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VUOSIKERTOMUKSEN SAATTEEKSI

Kuluneena vuonna hallinto-oikeuteemme saapui yli 700 asiaa eli 
sata enemmän kuin edellisenä vuonna. Aikaisempien vuosien 
tapaan eniten tuli vireille sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyneitä 
asioita. Yllättävää oli, että veroasiat putosivat seitsemännelle sijalle 
yhdeksästä pääasiaryhmästä.

Toimintaamme varjostaa rakenneuudistushanke. Osa väestämme 
on jo lähtenyt pois. Osittain määräaikaisen henkilökunnan turvin 
on kuitenkin saavutettu tulos, joka on 50 ratkaisua enemmän kuin 
asetettiin tavoitteeksi. Vieläkin hyvinvoivassa hallinto-oikeudessamme 
työskentelevät ihmiset, joilla on selkeä käsitys hallinto-oikeuden 
merkittävästä tehtävästä ja yhteinen tahto selviytyä työstään oivallisesti.

Valitusten käsittelyajat ovat lyhyet. Asiakkaat saivat kuluneena vuonna 
hyvin perustellut päätöksensä toiseksi nopeiten kaikista hallinto-
oikeuksista ja yhteydenotoissaan aina ystävällistä kohtelua. Lämmin 
kiitos tästä koko henkilökunnallemme!

Haastavaa on, miten seuraavina vuosina kykenemme säilyttämään edes 
välttävän oikeusturvatason. Tuleva Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Oulussa joutuu aloittamaan toimintansa ilmeisen ruuhkautuneena, 
supistetulla ja osittain uudella kokemattomalla henkilöstöllä. 
Tuomioistuimemme nykyisestä henkilökunnasta vain alle puolet voi 
siirtyä työskentelemään Oulussa henkilökohtaisten olosuhteidensa 
puolesta. Matkustamisesta ja asumisesta aiheutuvista kustannuksista 
seuraa lähes 1 000 euron palkanalennus kuukaudessa, mikä on 
ylimääräinen rasitus muutenkin haastavassa uuden tuomioistuimen 
perustamisvaiheessa. Oikeusministeriön tulisikin tässä tilanteessa tulla 
taloudellisesti työntekijöitään vastaan rasituksen kohtuullistamiseksi.

Ylituomari Pirkko Wesslin-Nenonen
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HALLINTO-OIKEUDEN TOIMIALUE JA TEHTÄVÄT

Tuomiopiiri 

Rovaniemen hallinto-oikeus on yleinen alueellinen hallintotuomioistuin. 
Tuomiopiirin muodostaa Lapin maakunta, johon kuuluu 21 kuntaa: 
Enontekiö, Inari, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, 
Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, 
Simo, Sodankylä, Tervola, Tornio, Utsjoki ja Ylitornio. Asukkaita alueella 
on noin 183 000. Etäisyydet Rovaniemeltä ovat pisimmät tuomiopiirin 
pohjoisimpiin osiin, 498 km Nuorgamiin ja 433 km Kilpisjärvelle.

Toiminta-ajatus 

Hallinto-oikeuden tehtävänä on mahdollisimman varmasti, nopeasti ja 
kohtuullisin kustannuksin antaa oikeusturvaa hallinto-oikeudellisissa 
asioissa. Käsiteltävissä asioissa on aina kysymys julkista vallankäyttöä 
koskevasta erimielisyydestä ja useimmiten vastakkain ovat yksityinen 
henkilö ja julkisyhteisö.

Tehtävät 

Hallinto-oikeus ratkaisee valtioneuvoston alaisen valtion viranomaisen 
ja kunnallisen viranomaisen päätöksistä tehdyt valitukset, ellei 
poikkeuksellisesti ole toisin säädetty. Valitusasioiden lisäksi hallinto-
oikeus käsittelee niin sanotut prosessuaaliset kantelut asioissa, 
joissa valitusviranomaisena on hallinto-oikeus, sekä hallintoriita-asiat. 
Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon asiat tulevat alistuksina hallinto-
oikeuden vahvistettaviksi. Vuoden 2008 alusta voimaan tulleen uuden 
lastensuojelulain myötä hallinto-oikeudessa on alettu käsitellä myös 
uudentyyppisiä hakemusasioita, joissa hallinto-oikeus ratkaisee asian 
ensiasteena.

Ulkoinen ohjaus 

Lainkäyttötoiminnassaan hallinto-oikeus on itsenäinen, välittömästi 
korkeimman hallinto-oikeuden alapuolelle sijoittuva tuomioistuin. 
Hallinnollisesti se kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan.

Hallinto-oikeus ja oikeusministeriö käyvät vuosittain tulosneuvottelut, 
joissa sovitaan seuraavan vuoden tulostavoitteista ja toiminta-
edellytyksistä, arvioidaan tavoitteiden toteutumista ja keskustellaan 
toiminnan kehittämisestä. Oikeusministeriö hoitaa keskitetysti eräitä 
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taloushallinnon, tietohallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Muutoin 
hallinto-oikeus vastaa itse omasta hallinnostaan.

HENKILÖKUNTA 

Viraston päällikkönä toimii hallinto-oikeuden ylituomari. Lisäksi 
hallinto-oikeudessa on lakimiesviroissa viisi hallinto-oikeustuomaria ja 
viisi hallinto-oikeussihteeriä.

Vakinaiseen toimistohenkilökuntaan kuuluvat osastosihteeri ja neljä 
toimistosihteeriä. Vakinaisia virkoja oli vuoden lopussa kaikkiaan 16.

Virkamiehet 

Ylituomari 
Pirkko Wesslin-Nenonen

Hallinto-oikeustuomarit   Hallinto-oikeussihteerit
Antti Pekkala   Mariana Lantto (vv.)
Pirjo Pyhäjärvi   Kaisa Post
Marja-Riitta Tuisku   Marjo Vierelä (30.11. saakka)
Aila Kovala   Marianne Matilainen (vv.)
Anna-Kaisa Marski   Johanna Hakulinen (ma)
    Salla-Maria Erola (ma 31.8. saakka)
    Karoliina Hyvärinen (ma 13.5. saakka)
    Sari Semenoff (ma)
    Anu Granat (ma 1.8. alkaen)

Toimistohenkilökunta
osastosihteeri Iiris Henttunen
toimistosihteerit Kaarina Ainonen, Tuija Kyllinen, Minna Iinatti (15.12.
saakka), Katri-Helena Jänkälä (11.11. saakka), Onerva Pasma (ma 
1.8. alkaen) ja Susanna Nalli (ma 1.12. alkaen)

Saara Pietilä suoritti oikeustieteen opintoihinsa ja Susanna Nalli 
oikeustradenomiopintoihinsa kuuluvan harjoittelun hallinto-oikeudessa.
 

Asiantuntijajäsenet 

Lastensuojelua koskevissa asioissa asiantuntijajäseninä 
toimivat yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla-Maija Rantalaiho ja 
yhteiskuntatieteiden maisteri Marita Raassina. Varajäsenenä toimi 
yhteiskuntatieteiden maisteri Eliisa Lintula.
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Kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevissa asioissa 
asiantuntijajäsenenä toimi yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla-Maija 
Rantalaiho.

Mielenterveysasioissa asiantuntijajäsenenä oli lastenpsykiatrian 
erikoislääkäri Kari Valtanen ja varajäsenenä lastenpsykiatrian 
erikoislääkäri Antti Kuulasmaa.

Päihdehuoltolain mukaisissa asioissa oli asiantuntijajäsenenä 
yhteiskuntatieteiden maisteri Mari Sipola ja varajäsenenä 
yhteiskuntatieteiden maisteri Vesa Isoviita.

Tartuntatautilaissa tarkoitettujen asioiden asiantuntijajäsenenä toimi 
lääketieteen ja kirurgian tohtori Henrik Jägerroos. 

LAINKÄYTTÖTOIMINTA

Organisaatio 

Rovaniemen hallinto-oikeus toimii yhtenä jaostona, jonka 
puheenjohtajana on ylituomari. Lainkäyttöasioita ratkaistaessa 
normaalikokoonpanoon kuuluu kolme jäsentä ja esittelijä. On myös 
mahdollista, että yksi jäsenistä toimii esittelijänä. Lisäksi lainkäyttöasia 
voidaan käsitellä täysistunnossa, johon osallistuvat kaikki läsnäolevat 
jäsenet. 

Hallinto-oikeuslaissa erikseen luetellut asiat voidaan ratkaista myös 
kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi jäsentä. Joitakin asioita (esim. 
pysäköintivirhemaksut ja ajo-oikeusasiat) voi ratkaista myös yksi jäsen. 

Muun muassa lastensuojelu- ja mielenterveysasioiden käsittelyyn 
osallistuu vähintään kahden lainoppineen hallinto-oikeustuomarin 
lisäksi valtioneuvoston määräämä asiantuntijajäsen. Jos asia koskee 
mielenterveyslain mukaista hoidon jatkamista koskevan päätöksen 
alistamista hallinto-oikeuden vahvistettavaksi, asian voi ratkaista yksi 
lainoppinut jäsen ja asiantuntijajäsen.

Kaikki lainkäyttöasiat ratkaistaan esittelystä. Esittelijä laatii 
päätösesityksen ja muistiinpanot, joissa selvitetään ratkaistavan asian 
tosiseikastoa sekä siihen liittyvää lainsäädäntöä, oikeuskirjallisuutta ja 
oikeuskäytäntöä.
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Istunnot
 

Hallinto-oikeuden istunnot pidetään ylituomarin laatiman 
istuntosuunnitelman mukaisesti. Suurin osa asioista ratkaistaan 
asiakirjojen perusteella kirjallisessa menettelyssä. Asian selvittä-
miseksi voidaan myös järjestää suullinen käsittely tai katselmus, 
mikäli asianosaiset sitä pyytävät tai hallinto-oikeus muutoin katsoo 
sen tarpeelliseksi.

Asiantuntijajäsen osallistui istuntoon mielenterveysasioissa kahdeksan 
kertaa ja lastensuojeluasioissa 16 kertaa.

Suulliset käsittelyt ja katselmukset

Suullinen käsittely järjestettiin 17:ssa ja katselmus kahdessa asiassa.

Suullisia käsittelyitä oli lastensuojeluasioissa (13), ulkomaalaisasioissa 
(3) ja kunnallisasiassa.

Katselmuksissa oli kyse poikkeamislupa-asiasta ja suunnittelutarve-
ratkaisua koskevasta asiasta.

Rovaniemen lisäksi suullisia käsittelyitä ja katselmuksia oli Inarissa, 
Kemissä, Sodankylässä ja Torniossa.

Työtilasto 2003-2012  
  Saapunut  Ratkaistu   Siirtynyt

2003 717 794 338
2004 738 701 375
2005 833 651 556
2006 744 809 490
2007 776 748 516
2008 729 806 438
2009 761 816 380
2010 712 758 332
2011 596 707 221
2012 709 652 278
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Työtilasto 2012 asiaryhmittäin
    Saapunut Ratkaistu Vireillä  
        31.12.

Valtio-oikeus ja yleishallinto  76 63  32
Itsehallinto   67  56  37
Ulkomaalaisasiat   39  42  12
Rakentaminen   76  75  41
Ympäristö   89   85  16
Sosiaali- ja terveydenhuolto   166  153  36
Taloudellinen toiminta mukaan 
lukien liikenne-ja viestintäasiat  127  105  58
Verot   62  67  45
Muut asiat   7  6  1
 
Yhteensä   709  652  278
Muutos edelliseen vuoteen   +19 %   - 7,8 %  +25,8 %

Ratkaisuajat 

Asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 5,4 kuukautta. Eri asia-
ryhmissä keskimääräiset käsittelyajat olivat seuraavat:

Valtio-oikeus ja yleishallinto   5,1 kk
Itsehallinto    5,3 kk
Ulkomaalaisasiat    5,1 kk
Rakentaminen    6,9 kk
Ympäristö    4,8 kk
Sosiaali- ja terveydenhuolto   3,4 kk
Taloudellinen toiminta mukaan 
lukien liikenne- ja viestintäasiat   4,7 kk
Verot    11,0 kk
Muut asiat    0,6 kk

Kaikki asiat     5,4 kk

Ratkaisujen lopputulos

Kaikista hallinto-oikeudessa annetuista ratkaisuista 21 % johti 
muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen muuttamiseen tai 
asian palauttamiseen. Eniten muutoksia oli veroasioissa (37,3 %), 
maankäyttöä ja rakentamista koskevissa asioissa (34,7 %) ja valtio-
oikeutta ja yleishallintoa koskevissa asioissa (27,0 %).
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    Ratkaistu  Muutettu tai
         palautettu

Valtio-oikeus ja yleishallinto   63  17 kpl 27,0 %
Itsehallinto   56   5 kpl   8,9 %
Ulkomaalaisasiat    42  11 kpl 26,2 %
Rakentaminen    75  26 kpl 34,7 %
Ympäristö    85  13 kpl 15,3 %
Sosiaali- ja terveydenhuolto   153 25 kpl 16,3 %
Taloudellinen toiminta mukaan
lukien liikenne- ja viestintäasiat   105  15 kpl 14,3 %
Verot   67  25 kpl 37,3 %
Muut asiat    6  -   -

Yhteensä   652   137 kpl 21,0 %

Valitukset korkeimpaan hallinto-oikeuteen

Hallinto-oikeuden vuonna 2012 tekemistä päätöksistä tehtiin 
korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksia tai valituslupahakemuksia 
yhteensä 98, mikä on 15 % kaikista ratkaisuista.

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi kertomusvuonna 123 hallinto-oikeuden 
päätöksestä tehtyä muutoksenhakua. Korkeimman hallinto-oikeuden 
päätöksistä 12 eli 9,8 % johti hallinto-oikeuden ratkaisun muutta-
miseen tai asian palauttamiseen.

HALLINTO JA MUU TOIMINTA

Organisaatio
 

Viraston hallinnosta vastaa ylituomari apunaan hallintopäällikkö ja 
johtoryhmä. Hallintopäällikkönä toimi hallinto-oikeussihteeri Kaisa 
Post.

Hallintoasioista tärkeimmät ratkaistaan täysistunnossa. 
Lukumääräisesti useimmat hallintopäätökset tekee ylituomari joko 
hallintopäällikön esittelystä tai ilman esittelyä. Osan asioista ratkaisee 
myös hallintopäällikkö.
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Johtoryhmä 

Johtoryhmän peruskokoonpanoon kuuluvat ylituomari puheen-
johtajana ja hallintopäällikkö sihteerinä sekä kolmantena henkilö-
kunnan keskuudestaan valitsema jäsen. Yhteistoiminta-asioissa 
johtoryhmää täydennetään eri henkilöstöryhmien keskuudestaan 
valitsemilla jäsenillä.

Yhteistoiminta 

Viraston yhteistoimintaelimenä toimii henkilöstökokous.

Sisäinen tiedotus 

Sisäisen tiedonkulun kanavina ovat henkilöstökokousten lisäksi 
toimineet vapaamuotoiset palaverit. Sisäisessä tiedottamisessa 
käytetään runsaasti myös sähköpostia.

Ulkoinen tiedotus 

Rovaniemen hallinto-oikeudella on oma viestintäsuunnitelma.

Hallinto-oikeuden uutisarvoa sisältävistä ratkaisuista toimitettiin 
jäljennöksiä tiedotusvälineille. Finlex-tietopankissa olevaan 
oikeustapausrekisteriin tallennettiin kertomusvuonna kolme 
Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöstä. Kaikkiaan Finlexiin 
on tallennettuna 108 Rovaniemen hallinto-oikeuden ja Lapin 
lääninoikeuden päätöstä. 

Hallinto-oikeudella on myös palvelusivut Internetissä.

Kirjasto 

Uusista sähköisistä välineistä huolimatta toimiva ja ajantasainen 
perinteinen kirjasto on edelleen tärkeä osa tuomioistuimen toimintaa. 
Hallinto-oikeuden kirjat on luetteloitu atk-tietokantaan. Lotus 
Notes -järjestelmän kautta voi selata muidenkin tuomioistuinten 
kirjastotietokantoja. 
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Toimitilat 

Hallinto-oikeus toimii Rovaniemen oikeustalossa. Asiakaspalvelu ja 
työhuoneet sijaitsevat talon 2. ja 3. kerroksessa ja istuntosali talon 
1. kerroksessa. Työskentelytilat ovat asialliset ja toimivat, eikä niissä 
tapahtunut muutoksia kertomusvuoden aikana.

Koulutus  

Hallinto-oikeuden henkilökunta on osallistunut aktiivisesti oikeus-
ministeriön ja hallintotuomioistuinten yhteisen koulutustyöryhmän 
järjestämiin koulutuksiin. Lisäksi hallinto-oikeuden henkilökuntaa on 
osallistunut muun muassa Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan 
järjestämiin luentotilaisuuksiin.

Koulutusta oli kertomusvuonna keskimäärin 4,1 päivää työntekijää 
kohti. Koulutukset liittyivät muun muassa johtamis- ja esimiestyöhön, 
ihmis- ja perusoikeuksiin sekä verotukseen.

Hallinto-oikeudessa järjestettiin maaliskuussa koulutusta uudesta 
kaivoslaista. Muun muassa oikeusministeriön koulutusyksikön 
kanssa yhteistyössä järjestettyyn koulutukseen osallistui kurssilaisia 
myös muista hallinto-oikeuksista joko saapumalla paikan päälle tai 
videoyhteyden välityksellä. Tilaisuuteen osallistui myös Rovaniemellä 
sijaitsevan kaivosviranomaisen edustajia.
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Vierailut 

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson vieraili hallinto-oikeudesssa 
tammikuussa. Seurueessa olivat mukana myös ministerin 
erityisavustaja Malin Brännkärr ja oikeusministeriön oikeushallinto-
osaston apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos.

Oikeustieteen opiskelijoita kävi tutustumassa hallinto-oikeuden 
toimintaan tammi- ja lokakuussa.

Helmikuussa henkilöstömuutosten tukiryhmän puheenjohtaja Arja 
Apajalahti-Laine ja sihteeri Taru Ritari kävivät vierailulla hallinto-
oikeudessa.

Hovi- ja hallinto-oikeuksien rakennemuutokseen liittyvät YT-neuvottelut 
pidettiin hallinto-oikeudessa 20.9. Tilaisuudessa oli paikalla oman 
henkilökunnan lisäksi oikeusministeriön ja järjestöjen edustajia.

Neuvottelupäivät 

Ylituomari ja hallintopäällikkö osallistuivat 27. - 28.9. Oulun hallinto-
oikeuden järjestämille ylituomareiden ja hallintopäälliköiden 
neuvottelupäiville. 
 
Hallintopäällikkö osallistui Vaasan hallinto-oikeudessa 24. - 25.5. pide-
tyille kanslia- ja hallintopäälliköiden neuvottelupäiville.
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Annetut lausunnot 

Vuoden 2012 aikana hallinto-oikeus antoi lausunnon seuraavissa 
asioissa:

• Muutoksenhaun vaikutus maa-ainesluvan voimassaoloon   
 -selvitys
• Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt    
 -loppuraportti
• Hallintotuomioistuinten mittaristotyöryhmän mietintö
• Arviomuistio aloitteesta osakeyhtiölain muuttamiseksi    
 lunastusriidoissa
• Oikeusministeriön hallinnonalan henkilöstöstrategia 2012 - 2016
• Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi verotusta     
 koskevasta ennakkopäätösvalituksesta sekä eräistä muista   
 verotusmenettelyä  ja muutoksenhakua koskevista muutoksista
• Hallituksen esitys Taiteen edistämiskeskusta koskevaksi    
 lainsäädännöksi
• Hallinto- ja erityistuomioistuinten asianhallinnan     
 kehittämistyöryhmän ehdotus päätösten teknisen luku- ja   
 tulostusoikeuden luomiseksi hallintotuomioistuinten käyttöön
• Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimityöryhmän muistio
• Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi pysäköinninvalvonnasta  
 annetun lain muuttamisesta ja laiksi pysäköinninvalvontaluvasta  
 ja valvonta-avustajista
• Yhdyskuntaseuraamuksia koskevan lainsäädännön    
 kokonaisuudistusta valmistelleen toimikunnan mietintö
• Luonnos hallituksen esitykseksi käsittelyn      
 joutuisuutta hallinnossa  ja oikeussuojaa käsittelyn viivästyessä  
 koskevaksi lainsäädännöksi
• Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi hovioikeuslain ja hallinto- 
 oikeuslain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta
• Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitusta käsittelevän    
 ohjeistuksen luonnos
• Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotoinnin   
 loppuraportti

Työterveyshuolto 

Hallinto-oikeudella on sopimus Suomen Terveystalo Työterveys 
Oy:n kanssa. Toiminnan rungon muodostavat terveystarkastukset ja 
mahdollisuus yleislääkäritasoiseen sairaanhoitoon.
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Työkyvyn ylläpito, työhyvinvointi ja työsuojelu

Hallinto-oikeudelle vahvistettua, työkykyä ylläpitävää toimintaa 
ja työsuojelua koskevaa ohjelmaa tarkistettiin. Samalla arvioitiin 
ohjelmassa asetettujen konkreettisten tavoitteiden toteutumista. 

Hallinto-oikeus tuki henkilökunnan säännöllisiä liikunta- ja kult-
tuuriharrastuksia monipuolisilla liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Li-
säksi henkilökunta osallistui Lumiliikunta- ja Työmatkapyöräily-
haastekampanjoihin. 

Hallinto-oikeuden edustajat osallistuivat perinteisesti myös 
Yhteisvastuun hyväksi järjestettyyn Riemukierros-hiihtotapahtumaan.

Ravitsemusterapeutti kävi toukokuussa hallinto-oikeudessa 
luennoimassa ravitsemustietoudesta ja vastaamassa henkilöstön 
kysymyksiin. Tilaisuuteen oli kutsuttu myös Rovaniemen hovioikeuden 
ja Lapin käräjäoikeuden henkilökunta.

Virkistystoiminta 

Keväällä käytiin tutustumassa Ranuan eläinpuiston asukkaisiin 
opastetulla kierroksella. Kierroksen kohokohtana oli luonnollisesti 
jääkarhunpentu Ranzo.
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Syksyllä vietettiin yhteistä ulkoilupäivää Oulun hallinto-oikeuden 
henkilökunnan kanssa Ruotsin Kukkolankoskella. Ohjelmassa oli 
muun muassa paikallista historiaa, nahkiaisten maistelua ja leppoisaa 
yhdessäoloa.

Joulun alla vietettiin pikkujouluja Hotel Santa Clausissa Ulla Tapanisen 
Lava-ammuntaa II -esityksen merkeissä. Esityksen jälkeen nautittiin 
vielä joulupöydän antimista. Jouluviikolla myös kahviteltiin yhdessä 
läänin/hallinto-oikeudesta vuosien varrella eläkkeelle jääneiden kanssa 
sekä käytiin Rovaniemen hovioikeuden kutsumina seuraamassa 
Hannes Hörkön valokuvaesitystä Rovaniemen historiasta.
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TALOUS, TAVOITTEET JA TULOKSET

Vuodelle 2012 asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Oikeusministeriön kanssa syksyllä 2011 käydyissä tulosneuvotteluissa 
Rovaniemen hallinto-oikeudelle vuodelle 2012 asetetut tavoitteet 
toteutuivat seuraavasti:

    Tavoite Toteutui

Uusia asioita vireille   750  709
Ratkaistut asiat   600 652
Vireillä 31.12.2012  480 278

Keskim. käsittelyaika kk    8,0 5,4

Suulliset käsittelyt ja
katselmukset    60 19

Tuottavuus asiaa/htv    40 43
Taloudellisuus € /ratk.  2 046 1 863

Kustannukset 

Vuoden 2012 kustannukset jakaantuivat seuraavasti:

Palkat   811 000
Palkkojen sivukulut 162 500  973 500

Toimitilojen vuokrat 162 000
Muut kulutusmenot  79 500  241 500  
      

1 215 000 €



 Yhteystiedot 

 Rovaniemen hallinto-oikeus

 Käyntiosoite Oikeustalo, Valtakatu 17
 Postiosoite PL 8112, 96101 Rovaniemi

 Puhelinvaihde 029 56 42900
 Kirjaamo,asiakaspalvelu 029 56 42957
 Telekopio 029 56 42995

 Sähköposti rovaniemi.hao@oikeus.fi
 Kotisivu www.oikeus.fi/hao/rovaniemi


