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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. Antalet 
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 utlänningsärenden kunde förkortas. 
Handläggningstiden för omhändertagande 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, huvudsakligen i barnskyddsärenden. Dessutom förrättades syn i två 
marktäktsärenden och i ett bygglovsärende.

I februari 2014 flyttade Åbo förvaltningsdomstol till temporära utrymmen på Universitetsgatan på grund 
av rättscentrets renovering. Flytten tillbaka till rättscentret började förberedas redan hösten 2015. 
Förberedelserna pågick i arbetsgrupper och möten. 

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 förvaltningsdomstolarna, till vilka beslut fattade av statliga, kommunala samt kyrkliga 
myndigheter överklagas. Det finns nästan 300 olika ärendebenämningar. Förvaltningsprocessen idag 
erbjuder därför på en synnerligen mångsidig karriär inom domstolsverket. Genom väl planerad 



personalcirkulation kan man å ena sidan säkra sådan specialkunnande som rättsskerheten förutsätter och å 
andra sidan skapa förutsättningar att öka kunnandet. Många av ärendena i förvaltningsdomstolen såsom 
beskattnings-, markanvändning- och bygg- samt socialärenden kräver redan i sig omfattande sakkunskap 
och kontinuerligt lärande. Därutöver verkar livet kunna erbjuda på ständigt nya och överraskande 
situationer på vilka lagarna, som även de ändrar i snabb takt, bör kunna tillämpas. 

Asylärendena centraliserades i tiderna till Helsingfors förvaltningsdomstol.  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 handlägga asylärenden. Vår arbetssitution är bra, 
och vi har kunnig arbetskraft samt bra tillgång till det. Vi har i Åbo två universitet som undervisar juridik 
och tre domstolar. Denna koncentration av juridiskt kunnande är en styrka som bör värnas om. 

Överdomaren Ritva Isomoisio

Rättsskipningsverksamhet

Domkrets och uppgift

Åbo förvaltningsdomstol är en allmän regional förvaltningsdomstol vars domkrets består av Egentliga 
Finlands och Satakuntas landskap. Vid verksamhetsårets utgång hörde 46 kommuner, vars sammanlagda 
befolkningsmängd uppgick till 700 000, till landskapen. Av kommunerna var tre stycken tvåspråkiga och 
i två kommuner var majoritetsspråket svenska.

1.4.2014 Förvaltningsdomstolarnas domkretsar
Norra Finlands förvaltningsdomstol
Vasa förvaltningsdomstol
Tavastehus förvaltningsdomstol
Östra Finlands förvaltningsdomstol
Åbo förvaltningsdomstol
Helsingfors förvaltningsdomstol
Ålands förvaltningsdomstol

-46 kommuner
-cirka 700 000 invånare
-13 % av rikets befolkning
-28 000 svenskspråkiga

Förvaltningsdomstolens uppgift är att ge rättsskydd i besvärs-, underställnings- och ansökningsärenden 
som avser meningsskiljaktigheter gällande utövning av offentlig makt. Hos förvaltningsdomstolen söks 
ändring i beslut som fattats av kommunala myndigheter samt myndigheter som är underställda den evan-
gelisk-lutherska eller den ortodoxa kyrkan. Förutsatt att man inte stadgat annorlunda i speciallagstiftning 
överklagas också beslut som fattats vid ministerierna eller vid samtliga statliga myndigheter som lyder 
under dem hos förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolens beslut överklagas till högsta förvaltningsdomstolen. För vissa ärendegruppers del 
har man i lag stadgat om besvärsförbud, vilket innebär att förvaltningsdomstolen i dessa ärenden är högs-
ta besvärsinstans. I flera ärenden, såsom till exempel i skatteärenden och utlänningsärenden samt i flera 
socialärenden och i ärenden som gäller markanvändning och byggande, har rätten till ändringssökande 
begränsats således att besvär till högsta förvaltningsdomstolen förutsätter besvärstillstånd.

Rättegång i förvaltningsdomstolen

Förvaltningsprocesslagen reglerar rättegången i förvaltningsdomstolen. Rättegången är i huvudsak skrift-
lig.

Då ett besvär anländer till förvaltningsdomstolen begär förvaltningsdomstolen in ett utlåtande av den 



myndighet som fattat beslutet. Ifall det finns andra parter i ärendet utöver den som anfört besvär/sökan-
den, bereds även dessa tillfälle att bli hörda. Den som anfört besvär bereds härefter tillfälle att föra fram 
sin syn på utlåtandet och utredningen. Ifall det är nödvändigt för utredandet av ärendet införskaffar för-
valtningsdomstolen vid behov också utlåtanden av andra myndigheter eller sakkunniga samt övrig tillägg-
sutredning i den utsträckning som handläggningens jämlikhet, rättvishet och ärendets art förutsätter. Före 
ärendet avgörs får den som besvärat sig alltid del av all utredning som inhämtats samt bereds tillfälle att 
kommentera denna.

Rättsskipningsärendena avgörs vid sammanträden som enligt huvudregeln är beslutsföra i en sammansätt-
ning med tre ledamöter. I ärendegrupper inom vilka man begränsar en individs personliga frihet, såsom 
exempelvis i ärenden som gäller omhändertagande av barn samt tillhandahållande av psykiatrisk vård mot 
en persons vilja, ersätter en sakkunnigledamot en av de lagfarna ledamöterna vid beslutsfattandet.

Förvaltningsdomstolen kan avgöra en del ärenden i tvådomarsammansättning. Då förutsätts att domarna 
är eniga om avgörandet och att ärendets art inte kräver en större sammansättning. Vissa ärenden kan 
också avgöras i endomarsammansättning. Lagen om förvaltningsdomstolarna innehåller en uppräkning av 
de ärendegrupper inom vilka man kan använda sig av en mindre sammansättning.

Ärendena avgörs alltid på föredragning. Som föredragande fungerar antingen en förvaltningsrättsdomare 
som hör till den beslutande sammansättningen eller en särskild föredragande, det vill säga en förvalt-
ningsrättssekreterare, en tingsnotarie eller en notarie.

Under år 2015 avgjorde förvaltningsdomstolen 54 % av ärendena i tredomarsammansättning, 35 % i två-
domarsammansättning och 11 % i endomarsammansättning.

Trots att rättegångsavgiften höjdes från 97 euro till 250 euro i början av år 2016 och numera uppbärs i allt 
fler ärendegrupper är förvaltningsprocessen fortsättningsvis billig för parterna. Processen är så enkel att 
advokater alltsom oftast inte behövs. Rättegångsavgiften uppbärs inte om ändringssökandens yrkande har 
godkänts.

Muntlig handläggning och syn

Förvaltningsdomstolen kan ordna en muntlig förhandling eller syn i syfte att utreda ärendet eller på begä-
ran av en part.

Under år 2015 ordnades muntliga handläggningar i 47 ärenden vid Åbo förvaltningsdomstol, varav de 
flesta hade att göra med barnskydd. Syn förrättades i två ärenden som gällde marktäkt och i ett byggnads-
tillståndsärende.

Ärendemängdens utveckling

Under verksamhetsåret anhängiggjordes 1 964 ärenden, varav 42 var svenskspråkiga.

Förvaltningsdomstolen avgjorde 1 940 ärenden under året. Vid årets slut var 941 ärenden anhängiga, vil-
ket motsvarar ungefär ett halvt års arbetsmängd.

Handläggningstider

Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga ärenden var ungefär 6 månader under år 2015. Hand-
läggningstiden i alla huvudärendesgrupper var under 10 månader. Den genomsnittliga handläggningstiden 
för detaljplaneringsärenden var 7,2 månader. Handläggningstiden i ärenden som gäller omhändertagande 
sjönk till 4,5 månader och i utlänningsärenden till 5,9 månader.

Beslutens slutresultat



Av de ärenden som handläggs vid förvaltningsdomstolen är ungefär 90 % besvärsärenden och ungefär 10 
% ansökningsärenden i vilka ändring inte söks i ett beslut av en myndighet. Under år 2015 gjorde förvalt-
ningsdomstolen ändringar i myndigheternas beslut i ungefär 17 % av besvärsärendena.

Beslutens slutgiltighet

Under år 2015 avgjorde högsta förvaltningsdomstolen 394 ärenden i vilka ändring sökts i Åbo förvalt-
ningsdomstols beslut. I 47 av dessa ändrade man på förvaltningsdomstolens beslut eller återförvisade 
ärendet till förvaltningsdomstolen.

Besvär över förvaltningsdomstolens beslut anfördes till högsta förvaltningsdomstolen i 434 av de ärenden 
som avgjordes under år 2015.Denna mängd motsvarar ungefär 22 %  av alla avgöranden. Antalet besvär 
till högsta förvaltningsdomstolen varierar årligen mellan 400 – 500. Av dessa ändrar högsta förvaltnings-
domstolen förvaltningsdomstolens utslag i 30 – 50 ärenden per år.

Informering om rättsskipningen

Under verksamhetsåret uppgjorde Åbo förvaltningsdomstol 13 pressmeddelanden över avgöranden som 
bedömdes vara samhälleligt betydelsefulla eller intressanta eller som berörde en stor mängd individer. 11 
av dessa hade att göra med planläggning, varav fem gällde byggandet av vindkraftverk. Härutöver infor-
merade man om tillstånd att skjuta varg och besvär över riksdagsvalet. Pressmeddelanden jämte beslut 
står att finna på förvaltningsdomstolens hemsida.

Under verksamhetsåret fördes 26 sammanfattningar över avgöranden in i det nationella Finlex-rättsfalls-
registret, vars syfte är att förse medborgare och förvaltningsmyndigheter med information om rättspraxis 
inom förvaltningsrättsskipningen. Av redogörelserna gällde 10 beskattning och 5 markanvändning och 
byggande. Redogörelser uppgjordes också bland annat i ärenden som gällde taxitillstånd, mottagnings-
penning och uttrycksfrihet. Förvaltningsdomstolen strävar till att informera om sin verksamhet och sina 
avgöranden i ännu större utsträckning. Mängden informationsförfrågningar gällande förvaltningsdomsto-
lens beslut har också ökat märkbart.

Verksamhetsutveckling

Arbetet med att utveckla kunnandet och yrkesskickligheten hos förvaltningsdomstolens personal fortsatte. 
Lagskipningspersonalen fick utbildning om substanslagstiftningen på olika områden. Förvaltningskans-
liets personal deltog i bland annat en förhandlingsdag för kanslipersonal. Alltsom oftast deltar personalen 
i skolningarna per videolänk.

I maj åkte de från Åbo förvaltningsdomstol som deltog i svenska språkkursen på studieresa till Åland. 
Kursen hölls som tidigare av Ambrosius Wollstén. Det var en intensivkurs, under vilken man inte fick 
prata finska. På färjan studerade vi och på Åland fick vi bekanta oss med Ålands tingsrätt och förvalt-
ningsdomstol. Som värdar fungerade lagman Kristina Fagerlund och förvaltningsdomare Emil Waris. De 
berättade om respektive domstolar och om skillnaderna mellan Ålands lagstiftning och rikets lagstiftning. 
Nästa dag åkte vi på en guidad tur till Kastelholms  slott  – naturligtvis med en svenskspråkig guide. Kur-
sen var så effektiv att det på hemresan kändes nästan naturligt att bara tala svenska.

Under år 2014 inleddes ett projekt för elektronisk dokumenthantering (HAIPA) vid förvaltningsdomsto-
larna. Som pilot för det mer omfattande projektet fungerar den s.k. HAKA-piloten, som startade 
1.10.2015 mellan förvaltningsdomstolarna och Skatteförvaltningen. Pilotprojektet gäller besvär över för-
handsbesked i skatteärenden. Dessa har alltsedan oktober 2015 behandlats elektroniskt av Åbo förvalt-
ningsdomstol.

Organisation och personal

46 personer arbetade inom organisationen.



Förutom överdomaren arbetade 18 förvaltningsrättsdomare, tolv förvaltningsrättssekreterare och fyra no-
tarier samt en tingsnotarie som gjorde sin domstolspraktik vid förvaltningsdomstolen. En förvaltningssek-
reterare, en informatiker, en registrator, en registratorssekreterare och sex lagskipningssekreterare ansva-
rade för förvaltningen och rättsskipningens stödfunktioner.

Hallinto = Förvaltningen
Lainkäyttö = Rättsskipningen

Ledningsgruppen
Sektionernas ordföranden
Förvaltningschefen
Representanter för personalen
-Bistår överdomaren

Överdomaren
-Ledning
-Resultatansvar
-Utveckling

Förvaltningschefen

Sektion 1
-markanvändning och byggande
-miljö
-kommunalt och kyrkligt självstyre

Sektion 2
-social- och hälsovård
-allmän förvaltning
-utbildningsväsendet

Sektion 3
-beskattning
-näringarna
-trafik och kommunikation
-utlänningsärenden
-allmän förvaltning

Förvaltningskansliet
Kundtjänst
Ärendehantering
ADB
Arkiv
Bibliotek
Personal och ekonomi

Åbo förvaltningsdomstol är uppdelad i tre sektioner som alla är specialiserade på olika ärendegrupper. 
Varje sektion leds av en ordförande. Förvaltningskansliet, som leds av en förvaltningschef, stöder sektio-
nernas verksamhet. Förvaltningsdomstolens verksamhet leds av överdomaren, som har hjälp av en led-
ningsgrupp bestående av sektionernas ordföranden och förvaltningschefen.

Rekreation och arbetstrivsel

Hohto, det vill säga Åbo förvaltningsdomstols nöjeskommitté, ansvarar för arrangerandet av 



rekreationstillfällen för förvaltningsdomstolens personal. På vändagen ordnade Hohto sin traditionella 
brunch. På rekreationsdagen i juni åkte personalen på kryssning till skärgården och hoppade i land på 
Rosala, där man besökte vikingacentret, samt på fästningsön Örö, som nyligen öppnats för allmänheten. 

I slutet av året ordnade Hohto orientering, motionsboxning och träning i mindfullness. Lillajul firade vi på 
Logomo  i sällskap av världens roligaste person Ismo Leikola. Förvaltningsdomstolen stöder även 
personalens välmående med kultur- och motionssedlar.

Utlåtanden, höranden och medlemskap i arbetsgrupper

Under verksamhetsåret gav förvaltningsdomstolen följande utlåtanden:
– Justitieministeriets begäran om utlåtande:

Betänkande av arbetsgruppen för utredande av högsta domstolarnas organisatoriska 
sammanslagning

– Justitieministeriets begäran om utlåtande:
Utredarnas bedömningspromemoria beträffande reformeringen av domstolarnas centralförvaltning 

– Justitieministeriets begäran om utlåtande:
Domstolsavgiftsarbetsgruppens betänkande

– Justitieministeriets begäran om utlåtande:
Nya domstolslagen och utveckling av utbildningssystem för domare

– Miljöministeriets begäran om utlåtande:
Utkast till regeringsproposition om ändring av markanvändnings- och bygglagen

– Miljöministeriets begäran om utlåtande:
Yttrande beträffande alternativ till fastställelseförfarandet av landskapsplaner

– Barnombudsmannens förfrågning:
Barnskyddsärendena i förvaltningsdomstolarna

– Begäran om utlåtande av arbetsgruppen för elektronisk dokumentöverföring mellan 
Skatteförvaltningen och förvaltningsdomstolarna i beskattningsbesvär som gäller 
ansökningsärenden:
Utredningsrapport gällande elektronisk dokumentöverföring mellan Skatteförvaltningen och 
förvaltningsdomstolarna i beskattningsbesvär som gäller ansökningsärenden (utkast)

Överdomare Hannu Renvall var medlem i domarförslagsnämnden fram till 14.5.2015.

Representanter från förvaltningsdomstolen deltog i arbetsgrupper enligt följande:
– Ledningsgruppen för fortsatt beredning av domstolslagen

Överdomare Hannu Renvall
– Nätverk för förberedande av reformeringen av förvaltningsprocesslagen

Överdomare Ritva Isomoisio
– Förvaltningsdomstolarnas utbildningsarbetsgrupp

förvaltningschef Susanna Päivänsäde
– Utvecklingsarbetsgruppen för dokumenthanteringssystemet och rapportering i förvaltnings- och 

specialdomstolarna
förvaltningschef Susanna Päivänsäde

– Arbetsgruppen för elektronisk överföring av beslutshandlingar
tf. förvaltningsrättsdomare Seija Kaijanen

– Projektgruppen för förutredningsfasens projekt för dokumenthantering, rapportering och 
elektronisk kommunikation (HAIPA) 
tf. förvaltningsrättsdomare Seija Kaijanen

– Styrningsgruppen för förutredningsfasens projekt för dokumenthantering, rapportering och 
elektronisk kommunikation (HAIPA)
förvaltningsrättsdomare Pirjo Marela

– Arbetsgruppen för elektronisk dokumentöverföring mellan skatteförvaltningen och 
förvaltningsdomstolarna i beskattningsbesvär som gäller ansökningsärenden (Haka-pilot)
förvaltningschef Susanna Päivänsäde

– Projektgruppen för Kiekus ändringsledning



förvaltningschef Susanna Päivänsäde
– Domstolarnas permanenta arkivarbetsgrupp

tf förvaltningsrättsdomare Seija Kaijanen
– Den permanenta arbetsgruppen för informationstjänster inom JM:s förvaltningsområde

informatiker Merja Tuovinen

Åbo förvaltningsdomstol fungerar som pilotdomstol i Cepej (The European Commission for the 
Efficiency of Justice). Förvaltningsdomstolens representant är tf. förvaltningsrättsdomare Seija Kaijanen.

Två deltagare i EU-staternas utbytesprogram för nya domare och åklagare (AIAKOS) besökte Åbo 
förvaltningsdomstol. 

Flera representanter för förvaltningsdomstolen deltog i justitieministeriets utbildningar och i planeringen 
och genomförandet av justitieministeriets kurser.

ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOLS PERSONAL 31.12.2015

Överdomare
Ritva Isomoisio

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

Notarier
Alén Raija
Bouthori Sisko
Saarinen Auli
Vihersaari Marika

Tingsnotarie
Orrenmaa Heidi

Förvaltningssekreterare
Sihvo Elina

Informatiker
Tuovinen Merja

Förvaltningsrättssekreterare



Forsten Tiina (tf.)
Hellman Kristian
Hänninen Anna-Riikka (tjänstledig)
Jukarainen Antti (tjänstledig)
Koskinen Ann-Mari (tf.)
Leinonen Ilona (tf.)
Niemi Kati
Pieniniemi Salla (tf.)
Päivänsäde Susanna, förvaltningschef
Rantanen Anna (tf.)
Saarinen Timo
Sorsimo Katja
Vuori Juho (tjänstemannautbyte, hovrätten)
Ääri-Fugleberg Anna-Leena (tf.)

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

Registrator
Tapio Tuula

Registratorssekreterare
Nurmi Pirjo

Tingsnotarier
Under året genomförde även tingsnotarierna Reetta-Leena Pitkänen och Heli Aali sin domstolspraktik.

Praktikanter
Tradenomstuderande Tuulia Peippo från Åbo Yrkeshögskola praktiserade på förvaltningsdomstolen under 
tiden 5.1.-1.4.2015. Juris studerande Anna Rantanen var statsförvaltningens praktikant under tiden 1.6.-
31.8.2015. Under året utförde juris studerandena Niina Lehtonen, Inka Helminen, Noora Lähteenmäki, 
Dima Talja och Pekko Suortti från Åbo universitet en 1 månad lång praktikperiod som ingick i deras 
studier.

Under året avgick följande personer med pension 
Överdomare Hannu Renvall, förvaltningsrättsdomare Liisa Eriksson, förvaltningsrättsdomare Paula 
Olenius samt sakkunnigledamot, socialråd Annikki Alho

SAKKUNNIGLEDAMÖTER

Barnskyddsärenden

Kivimäki Leena  socialservicechef, politices licentiat
Lehtonen Riitta  lektor i socialarbete, politices magister
Nyqvist Leo  professor, politices doktor
Tuomi Marian  socialarbetare/barntillsyningsman, pedagogie magister, politices licentiat
Vidjeskog Jan  psykolog, filosofie magister
Ylä-Herranen Tiina  socialarbetare, politices magister

Suppleantmedlemmar
Gauffin Katri-Maria  socialarbetare, politices licentiat



Markkanen Milja  chef för socialarbete, magister i samhällsvetenskaper

Adoptionsärenden
Mattinen Kristiina  regionalchef, magister i samhällsvetenskaper

Suppleantmedlemmar
Gauffin Katri-Maria  socialarbetare, politices licentiat
Markkanen Milja  chef för socialarbete, magister i samhällsvetenskaper

Ärenden gällande specialomsorg om utvecklingsstörda
Paavola Merja  chef för socialtjänsterna, magister i hälsovetenskaper
Österlund Kristina  psykolog, psykologie magister

Suppleantmedlem
Koskinen Raija  planerare, projektkoordinator, politices magister

Mentalvårdsärenden
Kärkkäinen Jukka  utvecklingschef, specialläkare i psykiatri, medicine doktor, juris kandidat
Mäkinen Mia  specialläkare i hälsovård och psykiatri, medicine doktor
Rasi-Hakala Helena  specialläkare i psykiatri, medicine licentiat
Turtonen Jukka  specialläkare i psykiatri, medicine licentiat

Suppleantmedlem
Salomaa Marja  avdelningsöverläkare, specialläkare i psykiatri

Ärenden gällande missbrukarvård
Rohunen Matti  regionalchef, politices magister

Suppleantmedlem
Karjalainen-Niskanen Sirpa missbrukararbetare, magister i samhällsvetenskaper

Ärenden gällande smittsamma sjukdomare
Rintala Esa  avdelningsöverläkare, medicine doktor

Suppleantmedlem
Lehtinen Pasi  specialläkare i barnsjukdomar och barninfektioner, docent, medicine doktor


