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SAATTEEKSI 

Vuonna 2015 Turun hallinto-oikeuteen saapui1 964 asiaa. Hallinto-
oikeus ratkaisi 1 940 asiaa. Vuoden lopussa vireillä olleiden asioi-
den  määrä  oli  941 asiaa.  Luku vastaa  hallinto-oikeuden vajaan 
puolen vuoden työmäärää.

Asioiden  keskimääräinen  käsittelyaika  oli  6,1  kuukautta.  Keski-
määräinen käsittelyaika vaihteli asiaryhmästä riippuen 4,6 kuukau-
desta 9,2 kuukauteen. Huostaanotto- ja ulkomaalaisasioissa keski-
määräistä  käsittelyaikaa  pystyttiin  lyhentämään.  Huostaanotto-
asioiden  keskimääräinen  käsittelyaika  oli  4,5  kuukautta  ja  ulko-
maalaisasioiden 5,9  kuukautta. 

Sosiaaliasiat ovat vakiintuneet suurimmaksi asiaryhmäksi (36 %). 
Seuraavaksi  suurimmat ryhmät  ovat  valtio-oikeus ja  yleishallinto 
(13%) sekä rakentamisasiat (13 %). 

Yli  vuoden vireillä olleita asioita oli  vuoden lopussa 32. Suullisia 
käsittelyjä järjestettiin 47 asiassa. Nämä olivat pääasiassa lasten-
suojeluasioita. Lisäksi kahdessa maa-ainesasiassa ja yhdessä ra-
kennuslupa-asiassa järjestettiin katselmus.

Turun hallinto-oikeus muutti vuoden 2014 helmikuussa oikeustalon 
remontin ajaksi väistötiloihin Yliopistonkadulle. Muuttoa takaisin oi-
keustalolle helmikuun alussa 2016 alettiin suunnitella jo syksyllä 
2015.  Muuttoon  valmistauduttiin  useissa  muuttopalavereissa  ja 
työryhmissä. 
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FÖRORD

Vid  Åbo  förvaltningsdomstol  anhängiggjordes  under  året  2015 
sammanlagt  1  964  ärenden.  Förvaltningsdomstolen  avgjorde  1 
940 ärenden. Vid slutet av året var 941 ärenden anhängiga. Anta-
let motsvarar ett knappt halvårs arbetsmängd.

Ärendenas genomsnittliga handläggningstid var 6,1 månader. De 
genomsnittliga  handläggningstiderna  varierade  ärendegrupperna 
emellan  från  4,6  månader  till  9,2  månader.  De  genomsnittliga 
handläggningstiderna för omhändertagande av barn och utlänning-
särenden  kunde  förkortas.  Handläggningstiden  för  omhänderta-
gande var i genomsnitt 4,5 månader och för utlänningsärenden i 
genomsnitt 5,9 månader.

Socialärendena har etablerat sig som den största ärendegruppen 
(36 %). De följande största ärendegrupperna utgörs av statsrätt 
och allmän förvaltning (13%)  och av byggärenden (13%). 

Vid årsskiftet fanns 32 sådana ärenden kvar som varit anhängiga i  
över ett år. Domstolen höll muntlig förhandling i 47 ärenden, hu-
vudsakligen i barnskyddsärenden. Dessutom förrättades syn i två 
marktäktsärenden och i ett bygglovsärende.

I februari 2014 flyttade Åbo förvaltningsdomstol till  temporära ut-
rymmen på Universitetsgatan på grund av rättscentrets  renove-
ring. Flytten tillbaka till rättscentret började förberedas redan hös-
ten 2015. Förberedelserna pågick i arbetsgrupper och möten. 
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Ylituomari Ritva Isomoisio

VAIN MUUTOS ON PYSYVÄÄ - VAI ONKO SEKÄÄN?

Turun hallinto-oikeutta yli 13 vuotta an-
siokkaasti  luotsannut  ylituomari  Hannu 
Renvall jäi eläkkeelle 1.10.2015, ja alle-
kirjoittanut hyppäsi ruoriin. Kyseessä ei 
ollut  hyppy  tuntemattomaan,  olenhan 
pitkään työskennellyt Turun hallinto-oikeudessa ja sitä edeltänees-
sä Turun ja Porin lääninoikeudessa. Kyseessä oli kuitenkin hyppy 
liikkuvaan laivaan, milteipä konkreettisesti,  sillä muuttoa väistöti-
loista takaisin oikeustalolle valmisteltiin täyttä vauhtia. Töitä teetti-
vät myös eläköitymisiä seuranneet rekrytoinnit, uhannut postilakko 
ja useat vuodenvaihteessa voimaan tulleet lainmuutokset. Turva-
paikanhakijoiden tulvan seurauksena nousi kiireellisenä esiin kysy-
mys turvapaikka-asioiden hajauttamisesta Helsingin hallinto-oikeu-
desta myös muihin hallinto-oikeuksiin.

Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja ilmiöt näkyvät yleensäkin 
voimakkaasti  juuri  hallinto-oikeuksissa,  joihin  valitetaan  valtion, 
kuntien ja kirkon viranomaisten päätöksistä. Erilaisia asianimikkei-
tä on lähes 300. Tämän päivän hallintolainkäyttö tarjoaakin erittäin 
monipuolisen uran tuomioistuinlaitoksen palveluksessa. Henkilös-
töä  hallitusti  kierrättämällä  pystytään  toisaalta  varmistamaan oi-
keusturvan  edellyttämä  vahva  erityisosaaminen  ja  toisaalta  luo-
maan edellytykset  osaamisen  laajentamiseen.  Monet  hallinto-oi-
keudessa  käsiteltävät  asiaryhmät,  kuten  esimerkiksi  verotus, 
maankäyttö- ja rakennusasiat ja sosiaaliasiat edellyttävät jo sinän-
sä laajaa asiantuntemusta ja jatkuvaa oppimista. Elävä elämä tun-
tuu lisäksi pystyvän kehittämään aina uudenlaisia ja yllättäviä tilan-
teita, joihin nopeassakin tahdissa muuttuvaa lainsäädäntöä on so-
vellettava.

Turvapaikka-asiat on aikoinaan keskitetty Helsingin hallinto-oikeu-
teen. Turvapaikanhakijoiden määrän kymmenkertaistuminen vuon-
na 2015 on kuitenkin johtanut tarpeeseen hajauttaa turvapaikka-
asioita  myös  muille  hallinto-oikeuksille.  Turun  hallinto-oikeudella 
on  hyvät  edellytykset  ottaa  ratkaistavakseen turvapaikka-asioita. 
Työtilanteemme on hyvä, ja osaavaa henkilöstöä on jo olemassa 
ja  saatavissa  lisää.  Turun  vahvuus  on  kahden  oikeustieteellistä 
opetusta antavan yliopiston ja kolmen tuomioistuimen muodosta-
ma oikeuskeskittymä, jonka vahvistamisesta kannattaa pitää huol-
ta.
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Överdomaren Ritva Isomoisio

DET ENDA SOM ÄR BESTÅENDE ÄR FÖRÄNDRING - ELLER?

Hannu Renvall, som lett Åbo förvaltningsdomstol på ett berömvärt 
sätt i över 13 år, gick i pension 1.10.2015 och jag hoppade i rodret.  
Det handlade inte om ett hopp i det okända eftersom jag ju länge 
jobbat på Åbo förvaltningsdomstol och på förvaltningsdomstolens 
föregångare, länsrätten i  Åbo och Björneborg. Dock kändes det 
som att hoppa ombord på ett rörligt skepp, även konkret, eftersom 
flytten till rättscentret från de temporära utrymmena var i full gång. 
Rekryteringarna efter dem som gått i pension, den hotande post-
strejken samt ett flertal lagändringar som trätt i kraft vid årsskiftet 
orsakade också arbete. Till följd av vågen av asylsökanden upp-
stod fort även frågan om decentraliseringen av asylärendena från 
Helsingfors förvaltningsdomstol till alla förvaltningsdomstolar. 

På en mera allmän nivå kan det konstateras att samhälleliga för-
ändringar och företeelser syns mycket klart just i förvaltningsdoms-
tolarna, till vilka beslut fattade av statliga, kommunala samt kyrkli-
ga myndigheter överklagas. Det finns nästan 300 olika ärendebe-
nämningar. Förvaltningsprocessen idag erbjuder därför på en syn-
nerligen mångsidig karriär inom domstolsverket. Genom väl plane-
rad personalcirkulation kan man å ena sidan säkra sådan special-
kunnande som rättsskerheten förutsätter och å andra sidan skapa 
förutsättningar att  öka kunnandet.  Många av ärendena i  förvalt-
ningsdomstolen såsom beskattnings-, markanvändning- och bygg- 
samt socialärenden kräver redan i sig omfattande sakkunskap och 
kontinuerligt lärande. Därutöver verkar livet kunna erbjuda på stän-
digt nya och överraskande situationer på vilka lagarna, som även 
de ändrar i snabb takt, bör kunna tillämpas. 

Asylärendena centraliserades i tiderna till Helsingfors förvaltnings-
domstol.   Den  drastiska  ökningen  i  asylsökandenas  mängd  år 
2015 har dock lett till ett behov att decentralisera dessa ärenden. 
Åbo förvaltningsdomstol har goda förutsättningar att börja hand-
lägga asylärenden. Vår arbetssitution är bra, och vi har kunnig ar-
betskraft samt bra tillgång till det. Vi har i Åbo två universitet som 
undervisar juridik och tre domstolar. Denna koncentration av juri-
diskt kunnande är en styrka som bör värnas om. 
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Lainkäyttötoiminta

Tuomiopiiri ja tehtävä

Turun  hallinto-oikeus  on  yleinen  alueellinen  hallintotuomioistuin, 
jonka  tuomiopiiri  muodostuu  Varsinais-Suomen  ja  Satakunnan 
maakuntien  alueesta.  Maakuntiin  kuului  kertomusvuoden  lopulla 
46 kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä oli  noin 700 000. 
Kunnista kolme on kaksikielisiä ja kahden kunnan väestön enem-
mistön kieli on ruotsi. 

• 46 kuntaa

• noin 700 000 asukasta

• 13 % maan väestöstä

• 28 000 ruotsinkielistä

Itä-Suomen haoHämeenlinnan hao

Pohjois-Suomen hao

Helsingin hao

Turun hao

Vaasan hao

Ahvenanmaan 
hallintotuomioistuin
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Hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa valitus-,  alis-
tus- ja hakemusasioissa, joissa on kysymys julkisoikeudellista val-
lankäyttöä  koskevasta  erimielisyydestä.  Hallinto-oikeudelta  hae-
taan muutosta kuntien sekä evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen 
kirkon viranomaisten päätöksiin.  Myös  ministeriöiden ja  kaikkien 
niitä alempien valtion viranomaisten päätöksistä valitetaan alueel-
lisiin hallinto-oikeuksiin, ellei erityislaissa ole toisin säädetty.

Hallinto-oikeuden  päätöksistä  valitetaan  korkeimpaan  hallinto-oi-
keuteen.  Eräiden  asiaryhmien  osalta  on  laissa  säädetty  valitus-
kielto, joten hallinto-oikeus on niissä ylin muutoksenhakuaste. Mo-
nissa  asioissa,  kuten  veroasioissa  ja  ulkomaalaisasioissa  sekä 
useissa sosiaaliasioissa ja maankäyttö- ja rakennusasioissa jatko-
valitusoikeutta on rajoitettu siten, että valitus korkeimpaan hallinto-
oikeuteen edellyttää valituslupaa.

Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa

Oikeudenkäyntiin  hallinto-oikeudessa sovelletaan hallintolainkäyt-
tölakia. Oikeudenkäynti on pääsääntöisesti kirjallista. 

Kun valitus saapuu hallinto-oikeuteen, siitä hankitaan päätöksen 
tehneen viranomaisen lausunto. Jos asiassa on valittajan/hakijan 
lisäksi muita asianosaisia, näille varataan tilaisuus antaa selitys. 
Valittajalle  varataan  tilaisuus  vastata  lausuntoon  ja  selitykseen. 
Asian selvittämiseksi hallinto-oikeus tarvittaessa hankkii myös mui-
den viranomaisten tai asiantuntijoiden lausuntoja sekä muuta lisä-
selvitystä  siinä laajuudessa kuin käsittelyn  tasapuolisuus,  oikeu-
denmukaisuus ja asian laatu vaativat.  Ennen asian ratkaisemista 
valittaja  saa  aina  tiedon  kaikesta  hankitusta  selvityksestä  sekä 
mahdollisuuden kommentoida sitä.

Lainkäyttöasiat  ratkaistaan  istunnossa,  joka  on  pääsääntöisesti 
päätösvaltainen kolmijäsenisenä.  Asiaryhmissä,  joissa puututaan 
yksilön henkilökohtaiseen vapauteen, esimerkiksi lasten huostaan-
ottoa tai henkilön tahdonvastaista mielenterveydenhoitoa  koske-
vissa asioissa, päätöksentekoon osallistuu yhden lainoppineen jä-
senen sijasta tämän alan asiantuntijajäsen. 

Hallinto-oikeus voi ratkaista eräät asiat kahden tuomarin kokoon-
panossa, mikäli he ovat ratkaisusta yksimieliset eikä asian laatu 
edellytä  laajempaa  kokoonpanoa.  Eräät  asiat  voidaan  ratkaista 
myös  yhden  jäsenen  kokoonpanossa.  Hallinto-oikeuslaissa  on 
erikseen  lueteltu  asiaryhmät,  joissa  suppeampaa  kokoonpanoa 
voidaan käyttää. 

Asiat ratkaistaan aina esittelystä. Esittelijänä toimii joko ratkaisuko-
koonpanoon kuuluva hallinto-oikeustuomari tai erillinen esittelijä eli 
hallinto-oikeussihteeri, käräjänotaari tai notaari.

Vuonna 2015 hallinto-oikeus ratkaisi 54 % asioista kolmen, 35 % 
kahden ja 11 % yhden jäsenen kokoonpanossa.
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Hallinto-oikeusprosessi  on  asianosaiselle  edelleen  kustannuksil-
taan halpa, vaikka oikeudenkäyntimaksu on vuoden 2016 alussa 
noussut 97 eurosta 250 euroon ja se peritään aiempaa useammis-
sa asiaryhmissä. Prosessi on niin yksinkertainen, että asiointi on 
useimmiten mahdollista ilman asianajajaa. Oikeudenkäyntimaksua 
ei peritä, jos muutoksenhakijan vaatimus on hyväksytty.

Suullinen käsittely ja katselmus

Asian selvittämiseksi tai asianosaisen sitä pyytäessä voidaan jär-
jestää suullinen käsittely tai katselmus.

Vuonna 2015 Turun hallinto-oikeudessa järjestettiin suullinen kä-
sittely 47 asiassa, joista suurin osa koski lastensuojelua. Katsel-
mus  toimitettiin  kahdessa  maa-ainesten  ottamista  koskeneessa 
asiassa ja yhdessä rakennuslupa-asiassa.

Katselmus soranottoa koskeneessa asiassa Oripäässä 

Asiamäärien kehitys
Kertomusvuonna tuli vireille 1 964 asiaa, joista 42 oli ruotsinkieli-
siä. 

Hallinto-oikeus ratkaisi vuoden aikana 1 940 asiaa. Vuoden lopus-
sa asioita oli vireillä 941, mikä vastaa noin puolen vuoden työmää-
rää.. 
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Käsittelyaika
Vuonna  2015 kaikkien  asioiden  keskimääräinen käsittelyaika  oli 
noin 6 kuukautta. Kaikkien pääasiaryhmien käsittelyaika oli alle 10 
kuukautta. Asemakaava-asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 
7,2  kuukautta.  Käsittelyaika  laski  huostaanottoasioissa  4,5  kuu-
kauteen ja ulkomaalaisasioissa 5,9 kuukauteen. 

Itsehallinto
Självstyrelse
4 %

Muut asiat
Övriga ärenden
1 %

Rakentaminen
Byggande
13%

Sosiaali- ja 
terveydenhuolto
Social- och 
hälsovård
36 %

Taloudellinen 
toiminta
Ekonomisk 
verksamhet
11 %

Ulkomaalaisasiat
Utlänningsärenden  
9 %

Valtio-oikeus ja 
yleishallinto
Statsrätt och allmän 
förvaltning
13 %

Verot
Skatter
10%

Ympäristö
Miljö
3%

Vuonna 2015 saapuneet pääasiaryhmittäin
År 2015 inkomna ärenden enligt kategori

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

     Valtio-oikeus ja yleishallinto
Statsrätt och allmän förvaltning

  Itsehallinto
Självstyrelse

    Ulkomaalaisasiat
Utlänningsärenden

Rakentaminen
          Byggande

Ympäristö
          Miljö

   Sosiaali-ja terveydenhuolto
             Social- och hälsovård

 Taloudellinen toiminta
Ekonomisk verksamhet

  Verot
Skatter

        Muut asiat
Övriga ärenden

          KAIKKI ASIAT YHTEENSÄ
ALLA ÄRENDEN SAMMANLAGT

Keskimääräinen käsittelyaika pääasiaryhmittäin vuonna 2015
Genomsnittlig handläggningstid enligt ärendeskategori år  2015

KUUKAUSIA/MÅNADER
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Päätösten lopputulos

Hallinto-oikeuden käsittelemistä asioista noin 90 prosenttia on vali-
tusasioita ja noin 10 prosenttia hakemusasioita, joissa ei ole kyse 
muutoksenhausta viranomaisen päätökseen. Vuonna 2015 hallin-
to-oikeus  muutti  viranomaisen  päätöstä  noin  17  %:ssa  valitus-
asioista.

Päätösten pysyvyys
Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuoden 2015 aikana 394 Turun hal-
linto-oikeuden päätöksistä tehtyä muutoksenhakua. Hallinto-oikeu-
den päätöstä muutettiin tai se palautettiin 47 tapauksessa.

Vuonna 2015 annetuista Turun hallinto-oikeuden päätöksistä teh-
tiin korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksia  434.  Määrä vastaa 
noin 22 %:a ratkaisuista. Jatkovalitusten määrä vaihtelee vuosit-

Ei muutosta
Ej ändring
54%

Muutettu
Ändring
19%

Palautettu/siirretty
Återförvisat
/överfört 3%

Hakemus 
hyväksytty
Ansökan 
godkänt
11%

Hakemus hylätty/
Ansökan avslagen
1%

Ei tutkittu
Ej prövat
12%

Hallinto-oikeuden ratkaisut vuonna 2015 lopputuloksen mukaan 
Förvaltningsdomstolens avgöranden år 2015 enligt slutresultat

Ei muutosta
Ej ändring av 
beslutet 29%

Päätöksen 
lopputulosta ei 
muuteta
Ej ändring av 
beslutets slutresultat
16%

Valituslupahakemus 
hylätään
Ansökan om 
besvärstillstånd 
avslagen 35%

Päätöstä muutetaan
Ändring av beslutet
10 %

Asia palautetaan
Återförvisat 2% 

Muut KHO:n ratkaisut
HFD:s övriga 
avgöranden 8%

KHO:n vuonna 2015 ratkaisemat asiat lopputuloksen mukaan
HFD:s avgöranden år 2015 enligt slutresultat

11



12

tain 400 – 500 välillä. Näistä korkein hallinto-oikeus muuttaa hallin-
to-oikeuden päätöstä 30 – 50 asiassa vuosittain. 

Lainkäytöstä tiedottaminen

Kertomusvuonna Turun hallinto-oikeus laati  13  lehdistötiedotetta 
ratkaisuista, jotka arvioitiin yhteiskunnallisesti merkittäviksi tai kiin-
nostaviksi  tai  jotka koskivat  suurta ihmisjoukkoa. Tiedotteista 11 
koski kaavoitusta, joista viisi tuulivoimaloiden rakentamista. Lisäksi 
tiedotettiin  suden  kaatoluvista  ja  eduskuntavaalivalituksista.  Tie-
dotteet päätöksineen löytyvät hallinto-oikeuden kotisivuilta.

Hallinto-oikeus laati 26 ratkaisuselostetta hallinto-oikeuksien valta-
kunnalliseen Finlex-oikeustapausrekisteriin, jonka tarkoitus on an-
taa kansalaisille ja hallintoviranomaisille tietoa oikeuskäytännöstä 
hallintolainkäytössä. Ratkaisuselosteista 10 koski verotusta ja viisi 
maankäyttöä  ja  rakentamista.  Ratkaisuseloste  laadittiin  myös 
muun muassa taksilupaa, vastaanottorahaa ja sananvapautta kos-
keneissa asioissa. Tiedottamista hallinto-oikeuden toiminnasta ja 
annetuista ratkaisuista pyritään edelleen lisäämään. Tietopyynnöt 
hallinto-oikeuden päätöksistä ovat myös merkittävästi lisääntyneet. 

Toiminnan kehittäminen

Hallinto-oikeuden henkilökunnan osaamisen ja ammattitaidon ke-
hittämistä jatkettiin. Lainkäyttöhenkilöstö sai koulutusta eri alojen 
substanssilainsäädännössä. Hallintotoimistosta osallistuttiin muun 
muassa kansliahenkilökunnan neuvottelupäiville. Koulutuksia seu-
rataan pääsääntöisesti videoneuvotteluna. 
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I maj  åkte de från Åbo för-
valtningsdomstol som deltog 
i  svenska  språkkursen  på 
studieresa till Åland. Kursen 
hölls som tidigare av Ambro-
sius Wollstén. Det var en in-
tensivkurs, under vilken man 
inte fick prata finska. På fär-
jan  studerade  vi  och  på 
Åland  fick  vi  bekanta  oss 
med  Ålands  tingsrätt  och 
förvaltningsdomstol.  Som 
värdar  fungerade  lagman 
Kristina  Fagerlund  och  för-
valtningsdomare Emil Waris. 
De berättade om respektive 
domstolar  och  om  skillna-
derna mellan Ålands lagstift-
ning  och  rikets  lagstiftning. 
Nästa dag åkte vi på en guidad tur till Kastelholms  slott  – natur-
ligtvis med en svenskspråkig guide. Kursen var så effektiv att det 
på hemresan kändes nästan naturligt att bara tala svenska.

Hallintotuomioistuimissa on vuonna 2014 käynnistynyt hanke säh-
köisestä asiakirjahallinnasta (HAIPA). Pilottina laajemmalle hank-
keelle  toimii  ns.  HAKA-pilotti,  joka  käynnistyi  1.10.2015 hallinto-
oikeuksien  ja  Verohallinnon välillä.  Pilottihanke koskee  veroasii-
oiden ennakkoratkaisuvalituksia, jotka on myös Turun hallinto-oi-
keudessa lokakuusta 2015 alkaen käsitelty sähköisellä asiakirja-
aineistolla.

Organisaatio ja henkilöstö 

Organisaatiossa työskenteli 46 henkilöä. 

Hallinto-oikeudessa oli ylituomarin lisäksi 18 hallinto-oikeustuoma-
ria, 12 hallinto-oikeussihteeriä ja 4 notaaria sekä tuomioistuinhar-
joittelua suorittava käräjänotaari. Hallinnosta ja lainkäyttöä avusta-
vista tehtävistä huolehtivat hallintosihteeri, informaatikko, kirjaaja, 
kirjaamosihteeri ja 6 lainkäyttösihteeriä.
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Turun hallinto-oikeus toimii kolmeen, eri asiaryhmiin erikoistunee-
seen jaostoon jakautuneena. Kunkin jaoston toimintaa johtaa pu-
heenjohtaja.  Jaostojen toiminnan tukena on hallintotoimisto,  jota 
johtaa hallintopäällikkö. Hallinto-oikeuden toimintaa johtaa ylituo-
mari, jonka apuna toimii yksiköiden päälliköistä ja hallintopäällikös-
tä koostuva johtoryhmä. 

Henkilökunnan virkistys ja työhyvinvointi

Turun  hallinto-oikeuden  henkilöstölle  järjestettävistä  virkistystilai-
suuksista vastaa Hohto eli hallinto-oikeuden huvitoimikunta. Ystä-
vänpäivänä Hohto järjesti  perinteisen brunssin.  Kesäkuun virkis-
tyspäivänä risteilimme saaristossa ja rantauduimme Rosalan vii-
kinkikeskukseen sekä Örön vasta yleisölle avatulle linnakesaarel-
le. 

Öron saaren erikoisuus: lännenkylmänkukka
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Loppuvuodesta Hohto liikutti  hallinto-oikeuden henkilöstöä suun-
nistuksen, kuntonyrkkeilyn ja mindfulnessin merkeissä. Pikkujoulut 
vietimme Logomossa maailman hauskimman miehen Ismo Leiko-
lan seurassa. Hallinto-oikeus tukee henkilöstön hyvinvointia myös 
kulttuuri- ja liikuntaseteleillä.

Ylituomari Hannu Renvallin, hallinto-oikeustuomari Paula Oleniuksen ja hallinto-
oikeustuomari Liisa Erikssonin eläkkeellelähtöjuhlat Pursiseuralla.

Lausunnot, kuulemiset ja työryhmien jäsenyydet

Hallinto-oikeus antoi kertomusvuonna seuraavat lausunnot:
● Oikeusministeriön lausuntopyyntö:

Korkeimpien oikeuksien organisatorista yhdistämistä selvit-
täneen työryhmän mietintö

● Oikeusministeriön lausuntopyyntö:
Tuomioistuimien keskushallinnon uudistamista koskeva sel-
vitysmiesten muistio

● Oikeusministeriön lausuntopyyntö:
Tuomioistuinmaksutyöryhmän mietintö

● Oikeusministeriön lausuntopyyntö:
Uusi tuomioistuinlaki ja tuomareiden koulutuksen kehittämi-
nen

● Ympäristöministeriön lausuntopyyntö:
Luonnos hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennus-
lain muuttamisesta

● Ympäristöministeriön lausuntopyyntö:
Maakuntakaavojen vahvistusmenettelyn vaihtoehtoja kos-
keva selitys

● Lapsiasiavaltuutetun kysely:

15
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Lastensuojeluasiat hallintotuomioistuimissa
● Hakemusasioita koskevien verovalitusten sähköinen asia-

kirjaliikenne VeroH:n ja hallintotuomioistuinten välillä -työ-
ryhmän lausuntopyyntö:
Hakemusasioita koskevien verovalitusten sähköinen asia-
kirjaliikenne Verohallinnon ja hallintotuomioistuinten välillä 
-selvitysraportti (luonnos)

Ylituomari Hannu Renvall oli tuomarinvalintalautakunnan jäsenenä 
14.5.2015 saakka.

Hallinto-oikeuden edustajia oli työryhmien jäseninä seuraavasti:
● Tuomioistuinlain jatkotyön johtoryhmä

ylituomari Hannu Renvall
● Hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön uudistusta val-

misteleva verkosto ylituomari Ritva Isomoisio
● Hallintotuomioistuimien koulutustyöryhmä

hallintopäällikkö Susanna Päivänsäde
● Hallinto- ja erityistuomioistuinten asianhallintajärjestelmien 

ja raportoinnin kehittämistyöryhmä
hallintopäällikkö Susanna Päivänsäde

● Päätösasioiden sähköinen siirto -työryhmä
ma.hallinto-oikeustuomari Seija Kaijanen

● Asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin esi-
selvitysvaiheen hankkeen projektiryhmä (HAIPA)
ma. hallinto-oikeustuomari Seija Kaijanen

● Asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin esi-
selvitysvaiheen hankkeen ohjausryhmä
hallinto-oikeustuomari Pirjo Marela (HAIPA)

● Hakemusasioita koskevien verovalitusprosessien sähköinen 
asiakirjaliikenne Verohallinnon ja hallintotuomioistuinten vä-
lillä (Haka -pilotti) -työryhmä
hallintopäällikkö Susanna Päivänsäde

● Kiekun muutosjohtamisen projektiryhmä
hallintopäällikkö Susanna Päivänsäde

● Tuomioistuinten pysyvä arkistotyöryhmä
ma hallinto-oikeustuomari Seija Kaijanen

● OM:n hallinnonalan pysyvä tietopalvelutyöryhmä
informaatikko Merja Tuovinen

Turun hallinto-oikeus on pilottituomioistuimena Cepej:ssä (The Eu-
ropean Commission for the Efficiency of Justice). Hallinto-oikeu-
den edustajana toimii ma. hallinto-oikeustuomari Seija Kaijanen. 

Turun hallinto-oikeudessa vieraili EU-valtioiden  nuorten tuomarei-
den ja syyttäjien vaihto-ohjelman (AIAKOS) kaksi osallistujaa. 

Useita  hallinto-oikeuden  edustajia  on  osallistunut  oikeusministe-
riön hallinto-oikeuksille järjestämän koulutuksen ja kurssien suun-
nitteluun ja toteutukseen. 
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Vuodelle 2015 asetetut tulostavoitteet ja tulokset tiivistetysti
För år 2015 uppställda mål samt resultat i korthet

Toimintamenomääräraha
Verksamhetsutgifter

Myönnetty 
Beviljade

Käytetty
Använda

3 974 000 € 3 858 903 €

Tavoite /Mål Tulos / Resultat

Ratkaistut asiat
Avgjorda ärenden 2 050 kpl /st 1 940 kpl /st

Suulliset käsittelyt ja katselmukset
Muntliga förhandlingar och syneförrättningar 85 kpl /st 50 kpl /st

Taloudellisuus / ratkaistu asia
Lönsamhet / avgjort ärende 1 939 € 1 989 €

Tuottavuus / henkilötyövuosi
Produktivitet / årsverke 44,9 asiaa /ärenden 42,5 asiaa /ärenden

Keskimääräinen käsittelyaika
Ärendenas genomsnittliga behandlingstid 6,0 kk /månader 6,1 kk /månader

Siirtyvät asiat / yli vuoden vireillä ollutta
Överförda mål / anhängiga i över ett år  942 / 25 kpl /st 941 / 32 kpl /st
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TURUN HALLINTO-OIKEUDEN HENKILÖKUNTA 31.12.2015

Ylituomari
Isomoisio Ritva

Hallinto-oikeustuomarit
Aaltonen Sirpa
Almenoksa Tom 
Falck Hannamaija, 1. jaoston pj.
Hartzell Kari 
Kaarila Eija-Riitta
Kaijanen Seija (ma.)
Laato Sirkku (ma.)
Leikkonen Matti 
Marela Pirjo, 3. jaoston pj.
Nurmio Tuire
Partanen Ulla 
Peltoniemi Marja (ma.)
Raahensalo Hannu 
Saari Tiina  
Sarell Hannele, 2. jaoston pj.
Storträsk Veronica (ma.)
Särkilä Kirsi
Toivanen Heikki

Notaarit
Alén Raija
Bouthouri Sisko
Saarinen Auli
Vihersaari Marika 

Käräjänotaari
Orrenmaa Heidi

Hallintosihteeri
Sihvo Elina

Informaatikko
Tuovinen Merja

Hallinto-oikeussihteerit
Forsten Tiina (ma.)
Hellman Kristian
Hänninen Anna-Riikka (vv.)
Jukarainen Antti (vv.)
Koskinen Ann-Mari (ma.)
Leinonen Ilona (ma.
Niemi Kati
Pieniniemi Salla (ma.)
Päivänsäde Susanna, hallintopäällikkö
Rantanen Anna (ma.)
Saarinen Timo 
Sorsimo Katja 
Vuori Juho (virkamiesvaihto HO:sta)
Ääri-Fugleberg Anna-Leena (ma.)

Lainkäyttösihteerit
Ahola Tuula
Kaario Virpi
Lahti Essi 
Leino Soili
Peltola Katja
Sundell Merja

Kirjaaja
Tapio Tuula

Kirjaamosihteeri
Nurmi Pirjo

Käräjänotaarit
Vuoden aikana tuomioistuinharjoittelua suorittivat myös käräjänotaarit Reetta-Leena Pitkänen ja 
Heli Aali.

Harjoittelijat
Turun ammattikorkeakoulun opiskelija Tuulia Peippo suoritti oikeustradenomiopintoihinsa kuulu-
van harjoittelujakson 5.1. - 1.4.2015. Oikeustieteen opiskelija Anna Rantanen oli 1.6. - 31.8.2015 
valtionhallinnon harjoittelijana. Turun yliopiston oikeustieteen opiskelijat Niina Lehtonen, Inka 
Helminen, Noora Lähteenmäki, Dima Talja ja Pekko Suortti suorittivat vuoden aikana opintoihinsa 
kuuluvan kuukauden harjoittelujakson.  

Eläkkeelle vuoden aikana jäivät ylituomari Hannu Renvall ja hallinto-oikeustuomarit Liisa 
Eriksson ja Paula Olenius sekä asiantuntijajäsen, sosiaalineuvos Annikki Alho.
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ASIANTUNTIJAJÄSENET

Lastensuojeluasiat

Kivimäki Leena sosiaalipalvelujen johtaja, valtiotieteiden lisensiaatti 
Lehtonen Riitta sosiaalityön lehtori, valtiotieteiden maisteri
Nyqvist Leo professori, valtiotieteiden tohtori
Tuomi Marian sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja, kasvatustieteiden maisteri, 

valtiotieteiden lisensiaatti
Vidjeskog Jan psykologi, filosofian maisteri
Ylä-Herranen Tiina sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri

Varajäsenet
Gauffin Katri-Maria sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden lisensiaatti
Markkanen Milja sosiaalityön johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri

Adoptioasiat
Mattinen Kristiina aluejohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri
Varajäsenet
Gauffin Katri-Maria sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden lisensiaatti
Markkanen Milja sosiaalityön johtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri

Kehitysvammaisten erityishuoltoasiat
Paavola Merja sosiaalipalvelujen johtaja, terveystieteiden maisteri
Österlund Kristina psykologi, psykologian maisteri

Varajäsen
Koskinen Raija suunnittelija, projektikoordinaattori, valtiotieteiden maisteri

Mielenterveysasiat
Kärkkäinen Jukka kehittämispäällikkö, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori, 

oikeustieteen kandidaatti
Mäkinen Mia terveydenhuollon ja psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori
Rasi-Hakala Helena psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti
Turtonen Jukka psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti

Varajäsen
Salomaa Marja osastonylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri

Päihdehuoltoasiat
Rohunen Matti aluejohtaja, valtiotieteiden maisteri

Varajäsen
Karjalainen-Niskanen Sirpa

päihdetyöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri

Tartuntatautiasiat
Rintala Esa osastonylilääkäri, lääketieteen tohtori

Varajäsen
Lehtinen Pasi lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, dosentti, 

lääketieteen tohtori
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Toimittajat
Tuula Ahola
Susanna Päivänsäde

Kaaviot, taulukot ja taitto
Tuula Ahola

Kansikuva Örön saarelta kohti Bengtskärin majakkaa
Hannu Raahensalo
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