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olivat erinomaisia. Paljon pitkään vireillä olleita 
asioita saatiin ratkaistuksi, jolloin keskimääräi-
nen käsittelyaika nousi 11,3 kuukauteen. Toivoa 
paremmasta antaa se, että asioiden keskimääräi-
nen vireilläoloaika vuoden lopussa oli 6,7 kuu-
kautta.

Heinäkuun alussa työyhteisössämme tapah-
tui suuri muutos, kun meidät vuonna 2014 
tapahtuneen rakennemuutoksen läpi menes-
tyksekkäästi luotsannut ylituomari Pirkko 
Wesslin-Nenonen jäi eläkkeelle. Kesäisen vir-
kistyspäivän yhteydessä saimme kodikkaissa ja 
rennoissa tunnelmissa kiittää häntä ja toivottaa 
hyviä eläkepäiviä pitkän ja ansiokkaan hallinto-
lainkäyttöuran jälkeen.

Vuoden loppupuoliskoa värittivät koko ajan 
tiiviimmiksi käyneet pohdinnat turvapaikka-
asioiden hajauttamisesta useampaan hallinto-
oikeuteen. Syksyn mittaan varmistui, että niitä 
tulee myös Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. 
Turvapaikka-asioihin kohdennettavan henkilö-
kunnan rekrytointi käynnistyi vuoden lopussa 
jo ennen ulkomaalaislain muutoksen voimaan-
tuloa. Tätä kirjoitettaessa tiedämme, että se oli 
alkua hallinto-oikeuden toiminnan ja työyhtei-
sön kannalta merkittävälle uudelle vaiheelle.

Kiitän koko henkilökuntaa vuoden 2016 hyväs-
tä työtuloksesta, jonka tuottama onnistumisen 
tunne varmasti auttaa meitä eteenpäin hallin-
tolainkäytön vaihtelevalla ja mielenkiintoisella 
polulla.

Pirjo Pyhäjärvi
hallinto-oikeuden ylituomari

Hallinto-oikeuksiin saapuvien asioiden määrä 
ja laatu muuttuvat koko ajan. Muutos voi olla 
hidasta, mutta uusi lainsäädäntö, paikalliset hal-
linnolliset ratkaisut samoin kuin kansainväliset 
kehityslinjat voivat vaikuttaa vireille tuleviin asi-
oihin merkittävällä tavalla myös hyvin äkillisesti. 

Minun ikäpolveni muistaa ne ajat, jolloin suurin 
osa silloisten lääninoikeuksien asioista oli ve-
rovalituksia. Taloudelliset suhdanteet ovat aina 
näkyneet muun muassa kaavoitusta ja rakenta-
mista koskevien valitusten määrässä. Nykyisille 
nuorille esittelijöille ehkä jää mieleen se, kuinka 
syksyllä 2015 Suomeen alkoi virrata turvapai-
kanhakijoita ja sen seurauksena turvapaikkaa 
koskevien valitusten määrä ponnahti aivan uu-
siin lukemiin. Turvapaikka-asioiden vyöryyn on 
vastattu hajauttamalla niitä koskevia valituksia 
Helsingin lisäksi myös Itä-Suomen, Turun ja 
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuksiin.

Tuomioistuimen ei tarvitse markkinoida palve-
luitaan, vaan asiakkaat tulevat itsestään, olosuh-
teitten pakosta. Samasta syystä tuomioistuimen 
toiminnan suunnitteleminen on aina vähän 
epävarmalla pohjalla, koska vireille tulevien 
asioiden määrää ja laatua voidaan vain arvailla. 
Toimeentulotukiasioiden siirtäminen osittain 
Kelan hoidettavaksi saattaa lähitulevaisuudessa 
lisätä hallinto-oikeuden työmäärää. Myös sote- 
ja maakuntahallintouudistus varmasti näkyvät 
tehtäväkentässämme aikanaan.

Vuonna 2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeu-
dessa ratkaistiin 2 158 asiaa, mikä käytännössä 
tarkoittaa 2 200 asian ratkaisutavoitteen saa-
vuttamista. Tuottavuus- ja taloudellisuusluvut 

Saatteeksi



2

§
Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden tuomiopiiri

Toimintaympäristö
Hallinto-oikeuden tuomiopiiri ja tehtävä

siten, että valitus korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen edellyttää korkeimman hallinto-
oikeuden myöntämää valituslupaa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on ylei-
nen alueellinen hallintotuomioistuin, 

jonka tuomiopiirin muodostavat Pohjois-
Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakun-
nat. 

Mainituissa maakunnissa oli vuonna 2016 
yhteensä 57 kuntaa. Maakuntien yhteenlas-
kettu asukasluku oli noin 670 000.

Hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa oi-
keusturvaa hallinto-oikeudellisissa vali-
tus-, alistus- ja hakemusasioissa sekä niin 
sanotuissa hallintoriita-asioissa, joissa on 
kysymys julkisoikeudellista vallankäyttöä 
koskevasta erimielisyydestä.

Hallintoviranomaisia, joiden päätöksistä 
valitus tehdään hallinto-oikeudelle, ovat 
kunnalliset viranomaiset, valtioneuvoston 
alaiset valtion viranomaiset ja kirkolliset 
hallintoelimet.

Valitusviranomainen hallinto-oikeuden 
päätöksestä on korkein hallinto-oikeus. 
Joidenkin asiaryhmien kohdalla on kui-
tenkin säädetty valituskielto, jolloin hal-
linto-oikeus on ylin muutoksenhakuaste. 
Valitusoikeutta on myös eräiden asioiden, 
esimerkiksi kaikkien veroasioiden ja usei-
den sosiaalihuoltoasioiden, osalta rajoitettu 
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Lainkäytön seuranta 
ja hallinnon ulkoinen ohjaus 

Korkeimman hallinto-oikeuden tehtäviin 
kuuluu valvoa hallinto-oikeuksien toi-
mintaa. Valvonta ei merkitse puuttumis-
ta yksittäisten oikeusjuttujen käsittelyyn 
hallinto-oikeudessa. Se tarkoittaa lainkäy-
tön yhtenäisyyden, päätösten laadun ja 
käsittelyaikojen sekä tuomioistuinten voi-
mavarojen riittävyyden seurantaa. Tässä 
tehtävässään korkein hallinto-oikeus on 
osallistunut hallinto-oikeuksien kehittä-
mistyöhön. Korkein hallinto-oikeus laatii 
myös vuosittain hallintotuomioistuinten 
yhteisen toimintakertomuksen yhdessä 
hallintotuomioistuinten kanssa.

Hallinto-oikeuden ylituomarin on valvot-
tava oikeusperiaatteiden soveltamista ja 
laintulkinnan yhdenmukaisuutta hallinto-
oikeuden ratkaisuissa. 

Hallinto-oikeus on oikeusministeriön hal-
linnonalaan kuuluva virasto, joka huolehtii 
hallinnostaan pääosin itse. Oikeusministe-
riö hoitaa kuitenkin keskitetysti eräitä ta-
loushallinnon ja tietohallinnon alaan kuu-
luvia tehtäviä. Virkajärjestelytoimivalta on 
oikeusministeriöllä. Pohjois-Suomen hal-
linto-oikeuden talous- ja henkilöstöhallin-
non tukitehtävät hoidetaan Valtion talous- 
ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen 
(Palkeet) Kuopion toimipisteessä. 

Oikeusministeriö ja hallinto-oikeus käyvät 
vuosittain tulosneuvottelut, joissa sovitaan 
seuraavan vuoden tulostavoitteista ja toi-
mintaedellytyksistä sekä arvioidaan tavoit-
teiden toteutumista ja toimintaa muutoin-
kin. Tulostavoitteita tarkastellaan tämän 
lisäksi neljän vuoden suunnittelukauden 
ajalta yhteiskunnallisten, toiminnallisten, 
henkilöstön ja resursseja koskevien tavoit-
teiden kannalta. 
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§Hallinto-oikeudessa käsiteltävät asiat ja-
kautuvat yhdeksään eri pääryhmään: val-
tio-oikeus ja yleishallinto, itsehallinto, ul-
komaalaisasiat, rakentaminen, ympäristö, 
sosiaali- ja terveydenhuolto, taloudellinen 
toiminta mukaan lukien liikenne- ja vies-
tintäasiat sekä verot ja muut asiat.

Uusia asioita saapui kertomusvuonna yh-
teensä 1597 (edellisenä vuonna 1835). Rat-
kaistuja asioita oli yhteensä 2158 (1971). 
Vuodelle 2017 siirtyi 1129 (1704) asiaa. 
Liitteenä 1 olevasta kaaviosta käy ilmi saa-
puneiden, ratkaistujen ja siirtyneiden asioi-
den jakautuminen eri asiaryhmiin.

Käsittelyajat

Kaikkien asioiden keskimääräinen käsitte-
lyaika oli 11 kuukautta. Liite 2.

Asioista ratkaistiin 30 prosenttia kuuden 
kuukauden kuluessa ja 50 prosenttia 12 
kuukauden kuluessa. 

Lainkäyttötoiminta

Ratkaisujen lopputulos

Noin 15 prosenttia ratkaisuista johti muu-
toksenhaun kohteena olevan päätöksen 
muuttamiseen tai asian palauttamiseen. 

Valitukset korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Kertomusvuonna annetuista ratkaisuista 
tehtiin korkeimmalle hallinto-oikeudelle 
(31.1.2017 mennessä) valituksia tai valitus-
lupahakemuksia yhteensä 406. 

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi kertomus-
vuonna (2016) Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuden päätöksistä tehtyjä muutoksen-
hakuja 368 kpl. Näistä ratkaisua muutettiin 
29 tapauksessa (7,9 %) ja asia palautettiin 3 
(0,8 %) tapauksessa. Liite 3.
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Muita lainkäyttötoimintaa koskevia tietoja

Mielenterveysasioiden asiantuntijajäsen 
osallistui 24 (26) istuntoon, joissa ratkais-
tiin 185 (231) mielenterveysasiaa. Lasten-
suojeluasioiden asiantuntijajäsen osallistui 
72 (98) istuntoon, joissa ratkaistiin 199 
(162) asiaa. Kehitysvammaisten erityis-
huoltoasioiden asiantuntijajäsen osallistui 
1 (1) istuntoon, jossa ratkaistiin 1 (5) asiaa. 

Toiminnan tulokset verrattuina 
asetettuihin tavoitteisiin

Oikeusministeriön sekä Pohjois-Suomen 
hallinto-oikeuden johtoryhmän kanssa 
käydyissä vuotta 2016 koskeneissa tulos-
neuvotteluissa otettiin pohjaksi työmää-
räennuste, jonka mukaan asioita saapuisi 
1900 ja ratkaistaisiin 2200. Asioita tuli vi-
reille 1597 ja ratkaistiin 2158. Vuoden lo-
pussa vireillä olevien määrä oli 1129. 
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Henkilökunta ja 
organisaatio
Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa 
oli hallinto-oikeuden ylituomari ja mui-
na jäseninä 15 hallinto-oikeustuoma-
ria. Lainkäyttöasioiden valmistelu- ja 
esittelytehtäviä varten oli 12 hallinto-
oikeussihteeriä ja kaksi notaaria, jois-
ta toinen toimi hallintopäällikkönä. 
Toimistotehtäviä ja avustavia lainkäyt-
tötehtäviä varten oli 10 lainkäyttösih-
teeriä. Lisäksi oli asiantuntijajäseniä ja 
heidän varajäseniään. Vakituisen hen-
kilökunnan lisäksi hallinto-oikeudessa 
työskenteli kertomusvuonna kaksi 
määräaikaista hallinto-oikeustuomaria 
ja käräjänotaari, joka oli yhteinen Ou-
lun käräjäoikeuden kanssa siten, että 
tuomioistuinharjoittelusta ensimmäiset 
kuusi kuukautta ennen hallinto-oikeu-
teen siirtymistä suoritettiin Oulun kärä-
jäoikeudessa. Lisäksi Lapin yliopiston 
kaksi oikeustieteen opiskelijaa sekä yksi 
Oulun ammattikorkeakoulun oikeus-
tradenomiopiskelija suorittivat opinto-
jaan tukevan harjoittelujakson Pohjois-
Suomen hallinto-oikeudessa.

Yksi tuomari siirtyi 1.3.2016 alkaen 
määräaikaiseksi hallintoneuvokseksi 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, missä 
myös yksi hallinto-oikeussihteeri työs-
kenteli puoli vuotta määräaikaisena 
oikeussihteerinä. Yksi hallinto-oikeus-
tuomari työskenteli koko vuoden mää-
räaikaisena tuomarina Vaasan hallinto-
oikeudessa, ja yksi lainkäyttösihteeri oli 
vuorotteluvapaalla vajaan puoli vuotta.

Henkilökuntaluettelo liitteessä 4. 

Nimitykset ja erot vuonna 2016

Ylituomari Pirkko Wesslin-Nenonen jäi 
eläkkeelle 1.7.2016. Uudeksi ylituomariksi 
nimitettiin hallinto-oikeustuomari Pirjo 
Pyhäjärvi samasta päivästä lukien. Jari Kos-
tilainen nimitettiin T13 palkkausluokan 
tuomarinvirkaan 1.11.2016.

Maaliskuun loppupuolella hallinto-oikeu-
den henkilökunta sai surullisen viestin: 
pitkäaikainen hallinto-oikeustuomari Pirjo 
Jalonen oli menehtynyt sairauden uuvut-
tamana. Työyhteisö jäi kaipaamaan hänen 
suurta asiantuntemustaan ja aktiivista asen-
nettaan.

Organisaatio ja asioiden käsittelytapa 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus toimi 
kertomusvuonna jakaantuneena kolmeen 
jaostoon. 1. jaostoon on keskitetty kunnal-
lis-, kaivos-, maankäyttö- ja rakennusasiat 
ja 2. jaostoon sosiaaliasiat. 3. jaostossa pää-
asiaryhminä ovat verot ja ulkomaalaisasiat.

Asiat ratkaistaan jaoston istunnossa. 
Jaosto on päätösvaltainen kolmen jäse-
nen kokoonpanossa. Joissakin asioissa 
hallinto-oikeus on päätösvaltainen myös 
kevennetyssä kokoonpanossa eli kaksi- tai 
yksijäsenisenä. Kertomusvuonna 61,5 pro-
senttia asioista ratkaistiin kolmen jäsenen 
kokoonpanossa ja loput kevennetyissä ko-
koonpanoissa.

Lastensuojelua, eräitä adoptioasioita ja ke-
hitysvammaisten erityishuoltoa koskevia 
asioita sekä mielenterveys-, päihdehuolto- 
ja tartuntatautilaissa tarkoitettuja asioita 
käsiteltäessä asiantuntijajäsen osallistuu 
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Pohjois-Suomen hallinto-oikeus toimitti 
14.6.2016 Ylitorniolla katselmuksen tar-
koituksenaan tarkemmin perehtyä siihen, 
oliko metsänomistajalla oikeus saada kes-
tävän metsätalouden rahoituslain mukais-
ta tukea metsänsä terveyslannoitukseen. 
Erityisesti kiinnitettiin huomiota havupui-
den mahdollisten kasvuhäiriöiden laatuun. 
Niinpä niskat kenossa oli tarkkailtava pui-
den latvuksia – samalla yrittäen selviytyä 
alkukesän runsaan sääskikannan hyökkä-
yksistä. Havainnot ja paikalla saatu lisä-
selvitys edesauttoivat merkittävästi asian 
ratkaisemista.

Hallinto-oikeustuomarit Aila Kovala, 
Anna-Kaisa Marski ja Merja 
Velakoski-Kovalainen Utsjoella.

lainoppineiden jäsenten lisäksi asian kä-
sittelyyn ja ratkaisemiseen. Tällaisia asioita 
ratkaistiin kertomusvuonna yhteensä 398 
kappaletta.

Lainkäyttöasiat ratkaistaan valmistelun jäl-
keen pääasiallisesti kirjallisesti. Valmiste-
lussa varataan asian eri osapuolille tilaisuus 
tulla kuulluksi ja hankitaan tarvittavat lau-
sunnot. Esittelijä selvittää ennen istuntoa 
asian tosiseikat ja oikeudelliset kysymykset. 
Istunnossa asiasta neuvotellaan ja pääte-
tään esittelijän kirjallisen ja suullisen esityk-
sen jälkeen. Asioiden käsittelyssä on otettu 
laajasti käyttöön sähköinen kommentointi 
(säpäkkä) ja asia pyritään sen avulla saa-
maan sähköisesti mahdollisimman lopulli-
seen muotoon jo istunnossa. Tosiseikkojen 
selvittämiseksi hallinto-oikeus voi järjestää 
katselmuksen tai suullisen käsittelyn. Suul-
lisia käsittelyitä järjestettiin kertomusvuon-
na 59 asiassa ja katselmuksia puolestaan 
2 asiassa. Suullisia käsittelyitä järjestetään 
useimmiten lastensuojelua koskevissa asi-
oissa. Katselmuksia järjestetään lähinnä 
maankäyttöä ja rakentamista koskevissa 
asioissa. 

Ylituomarin apuna on toiminut johtoryh-
mä hallintoa koskevien asioiden valmiste-
lussa.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus piti suul-
lisen käsittelyn poroasiaan liittyen Utsjoen 
kunnan virastotalolla 12.4.2016. Matkalla 
oltiin kaksi yötä Ivalossa, ja matkaa kertyi 
yhteensä yli 1300 kilometriä. Todistajana 
ollut norjalaisen paliskunnan edustaja pyysi 
palkkioksi kermikän, joka on poro toisena 
kesänään. Todistajan nimennyt osapuoli 
suostui tähän, joten todistajalle tuomittiin 
palkkioksi poro.

Katselmuksen kohteena olevien havupuiden 
latvukset.
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Hallinto ja muu 
toiminta
Johtoryhmä

Hallintoasioista ovat vastanneet ylituo-
mari ja hallintopäällikkö. Johtoryhmä, 
johon kuuluu ylituomarin ja hallinto-
päällikön lisäksi jaostojen puheenjoh-
tajat, kokoontui kertomusvuonna 15 
kertaa. Kahteen kokoukseen yhteistoi-
minta-asioissa osallistuivat myös viras-
ton henkilöstöryhmien edustajat. 

Työsuojelu, työhyvinvointi ja tietoturva

Työsuojeluasioista huolehtii työsuoje-
lutoimikunta. 

Työsuojelutoimikunta järjesti 25.5.2016 
henkilöstölle opastuskierrokset, joissa 
tutustuttiin alkusammutusvälineisiin ja 
ensiaputarvikkeisiin.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus osal-
listui Kunnossa kaiken ikää (KKI) 
-ohjelman Matka hyvään kuntoon 
-kampanjaan. Henkilöstölle tarjottiin 
mahdollisuus käydä Kehon kuntoin-
deksi-testeissä, joihin sisältyivät Polar-
kuntotesti, kehonkoostumusanalyysi, 
puristusvoimamittaus sekä yhteenveto 
omista tuloksista. 

Osallistuimme myös Suomi Pyöräilee –
hankkeen ja Pyöräilykuntien verkosto ry:n 
Kilometrikisaan, jossa joukkueena tavoitel-
tiin mahdollisimman paljon pyöräilykilo-
metrejä vuoden 2016 aikana. 

Henkilökunnalla oli mahdollisuus ylläpitää 
henkistä ja fyysistä työkykyään monipuo-
liseen liikuntaan ja kulttuuriin oikeuttavilla 
liikunta- ja kulttuuriseteleillä.

Virkistystoiminnan tukemiseksi järjestet-
tiin muun muassa hupimielinen huuto-
kauppa eläkkeelle jääneen ylituomarin vii-
meisenä työpäivänä 22.4.2016.

Tietoturva-asioiden puitteissa henkilöstöl-
le teetettiin VAHTI:n tietoturvabarometri 
2016. Kyselyn avulla kartoitettiin henkilös-
tön näkemyksiä organisaation tietoturvalli-
suuden tilasta ja kehittämistarpeista.

Huutokauppatilaisuus eläkkeelle jääneen 
ylituomarin Pirkko Wesslin-Nenosen 
viimeisenä työpäivänä.
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Tiedotustoiminta 

Toiminnasta ja toiminnassa tapahtuneista 
muutoksista sekä uutisarvoa sisältävistä 
päätöksistä kerrotaan tiedotusvälineille tie-
dotteissa. Joistakin päätöksistä tiedotettiin 
viemällä ne hallinto-oikeuksien oikeusta-
pausrekisteriin.

Koulutus ja kirjasto

Kertomusvuonna koulutustoimintaan 
osallistuminen oli aktiivista. Koulutuspäi-
viä työntekijää kohden oli keskimäärin 2,5. 
Yhä enenevässä määrin koulutuksiin osal-
listuttiin videoyhteyden välityksellä.

Koulutus oli pääasiassa oikeusministeriön 
järjestämää. Koulutusta oli muun muassa 
prosessinjohdosta, veroasioista, kunnallis-
asioista, ulkomaalaisasioista. Lisäksi kou-
lutusta järjestettiin syksyllä 2016 käyttöön-
otetun Kieku-järjestelmän osalta erinäisin 
klinikoin ja portaaliesittelyin.

Kirjastotoimikunta vastaa kirjastosta ja kir-
jahankinnoista.

Vierailut ja tapahtumat

Eläkkeelle jääneen ylituomarin Pirk-
ko Wesslin-Nenosen läksiäisiä vietettiin 
10.6.2016 Turkansaaressa. Ohjelmaan kuu-
luivat karjatalouteen ja vanhoihin työtapoi-
hin tutustuminen, leikkimieliset kisailut 
sekä täytekakkukahvit. 

Korkeimman hallinto-oikeuden president-
ti Pekka Vihervuori, kansliapäällikkö Päivi 
Pietarinen ja viestintäpäällikkö Jaana Lap-
palainen vierailivat Pohjois-Suomen hal-
linto-oikeudessa 3.8.2016. Vierailun aikana 
käytiin keskustelua ajankohtaisista aiheista 
yhdessä johtoryhmän kanssa sekä järjes-
tettiin koko henkilökunnan keskustelu- ja 
kahvitilaisuus. Vierailun yhteydessä tutus-
tuttiin myös Oulun taidemuseoon.

Eduskunnan lakivaliokunta vieraili Ou-
lussa syyskuun lopussa. Ylituomari Pirjo 
Pyhäjärvi osallistui tilaisuuteen, jossa valio-
kunnalle esiteltiin hallinto-oikeuden, kärä-
jäoikeuden ja syyttäjänviraston toimintaa ja 
ajankohtaisia haasteita.

Pirkko Wesslin-Nenosen 
puhe läksiäispäivänä.

Saappaanheittoa 
Turkansaaressa.
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The European Judicial Training Network 
(EJTN) vaihtotuomarit, Mrs. Nadja Suh-
re Saksan Kölnistä ja Mr. Marian Trenčan 
Slovakian Bratislavasta olivat Pohjois-Suo-
men hallinto-oikeuden vierailevina tähtinä 
lokakuussa 2016. Hallinto-oikeuden lisäksi 
vieraiden kanssa tutustuttiin Oulun kärä-
jäoikeuteen, Rovaniemen hovioikeuteen, 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, Pohjois-
Suomen aluehallintovirastoon, Maahan-
muuttoviraston Oulun toimipaikkaaan, 
Oulun vankilaan, Oulun oikeusaputoimis-
toon, Oulun kaupunkiin, Lapin yliopistoon 
sekä tietysti Joulupukkiin.

Henkilökunnan pikkujoulua vietettiin 
1960-luvun hengessä. Ohjelmassa oli The 
Beatles -dokumenttielokuva, lauluesityksiä, 
jouluherkkuja sekä nostalgisia yhteisleikkejä.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti 
Pekka Vihervuori ja Pohjois-Suomen hallinto-
oikeuden 1. jaoston puheenjohtaja Aino Oksa-
la Oulun taidemuseossa.

Hallinto-oikeuden esittelijä Heidi Tampio, 
Mr. Marian Trenčan, Joulupukki, Mrs. Nadja 
Suhre ja hallinto-oikeuden esittelijä Laura 
Juntunen Joulupukin kammarissa Rova-
niemellä.
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Toimitilat 
Hallinto-oikeus toimii vuonna 1988 val-
mistuneissa Kiinteistöosakeyhtiö Oulun 
Kuvernöörin tiloissa Oulun keskustassa, 
Isokatu 4:ssä. 

Hallinto-oikeudella on Rovaniemellä Lapin 
käräjäoikeuden tiloissa pysyvä istuntopaik-
ka. Tarvittaessa suullisia käsittelyjä pide-
tään muuallakin.

Rovaniemen hovioikeus on pitänyt suulli-
sia käsittelyjä hallinto-oikeuden istuntosa-
lissa. 

Sekä Rovaniemen hovioikeus että Lapin 
käräjäoikeus ovat kuulleet todistajia hallin-
to-oikeuden istuntosalin videoyhteyksien 
välityksellä.

Lausunnot

• Oikeusministeriölle - lausunto hallituksen 
esityksestä laiksi lastensuojelulain 92 §:n 
muuttamisesta
• Ympäristöministeriölle -  lausunto luon-
noksesta hallituksen esitykseksi maankäyt-
tö- ja rakennuslain muuttamisesta 
• Oikeusministeriölle – lausunto ehdotuk-
sesta hallituksen esitykseksi ulkomaalais-
lain 193 §:n muuttamisesta 
• Eduskunnan lakivaliokunnalle – lausunto 
hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi 
ulkomaalaislain 193 §:n ja 197 §:n 2 mo-
mentin muuttamisesta
• Työ- ja elinkeinoministeriölle – lausunto 
hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi 
eräiden kaivospykälien muuttamisesta
• Valtiovarainministeriölle – lausunto luon-
noksesta hallituksen esitykseksi valtion vir-
kamieslain muuttamisesta
• Lapsiasiainvaltuutetulle – lausunto arvi-
osta lasten oikeuksien ennakollisen ja jälki-
käteisen oikeusturvan toteutumisen tilasta
• Ympäristöministeriölle – lausunto halli-
tuksen esityksestä laiksi ympäristövaiku-
tusten arviointimenettelystä ja laeiksi eräi-
den siihen liittyvien lakien muuttamisesta  
• Oikeusministeriölle – lausunto työttö-
myysturvan omavastuuta koskevassa asi-
assa
• Oikeusministeriölle – lausunto työryh-
män mietinnöstä turvapaikkavalitusten 
käsittely – ”ulkomaalaislaissa Helsingin 
hallinto-oikeuteen keskitettyjen valitus-
asioiden hajauttaminen muihin hallinto-
oikeuksiin”
• Ympäristöministeriölle – lausunto yhden 
luukun periaatteen toteuttaminen ympäris-
töasioissa -raportista 
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Valtio-oikeus ja 
yleishallinto 12 %

Itsehallinto; 8 %

Ulkomaalaisasiat 10 %

Rakentaminen 8 %;

Ympäristö; 2 %; 

Sosiaali- ja 
terveydenhuolto; 41 %

Taloudellinen 
toiminta,liikenne- ja 
viestintäasiat; 11 %

Verot; 8 %

SAAPUNeeT, RATKAiSTUT JA SiiRTYNeeT VUODeLLe 2016 LiiTe 1

Valtio-oikeus ja 
yleishallinto; 11 %

Itsehallinto; 17 %

Ulkomaalaisasiat; 8 %

Rakentaminen 8 %

Ympäristö; 2 %; 

Sosiaali- ja 
terveydenhuolto; 

33 %

Taloudellinen 
toiminta,liikenne- ja 
viestintäasiat; 12 %

Verot; 9 %

Valtio-oikeus ja 
yleishallinto; 13 %

Itsehallinto; 11 %

Ulkomaalaisasiat; 14 %

Rakentaminen; 12 %Ympäristö; 3 %

Sosiaali- ja 
terveydenhuolto; 26 %

Taloudellinen 
toiminta, liikenne- ja 

viestintäasiat; 9 %

Verot; 12 %

SAAPUNeeT 2016

RATKAiSTUT 2016

VUODeLLe 2017 SiiRTYNeeT  
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POHJOiS-SUOmeN HALLiNTO-OiKeUDeN PääTöKSiä KOSKeVAT  
    KORKeimmAN HALLiNTO-OiKeUDeN RATKAiSUT VUONNA 2016 LiiTe 3

KeSKimääRäiNeN KäSiTTeLYAiKA 2016  LiiTe 2

LIITE 2

KESKIMÄÄRÄINEN KÄSITTELYAIKA 2016
kk

Valtio-oikeus ja yleishallinto 10,8
Itsehallinto 18,2
Ulkomaalaisasiat 13,5
Rakentaminen 13,7
Ympäristö 10,7
Sosiaali- terveydenhuolto 6,7
Taloudellinen toiminta,liikenne- ja viestintäasiat 9,8
Verot 14,1
Muut 0,6
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kpl %
Päätöstä ei muuteta 112 30,4
Päätöksen lopputulosta ei muuteta 60 16,3
Päätöstä muutetaan 29 7,9
Valituslupahakemus hylätään 125 34
Asia palautetaan 3 0,8
Muut KHO:n ratkaisut 39 10,6

Yhteensä 368 100

30,40,8
10,6

30,4

16,3

7,9

34

0,8
10,6

kpl %
Päätöstä ei muuteta 112 30,4
Päätöksen lopputulosta ei muuteta 60 16,3
Päätöstä muutetaan 29 7,9
Valituslupahakemus hylätään 125 34
Asia palautetaan 3 0,8
Muut KHO:n ratkaisut 39 10,6

Yhteensä 368 100

30,40,8
10,6

30,4

16,3

7,9

34

0,8
10,6



14

POHJOiS-SUOmeN HALLiNTO-OiKeUDeN HeNKiLöKUNTA 31.12.2016 LiiTe 4

YLITUOMARI Pyhäjärvi Pirjo

JÄSENET
Hallinto-
oikeustuomarit

Oksala Aino, 
jaoston puheenjohtaja

Vilenius Tuula, 
jaoston puheenjohtaja 

Velakoski-Kovalainen Merja, 
jaoston puheenjohtaja

Arjas Riitta (ma.)

Hagman Kaisa (ma.)

Keskitalo Anne-Mari

Kostilainen Jari 

Kovala Aila 

Marski Anna-Kaisa

Marttila Petri (ma.)

Määttä Harry 

Niemi Anne

Pekkala Antti (virkavapaalla)

Piippo Pertti (virkavapaalla)

Pulkkinen Renne (ma.)

Raunio Martti 

Taskila Jani (ma.)

Toppari Antti (ma.)

Tuisku Marja-Riitta 

ESITTELIJÄT
Hallinto-
oikeussihteerit

Granat Anu

Haapa-aho Jussi (ma.)

Haho Markus (ma.)

Hakulinen Johanna 
(virkavapaalla)

Huikuri Sohvi (ma.)

Juntunen Laura 

Lääkkölä Ville 
(virkavapaalla )

Manninen Minna 

Matero Tuija  
(ma., virkavapaalla)

Matinolli Henri 

Pulkkinen Sanna 
(ma., virkavapaalla)

Saxholm Meri-Kristiina (ma.)

Tampio Heidi (ma.)

Tero Maiju (ma.)

Tuomola Hilppa (ma.)

Valkonen Tanja (ma.)

Notaarit

Käräjänotaari

Haukipuro Raija

Westerholm Harri 
hallintopäällikkö

Huikuri Sohvi (1.1.-30.6.2016)

Kontturi Anni (1.7.-.31.12.2016)
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MUU HENKILÖKUNTA

Asiantuntijajäsenet Varajäsenet

Lastensuojeluasiat

Salo Marja, kehittämis- ja laatuasiantuntija, yhteiskun-
tatieteiden maisteri

Ebeling Hanna, professori, lääketieteen tohtori

Oranen Mikko, kehittämispäällikkö, kehitys- ja kasva-
tuspsykologian erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti

Tervo Jaana, erityisasiantuntija, yhteiskuntatieteiden 
maisteri, oikeustieteen maisteri

Raassina Marita, yhteiskuntatieteiden maisteri 

Huusko Hilkka, terveydenhuollon maisteri

KANSLiA 

Lainkäyttösihteerit

Harjoittelijat

Autio Tiina 

Heikkilä Asko 

Hietala Teija 

Jaara Aune 

Holma Päivi
korkeakouluharjoittelija 
(1.6. - 31.8.2016) 

Kananen Johanna

Kosamo Tiina 

Leppälä Päivi 

Malo Anna 

Hokkinen Kaisa 
korkeakouluharjoittelija 
(1.6. - 31.8.2016) 

Pasma Onerva 

Tiainen Anne

Lapinoja Sini 
oikeustradenomiharjoittelija 
(1.9.– 31.12.2016)
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Asiantuntijajäsenet Varajäsenet

Mielenterveysasiat

Veijola Juha, psykiatrian erikoislääkäri, professori, 
lääketieteen tohtori                    

Mäki Pirjo, kliininen opettaja, lääketieteen tohtori, 
psykiatrian ja nuorisopsykiatrian dosentti

Räisänen Tuija, psykiatrian erikoislääkäri, 
lääketieteen lisensiaatti      

Päihdehuoltoasiat

Sipola Mari, päihdetyönjohtaja, yhteiskuntatieteiden 
maisteri

Huusko Hilkka, terveydenhuollon maisteri

Tartuntatautiasiat

Tapiainen Terhi, infektiolääkäri, lääketieteen tohtori Kauma Heikki, osastonylilääkäri, lääketieteen tohtori

Adoptioasiat

Tuovinen-Kakko Tarja, lehtori, yhteiskuntatieteiden 
maisteri

Hartikainen Paula, rehtori, kasvatustieteen maisteri

Kehitysvammaisten erityishuoltoasiat

Törmänen Kirsi, lehtori, kasvatustieteen maisteri Huusko Hilkka, terveydenhuollon maisteri



§
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Isokatu 4, 90101 Oulu, Puhelin 029 564 2800, Telefax 029 564 2841
Sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi, Internet: www.oikeus.fi/hao/pohjois-suomi


