltningsdomstol) samt rättspraxis 

om vilka urvalsgrunder som tillämpas vid offentlig upp-

handling (föredragande François Lelièvre från Frankri-

kes Conseil d´État). 

Vid seminariet framfördes önskemål om att seminari-

et skulle få en fortsättning inom de närmaste åren.
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Handikappservicemålen i HFD –

Rättsskydd för 
funktionshindrade och 
styrning av förvaltnings- 
och rättspraxis

Service	 för	 funktionshindrade,	även kallad handikapp-

service, är tjänster och stödåtgärder som kommuner och 

samkommuner ordnar för funktionshindrade personer. 

Genom dessa tjänster, som regleras i lagen om servi-

ce och stöd på grund av handikapp, försöker samhäl-

let svara på de särskilda behov som en skada eller sjuk-

dom förorsakar en person under en lång tid. En del av 

tjänsterna är sådana att funktionshindrade har en så kall-

lad subjektiv rätt till dem, vilket innebär att det är fråga 

om en tjänst eller stödåtgärd som den som uppfyller vill-

koren i lagstiftningen måste få av sin kommun. Sådana 

tjänster är bland annat färdtjänst, personlig assistans och 

ändringsarbeten i bostaden. Andra tjänster eller stödåt-

gärder är i större utsträckning beroende av kommunens 

prövning. En sådan stödåtgärd är till exempel ekono-

miskt stöd för anskaffning av eller ombyggnad av en bil.

Beslut om service eller stöd för funktionshindrade 

fattas i första instans av en tjänsteinnehavare inom so-

cialvården. Den som är missnöjd med tjänsteinneha-

varens beslut kan begära omprövning av beslutet hos 

kommunens socialnämnd. Socialnämndens beslut kan 

överklagas hos förvaltningsdomstolen. En part eller 

myndighet som är missnöjd med förvaltningsdomsto-

lens beslut kan överklaga beslutet hos högsta förvalt-

ningsdomstolen, om det är fråga om en tjänst till vilken 

den funktionshindrade har subjektiv rätt. I dessa fall kan 

beslutet alltså överklagas utan att besvärstillstånd krävs. 

Är det däremot fråga om någon annan tjänst för funk-

tionshindrade, är rätten att söka ändring i förvaltnings-

domstolens beslut inskränkt genom krav på besvärs-

tillstånd. Detta innebär att besvär kan anföras i högsta 

förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltnings-

domstolen meddelar besvärstillstånd. Besvärstillstånd 

kan beviljas enbart om besvären är av synnerligen stor 

betydelse för ändringssökanden eller om det med av-

seende på lagens tillämpning i andra liknande fall el-

ler med hänsyn till en enhetlig rättspraxis är av vikt att 

ärendet prövas av högsta förvaltningsdomstolen.

Mål som gäller service för funktionshindrade är i 

högsta förvaltningsdomstolen en av de stora målkate-

gorierna i kategorin social- och hälsovårdsmål. Under 

2015 inkom till högsta förvaltningsdomstolen 893 mål 

som gällde social- eller hälsovård. Av dessa var 158 an-

sökningar om besvärstillstånd eller besvär som gällde 

service för funktionshindrade. Social- och hälsovårds-

målen stod för 20,7 procent och de mål som gällde ser-

vice för funktionshindrade för 3,7 procent av samtliga 

under året inkomna mål. Högsta förvaltningsdomstolen 

gav under året 134 avgöranden som gällde service för 

funktionshindrade. I majoriteten av dessa ändrade hög-

sta förvaltningsdomstolen inte förvaltningsdomstolens 

beslut. I 15 fall, det vill säga i 11,2 procent av fallen, 

Outi	Suviranta
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ändrades förvaltningsdomstolens beslut. I 8 av dessa 

var ändringssökanden i högsta förvaltningsdomstolen 

en myndighet och i 7 fall en enskild person som ansökt 

om service för funktionshindrade.

När service för funktionshindrade behandlas av hög-

sta förvaltningsdomstolen är det oftast fråga om färd-

tjänst, personlig assistans eller ändring av bostad. Of-

ta gäller det också att avgöra om den person som an-

söker om en viss service eller förmån ska betraktas som 

gravt handikappad i sådan bemärkelse att han eller hon 

enligt lagstiftningen har rätt till servicen eller förmånen. 

Det är också vanligt att avgörandet gäller servicens el-

ler förmånens närmare innehåll eller hur den ska ord-

nas (t.ex. HFD 2015:108, som gällde övertids- samt rese- 

och inkvarteringskostnader för personlig assistent; HFD 

2015:131, som gällde jämlik behandling av  följeslagare 

vid färdtjänst och HFD 2014:171, som gällde frågan om 

en närstående person kunde fungera som personlig as-

sistent). Domstolen avgör typiskt saken efter en bedöm-

ning av sökandens funktionsförmåga, utgående från den 

medicinska utredning och övriga utredning som sökan-

den lämnat (HFD 2014:68 gällde frågan om man kunde 

förutsätta att sökanden skulle göra en provresa för utred-

ning av sin rätt till färdtjänst). Ibland kan det också hand-

la om till exempel byggtekniska frågor, som när domsto-

len har att ta ställning till vilka ändringsarbeten som i la-

gens bemärkelse är nödvändiga för att den funktions-

hindrade ska klara av de funktioner som hör till normal 

livsföring (t.ex. HFD 29.4.2014 liggare 1446).

I mål som gäller service för funktionshindrade är det 

den regionala förvaltningsdomstolens främsta uppgift 

att säkerställa att funktionshindrade personer får den 

service och det stöd som de har rätt till enligt lagstift-

ningen och att inte heller deras grundläggande rättighe-

ter, likställdhetsprincipen eller andra förvaltningsrättsli-

ga rättsprinciper kränks i kommunalt beslutsfattande. De 

regionala förvaltningsdomstolarnas uppgift hänger såle-

des samman med målsättningen att se till att funktions-

hindrade personers ställning inte i rättsligt hänseende 

hotas genom felaktiga myndighetsbeslut. Förvaltnings-

domstolen kan till exempel upphäva socialnämndens 

beslut att neka en funktionshindrad person färdtjänst el-

ler personlig assistans som han eller hon enligt lagstift-

ningen har rätt till. Förvaltningsdomstolen kan återvisa 

saken till nämnden för ny handläggning och även ålägga 

nämnden att bevilja sökanden ifrågavarande tjänst. När 

beslut om att bevilja tjänsten fattas på detta sätt, gäller 

det dessutom ofta att i beslutet noggrannare precisera 

till exempel hur servicen närmare bestämt ska ordnas.

Högsta förvaltningsdomstolens uppgift kan anses va-

ra tudelad. I likhet med de regionala förvaltningsdoms-

tolarna ska högsta förvaltningsdomstolen se till att myn-
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digheterna inte genom beslut som domstolen anser va-

ra felaktiga riskerar funktionshindrade personers tillgång 

till sådana tjänster eller förmåner som lagstiftningen ger 

dem rätt till. Men högsta förvaltningsdomstolen ska ock-

så på besvär av myndigheterna avgöra om de regiona-

la förvaltningsdomstolarna i sina beslut har ålagt kom-

munerna skyldigheter som dessa inte kan anses ha en-

ligt lagstiftningen. Högsta förvaltningsdomstolen kan till 

exempel upphäva ett beslut med vilket en regional för-

valtningsdomstol har ålagt en kommun att ordna färd-

tjänst för en person som högsta förvaltningsdomstolen 

inte anser vara en sådan gravt handikappad person för 

vilken kommunen ska ordna färdtjänst enligt lagen om 

service och stöd på grund av handikapp. I detta avseen-

de kan högsta förvaltningsdomstolens uppgift anses va-

ra att skapa en enhetlig rättspraxis mellan de regionala 

förvaltningsdomstolarna. Betraktad ur kommunens syn-

vinkel träder också servicens betydande konsekvenser 

för den offentliga ekonomin fram i bilden.

Servicen för funktionshindrade kostar årligen kom-

munerna hundratals miljoner euro. Enligt slutrappor-

ten av arbetsgruppen för revidering av handikapplag-

stiftningen (Social- och hälsovårdsministeriets rapporter 

och promemorior 2015:29) uppgick de totala kostna-

derna för denna service år 2013 till 513,4 miljoner eu-

ro. När en domstol tillämpar lagstiftning om offentliga 

tjänster och förmåner fördelar den samtidigt offentliga 

resurser, som inte är obegränsade. Tillämpningen av la-

gen om service och stöd på grund av handikapp inne-

bär att offentliga resurser används för särskilda, i lag-

stiftningen definierade behov hos en specialgrupp som 

under en lång tid lider av en sjukdom eller skada. Även 

av denna orsak skulle det ingalunda vara oproblema-

tiskt om domstolarna skulle gå in för en mycket vid tolk-

ning av bestämmelserna om vilka tjänster och förmåner 

som enligt lagstiftningen ska ordnas och för vem såda-

na ska ordnas och på detta sätt bredda bestämmelser-

nas tillämpningsområde. 

En revidering av lagstiftningen om funktionshindra-

de är aktuell. I sitt utlåtande (H 112/15) om slutrappor-

ten av arbetsgruppen för revidering av handikapplag-

stiftningen ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det 

var nödvändigt att genom ett heltäckande krav på be-

svärstillstånd inskränka möjligheten att söka ändring i 

de regionala förvaltningsdomstolarnas beslut. En sådan 

reform skulle göra det möjligt för högsta förvaltnings-

domstolen att använda sina resurser på ett ändamålsen-

ligare sätt, även i mål som gäller tjänster för funktions-

hindrade. Resurserna skulle visserligen koncentreras till 

färre avgöranden, men dessa skulle publiceras, motive-

ras så väl som möjligt och vara ett effektivt medel i styr-

ningen av rätts- och förvaltningspraxis. Det är inte moti-

verat att använda resurser för mål som utan risk för par-

ternas rättsskydd kan avgöras slutligt av de regionala 

förvaltningsdomstolarna.

I sitt utlåtande om revideringen av handikapplag-

stiftningen betonade högsta förvaltningsdomstolen att 

vid beredning och stiftande av lagstiftning som den-

na, som berör sociala grundläggande rättigheter, är det 

skäl att ägna särskilt stor omsorg åt att göra lagstift-

ningen tydlig och entydig, eftersom det är fråga om en 

lagstiftning med vilken man å ena sidan försöker ga-

rantera personer som befinner sig i sårbar ställning den 

service som de oundgängligen behöver, men samtidigt 

också om en lagstiftning med stora återverkningar för 

den offentliga ekonomin. I utlåtandet påminner högsta 

förvaltningsdomstolen också om att domstolarna blir 

tvungna att tillämpa lagstiftningen genom lagtolkning, 

och att de då endast i begränsad utsträckning kan fästa 

sig vid avgörandenas kostnadsverkningar. 

De personer som ansöker om tjänster för funktions-

hindrade har varierande och ofta individuella behov. 

Bland annat av denna orsak är det inte möjligt eller ens 

ändamålsenligt att försöka skapa en så detaljerad ny 

lagstiftning att myndigheterna endast har minimal pröv-

ningsmarginal vid tillämpningen av den. Domstolskon-

trollen kommer fortfarande att ha sin betydelse för verk-

samheten i förvaltningen. Samtidigt är det dock synner-

ligen viktigt att grunderna för individernas rättigheter 

regleras så entydigt som möjligt genom lag, något som 

också vår grundlag förutsätter. Genom den nya lagstift-

ningen och senast genom det heltäckande krav på be-

svärstillstånd som förhoppningsvis införs genom den 

kommer högsta förvaltningsdomstolens roll i styrningen 

av förvaltnings- och rättspraxis samt såsom garant för 

individens rättsskydd att ytterligare stärkas.  
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År 2015 var valår för sametinget, något som kom att ge 

tydlig genklang i HFD:s arbete. Under året behandlades 

sammanlagt 224 ärenden som hade att göra med same- 

tingsvalet. 

Sametinget har till uppgift att i praktiken omsätta 

samernas grundlagsenliga rätt att bevara och utveck-

la sitt språk och sin kultur. Sametingets verksamhet och 

valet till sametinget regleras av lagen om sametinget 

(974/1995). Det är valår vart fjärde år och rösträtt har 

varje myndig same som har  antecknats i sameting-

ets vallängd. Vallängden upprättas av sametingets val-

nämnd.

I sitt första avgörande med anknytning till 2015 års 

sametingsval fastslog HFD att ett beslut med vilket en 

valnämnd tillsatts för val till sametinget inte fick överkla-

gas genom besvär (HFD 2015:110).

Därefter mottog HFD under tiden 24.8–17.9.2015 

sammanlagt 182 besvär över sametingets styrelses be-

slut gällande vallängden. Ändringssökandena var per-

soner som ansökt om att bli antecknade i vallängden. 

HFD hörde de berörda och avgjorde besvären med be-

slut som gavs 30.9.2015. Handläggningen var exceptio-

nellt snabb för att de ändringssökande vilkas besvär bi-

fölls skulle ha möjlighet att rösta i valet. 

Besvären gällde frågan huruvida ändringssökanden 

enligt 3 § i sametingslagen är same. Same och därmed 

röstberättigad är enligt definitionen i denna paragraf en 

person, som anser sig vara same, under förutsättning 

att han eller hon dessutom uppfyller något av följan-

de kriterier:

1. att han eller hon själv eller åtminstone någon av hans 

eller hennes föräldrar eller far- eller morföräldrar har lärt 

sig samiska som första språk,

2. att han eller hon är efterkommande till en sådan per-

son som har antecknats som en fjäll-, skogs- eller fiske- 

lapp i jordeböckerna eller uppbörds- och mantalsläng-

derna eller att

3. åtminstone någondera av hans eller hennes föräldrar 

har antecknats eller hade kunnat antecknas som röstbe-

rättigad vid val till sametinget.

Grundförutsättningen för samestatus är således att 

personen själv anser sig vara same. HFD ansåg att det i 

Vem är same?
Sametingsvalet 2015
Kristina	Björkvall
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princip räckte att den som ansökt om att bli antecknad 

i vallängden själv hade uttryckt denna uppfattning. För 

att besvären skulle bifallas krävdes emellertid att änd-

ringssökanden dessutom uppfyllde kriterierna i åtmins-

tone en av punkterna 1–3. 

Språkkriteriet i 1 punkten i samedefinitionen är i hög 

grad en bevisfråga. I motsats till sametingets valnämnd 

och styrelse utgick HFD från att det inte alltid kan för-

utsättas utredning av officiell natur för att språkkriteriet 

ska anses vara uppfyllt. Trots detta räckte språkkriteriet 

bara i tre fall till som skäl för att bifalla besvären. I två 

av dessa uppfyllde ändringssökanden också kriteriet i 3 

punkten (t.ex. HFD 2015:148).

För att den som ansöker om att bli antecknad i val-

längden ska motsvara definitionen i 2 punkten  skulle 

det enligt en bokstavstrogen tolkning vara nog att sö-

kanden påvisar att han eller hon är efterkommande till 

en förfader som varit lapp, oberoende av hur gammal 

anteckningen om detta kan vara. Enligt den regerings-

proposition som ligger till grund för sametingslagen (RP 

248/1994 rd) var avsikten med lagen dock inte denna, 

utan det var meningen att genom en förordning före-

skriva att de första dokument som ska beaktas är 1875 

års jordeböcker eller uppbörds- eller mantalslängder. 

Grundlagsutskottet (GrUB 17/1994 rd) ansåg emeller-

tid  att en sådan förordning inte kom på fråga med stöd 

av denna bestämmelse. Någon tidsbegränsning i frå-

ga om dessa förteckningar, som sträcker sig ända till 

1500-talet, ingår alltså varken i lag eller förordning. I 

den tolkningssituation som härmed uppstått har HFD 

utgått från att enbart en anteckning från en tidigare tid-

punkt än 1875 inte är nog, men att en person som åbe-

ropar en sådan vid en helhetsbedömning kan anses va-

ra same på grund av sin anknytning till samekulturen. 

Av besvären bifölls 39 med stöd av en sådan helhetsbe-

dömning (t.ex. HFD 2015:145 och HFD 2015:147), men 

i dubbelt så många fall blev slutsatsen efter en helhets-

bedömning den motsatta, nämligen att besvären skulle 

avslås (t.ex. HFD 30.9.2015 liggare nr 2709).

Enligt 3 punkten i samedefinitionen ska en person 

anses vara same om minst den ena av föräldrarna är 

det. I största delen av de ärenden som HFD avgjorde 
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till ändringssökandens favör, eller i 53 fall, var det änd-

ringssökandens förälders samestatus som låg till grund 

för beslutet (t.ex. HFD 2015:146).

Av sammanlagt 182 besvär biföll HFD alltså 93.

En del av de ärenden i vilka ändringssökandena åbe-

ropade 3 punkten i samedefinitionen hade anknytning till 

att sametingets valnämnd på basis av språkkriteriet be-

slutat godkänna tio personer att antecknas i vallängden 

för 2011 års val. Sametingets styrelse yrkade i en ansökan 

som HFD mottog 4.9.2015 att dessa beslut skulle åter-

brytas. Ansökan avslogs (HFD 30.9.2015 liggare nr 2507).

Sametingets valnämnd yrkade i sin tur i en ansökan 

som HFD mottog 29.9.2015 att fyra beslut som HFD gi-

vit år 2011 skulle återbrytas. HFD hade då justerat sin 

tolkning, framför allt för att FN:s kommitté för avskaffan-

de av alla former av rasdiskriminering i upprepade re-

kommendationer ansett att ifrågavarande persons själv- 

identifikation skulle ges större betydelse än man gjort 

i Finland samt betonat ändringssökandens självidenti-

fikation och en därpå baserad helhetsbedömning. I de 

beslut som ansökan om återbrytande gällde hade HFD 

efter en helhetsbedömning baserad på lappkriteriet be-

stämt att ändringssökandena skulle antecknas i valläng-

den (t.ex. HFD 2011:81). Också dessa beslut hade åter-

verkningar på bedömningen av samestatusen hos dem 

som ansökt om att bli antecknade i 2015 års vallängd. 

Sametingets valnämnds ansökan avslogs (t.ex. HFD 

13.1.2016 liggare nr 73).

HFD avgjorde de besvär som gällde 2015 års val-

längd enligt samma tolkningsprinciper som tillämpats 

år 2011. Domstolen ansåg att gruppidentifikationen, 

som sametingets valnämnd och styrelse särskilt betonat 

i sina beslut beträffande 2015 års vallängd, inte innebar 

att valnämnden utan judiciell kontroll hade rätt att av-

göra vem som godkänns att införas i vallängden, utan 

besvären skulle avgöras genom tolkning av 3 § i same- 

tingslagen. 

Sametingsvalet förrättades under tiden 7.9–

4.10.2015. Sametingets valnämnd fastställde valresul-

tatet 7.10.2015.

Med anledning av beslutet att fastställa valresultatet 

framställdes fem rättelseyrkanden. Rättelseyrkandena 

motiverades i huvudsak med att de 93 personer som be-

viljats rösträtt med stöd av HFD:s beslut fått rösta trots 

att detta stred mot sametingets valnämnds och styrel-

ses beslut. Sametingets styrelse beslutade 18.11.2015 

att bifalla rättelseyrkandena och utlyste nyval. Under ti-

den 27.11–23.12.2015 mottog HFD sammanlagt 27 be-

svär över detta beslut (av 42 ändringssökande).

De första besvären som HFD behandlade med an-

ledning av nämnda beslut av sametingets styrelse av-

slogs med motiveringen att sametingets styrelse inte 

hade kunnat avgöra ett ärende som HFD redan hade 

avgjort eller bifalla rättelseyrkandena på grunder som 

stred mot den juridiska bedömningen i HFD:s beslut 

(HFD 13.1.2016 liggare nr 61). Genom att HFD upp-

hävt och undanröjt sametingets styrelses beslut från 

18.11.2015, blev resultatet av 2015 års sametingsval 

bestående, varför det inte längre fanns skäl för HFD att 

yttra sig om yrkandena i de övriga besvären (t.ex. HFD 

13.1.2016 liggare nr 85).

Under året avgjordes förutom de ärenden som gäll-

de sametingsvalet också ett valärende som gällde frå-

gan vilka språkkunskaper som kunde förutsättas av en 

person som valts till Skoltarnas förtroendeman. HFD 

beviljade besvärstillstånd och lät saken bero vid Norra 

Finlands förvaltningsdomstols beslut, enligt vilket den 

valda personens kunskaper i skoltspråket i avsaknad av 

precisa bestämmelser skulle anses vara tillräckliga (HFD 

28.12.2015 liggare nr 3858). 
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Moderbolags rätt till avdrag 
av mervärdesskatt – nya 
principiella avgöranden

Rätten	för	ett	moderbolag eller en skattskyldig i mot-

svarande ställning att dra av mervärdesskatt blev un-

der 2015 föremål för rentav fem årsboksavgöranden 

av högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2015:134, 135, 

183, 184 och 188). Inom mervärdesbeskattningen är 

koncernstrukturen problematisk därför att ett moderbo-

lag ofta har en anspråkslös rörelse, om man bara ser 

till omsättningen, och den dessutom bedrivs främst in-

om koncernen. Samtidigt kan moderbolaget göra an-

skaffningar som betjänar hela koncernen och som en-

ligt ekonomisk måttstock kan vara till och med mycket 

stora. I sådana fall uppstår frågan om moderbolaget har 

rätt att till en del eller till fullt belopp dra av den mer-

värdesskatt som ingår i anskaffningarna och under vilka 

förutsättningar avdragsrätt i så fall uppstår.

Enligt de beslut som HFD gav under 2015 var det av 

avgörande betydelse för avdragsrätten att moderbola-

get till de övriga bolagen i koncernen sålde adminis-

trativa eller andra tjänster på ett sådant sätt att moder-

bolaget i sig skulle anses vara mervärdesskattskyldigt, 

oberoende av verksamheten i de övriga koncernbola-

gen. Om detta villkor uppfylldes, hade moderbolaget 

rätt att dra av även den mervärdesskatt som ingick i 

kostnaderna för anskaffningen av ett nytt dotterbolag, 

såsom mervärdesskatten i sakkunnigarvoden, trots att 

det inte rådde någon direkt och omedelbart samband 

mellan anskaffningen av aktierna i det nya dotterbola-

get och de tjänster som moderbolaget sålde till de öv-

riga bolagen i koncernen. Högsta förvaltningsdomsto-

len ansåg att de kostnader som hänförde sig till anskaff-

ningen av aktierna skulle betraktas som allmänna kost-

nader för bolaget och anses ha direkt och omedelbart 

samband med moderbolagets hela ekonomiska verk-

samhet (HFD 2015:134 och 188).

Ett moderbolag som inte säljer tjänster inom koncer-

nen kan däremot inte till någon del dra av den mervär-

desskatt som ingår i dess aktieanskaffningar. Detta an-

såg högsta förvaltningsdomstolen i sitt avgörande HFD 

2015:135. Det nära förhållandet mellan mervärdesskatt 

och unionens regelverk framgår av att gränsdragningen 

i avgörandet väsentligen grundade sig på en dom som 

Europeiska unionens domstol samma år gav i de fören-

ade målen C-108/14 och C-109/14, Larentia + Miner-

va. Unionens domstol är den högsta uttolkaren av mer-

värdesskattedirektivet och högsta förvaltningsdomsto-

len är skyldig att i sina avgöranden ta hänsyn dess ställ-

ningstaganden.

I avgörandet HFD 2015:134 fastslog högsta förvalt-

ningsdomstolen såväl att mervärdesskatten var avdrags-

gill som att den fick dras av till fullt belopp även i en si-

tuation där moderbolaget av sina dotterbolag förutom 

arvoden för sina tjänster även hade mottagit dividen-

der och koncernbidrag. Högsta förvaltningsdomstolen 

förkastade alltså alternativet att avdragsrätt skulle be-

viljas t.ex. i en proportion som motsvarade kvoten mel-

lan de mervärdesskattepliktiga arvodena och det sam-

manlagda beloppet av till bolaget influtna medel. Även 

detta ställningstagande grundade sig direkt på rätts-

praxis från unionens domstol. Om moderbolaget del-

tar i administrationen av sina dotterbolag, anser man att 

moderbolagets hela ekonomiska verksamhet utgörs av 

denna administration och betalningar som inte omfat-

Mikko	Pikkujämsä
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tas av området för mervärdesbeskattning, såsom divi-

dender och koncernbidrag, minskar inte avdragsrätten.

Med räntorna på lån till dotterbolag förhåller det 

sig på annat sätt såtillvida att räntorna enligt unionens 

domstols rättspraxis ska betraktas som vederlag för en 

finansiell tjänst som moderbolaget har sålt och som vis-

serligen faller inom tillämpningsområdet för mervärdes-

skatt, men enligt särskilda rättsregler dock är skatte-

fri. När det gäller att avgöra hur långt moderbolagets 

avdragsrätt sträcker sig, är det således inte möjligt att 

förbigå räntorna på samma grunder som dividender-

na och koncernbidragen, som inte alls hör till tillämp-

ningsområdet för mervärdesskatt. I sitt avgörande HFD 

2015:188 ansåg högsta förvaltningsdomstolen dock att 

inte ens ränteintäkter inskränkte ett moderbolags rätt 

att dra av mervärdesskatt vid aktieanskaffning. Denna 

ståndpunkt grundade sig på att de tjänster som hänför-

de sig till anskaffningen av aktierna nästan helt sakna-

de samband med beviljandet av lånen och med ränte-

intäkterna från dem. Om räntorna men inte dividender 

och koncernbidrag skulle ha beaktas när man fastställde 

kvoten för beräkningen av den avdragsgilla del av mer-

värdesskatt som hänförde sig till aktieanskaffningen, ha-

de denna kvot snedvridits.

Det kan inte alltid komma i fråga för ett bolaget att 

få dra av mervärdesskatten till fullt belopp. I nämnda av-

göranden tog högsta förvaltningsdomstolen även ställ-

ning till vilka grunder som ska tillämpas när avdrags-

rätten vid behov ska delas upp. I det sammanhanget 

framgick det också att det finns gränser för möjlighe-

terna att direkt tillämpa unionens rättsregler. EU:s mer-

värdesskattedirektiv utgår från regeln att avdragsrätten 

bestäms som förhållandet mellan mervärdesskatteplik-

tig och mervärdesskattefri omsättning (pro rata -regeln). 

Hos oss är det avgörande däremot i vilken mån de för-

värvade varorna eller tjänsterna faktiskt används i den 

verksamhet som berättigar till avdrag, vilket enligt di-

rektivet också är ett tillåtet alternativ.

Avgörandena HFD 2015:183 och 184 gällde mer-

värdesbeskattningen av löpande allmänna omkostna-

der, såsom kontors- och personalkostnader, i en situa-

tion där modersamfundets verksamhet endast delvis var 

mervärdesskattepliktig, eftersom tjänster såldes endast 

till en del av dottersamfunden. Med hänvisning till det-

ta konstaterade högsta förvaltningsdomstolen att när 

det gällde de allmänna omkostnaderna, hade resulta-

tet ur den finska mervärdesskattelagens synvinkel i prin-

cip blivit riktigare om man hade kunnat dela upp varje 

inköpsfaktura enligt det ändamål för vilket varan eller 

tjänsten användes. När detta i praktiken sällan är möj-

ligt, kan mervärdesskatten för anskaffningar delas upp i 

en avdragsgill och icke-avdragsgill del enligt en sådan 

allmän fördelningsgrund som kan bedömas bäst mot-

svara den förvärvade varans eller tjänstens användning 

antingen för verksamhet som medför rätt till avdrag el-

ler verksamhet som inte medför sådan rätt. Högsta för-

valtningsdomstolen formulerade inte någon exakt regel 

om hur fördelningsgrunden skulle bestämmas, utan be-

tonade att den kan variera i olika situationer. I det sena-

re fallet hade den regionala förvaltningsdomstolen som 

fördelningsgrund tillämpat den arbetstid som moderan-

delslagets anställda, det vill säga verkställande direktö-
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ren och hans assistent hade använt till att utföra mervär-

desskattebelagda tjänster. Denna i ett enskilt fall av för-

valtningsdomstolen tillämpade fördelningsgrund god-

togs, eftersom andelslaget eller Enheten för bevakning 

av skattetagarnas rätt inte hade framfört någon annan 

grund för fördelningen av avdragen.

Även i avgörandet HFD 2015:188 hade vid hand-

läggningen i de lägre beslutsinstanserna de tjänster 

som moderbolaget köpt närmast betraktats som all-

männa omkostnader som skulle fördelas med tillämp-

ning av en kvot som beräknades enligt samma formel 

som ovan. Högsta förvaltningsdomstolen stannade 

dock för att anse att de köpta tjänsterna inte var sin-

semellan jämförbara och att de därför skulle behandlas 

var för sig – i princip skulle alltså varje inköpsfaktura be-

handlas separat. Beträffande vissa anskaffningar konsta-

terades det finnas ett direkt och omedelbart samband 

mellan dem och affärstransaktioner som hänförde sig till 

finansieringen av andra bolag i koncernen. Det var frå-

ga om affärstransaktioner som inte hörde till området 

för mervärdesbeskattningen eller som var befriade från 

mervärdesskatt. Till denna del saknade bolaget helt rätt 

att dra av mervärdesskatten. Saken återvisades till Skat-

teförvaltningen för närmare utredning av i vilken om-

fattning bolagets mervärdesskattebelagda inköp hade 

anskaffats för den del av bolagets verksamhet som gav 

rätt till avdrag respektive för den del av verksamheten 

som inte gav sådan rätt.

Ställningstagandena i de ovan nämnda fem avgö-

randena innebär att man har frångått betraktelsesät-

tet att rätten för moderbolaget i en koncern att dra av 

mervärdesskatt avgörs av i vilken mån koncernen som 

helhet bedriver mervärdesskattepliktig verksamhet. När 

högsta förvaltningsdomstolen i sitt avgörande HFD 

2015:188 tog ställning till avdragsrätt för mervärdes-

skatten i sådana allmänna omkostnader vilka endast in-

direkt bidragit till moderbolagets egen mervärdesskat-

tepliktiga verksamhet, lade domstolen således inte vikt 

vid att den sammantagna verksamheten i samtliga bo-

lag i den ifrågavarande hälso- och sjukvårdskoncernen 

endast till anspråkslös del (2,35 %) var mervärdesskat-

tepliktig och således berättigade till avdrag. HFD an-

märkte att Finland i fråga om aktörer som tillhandahål-

ler hälso- och sjukvårdstjänster inte har använt sig av 

den i mervärdesskattedirektivet tillåtna möjligheten att 

som en enda skattskyldig – inte separata sådana – be-

trakta på en medlemsstats område etablerade personer 

som är juridiskt självständiga, men har nära finansiella, 

ekonomiska och administrativa relationer till varandra.

I finsk rättstillämpning har det dock tidigare före-

kommit att ett koncerntänkande lagts till grund för av-

görandet. I sitt avgörande HFD 1999:15 ansåg högsta 

förvaltningsdomstolen att den verksamhet som moder-

bolaget i en multikoncern bedrev var sådan rörelse som 

avses i mervärdesskattelagen även till den del som bo-

laget inte separat hade fakturerat sina dotterbolag för 

de tjänster som moderbolaget hade utfört åt dem, och 

att moderbolaget hade rätt att dra av mervärdesskat-

ten i anskaffningar som gjorts för hela koncernens verk-

samhet. Eftersom denna rättsregel sedan stabiliserades 

i beskattningspraxis, var det nödvändigt att ta hänsyn 

till den ännu i avgörandet HFD 2015:183. Trots att HFD 

nu ändrade ståndpunkt, ansåg domstolen att moderbo-

laget hade förfarit i överensstämmelse med hävdvunn-

nen rätts- och beskattningspraxis när bolaget även för 

den verksamhet som inte omfattades av tillämpnings-

området för mervärdesskatt hade dragit av den mervär-

desskatt som ingick i bolagets allmänna omkostnader. 

Mervärdesskattelagens bestämmelse om skydd för be-

rättigade förväntningar medförde att det inte efter verk-

ställd skattegranskning var möjligt att retroaktivt ändra 

avdragen. Skatteförvaltningens debitering av skatt upp-

hävdes.

Under 2015 publicerade högsta förvaltningsdomsto-

len drygt 40 årsboksavgöranden och dessutom några 

korta referat om beskattning. Alla dessa avgöranden är 

avsedda att vara till hjälp för enskilda och tjäna som ar-

betsredskap för fackmän vid utredning av skattefrågor. 

Trots att varje avgörande var ett slutligt ställningstagan-

de i den sak som det var fråga om, torde många av av-

görandena ändå stanna vid att bli ett av flera inlägg på 

vägen. Samma öde torde också vänta ovan refererade 

avgöranden. Den pågående debatten om beskattning-

en av koncerner och de företagsarrangemang som sker 

inom dem kommer otvivelaktigt att fortsätta mellan de 

olika aktörerna på rättsområdet. 
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Rätten för ett moderbolag 
eller en skattskyldig i 
motsvarande ställning att dra 
av mervärdesskatt blev under 
2015 föremål för rentav fem 
årsboksavgöranden av högsta 
förvaltningsdomstolen.



Till justitieministeriet

Utlåtande av arbetsgruppen för utredning av för-

delarna och nackdelarna med en organisatorisk 

sammanslagning av de högsta domstolarna 

Utlåtande om en bedömningspromemoria om re-

formering av domstolarnas centralförvaltning 

Utlåtande om domstolsavgiftsarbetsgruppens be-

tänkande ”Lag om domstolsavgifter”

Utlåtande om en parlamentarisk arbetsgrupps rap-

port ”Framtiden för Finlands interna säkerhet och 

rättsvård. Långsiktiga mål”

Utlåtande om Ålandskommitténs mellanbetänkan-

de 2013 ”Ålands självstyrelse i utveckling” 

Utlåtande om helhetsplanen för rättshjälpsverk-

samheten

Utlåtande om ett utkast till proposition av rege-

ringen med förslag till domstolslag och lagstiftning 

som har samband med den samt om betänkandet 

”Utveckling av utbildningssystem för domare”

Utlåtande om reformen av anvisningarna för utar-

betandet av regeringspropositioner (HELO) 

Till social- och hälsovårdsministeriet

Utlåtande om ett utkast till proposition om änd-

ring av mentalvårdslagen 

Utlåtande om slutrapporten av arbetsgruppen för 

reform av speciallagstiftningen om socialvård för 

funktionshindrade 

Utlåtande om ett utkast till proposition med för-

slag till ändring av lagen angående specialomsor-

ger om utvecklingsstörda 

Till arbets- och näringsministeriet

Utlåtande om betänkandet av arbetsgruppen för 

en totalreform av upphandlingslagstiftningen 

Utlåtande om ett utkast till proposition av rege- 

ringen med förslag till lag om årsavgift och avgif-

ter för kvalitetskontroll för revisorer 

Utlåtande om ett arbetsgruppsbetänkande om 

konkurrensrättsligt skadestånd

Till utrikesministeriet

Utlåtande om rätten att anföra besvär hos högsta 

förvaltningsdomstolen i ärenden som gäller avslag 

på visumansökan samt upphävande och återkal-

lande av visering 

Till finansministeriet

Utlåtande om ett utkast till proposition av rege- 

ringen med förslag till revidering av lagstiftningen 

om beskattningsförfarande och skatteuppbörd

HFD:s utlåtanden 2015
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Utlåtande om ett utkast till proposition av rege- 

ringen med förslag till lag om värdeandelssyste-

met och cleraringverksamhet samt vissa lagar som 

har samband med den  

Utlåtande om ett utkast till proposition av rege- 

ringen med förslag till ändring av lagen om kom-

munala tjänsteinnehavare och lagen om kommu-

nala tjänstekollektivavtal 

Till miljöministeriet

Utlåtande om ett utkast till utredning om alterna-

tiv till förfarandet med fastställelse av landskaps-

planer 

Utlåtande om en rapport av en bedömningsgrupp 

som utrett hur miljöförfarandet kunde göras smi-

digare och effektivare och som utvärderat olika al-

ternativ att uppnå detta mål  

Utlåtande om ett utkast till proposition av rege- 

ringen om ändring av miljöskyddslagen 

Utlåtande om ett utkast till proposition av rege- 

ringen om ändring av markanvändnings- och 

bygglagen 

Utlåtande om ett utkast till proposition av rege- 

ringen med förslag till ändring av markanvänd-

nings- och bygglagen och upphävande av 3 § i la-

gen om försök med förenklade bygg- och planbe-

stämmelser  

Utlåtande om ett utkast till proposition av rege- 

ringen om ändring av naturvårdslagen

HFD:s framställning om 
lagstiftningsåtgärder 

Framställning till statsrådet om handläggningen i 

högsta förvaltningsdomstolen av ansökningar om 

besvärstillstånd i mål som gäller asyl eller interna-

tionellt skydd enligt utlänningslagen
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HFD framställde begäran 
om förhandsavgörande  
i två fall

1. Tilläggsskatt för pensionsinkomst – HFD 
2015:30, C-122/15

Den	ändring	av	inkomstskattelagen	som	gäller	tilläggs-
skatt	för	pensionsinkomst (785/2012) har tillämpats för-

sta gången vid beskattningen för 2013. Enligt 124 § 1 

och 4 mom. i denna lag ska fysiska personer utöver den 

inkomstskatt som betalas enligt den progressiva inkomst-

skatteskalan även till staten betala 6 procent i tilläggs-

skatt för pensionsinkomst, till den del pensionsinkomsten 

efter pensionsinkomstavdraget överskrider 45 000 euro.

Med anledning av besvär från en skattskyldig ha-

de högsta förvaltningsdomstolen att avgöra bland an-

nat om unionsrättens rättsakter är tillämpliga på den 

ovan nämnda regleringen i inkomstskattelagen om en 

tilläggsskatt för pensionsinkomst och om unionsrättens 

rättsregler om förbud mot åldersdiskriminering utgör 

hinder för en sådan reglering som denna.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att enligt 267 

FEUF begära förhandsavgörande av unionens domstol 

om följande frågor.

1. Ska bestämmelserna i artikel 3.1.c i rådets direktiv 

2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabe-

handling tolkas så att unionens rättsakter är tillämpliga 

på en sådan nationell reglering som bestämmelserna i 

124 § 1 och 4 mom. i inkomstskattelagen om tilläggs-

skatt för pensionsinkomst och att följaktligen bestäm-

melsen om förbud mot åldersdiskriminering i artikel 

21.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggan-

de rättigheterna blir tillämplig i målet?

Frågorna 2 och 3 framställs endast för det fall att uni-

onens domstol besvarar fråga 1 genom att konstatera 

att unionens rättsakter blir tillämpliga:

2. Om svaret på den första frågan är jakande, ska då ar-

tikel 2.1 och artikel 2.2.a eller 2.2.b i direktivet 2000/78/

EG samt artikel 21.1 i Europeiska unionens stadga om 

de grundläggande rättigheterna tolkas så att de utgör 

hinder för en sådan nationell reglering som bestämmel-

serna i 124 § 1 och 4 mom. i inkomstskattelagen om till-

läggsskatt för pensionsinkomst, vilka innebär att för en 

fysisk persons pensionsinkomst, som åtminstone indi-

rekt betalas ut på grundval av personens ålder, under 

vissa förhållanden bärs upp mera inkomstskatt än på en 

löneinkomst av motsvarande storlek?

3. Om bestämmelserna i nämnda direktiv 2000/78/EG 

och Europeiska unionens stadga om de grundläggande 

rättigheterna utgör hinder för en sådan nationell regle-

ring som tilläggsskatt för pensionsinkomst, måste det 

ytterligare avgöras om artikel 6.1 i nämnda direktiv ska 
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tolkas så att en sådan nationell reglering som den om 

tilläggsskatt för pensionsinkomst dock, med hänsyn till 

sitt syfte, på ett i direktivet avsett objektivt och rimligt 

sätt kan motiveras av ett berättigat mål som rör särskilt 

sysselsättningspolitik, arbetsmarknad eller yrkesutbild-

ning, när syftet enligt förarbetena till ändringen av in-

komstskattelagen är att genom tilläggsskatten för pen-

sionsinkomst samla in skatteinkomster av dem vars skat-

tebetalningsförmåga är hög, minska skillnaden i skat-

tegraderna mellan pensionsinkomst och löneinkomst 

samt förbättra incitamenten för äldre att fortsätta i ar-

betslivet?

2. Koncession för postverksamhet  – HFD 
2015:112, C-368/15

Statsrådet hade beviljat ändringssökanden, ett bolag, 

koncession för postverksamhet som riktade sig till av-

talskunder och gällde brevförsändelser. För koncessio-

nen hade ställts villkor som motiverats med att de be-

hövdes för att säkerställa tjänsternas kvalitet, tillgänglig-

het och utförande. Koncessionsvillkoren gällde villkoren 

för leverans av posttjänster, försändelsernas utdelnings-

intervall, tjänster vid adressförändring och önskat avbrott 

i utdelningen, märkning av försändelser samt insamlings-

ställen för returnering och avhämtning av försändelser.

Enligt ändringssökanden gällde koncessionen tjäns-

ter som låg utanför de samhällsomfattande tjänsternas 

räckvidd, så som avses i det första stycket i artikel 9 i 

postdirektivet. Följaktligen kunde en enskild koncession 

inte krävas för den postverksamhet som bolaget bedrev 

och koncessionen kunde villkoras endast för att genom 

villkoren garantera att de i samma stycke i artikel 9 av-

sedda väsentliga kraven uppfylldes.

Högsta förvaltningsdomstolen beslöt att med stöd 

av artikel 267 i FEUF framställa följande begäran om 

förhandsavgörande av unionens domstol:

1. Ska vid tolkningen av artikel 9 i postdirektivet 97/67/

EG, sådant det lyder ändrat genom direktiven 2002/39/

EG och 2008/6/EG, utdelning av avtalskunders post-

försändelser betraktas som en i artikelns första stycke 

avsedd tjänst som ligger utanför de samhällsomfattan-

de tjänsternas räckvidd eller en i artikelns andra stycke 

avsedd tjänst som ligger inom de samhällsomfattan-

de tjänsternas räckvidd, när ett postföretag ingår avtal 

med sina kunder om villkoren för utdelning av postför-

sändelser och fakturerar kunderna på en avgift om vil-

ken man avtalar separat?

2. Om den ovan nämnda utdelningen av avtalskunders 

postförsändelser ligger utanför de samhällsomfattande 

tjänsternas räckvidd, ska det första stycket i artikel 9 och 

det fjortonde stycket i artikel 2 då tolkas så att det un-

der de förhållanden som avses i huvudsaken är möjligt 

att ställa krav på en sådan enskild koncession om vilken 

bestäms i postlagen för att posttjänster av ovan nämnd 

art ska få tillhandahållas?

3. Om den ovan nämnda utdelningen av avtalskun-

ders postförsändelser är en tjänst som ligger utanför de 

samhällsomfattande tjänsternas räckvidd, ska det för-

sta stycket i artikel 9 då tolkas så att en koncession för 

dessa tjänster kan villkoras endast för att genom villko-

ren garantera att de i det nittonde stycket i artikel 2 av-

sedda väsentliga kraven uppfylls och så att villkor som 

hänför sig till tjänsternas kvalitet, tillgänglighet eller ut-

förande inte kan ställas för beviljandet av en koncession 

avseende sådana tjänster?

4. Om en koncession för utdelning av de ovan nämn-

da avtalskundernas postförsändelser kan villkoras en-

dast för att genom villkoren garantera att väsentliga 

krav tillgodoses, kan koncessionsvillkor lika dem som 

det är fråga om i huvudsaken, det vill säga villkor som 

hänför sig till leveransvillkoren för posttjänsterna, för-

sändelsernas utdelningsintervall, tjänster vid adressför-

ändring och önskat avbrott i utdelningen, märkning av 

försändelser samt insamlingsställen, anses motsvara de 

väsentliga krav som avses i det nittonde stycket i artikel 

2 i postdirektivet och kan de på det sätt sätt som avses 

i det första stycket i artikel 9 anses vara nödvändiga för 

att garantera att de väsentliga kraven uppfylls?
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Högsta förvaltnings- 
domstolens statistik över  
sitt arbete 2015
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Statsrätt och allmän förvaltning 463 546 388 145 51 38 106 16 32 10 611 12,6 12,7

Statsrätt 83 105 48 36 4 5  2 1  140 17,9 18,0

Statliga val 1 3 3 2  1     1 2,3 0,9

Medborgarskap 82 102 45 34 4 4  2 1  139 18,9 18,4

Allmän förvaltning 218 278 204 62 33 25 59 12 13 7 285 11,3 11,0

Betalningsbefrielse  10 6    6    4 6,2 5,9

Återbäring av förmån och skadestånd 1 1 2 2        27,7 27,7

Handlingsoffentlighet 67 78 56 20 18 6  8 4  89 14,2 14,9

Datasekretess 6 8 5 4  1     9 14,9 15,9

Jämställdhetsärenden 
(som inte berör självstyrelse) 2 4 2  1 1     4 9,6 9,6

Behovsprövade och övriga 
statsandelar och -understöd 27 35 11 2 5 3  1   51 13,5 8,6

Intressebevakning i 
förmynderskapsverksamhet 1  1 1        14,4 14,4

Passärenden 9 4 9 4 3 1   1  4 10,5 9,6

Befolkningsdataärenden 14 6 4 1    1 2  16 8,9 7,8

Namnärenden 3 2 1  1      4 30,4 30,4

Beviljande av rättshjälp, förordnande 
av biträde och arvode 67 96 85 16 3 12 49  5 7 71 9,2 8,1

Rättshjälpsbeslut som ändrats eller 
upphört att gälla 2 2 1  1      3 15,7 15,7

Besvär som gäller rättegångsavgift 6 2 5 4 1      3 11,7 13,9

Arv till staten 1 1 1    1    1 11,6 11,6

Fångvårdsärenden 3 17 8 5   3    12 4,3 2,7

Övrig allmän förvaltning 9 12 7 3  1  2 1  14 12,3 12,3

Undervisnings- 
och bildningsväsendet 37 35 22 9 4 1  1 7 2 48 13,6 13,2

Grundläggande utbildning 
och gymnasier 26 27 14 7 2 1  1 3 2 37 14,6 13,9

Yrkesutbildning 2 2 2  1    1  2 14,5 14,5

Yrkeshögskolor 2 2 3 1 1    1  1 13,0 10,5

Universitet och högskolor 4 3 2 1     1  5 8,1 8,1
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Självstyrelse 231 410 384 101 136 116  4 27  257 8,1 1,2

Åland  3 1      1  2 2,1 2,1

Ålands självstyrelse, ärenden som 
inte ingår i andra grupper av ärenden  3 1      1  2 2,1 2,1

Kommunala ärenden 206 165 172 83 48 23  4 14  199 15,6 18,0

Kommunindelning  4 3 1     2  1 2,8 2,7

Kommunens kompetens  1         1  

Kommunens ekonomi 11 16 10 1 6 2   1  17 17,1 20,8

Kommunala stadgor och taxor 2 1 2 1     1  1 8,4 8,4

Tjänsteval / kommuner och 
samkommuner 38 31 26 15 6 3   2  43 19,9 21,8

Anställningstrygghet / kommuner 
och samkommuner 49 25 28 18 6 3   1  46 18,9 20,0

Lön, arbetstid och semester / 
kommuner och samkommuner 7 4 7 4 1 2     4 15,0 19,0

Övriga personalärenden / kommuner 
och samkommuner 14 7 10 4 4    2  11 18,8 19,4

Övriga kommunala ärenden 85 76 86 39 25 13  4 5  75 13,4 12,8

Kyrkliga ärenden 24 18 17 8 6    3  25 13,3 15,6

Tjänsteförhållande / kyrkan 8 6 5 3 1    1  9 18,2 22,5

Övriga personalärenden / kyrkan 4 2 1 1       5 16,7 16,7

Övriga kyrkliga ärenden 12 10 11 4 5    2  11 10,8 8,9

Sameärenden 1 224 194 10 82 93   9  31 1,0 1,0

Sametingsval 1 223 193 10 81 93   9  31 1,0 1,0

Övriga sameärenden  1 1  1       6,3 6,3

Övriga ärenden som gäller 
undervisnings- och bildningsväsendet 3 1 1      1  3 10,0 10,0

Statstjänstemän 69 45 39 26 5 3   5  75 17,6 20,8

Tjänste- och arbetsförhållande 44 38 30 19 3 3   5  52 16,4 20,3

Lön, arbetstid och semester / 
statstjänstemän 10 2 1  1      11 28,1 28,1

Övriga statstjänstemannaärenden 15 5 8 7 1      12 20,8 21,9

Arbetskraftsärenden 13 27 16 8 1 2  1 4  24 11,7 13,0

Lönegaranti och övrig social trygghet 2 4 3 1  1   1  3 12,5 5,1

Arbetarskydd 10 18 11 7 1   1 2  17 12,2 13,1

Arbetskraftspolitisk vuxenutbildning             

Övriga arbetskraftsärenden 1 5 2   1   1  4 8,0 8,0

Säkerhet, allmän ordning 
och vissa tillstånd  43 56 59 4 4 2 47  2 1 39 9,7 10,4

Brand- och räddningsväsendet 
samt befolkningsskydd 2 3 3 2 1      2 10,4 13,4

Skjutvapen 35 49 52 2  1 47  2 1 31 9,2 9,7

Tillstånd för lotteri och 
penninginsamling 1 1 1   1     1 15,8 15,8

Övriga ärenden som gäller säkerhet, 
allmän ordning och vissa tillstånd 5 3 3  3      5 15,5 15,5
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Byggande 367 395 424 144 98 35 104 7 36 1 337 10,7 11,5

Markanvändnings- 
och byggärenden 346 364 393 133 85 32 104 6 33 1 316 10,8 11,6

Landskapsplan 32 10 14 6 6   1 1  28 16,9 18,0

Generalplan 65 78 63 27 20 6   10  80 13,3 16,0

Detaljplan 37 52 57 20 9 4 22  2  32 8,2 7,2

Stranddetaljplan 22 9 21 4 10 6   1  10 15,9 17,0

Byggförbud och åtgärdsbegränsning 1          1  

Tomtindelning 1 1 2 1 1       9,1 9,1

Gator och allmänna områden 2 11 5 1   3  1  8 6,4 6,6

Inlösen på basis av plan 3 1 3  3      1 15,2 15,2

Undantag / markanvändning 
och byggärenden 53 52 60 12 12 3 29 2 2  45 10,5 10,5

Planeringsbehovsavgörande 23 34 33 14  4 14  1  24 10,0 7,7

Bygglov 43 58 63 16 5 8 25 1 8 1 37 9,4 10,5

Åtgärdstillstånd 11 17 12 2 2  5 1 2  16 10,6 10,2

Miljövård och underhåll av byggnader  1 1    1     0,4 0,4

Rivningstillstånd 4 1 5 2 3       8,6 9,9

Tillstånd för miljöåtgärder 5 2 5 2 3      2 17,6 17,2

Placering av samhällstekniska 
anordningar 4 4 4 2 2      4 10,5 11,4

Tillfällig byggnad  1 1    1     4,4 4,4

Byggnadstillsyn 33 25 37 22 5 1 4 1 4  21 9,1 9,2

Övriga markanvändnings- 
och byggärenden 7 7 7 2 4    1  7 11,9 17,2

Vägärenden 11 14 15 5 5 3   2  10 8,2 4,2

Landsvägar 8 13 13 5 5 1   2  8 6,7 4,1

Enskilda vägar 1 1         2  

Övriga vägärenden 2  2   2      18,4 18,4 

Fastighetsärenden 10 17 16 6 8   1 1  11 10,8 10,4

Inlösen 4 11 10 3 5   1 1  5 8,7 10,0

Förköpsärenden 6 6 6 3 3      6 14,1 13,7

Utlänningsärenden 478 892 852 18 7 8 732 53 34 2 516 7,6 6,2

Uppehållstillstånd för återförening 
av familjer 152 237 239 4 1 2 193 29 10 1 149 9,6 9,8

Övriga uppehållstillstånd 83 154 146  2 1 130 7 6  91 9,4 7,2

Utvisning 34 65 56 2 1  51  2  43 6,7 5,4

Avvisning av utlänning 16 25 27 1  1 24 1   14 7,2 3,9

Asylärenden 125 237 221 5  1 192 11 12 1 140 6,8 5,2

Asylärenden/påskyndat förfarande 52 146 136 2 2 2 123 4 3  62 3,7 2,7

Främlingspass och övriga 
resedokument 8 15 13 1   12    10 7,8 6,0

Övriga utlänningsärenden 8 13 14 3 1 1 7 1 1  7 12,9 9,4
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Miljö 412 349 410 146 138 76 9 16 25 1 350 12,6 13,0

Miljöskydd 222 169 206 54 68 56 9 6 13 1 184 13,3 15,1

Miljötillstånd / skogsindustri  4         4  

Miljötillstånd / energiproduktion 1 2 2 1    1   1 6,5 6,5

Miljötillstånd / kemikalieindustri 
och hantering av kemikalier  2 1 1       1 7,9 7,9

Miljötillstånd / malmbrytning 
och produktion av mineraler 4 1 4 1 1   1 1  1 15,1 15,0

Miljötillstånd / avfallshantering 14 11 14 5 8    1  11 14,0 15,3

Miljötillstånd / platser för 
bränsledistribution och lagring 
av flytande bränsle 5 1 6 3 3       13,4 14,5

Miljötilltånd / brytning, krossning, 
asfaltstation, betongsstation 34 31 41 11 10 18   2 1 23 13,6 14,2

Miljötillstånd / ledande av 
avfallsvatten och reningsverk 8 5 12  3 8   1  1 10,8 13,4

Miljötillstånd / djurstall 12 2 13 4 6 1  1 1  1 15,0 15,3

Miljötillstånd / pälsdjursuppfödning 5  4 1 2 1     1 18,8 19,3

Miljötillstånd / motorbana, 
övningsbana för båtar 9 5 9 2 4 2   1  5 18,1 15,7

Miljötillstånd / torvproduktion 51 30 34 6 15 12   1  47 15,3 16,5

Övriga miljötillståndsärenden 16 15 21 7 4 9  1   10 12,9 15,7

Anmälan om buller 3 3 5  1 3   1  1 4,0 3,6

Tillsyn och förvaltningstvång 
enligt miljöskyddslagen 15 16 14 7 3 1  1 2  17 13,0 13,6

Avgifter och ersättningar 
enligt miljöskyddslagen 1 4 1  1      4 14,9 14,9

Övriga ärenden enligt 
miljöskyddslagen 2 1 2 1 1      1 17,6 17,6

Avfallsavgifter 6 6 10    9 1   2 5,5 5,6

Ordnad avfallstransport 19 7         26  

Övriga ärenden enligt avfallslagen 4 10 4 1 2 1     10 14,7 15,0

Hälsotillsyn 3 8 4 2 2      7 14,4 13,4

Bekämpming av oljeskador 1  1  1       8,5 8,5

Ärenden enligt lagen 
om utsläppshandel 4          4  

Terräng- och vattentrafik 2 4         6  

Ärenden som avses i kärnenergilagen  1 1      1   1,2 1,2

Övriga miljöskyddsärenden 3  3 1 1    1   9,4 11,1

Vattenhushållning 100 98 107 54 31 10  4 8  91 12,2 12,0

Byggande i vattendrag 24 10 27 14 5 4  1 3  7 13,2 12,0

Utnyttjande av vattenkraft 3 25 3  3      25 14,7 14,7

Dikning 5 10 11 5 5    1  4 9,2 8,8

Vattenståndsreglering 1          1  

Vattenreglering 3 2 3   3     2 17,1 17,0

Avledande av vatten för användning 
som vätska och tagande 
av grundvatten 10 5 6 3 3      9 10,0 9,5
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Social- och hälsovård 698 893 718 448 71 37 88 13 61 6 867 11,7 11,9

Socialärenden 592 694 524 311 50 30 83 10 40 3 759 13,6 14,3

Beviljande av utkomststöd 78 124 79 3  1 69  6  123 10,1 10,1

Återkrav av utkomststöd 4 7 7 5     2  4 13,5 12,1

Underhållstrygghet 1          1  

Specialomsorger om 
utvecklingsstörda 4 3 3 3       4 10,8 10,2

Service för funktionshindrade 163 158 134 95 14 8 2 7 8  187 14,9 16,2

Stöd för närståendevård 1 5         6  

Anordnande av barndagvård 3 1 1      1  3 17,1 17,1

Ersättande av barnskyddskostnader 13 17 16 2 1 2 11    14 13,7 7,3

Ersättande av kostnader för 
övrig socialvård 6 8 1   1     13 31,3 31,3

Klientavgifter inom socialvården 16 31 18 1  14   3  29 19,3 21,0

Omhändertagande av barn och 
placering i vård utom hemmet 170 198 132 115 13    4 3 233 14,2 14,7

Brådskande placering och 
förlängning av sådan placering 4 7 9 7     2  2 6,8 2,8

Avslutande av omhändertagande av barn 37 38 34 19 7   2 6  41 13,1 14,6

Begränsning av kontakter 59 62 61 44 14 2   1  60 12,8 14,0

Andra begränsande åtgärder vid 
vård av barn utom hemmet  1  1      1   18,7 18,7

Avgifter och ersättningar 
enligt vattenlagen  4 4 2 2       6 16,6 16,6

Tillsyn och förvaltningstvång 
enligt vattenlagen 19 8 20 12 6 2     7 12,3 10,9

Ärende som avses i lagen om 
vattentjänster 28 30 33 18 7 1  3 4  25 11,6 12,9

Övrig vattenhushållning 3 4 2  2      5 14,6 14,6

Ärenden som gäller 
gemensam handläggning enligt 
miljöskyddslagen och vattenlagen 7 10 4  3    1  13 12,2 15,0

Tillståndsärende som är föremål för 
gemensam handläggning/fiskodling 4 7 1      1  10 2,7 2,7

Övriga tillståndsärenden som är 
föremål för gemensam handläggning 
enligt miljöskyddslagen och vattenlagen  3 3 3  3      3 15,4 16,0

Naturvård 80 72 90 38 36 9  4 3  62 11,5 11,6

Ärenden enligt naturvårdslagen 
(utom nätverket Natura 2000) 17 12 19 8 9 1  1   10 13,0 13,1

Djurskydd 13 24 20 8 8 3   1  17 9,3 8,8

Marktäktsärenden 49 33 50 21 19 5  3 2  32 11,9 11,6

Byggnadsskydd 1 3 1 1       3 6,7 6,7

Bostadsproduktion och 
bostadsärenden 3  3   1  2    20,0 16,1

Aravaärenden  3  3   1  2    20,0 16,1
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Ekonomisk verksamhet inklusive 
trafik och kommunikation 361 323 270 88 74 38 31 13 26 1 413 13,3 11,5

Juridiska personer och 
industriella rättigheter 56 37 25 11 5 3 1 1 4  68 13,3 13,2

Bolagsrättsliga förvaltningsakter 9 4 8 4 1   1 2  5 13,0 13,3

Civilrättsliga juridiska personer 3  2 2       1 17,5 17,5

Handels- och föreningsregisterärenden  2 2   1   1   5,8 5,8

Patent, nyttighetsmodell och 
integrerade kretsar 3 6 2 1  1     7 17,9 17,9

Modellskydd och varumärke 38 24 9 3 4 1 1    53 12,9 11,3

Domännamn 2 1 1      1  2 5,0 5,0

Övriga ärenden med anknytning till 
juridiska personer och 
industriella rättigheter 1  1 1        24,6 24,6

Näringsidkande 160 106 93 28 41 13 1 1 9  173 15,9 16,6

Övervakning av finansmarknaden  1         1  

Försäkringsverksamhet  1         1  

Gruvdrift 12 12 10 3 5 1   1  14 14,8 16,5

Livsmedelshandel 1          1  

Elmarknaden 4 1 1  1      4 29,6 29,6

Elsäkerhet 1 3 1      1  3 9,1 9,1

Explosiva ämnen och 
brännbara vätskor 1  1 1        12,9 12,9

Fastighets- och bostadsförmedling 3  3 3        14,4 14,0

Övriga barnskyddsärenden 23 25 24 16  2  1 5  24 14,7 14,5 

Övriga sociala ärenden 9 10 4 1 1  1  1  15 20,7 22,7 

Hälso- och sjukvård 100 183 187 136 21 5 1 3 21 3 93 6,7 5,2 

Intagning för mentalvård 59 150 150 124 10   1 15 3 56 5,5 4,8

Begränsning av 
självbestämmanderätten 
i mentalvård 1 5 5 3 2      1 5,5 4,4 

Övriga mentalvårdsärenden 3 2 4 1 3      1 7,6 9,3

Sjukhusväsendet 1  1  1       12,3 12,3

Utövande av yrken inom hälso- 
och sjukvården 25 15 20 7 3 4  1 5  20 12,1 14,9

Livsmedelstillsyn 1 1 2 1     1   11,4 11,4

Ersättande av kostnader för hälso- 
och sjukvård 9 4 4  1 1 1 1   9 17,8 15,9

Klientavgifter inom hälsovården  1         1  

Övriga hälso- och sjukvårdsärenden 1 5 1  1      5 21,4 21,4

Läkemedelsärenden och 
apoteksväsendet 6 16 7 1  2 4    15 2,9 3,1

Försäljningstillstånd för läkemedel 
och priskontroll 4 9 2 1  1     11 1,7 1,7

Övriga läkemedelsärenden 1 1         2  

Apoteksärenden 1 6 5   1 4    2 3,4 4,0
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Skatter 632 489 551 66 19 51 369 25 20 6 565 13,0 12,2

Inkomst- och förmögenhetsskatt 429 292 380 39 8 34 276 9 14 3 338 12,3 11,3

Beskattning av personlig inkomst 187 156 202 27 2 14 146 5 8 1 140 11,8 10,5

Beskattning av näringsinkomst  91 57 77 4  5 62 2 4 2 69 13,1 12,6

Beskattning av gårdsbruk 1  1    1     16,6 16,6

Källskatt 2  1    1    1 12,3 12,3

Internationell beskattning  36 11 21 1  1 19    26 11,2 11,5

Centralskattenämndens 
förhandsavgörande i inkomst- och 
förmögenhetsskatteärende 16 8 15 6 3 6     9 14,7 11,1

Inkvarterings- och förplägnadsrörelser, 
serveringstillstånd och detaljhandel 
med alkohol 10 10 9 5 1 2  1   11 11,9 9,3 

Konkurrensrätt 5  2 1 1      3 17,6 17,6 

Offentlig upphandling 111 73 59 11 31 9 1  7  125 16,9 18,4

Konsumentskydd 3  3 2 1       14,4 11,5 

Övrigt näringsidkande 9 5 4 2 1 1     10 13,4 11,8

Jord- och skogsbruksärenden 44 20 48 13 7 3 18 5 2  16 13,9 14,2

Styrning av jordbruksproduktion / 
bl.a. nationella stöd 33 5 28 11 4 1 11 1   10 17,3 19,4

Skogsbruk 5 1 6 2 1   3    10,6 10,7

Renskötsel 2 1 2   1   1  1 20,0 20,0

Jakt och fiske 4 13 12  2 1 7 1 1  5 6,5 4,4

Övriga jord- och skogsbruksärenden             

Stödåtgärder inom ramen för EU:s 
strukturfonder 4 29 8 5 1 1 1    25 11,6 6,1

Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF)  2 2 2        7,1 7,1

Europeiska utvecklings- och 
garantifonden för jordbruket (EUGFJ) 2  2  1 1      30,4 30,4

Europeiska jordbruksfonden för 
landsbygdsutveckling 2 27 4 3   1    25 4,4 4,2

Trafik och kommunikation 97 131 96 31 20 18 10 6 11 1 131 10,8 10,6

Körkort, körrätt och yrkeskörtillstånd 17 40 32 18 6    8  25 6,1 4,2

Yrkesmässig motorfordonstrafik 20 36 18 5 10   1 2  38 12,2 14,1

Järnvägstrafik, sjöfart och luftfart 22 4 17 1 1 14  1   9 12,2 10,6

Televisionsavgift  1         1   

Telekommunikation 4 9         13  

Ärenden som gäller sjömän, 
piloter, m.m. 2 3 3 1 2      2 14,3 10,7

Besiktning och registrering av fordon 2 4 1 1       5 11,5 11,5

Gottgörelse för trafikförsäkringspremie 4 2 4 3  1     2 8,9 7,4

Felparkeringsavgift 18 23 15 1  3 9 2   26 15,1 11,9

Överlastavgift  1         1  

Avgift för flyttning av fordon 1 3 1    1    3 8,2 8,2

Övriga trafikärenden 6 6 5 1 1   2 1  7 17,4 24,0
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Skatteförvaltningens förhandsbesked 
eller -avgörande i inkomst- och 
förmögenhetsskatteärende 12 29 6   1 5    35 8,3 9,3 

Skatteverks förhandsbesked eller 
-avgörande i inkomst- eller 
förmögenhetsskatteärende 12  10   5 4  1  2 16,0 16,6

Korrigering av förskottsinnehållning 
eller förskottsuppbörd 26 4 5    4  1  25 6,9 5,9

Förskottsuppbörd och 
socialskyddsavgift 39 20 38 1 3 2 31 1   21 12,3 9,7

Fastighetsskatt 6 6 4    3 1   8 15,4 13,8

Övriga skatter och avgifter som 
uppbärs på inkomst och förmögenhet 1 1         2  

Mervärdesskatt 89 72 79 9 7 11 42 6 3  83 13,6 13,2

Besvär som gäller mervärdesskatt 65 40 59 7 4 5 36 6 1  46 14,6 13,2

Centralskattenämndens 
förhandsavgörande om mervärdesskatt 10 11 6 1 2 3     15 12,6 14,4

Skatteförvaltningens 
förhandsavgörande om mervärdesskatt 4 17 5   1 3  1  16 6,9 5,2

Skatteverks förhandsavgörande 
om mervärdesskatt 5  3  1 2     2 12,7 12,5

Registrering som 
mervärdesskattskyldig 
och gruppregistrering 3 4 4 1   2  1  3 3,8 4,0

Försäkringspremieskatt 2  1    1    1 35,7 35,7

Skatter och avgifter 
som gäller fordon 46 22 41 6 1 4 22 8  2 25 21,6 19,2

Bilskattebesvär 25 20 21 3   13 5  2 22 21,9 20,0

Förhandsavgörande som gäller bilskatt  1         1  

Återbäring av bilskatt 3 1 4    3 1    14,7 12,2

Fordonsskatt 10  9   4 5    1 19,3 18,4

Bränsleavgift 8  7 3 1  1 2   1 28,0 23,1

Accis, punktskatt och tullärenden 20 28 14 1   12  1  34 12,4 12,0

Förtullningsbesvär 15 21 7    7    29 15,2 14,0

Förhandsavgöranden i ärenden som 
gäller accis, punktskatt eller tull 1  1    1     21,1 21,1

Tillsyn som handhas av tullen / 
bl.a. EU-stöd  1         1  

Acciser och punktskatter 4 6 6 1   4  1  4 7,7 6,5

Övriga skatter och 
beskattningsförfarandet 48 75 37 11 3 2 17 2 2 1 85 10,1 7,6

Arvs- och gåvoskatt 16 18 18 9 1  5 1 2  16 8,2 7,5

Överlåtelseskatt 9 24 7 1   6    26 12,7 12,5

Övriga avgifter som uppbärs till 
staten (t.ex. med stöd av lagen om 
grunderna för avgifter till staten) 5 8 1 1       12 3,4 3,4

Förhandsbesked eller -avgörande 
i övriga skatteärenden 9 21 5   2 3    25 13,8 15,7

Beskattningsförfarandet 3  1    1    2 10,0 10,0

Skatteuppbörd 3 4 3    2 1   4 7,5 5,6

Övriga skatteärenden 3  2  2     1  16,7 16,7
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Läs mera om högsta 
förvaltningsdomstolen på webbplatsen 

WWW.HFD.FI

Besvär 2129 2252 2063 944 564 305 10 65 174 8 2311 12,1 12,9

Besvärstillstånd 1295 1789 1682 15 32 61 1426 82 66 9 1393 9,3 8,4

Återbrytande 183 230 214 164 1 26 3  20 3 196 11,9 10,6

Återställande av försutten fataljetid 22 24 29 27  2    2 15 9,6 8,2

Klagan 12 5 10 7     3 1 6 9,0 7,2

Annan ansökan 9 19 13 8  5    4 11 5,8 4,4

Sammanlagt 3650 4319 4010 1165 597 399 1439 147 263 27 3932 10,9 10,5

B Enligt rättsmedel

HFD:s arbetssituation 

2003 –2015

2003 3806 3879 3372 11,0

2004 3719 3848 3167 11,9

2005 3931 4009 3095 11,3

2006 3793 4006 2866 10,3

2007 3891 3797 2924 9,8

2008 4298 3734 3438 9,9

2009 4379 3965 3818 10,2

2010 4587 4202 4173 11,1

2011 4044 4225 3967 12,2

2012 3947 3928 3960 12,8

2013 4126 4303 3757 12,1

2014 4201 4271 3650 11,2

2015 4319 4010 3932 10,9
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Övriga ärenden 8 22 14 9 3    2  16 6,9 6,1

Pensionsärenden 4 12 6 4 2      10 9,7 10,3

Övriga ärenden 4 10 8 5 1    2  6 4,9 4,6

Sammanlagt 3650 4319 4010 1165 597 399 1439 147 263 27 3932 10,9 10,5
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President 
Pekka Vihervuori 

Förvaltningsråd 
Heikki Kanninen (tjänstledig)

Kari Kuusiniemi

Niilo Jääskinen (tjänstledig 1.1−31.10.)

Ahti Vapaavuori

Irma Telivuo

Matti Pellonpää (tjänstledig 1.3−30.6.)

Anne E. Niemi

Matti Halén

Sakari Vanhala

Eila Rother

Riitta Mutikainen

Hannele Ranta-Lassila

Hannu Ranta

Timo Viherkenttä 1.1−14.1.

Eija Siitari

Alice Guimaraes-Purokoski

Tuomas Lehtonen

Mika Seppälä

Outi Suviranta

Leena Äärilä

Mikko Pikkujämsä 1.8−

Förvaltningsråd för viss tid 
Janne Aer 1.1−31.12.

Liisa Heikkilä 1.1−30.9.

Vesa-Pekka Nuotio 1.2−31.12.

Heikki Harjula 17.8−31.12.

Miljösakkunnigråd	
Janne Hukkinen

Mikael Hildén

Olli Dahl

Olli Varis

Juha Kaila

Timo Kairesalo

Rauno Pääkkönen

Riku Vahala

Jukka Horppila

Harri Koivusalo

Seppo Rekolainen

Taina Nystén

Överingenjörsråd 
Kenneth Holmberg

Raimo Sepponen

Petri Kuosmanen

Markku Kulomaa

Kanslichef	
Päivi Pietarinen (tjänstledig 1.1−31.1.)

Ann-Mari Pitkäranta 1.1−31.1.

Referendarieråd	
Ilpo Havumäki 1.2−28.2.

Tuulia Träskelin 

Kristina Björkvall

Kai Träskelin

Anne Nenonen

Mikko Rautamaa

Kari Honkala 1.1−30.6.

Marjo Snellman 1.1−31.8.

Liisa Tähtinen

Anneli Tulikallio

Marja-Liisa Judström

Riitta Kreula

Irene Mäenpää

Arja Niemelä 1.1−31.7.

Freja Häggblom

Hannele Klemettinen

Toni Kaarresalo 1.12−

Tuula Pääkkönen (tjänstledig)

Petteri Leppikorpi

Outi Siimes (tjänstledig)

Arto Hietaniemi (tjänstledig) 

Leo Kaasinen

Riitta Hämäläinen 1.12−  

(tjänstledig 1.12−31.12.)

Jukka Reinikainen  1.12−

Paula Makkonen 1.12− 

Referendarieråd	för	viss	tid
Toni Kaarresalo 1.1−30.11.

justitiesekreterare
Kari Nieminen

Marja Leena Kemppainen 1.1−31.8.

Marita Eeva

Petri Leinonen

Elisabeth Vuorenhela

Jukka-Pekka Reinikainen 1.1−30.11.

Mia Ekman (tjänstledig 1.10−31.12.)

Camilla Sandström

Lea Alén

Toni Kaarresalo (tjänstledig)

Riitta Hämäläinen 1.1−30.11.  

(tjänstledig 1.1−30.11.)

Henna Rintala

Juhana Niemi (tjänstledig 1.8−31.12.)

Högsta förvaltningsdomstolens 
personal 1.1–31.12.2015
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Esa Hakkola

Pirita Pesonen  (tjänstledig 1.7−31.12.)

justitiesekreterare	för	viss	tid
Saija Laitinen (tjänstledig 7.10−31.12)

Antti Jukarainen

Liisa Selvenius-Hurme

Taina Tuire 1.4–31.12.

Minna Wilander 1.5–31.12.

Riikka Innanen 1.6–31.12.

Paula Makkonen 1.8–30.11.

Antti Huotari 1.8–31.12.

Ari Koskinen 17.8–31.12.

Suvi Leskinen 1.9–31.12.

Elina Nyholm 1.9–31.12.

Jani Taskila 1.10–31.12.

Dataadministrationschef
Pekka Tuominen 

Chef för informationstjänsten
Satu-Maarit Tarkkanen

Chef	för	kommunikationstjänsten
Päivi Musakka 

Bibliotekarie-Informatiker
Piia Rautiala 

Registrator
Leena Kokko

notarier
Elisa Aukeela 15.8–4.10.

Nina Hytönen

Johanna Jokela

Paula Kilponen 

Eeva Ryytty

Anne Sahlman

Katri Sokka 16.9–31.12.

Soili Tolvanen

ledningssekreterare
Tanja Matilainen

Elina Tukiainen

Arkivnotarie
Annika Aroharju

Ekonomisekreterare
Arja Mikkelinen

Adb-planerare
Minna Ronkainen 1.1– 30.4.

Avdelningssekreterare	 
i	allmänna	uppgifter
Minna Ronkainen 1.5 – 31.12.

Avdelningssekreterare
Merja Ahlfors

Marko Ek 13.3–30.4.

Tarja Ekman

Mari Heikkinen 22.1–28.1.

Ella Heinonen 25.8–30.9.

Heidi Jylhänkangas 1.9–31.12.

Tero Jyrhämä 1.1–31.8.

Heli Kalajainen

Nora Klemola

Päivi Koivurova,  

ansvarig avdelningssekreterare

Liisa Martikainen

Vuokko Mattila

Ritva Monto 1.1–22.6.

Erik Muurinen 6.12–31.12.

Tuula Niilo-Rämä

Tuula Pelkonen

Laura Pihlamaa 1.1–31.1.

Juha Rekola 20.7–31.12.

Irma Reunanen (tjänstledig 1.4–27.9.)

Marjut Riipinen (tjänstledig)

Anneli Ronimus

Katri Sokka 1.1–15.9.

Jani Taskinen 1.4–31.12.

Ville Tuominen 1.1–31.12.

Nelli Vaara 1.11–31.12.

Sekreterare	vid	 
registratorskontoret
Heli Hietala

Tiina Kaplas

Sekreterare	inom	 
kommunikationstjänsten
Virve Pesonen

Vaktmästerichef
Kari Joutsenlahti

Expeditionsvakter
Antti Meriläinen

Timo Rousku

Tapani Ruostela

Följande	personer	avgick	 
med pension:

referendarierådet  

Ilpo Havumäki 1.3.2015 

referendarierådet  

Kari Honkala 1.7.2015 

referendarierådet

Arja Niemelä 1.8.2015

referendarierådet  

Marjo Snellman 1.9.2015 

justitesekreteraren  

Marja Leena Kemppainen 1.9.2015
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Besöks- och 
kontaktinformation

Högsta förvaltningsdomstolen
PB 180
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