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Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

	yleinen alueellinen hallintotuomioistuin
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	johtajana ylituomari

	johtoryhmään kuuluvat osaston johtajat sekä tukitoimista vastaava hallintopäällikkö

	2018 henkilökunnan määrä noin 70-75, johon sisältyy 42 vakinaista virkaa, turva-
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harjoittelijat

	2018 lainkäyttöasioita ratkaistu neljällä eri osastolla

	lähtökohtaisesti ratkaisukokoonpanoon kuuluu kolme tuomaria ja esittelijä
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	asiantuntijajäsen kuuluu ratkaisukokonpanoon asioissa, jotka koskevat lastensuoje-
lua, adoptiota, mielenterveysasioita, kehitysvammaisten erityishuoltoa, päihdehuoltoa 
tai tartuntatautiasioita

	hallinto-oikeuden päätöksistä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen; monissa 
asioissa jatkovalitus luvanvarainen, joskus kokonaan kielletty
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Tasaista korkeapainetta

Kertomusvuoden työskentelyolosuhteet olivat 
vuoteen 2017 verrattuna tasaisemmat ja va-
kiintuneemmat, vaikkakin 3 000 asian ratkai-
sutavoite sekä määräaikaisen henkilökunnan 
poikkeuksellisen suuri määrä aiheuttivat lain-
käyttötoiminnassa ja viraston hallinnossa edel-
leen jatkuvaa ”korkeapainetta”.

Saapuneiden asioiden määrä oli 1 909, jos-
ta yli 700 sosiaali- ja terveydenhuoltoasioita. 
Toiseksi suurimman asiakokonaisuuden muo-
dostivat erilaiset ulkomaalaisasiat, joita saapui 
yli 500. Ratkaistujen asioiden määrä 2 858 jäi 
hieman tavoitteesta, mutta vain hieman. Rat-
kaisuista 1 450 eli yli puolet koski ulkomaa-
laisasioita. Pelkästään turvapaikka-asioita rat- 
kaistiin 1  200. Seuraavalle vuodelle siirtyi 
1 824 asiaa.

Vuoden 2018 tuottavuusluku oli valtakun-
nallisesti paras eli 77. Tulokseen on oltava tyy-
tyväinen, vaikka henkilökunnan hyvinvoinnin 
kannalta lähestyttiin jo riskirajaa. 

Keskimääräinen käsittelyaika oli 12,6 kk 
vaihdellen sosiaaliasioiden 6,6 kuukaudesta 
ulkomaalaisasioiden 15,9 kuukauteen. Asiak-
kaiden kannalta käsittelyajat olivat monissa 
asiaryhmissä liian pitkiä. Tilanne korjaantuu, 
kun turvapaikka-asioiden ruuhka saadaan lo-
pullisesti purettua.

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi 883 asiaa, 
jotka koskivat Pohjois-Suomen hallinto-oikeu-
den päätöksiä. Hallinto-oikeuden päätöksen 
lopputulosta muutettiin vain 17 asiassa (1,9 %). 

Henkilökunta ratkaisee
Tuomioistuin on asiantuntijaorganisaatio. Juri-
disten ongelmien ratkaiseminen edellyttää am-
mattitaitoa, vastuuntuntoa ja ahkeruutta. Il-
man ihmisten työpanosta ei saada tuloksia.

Vakinaisten virkojen määrä oli edelleen 42. 
Turvapaikka-asioiden ratkaisemiseksi myönne-
tyt lisäresurssit saatiin melko tasaisesti käyt-
töön siten, että henkilökunnan määrä oli koko 
vuoden yli 70. Toteutuneita henkilötyövuosia 
oli kaikkiaan 74,2.

Määräaikaista henkilökuntaa oli paljon kai-
kissa henkilöstöryhmissä, mikä näkyi myös 
ikärakenteessa. Koko henkilökunnan noin 41 
vuoden keski-ikää voidaan pitää melko alhaise-
na ottaen erityisesti huomioon, että tuomarei-
den osuus henkilökunnasta oli yli puolet.

Vaikka vuosissa mitattavaa työkokemusta 
oli monilla melko vähän, saavutettiin hyvä työ-
tulos. Se edellytti nuoremmilta jatkuvaa opis-
kelua ja kokeneemmilta jatkuvaa opastamista 
sekä kokemuksen kautta kertyneen tiedon ja-
kamista.

Kaksi vakinaista tuomaria toimi myös tuo-
marikoulutettavien eli asessoreiden tutoreina. 
Vuonna 2017 aloittaneen asessorin ensim-
mäinen vuosi tuli täyteen elo-syyskuun vaih-
teessa, ja samaan aikaan aloitti toinen ases-
sori työskentelynsä. Kolmas aloittaa 2019 
syyskuussa. Kun asessorin virka on kolmivuo-
tinen, tulevaisuudessa joka vuosi vaihtuu yk-
si asessori. Myös tutorointi jatkuu, ja siitä on 
muodostumassa tuomarin työhön aivan uuden-
lainen osa-alue.



Toimintakertomus 2018 5

Laajat vaikutukset laajalla alueella
sittelyitä tuomiopiirin eri puolilla, mutta kä-
siteltävien asioiden paljous on pakottanut 
keskittämään suulliset käsittelyt Ouluun ja Ro-
vaniemelle. Toivottavasti tulevaisuudessa para-
nevat sähköiset yhteydet helpottavat asiointia 
myös tältä osin.

Itse tunnen parhaiten Lapin maakuntaa, 
mutta viime kesän lomamatkalla pääsin tu-
tustumaan myös tuomiopiirin itäisimpiin osiin: 
Kuusamoon, Suomussalmeen ja Kuhmoon. 
Matka oli antoisa. Koska tämä ylituomarin 
katsaus on minun osaltani viimeinen, otan oi-
keudekseni suositella hallinto-oikeuden väelle 
matkailua omassa tuomiopiirissä ja tietysti ko-
timaassa laajemminkin.

Henkilökuntaa erityisesti kiittäen ja hyvää 
jatkoa toivottaen

Pirjo Pyhäjärvi
hallinto-oikeuden ylituomari

Hallintolainkäytölle on ominaista, että päätös-
ten kohderyhmä on usein huomattavasti valit-
tajien tai muiden asianosaisten määrää suu-
rempi. On helppoa ymmärtää, että esimerkiksi 
kaavoitukseen ja rakentamiseen tai kaivok-
siin liittyvillä asioilla on suuri yhteiskunnallinen 
merkitys. Toisaalta myös pienen tuntuisilla, 
lähtökohtaisesti yhtä henkilöä koskevilla hal-
linto-oikeuden päätöksillä voi olla hallintoviran-
omaisten ratkaisukäytäntöä ohjaavaa vaikutus-
ta. Yhdenvertaisuuden toteutumisen kannalta 
näin ainakin pitäisi olla.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tuomio-
piiri on pinta-alaltaan laaja, noin 47 % koko 
maasta. Väestöpohja on 665 000 henkeä eli 
vain 12 % koko väestöstä. Kun otetaan huo-
mioon Ouluun ja muille isommille paikkakunnil-
le keskittynyt väestö, suurin osa tuomiopiiristä 
on hyvin harvaan asuttua aluetta.

Pitkiin välimatkoihin nähden olisi kohtuullis-
ta, jos hallinto-oikeus voisi pitää suullisia kä-

Reijo Kelan taideteos ”Hiljainen kansa” Suomussalmella
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1. osasto  
– rakentamista ja luonnonvarojen käyttöä

Osastolla työskenteli keskimäärin viisi hallinto- 
oikeustuomaria ja kolme esittelijää. Loppu- 
vuonna esittelijänä toimi myös käräjänotaa-
ri. Lainkäyttösihteerit huolehtivat avustavista 
tehtävistä. Osaston johtajaa lukuun ottamat-
ta tuomarit toimivat tarkastusten ohella myös 
esittelevinä jäseninä. Lainkäyttötyön lisäksi 
osastolta käytiin luennoimassa ELY-keskusten 
maankäyttö- ja rakennuslakiin liittyvissä koulu-
tustilaisuuksissa.

Osaston käsiteltäväksi saapui 360 asiaa ja 
ratkaistiin 304 asiaa. Vuoden lopussa vireillä 
oli 377 asiaa. Keskimääräinen käsittelyaika 
oli 12,4 kk. Suullisia käsittelyitä ei ollut, mutta 
katselmuksia pidettiin kolme.

Heti juhannuksen jälkeen hallinto-oikeus jal-
kautui kahtena päivänä vesiteitse kahteen Ou-
lujärven saareen. Katselmuksissa oli tarkoituk-
sena havainnoida, vaaransivatko Metsähallituk-
sen metsänhakkuuaikeet saarilla suojeltavan 
luontotyypin boreaaliset luonnonmetsät.

Vuonna 2018 korkein hallinto-oikeus an-
toi osastolla kertomusvuonna ja aiemmin an-
netuista ratkaisuista 9 vuosikirjapäätöstä ja 
21 muuta julkaistua päätöstä. KHO:n päätös-
ten määrää on osastolla käsiteltyjen asioiden 
määrään nähden pidettävä huomattavana, ja 
se saattaa osoittaa asioiden yleistä tärkeyttä.

Osastolla käsiteltävistä yleishallintoasioista 
voidaan mainita asiakirjajulkisuus-, nimi-, väes-
tötieto-, oikeusapu- ja ampuma-aseasiat. Käsi-
teltäviin asioihin kuuluvat myös kaikki maan-

käyttö- ja rakennuslain tarkoittamat asiat, 
joista etenkin kaavat ja varsinkin Pohjois-Suo-
messa niin yleiset tuulivoimayleiskaavat ovat 
työllistäneet hyvin runsaasti.

Ympäristönsuojelun alueella ratkaistavik-
si kuuluvat jäte- ja terveysvalvonta-asiat se-
kä erityisesti mainittavina luonnonsuojeluasiat 
(mm. Natura 2000 -verkosto, luonnonsuojelula-
ki muutenkin, maa-ainesasiat ja rakennussuo-
jelu). Kaivosasiat muodostavat erittäin huomat-
tavan ja suuritöisen asiakokonaisuuden. Myös 
metsästys- ja kalastusasioita on runsaasti. 
Kunnallisasioista osastolle tulevat kunnan ta-
loutta ja toimialaa sekä kunnallisvaaleja kos-
kevat asiat.

Erityistä mielenkiintoa herättävistä asiois-
ta voi tuoda esille Kuusamon kaupungin stra-
tegista yleiskaavaa koskevan kaivosyhtiön va-
lituksen. Asiassa oli kysymys kaivostoimintaa 
koskevien kaavamääräysten ulottuvuudesta 
Rukan matkailukeskuksen läheisyydessä sijait-
sevien voimassa olevien kaivospiirien alueel-
la mahdollisesti harjoitettavaan kaivostoimin-
taan. Kaavassa kaivostoiminta oli kokonaan 
kielletty laajalla alueella. Hallinto-oikeus kumo-
si kaavan kaivostoimintaa koskevien määräys-
ten osalta.

Niin ikään kaivostoimintaa koskevassa vali-
tusasiassa Geologian tutkimuskeskus oli saa-
nut malminetsintäluvan erityisesti poronhoitoa 
varten tarkoitetulle alueelle ja samalla Käsivar-
ren paliskunnan alueelle sekä muun  muassa 
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Käsivarren erämaa Natura 2000 -alueelle. 
Asiassa oli erityisesti kysymys toiminnan vai-
kutuksista poronhoidolle ja saamelaisten kult-
tuurille. Hallinto-oikeus hylkäsi saamelaiskärä-
jien, Käsivarren paliskunnan ja Suomen luon-
nonsuojeluliiton Lapin piirin valitukset.

Lähinnä meren rannikolla vaikuttavat yh-
teisöt olivat tehneet valituksen, joka koski 
ELY-keskuksen vahvistamia Perämereen las-
kevien jokien kalatalousalueiden maantieteelli-

siä rajoja. Valittajat vaativat kalatalousalueiden 
muuttamista siten, että rannikko- ja merialueet 
poistetaan jokien kalatalousalueista ja niistä 
vahvistetaan kaksi itsenäistä kalatalousaluet-
ta. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. 

Kertomusvuoden lopulla ensimmäiset maa-
kuntakaavaa koskevat valitukset tulivat vireille. 
Asiaryhmä on uusi ja tullee vastedes työllistä-
mään kovinkin.
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2. osasto –  
arkipäivän asioita 
vauvasta vaariin

Osastolla ratkaistiin 660 asiaa pääasiassa 
kuuden tuomarin, neljän esittelijän ja yhden no-
taarin voimin. Lainkäyttösihteerit huolehtivat 
avustavista tehtävistä. Saapuneita asioita oli 
613 ja seuraavalle vuodelle siirtyi 341. Keski-
määräinen ratkaisuaika oli 7,6 kk. Suullisia kä-
sittelyitä järjestettiin 53 asiassa.

Osastolla käsitellään 39 asiaryhmään kuu-
luvia valituksia, alistuksia ja hallintoriitoja. Asi-
aryhmien moninaisuutta voisi kuvata totea-
malla, että asiat koskevat ihmisen elämää 
syntymästä kuolemaan ja vielä kuoleman jäl-
keisiäkin asioita hautakiven sijainnista vaina-
jan siirtämiseen hautapaikasta toiseen. Ihan 
joka vuonna mainittuihin ääripäihin liittyvät 
asiat eivät onneksi ole ratkaistavina.

Tuomiopiirissä asuvien arkipäivään vaikutta-
vat monet osastolla ratkaistavat asiat, kuten 
perusopetusta, maksuttomia koulukuljetuksia, 
avustajapalveluja, yliopistojen pääsykokeita, 
lastensuojelua, virkoja, työsuojelua, sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuja, omaishoi-
don tukea, lääkärien ammatinharjoittamisoi-
keutta ja apteekkien sijaintia koskevat asiat. 
Mainitsematta ei voi myöskään jättää poron-
hoitoon liittyviä juttuja, joita niitäkin tulee vireil-
le vuosittain useita.

Eniten osastoa työllistävät lastensuoje-
luun liittyvät asiat. Huostaanottoa koskevis-
sa asioissa järjestettiin vuonna 2018 suulli-
nen käsittely lähes joka viikko loma-aikoja ja 
juhlapyhien seutuja lukuun ottamatta. Suul-
liset käsittelyt järjestettiin Oulussa tai Rova-

niemellä. Istunnoista muilla paikkakunnilla on 
jouduttu työtilanteen vuoksi luopumaan, kos-
ka esimerkiksi pohjoisimpaan Lappiin suuntau-
tuvista käräjämatkoista aiheutuu 3-4 henkilöl-
le matka-aikoineen vähintään kolmen päivän 
pituinen poissaolo virkapaikalta. Asianosaisten 
kannalta tilanne ei ole hyvä, sillä heille voi mat-
kustamisesta ja yöpymisestä aiheutua suuret-
kin kulut. Todistajien osalta tilannetta on pyrit-
ty helpottamaan suorittamalla heidän kuulemi-
sensa mahdollisuuksien mukaan puhelimen 
tai videon välityksellä.

Muista työllistävyyden kannalta  merkittävistä 
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asiaryhmistä mainittakoon kunnallisten ja val-
tion viranhaltijoiden palvelussuhteisiin liittyvät 
asiat, joita ratkaistiin vuoden aikana noin 50. 
Nähtäväksi jää, paljonko lukumäärä kasvaa 
vuoden 2019 alusta voimaan tulleen valtion 
virkamieslain muutoksen myötä, joka mahdol-
listaa laissa säädetyin reunaehdoin valittami-
sen myös valtion virkaan nimittämisestä.

Käsittelyajat vaihtelivat suuresti jutturyh-
män mukaan. Koska monet osaston käsittele-
mät jutturyhmät on laissa säädetty kiireellisik-
si, muihin ryhmiin kuuluvien asioiden käsittely-
aika valitettavasti pitenee sen mukaan, mikä 

on kulloinkin käsiteltävänä olevien asioiden ja-
kauma. Käsittelyn joutuisuuden lisäämistä ta-
voitellaan kaikin  keinoin, mutta käytettävissä 
olevilla henkilöresursseilla käsittelyaikojen ly-
hentäminen on haastavaa. Juttujen monimut-
kaistuminen lisää osaltaan tätä haastetta.  

Päätösten laatua pyritään myös jatkuvas-
ti parantamaan osallistumalla erilaisiin tarjol-
la oleviin koulutuksiin. Saadun opin leviämistä 
osaston koko henkilöstön käyttöön edistetään 
siten, että koulutukseen osallistuja laatii kaikil-
le jaettavan yhteenvedon keskeisistä esillä ol-
leista teemoista. 
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3. osasto  
– yhteiskunnan rahavirtoja

Osastolla työskenteli viisi tuomaria, josta yk-
si oli asessori, sekä kolme esittelijää ja yksi 
notaari. Lainkäyttösihteerit huolehtivat avus-
tavista tehtävistä. Saapuneita asioita oli 650, 
ratkaistuja 685 ja seuraavalle vuodelle siirtyi 
471. Keskimääräinen käsittelyaika oli 9,5 kk. 
Osasto ylitti tulostavoitteensa, ja tulos parani 
edellisestä vuodesta. Osaston henkilökunta 
osallistui muun muassa verotusta ja toimeen-
tulotukea koskeviin koulutuksiin.

Osastolla käsiteltävät asiat koskevat hyvin 
moninaisia yhteiskunnan aloja kuten verotusta, 
ulkomaalaisasioita (pl. turvapaikka-asiat) sekä 
kansalaisuus-, toimeentulotuki-, vammaispal-
velu-, liikenne- ja elinkeinoasioita, valtionavus-
tuksia ja EU:n rakennerahastojen tukitoimia.

Veroasiat vähentyivät edellisten vuosien ta-
voin, mihin oikeudenkäyntimaksun korottami-
sen voidaan olettaa vaikuttaneen. Edelleen 
kasvava asiaryhmä on ulkomaalaisasiat, joissa 
tehtyjen valitusten määrä on tarkasteluvuonna 
ollut noin 35 % kaikista osastolla vireille tulleis-
ta valituksista. Ainakin oleskelulupa-asioiden li-
sääntymiseen on vaikuttanut turvapaikka-asioi-
den valitussuman purkaantuminen. 

Muina kasvavina asiaryhminä voidaan mai-
nita toimeentulotuki- ja vammaispalveluasiat, 
joiden osuus kertomusvuonna oli noin 30 % 
kaikista osastolla vireille tulleista valituksista. 

Toimeentulotukiasioissa näkyi perustoimeen-
tulotuen myöntämisen siirtyminen Kelalle ja 
joiltakin osin viranomaisen ratkaisukäytännön 
muuttuminen perustoimeentulotukea myönnet-
täessä. Monille toimeentulotuen hakijalle on 
tullut yllätyksenä se, että Kela ottaa huomioon 
silmälasien hankintakustannuksista ainoas-
taan optikkoliikkeiden kanssa tehdyn sopimuk-
sen mukaisen määrän. Tähän aiheeseen liittyy 
korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkai-
su KHO:2019:25.

Vammaispalveluasioissa valitukset koskivat 
pääosin henkilökohtaista apua. Näissä jutuis-
sa annettiin ratkaisuja muun muassa siihen, 
oliko kysymys ikääntymiseen liittyvistä sairauk-
sista tai toimintarajoitteista johtuvasta avun 
tarpeesta.

Finlex-tietokannassa julkaistiin kolme osas-
ton ratkaisua. Elinkeinotulon verotusta koske-
vassa asiassa hallinto-oikeus katsoi äänestyk-
sen jälkeen, että hierojan erikoisammattitut-
kinnon suorittamisessa oli Finlex-selosteesta 
lähemmin ilmenevissä olosuhteissa kysy-
mys sellaisesta täydennyskoulutuksesta, jos-
ta aiheutuneet matkakustannukset olivat elin-
keinotulosta vähennyskelpoisia menoja (P-S 
HaO 16.5.2018 18/0240/3). Toinen julkais-
tu veroasia koski varainsiirtoveroa (P-S HaO 
17.8.2018 18/0406/3). 



Toimintakertomus 2018 11

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspal-
velua koskevassa asiassa oli ratkaistavana 
kysymys siitä, oliko kunnan perusturvajaosto 
syrjinyt lukiossa opiskelevaa vaikeavammais-
ta epäämällä häneltä yhdenvertaisuuslain mu-
kaiset kohtuulliset mukautukset tilantees-
sa, jossa hän oli joutunut maksamaan koulu-
matkoista omavastuuosuutena merkittävästi 

enemmän kuin muut lukiolaiset, jotka saivat 
koulumatkatukea. Asiassa hankittiin yhdenver-
taisuusvaltuutetun lausunto. Hallinto-oikeus 
kumosi perusturvajaoston päätöksen ja palaut-
ti asian jaostolle uudelleen käsiteltäväksi (P-S 
HaO 30.11.2018 18/0643/3).
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4. osasto  
– turvapaikka-asioita

Osastolla työskenteli enimmillään 20 tuoma-
ria, joista yksi oli asessori. Lisäksi osastolla 
oli enimmillään kahdeksan esittelijää ja kuusi 
lainkäyttösihteeriä. Vuoteen on sisältynyt usei-
ta henkilömuutoksia johtuen pääasiassa erilai-
sista perhevapaista.

Osasto on keskittynyt turvapaikka-asioiden 
ratkaisemiseen. Saapuneita asioita oli 282, rat-
kaistuja 1209 ja seuraavalle vuodelle siirtyi 630 
asiaa. Keskimääräinen käsittelyaika oli 17,1 kk.

Käsiteltävien asioiden ikärakenne oli edel-
leen poikkeuksellinen. Vuoden 2017 helmi-
kuun alussa Pohjois-Suomen hallinto-oikeu-
den käsiteltäväksi siirrettiin 1 840 turvapaik-
ka-asiaa, jotka muutamaa poikkeusta lukuun 
ottamatta olivat kaikki tulleet vireille vuoden 
2016 heinäkuun alun ja vuoden 2017 tammi-
kuun lopun välisenä aikana eli seitsemässä 
kuukaudessa. Tuo ruuhka näkyi vuonna 2018 

edelleen siten, että vuoden alussa vireillä ol-
leista 1 559 turvapaikka-asiasta oli ollut vireil-
lä vuotta pidempään 940 asiaa. Vuoden lopus-
sa vuotta pidempään vireillä olleita oli enää 
440, mutta niistä yli 300 oli ollut vireillä pitem-
pään kuin 18 kuukautta.

Osasto järjesti vuoden 2018 aikana kaik-
kiaan 47 suullista käsittelyä. Käsittelyissä tar-
kasteltiin korkeimman hallinto-oikeuden vuonna 
2017 tekemän linjauksen mukaisesti seksuaali-
seen identiteettiin ja uskonnolliseen vakaumuk-
seen liittyviä seikkoja.
Tiiviillä ja motivoituneella työskentelyllä osasto 
on tarkasteluvuonna saavuttanut määrällisesti 
ja laadullisesti hyvän ja vertailukelpoisen tulok-
sen. Osaston henkilökunta on työskentelyn li-
säksi osallistunut laajamittaisesti kaikkiin tar-
jolla olleisiin kansainvälistä suojelua koskeviin 
koulutuksiin. 
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Tukitoiminnot

Hallinnon tiimi
Hallinnossa ylituomarin ja hallintopäällikön 
apuna työskenteli kolme lainkäyttösihteeriä, 
joiden päävastuut painottuivat henkilöstö-, ta-
lous- sekä yleishallintoon. Vuoden aikana teh-
tiin useita vakinaisia nimityksiä ja runsaasti 
määräaikaisia virkasuhteita, jotka työllistivät 
hallintoa rekrytointeineen ja palvelussuhteen 
hallinnointeineen poikkeuksellisen paljon.

Kirjaamo
Hallinto-oikeuden kirjaamossa oli neljä lainkäyt-
tösihteeriä, jotka vuoroviikoin huolehtivat tietyis-
tä kirjaamon tehtäväkentistä. Varsinaisten kir-
jaamistehtävien lisäksi kirjaamon vastuulla on 
asiakaspalvelu, saapuva ja lähtevä posti, tieto-
pyynnöt sekä lainkäyttöasioiden arkistointi.

Osastojen lainkäyttösihteerit
Osastoilla 1-3 oli yhteensä neljä lainkäyttösih-
teeriä, jotka avustivat näiden osastojen lain-
käyttöhenkilökuntaa muun muassa osapuolten 
kirjalliseen kuulemiseen, suullisten käsittelyi-
den järjestämiseen ja päätösten viimeistelyyn 
liittyvissä tehtävissä. 

Osastolla 4 oli omat lainkäyttösihteerit, jotka 
keskittyivät nimenomaan turvapaikka-asioi-
hin. Lainkäyttösihteerien määrä osastolla vaih-
teli vuoden aikana eri henkilöstömuutosten  
seurauksena vahvuuden ollessa enimmillään 
kuusi lainkäyttösihteeriä. Lisäksi oikeustrade-
nomiopiskelija suoritti syksyllä opintoihinsa 
kuuluvan harjoittelun 4. osastolla.

Kehittämishankkeita
Työturvallisuutta ja ensiapuvalmiutta parannet-
tiin alkukesästä hankkimalla defibrillaattori, 
jonka käyttöön tarjottiin avoin opastustilaisuus 
kaikille halukkaille työpaikalla. Ensiapukoulu-
tettujen lukumäärä kasvoi syksyllä huomatta-
vasti aiempiin vuosiin verrattuna, sillä henki-
lökunnalla oli mahdollisuus osallistua virastol-
le järjestettyyn omaan ensiapukurssiin, johon 
saatiin 13 osallistujaa.

Työpaikan turvallisuuteen satsattiin myös 
hankkimalla virastolle vuoden alusta lukien ko-
kopäiväinen vartijapalvelu sekä metallinpaljas-
tinportti turvatarkastuksia varten.

Viihtyvyyttä kohennettiin taukotilan uudelleen 
kalustamisella ja samalla päivitettiin toimis-
tokalusteita työskentelyolosuhteiden paranta-
miseksi. Työhyvinvoinnin parantamiseksi hal-
linto-oikeus järjesti henkilöstölleen mahdol-
lisuuden osallistua kevään ajan työpaikalla 
järjestettyihin viikoittaisiin joogaharjoituksiin.

Oulun oikeustalohanke oli edelleen vireillä, ja 
ylituomari osallistui viraston edustajana projek-
tityöryhmään. Tavoitteena on saada tuomiois-
tuimille ja muille oikeushallinnon toimijoille uu-
det tilat saman katon alle.

Toukokuun 28. päivänä voimaan astuneen 
EU:n tietosuoja-asetuksen toimeenpano edel-
lytti virastolta lukuisia käytännön toimia, joihin 
alkuvuonna tarvittiin usean henkilön työpanos-
ta. Asian jatkuvaa seurantaa varten virastoon 
perustettiin tietosuojatyöryhmä. 
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Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnan-
ohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmän 
kehittämishanke HAIPA on edennyt hyvin. Näyt-
tää siltä, että HAIPA toteutuu vuonna 2019. 
Myös Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden eri 
henkilöstöryhmien edustajat ovat osallistuneet 
hankkeen valtakunnallisten työryhmien työs-
kentelyyn. Hallinto-oikeudella on myös sisäinen  
HAIPA-käyttöönottotyöryhmä, jonka tehtävänä 
on koordinoida uuden järjestelmän ja uusien 
työtapojen käyttöönottoon liittyviä asioita. 

Tapahtumia
Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen vie-
raili hallinto-oikeudessa 21.5.2018. Päivän ai-
kana keskusteltiin laajasti hallinto-oikeuden 
toimintaan vaikuttavista asioista.

Korkeimman hallinto-oikeuden 100-vuotisjuh-
laa vietettiin 31.8.2018. Pääjuhla oli Finlan-
dia talossa ja vastaanotto Säätytalossa. Juh-
lalliseen päivään osallistui hallinto-oikeudesta 
kaikkiaan 28 henkeä.

Kevään virkistystilaisuudessa pelattiin pakope-
lejä ja kuultiin Oulun kummituksista. Syksyllä 
liikuttiin Virpiniemessä sekä käytiin elokuvis-
sa. Pikkujoulua vietettiin yhteisen ravintolaillan 
merkeissä.

Tasavallan presidentti myönsi  ylituomari  
Pirjo Pyhäjärvelle Suomen Leijonan komenta-
jamerkin. Valtion virka-ansiomerkki myönnet tiin 
30 vuoden palveluksen perusteella hallinto- 
oikeustuomari Harry Määtälle ja lainkäyttösih- 
teeri Päivi Leppälälle.
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Lausunnot ja asiantuntijakuulemiset

Eduskunnan lakivaliokunnalle

o lausunto luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi eduskunnalle laiksi asiakkaan 
valinnanvapaudesta sosiaali- ja tervey-
denhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi

o asiantuntija kuultavana ja kirjallinen 
lausunto luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi eduskunnalle valtion talousarvi-
oksi vuodelle 2019

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle

o lausunto luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi eduskunnalle laiksi eläinten 
hyvinvoinnista ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi

Oikeusministeriölle 

o lausunto muistioluonnoksesta ”Rangais-
tusluonteisia hallinnollisia seuraamuk-
sia koskevan sääntelyn kehittäminen”

o lausunto turvallisuusselvitysten laatimi-
sesta tuomioistuimissa

o lausunto luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi julkisista kuulutuksista an-
netun lain kumoamiseksi sekä eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi

o lausunto tuomioistuinviraston perusta-
misesta

o lausunto HAIPA-järjestelmän tiedonhal-
lintasuunnitelman julkisuusmerkinnöistä

Ympäristöministeriölle

o lausunto luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi laiksi eräiden ympäristöllisten 
lupamenettelyjen yhteensovittamisesta, 
laiksi ympäristövaikutusten arviointime-
nettelystä annetun lain muuttamisesta 
sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysministeriölle

o lausunto luonnoksesta hallituksen esityk-
seksi uudeksi asiakas- ja potilaslaiksi

Valtiovarainministeriölle

o lausunto luonnoksesta hallituksen esi-
tykseksi eduskunnalle kansainvälisten 
veroriitojen ratkaisumenettelyihin liitty-
viksi laeiksi

Apulaisoikeuskanslerille

o selvitys hallinto-oikeudessa 30.4.2018 
vireillä olleista 30 vanhimmasta asiasta
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Henkilökunta 31.12.2018

Ylituomari 
 Pyhäjärvi Pirjo 

Hallinto-oikeustuomarit  
 Vilenius Tuula, osaston johtaja 

 Velakoski-Kovalainen Merja, osaston johtaja 

 Kovala Aila, osaston johtaja

 Raunio Martti, osaston johtaja

 Arjas Riitta

 Bäckmand-Liimatta Satu (ma.)

 Granat Anu (ma., virkavapaalla)

 Haapa-aho Jussi (ma.)

 Hakulinen Johanna (ma.)

 Hiltunen Kaisa

 Huovinen Ritva (ma.)

 Härkönen Ennamaria (ma., virkavapaalla)

 Juntunen Laura (ma.)

 Karinen Liisa (ma.)

 Karjalainen Maarit (ma.)

 Keskitalo Anne-Mari

 Koivumaa Mira (virkavapaalla)

 Kostilainen Jari

 Manninen Minna (ma.)

 Marski Anna-Kaisa

 Marttila Petri (ma.)

 Matero Tuija (ma.)

 Matinolli Henri (ma.)

 Määttä Harry 

 Niemi Anne

 Nikkilä Janne (ma.)

 Oksa Laura (ma.)

 Pekkala Antti (virkavapaalla)

 Pulkkinen Renne (ma.)

 Saarijärvi Sallamari (ma.)

 Saxholm Meri-Kristiina (ma.)

 Tampio Heidi (ma.)

 Tarvainen Ulla (ma.)

 Taskila Jani (ma.)

 Toppari Antti

 Tuomola Hilppa (ma., hallintopäällikkö)

 Tuisku Marja-Riitta 

 Vainiokangas Juha (ma.)

 Valkonen Tanja (ma.)

Asessorit 
 Heikkinen Anna-Leena

 Haho Markus

Hallinto-oikeuden esittelijät
 Feodoroff Maritta (ma.)

 Hosionaho Ailu (ma.)

 Hokkinen Kaisa (ma.)

 Hämäläinen Elisa (ma.)

 Kokko Janne (ma.)

 Kontturi Anni (ma., virkavapaalla)

 Kulmala Merja (ma.)

 Laaksonen Raisa (ma.)

 Martti Minna-Greta (ma.)

 Mattila Minna (ma.)

 Ollila Ari-Pekka (ma.)

 Pulkkinen Sanna (ma., virkavapaalla)

 Rousti Arto (ma.)

 Sipola Miia (ma., virkavapaalla)

 Sutinen Antti (ma.)

 Tero Maiju (ma.)

 Vasankari Marko (ma.)

 Ylipartanen Aliisa (ma.)

Notaarit  
 Haukipuro Raija 

 Westerholm Harri
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Käräjänotaarit 
 Ylipartanen Aliisa (1.2.-31.7.2018)

 Poropudas Jenni (1.8.2018-31.1.2019)

Lainkäyttösihteerit  
 Autio Tiina 

 Heikkilä Asko 

 Hietala Teija 

 Jämsä Tea (ma.)

 Kaartinen Jouni (ma.)

 Kivelä Johanna

 Kosamo Tiina 

 Kärjä Minna (ma.)

 Lapinoja Sini (ma.)

 Leppälä Päivi 

 Malo Anna 

 Mäkinen Nina (ma.)

 Pasma Onerva (virkavapaalla)

 Rounaja Helena (ma.)

 Tervonen Katja (ma.)

 Tiainen Anne

 Ukkola Mirva (ma.)

 Vähäkainu Sari (ma.)

Harjoittelijat 
 Nilosaari Teemu korkeakouluharjoittelija  

(1.6.-31.8.2018) 

 Ylimäki Jiri oikeustradenomiharjoittelija  
(1.9.– 30.11.2018)

Asiantuntijajäsenet

IN MEMORIAM Pirjo Mäki  
31.5.1962 – 11.11.2018

 Mielenterveysasioiden asiantuntijajäsen, lää-
ketieteen tohtori, professori Pirjo Mäki oli asi-
antunteva, innostunut ja valoisa henkilö, jonka 
kanssa oli ilo työskennellä. Muistamme häntä 
kiitollisuudella.

Lastensuojeluasiat
 Ebeling Hanna, osastonylilääkäri, lasten- ja 

nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, professori, 
lääketieteen tohtori

 Huusko Hilkka, asiantuntija, terveydenhuollon 
maisteri

 Kitinoja Manu, dosentti, sosiaalineuvos, filoso-
fian tohtori

 Mämmi-Laukka Leena, palveluesimies, yhteis-
kuntatieteiden maisteri

 Oranen Mikko, kehitysjohtaja, psykologian 
lisensiaatti

 Salo Marja, palvelupäällikkö, yhteiskuntatietei-
den maisteri

 Salonen Marja, sosiaalityöntekijä, palveluesi-
mies, valtiotieteiden maisteri

 Tervo Jaana, erityisasiantuntija, yhteiskuntatie-
teiden maisteri, oikeustieteen kandidaatti

Varajäsenet:
 Hartikainen Paula, rehtori, kasvatustieteen 

maisteri

 Husa Sari, sosiaalihuollon ylitarkastaja, kas-
vatustieteen maisteri, kasvatustieteiden lisen-
siaatti

 Lapinsalo Katariina, lastensuojelun sosiaali-
työntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri

Adoptioasiat
 Matinlassi-Röntynen Seija, ryhmä- ja perheryh-

mäkodin johtaja, kasvatustieteiden kandidaatti

 Salo Marja, kehittämis- ja laatuasiantuntija, 
yhteiskuntatieteiden maisteri

Varajäsenet:
 Oranen Mikko, kehittämispäällikkö, kehitys- ja 

kasvatuspsykologian erikoispsykologi, psyko-
logian lisensiaatti

 Tervo Jaana, erityisasiantuntija, yhteiskuntatie-
teiden maisteri, oikeustieteen kandidaatti

Kehitysvammaisten erityishuoltoasiat
 Törmänen Kirsi, lehtori, kasvatustieteen mais-

teri

 Eskelinen Tuuli, sosiaalihuollon ylitarkastaja, 
yhteiskuntatieteiden maisteri
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Varajäsen:
 Haahtela Riikka, SOTE-asiantuntija, yhteiskun-

tatieteiden tohtori

Mielenterveysasiat
 Veijola Juha, psykiatrian erikoislääkäri, profes-

sori, lääketieteen tohtori

 Räisänen Tuija, apulaisylilääkäri, psykiatrian 
erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti

Tilastotietoja

Päihdehuoltoasiat
 Sipola Mari, päihdetyönjohtaja, yhteiskuntatie-

teiden maisteri

Varajäsen
 Haahtela Riikka, SOTE-asiantuntija, yhteiskun-

tatieteiden tohtori

Tartuntatautiasiat
 Tapiainen Terhi, infektiolääkäri, lääketieteen 

tohtori

Varajäsen
 Kauma Heikki, osastonylilääkäri, lääketieteen 

tohtori

Tilastotietoja

2

68

139

716

43

131

519

81

210

Muut asiat 0,1 %

Verot 3,5 %

Taloudellinen toiminta, liikenne- ja viestintäasiat 7,3 %

Sosiaali- ja terveydenhuolto 37,5 %

Ympäristö 2,3 %

Rakentaminen 6,9 %

Ulkomaalaisasiat 27,2 %

Itsehallinto 4,2 %

Valtio-oikeus ja yleishallinto 11 %

2018 saapui 1 909 asiaa
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Muut asiat 0,1 %

Verot 3,2 %

Taloudellinen toiminta, liikenne- ja viestintäasiat 4,7 %

Sosiaali- ja terveydenhuolto 25,1 %

Ympäristö 1,3 %

Rakentaminen 3,5 %

Ulkomaalaisasiat 50,8 %

Itsehallinto 4,3 %

Valtio-oikeus ja yleishallinto 7 %

2018 ratkaistiin 2858 asiaa
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362
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829

93

160

Verot 3,9 %

Taloudellinen toiminta, liikenne- ja viestintäasiat 6,5 %

Sosiaali- ja terveydenhuolto 19,8 %

Ympäristö 2,8 %

Rakentaminen 7,7 %

Ulkomaalaisasiat 45,4 %

Itsehallinto 5,1 %

Valtio-oikeus ja yleishallinto 8,8 %

Vuodelle 2019 siirtyi 1 824 asiaa
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