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Kuvateksti:
Turvapaikka-asiat saapuivat Turun hallinto-oikeuteen rekan kyydissä 1.2.2017.
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Ylituomari Ritva Isomoisio

TURVAPAIKKA-ASIOIDEN VUOSI
Hallintotuomioistuimille on tuttua, että toiminnassa on sopeuduttava erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden mukanaan tuomiin asiamäärien suuriinkin vaihteluihin.
Tämä vanha totuus konkretisoitui ennen
näkemättömällä tavalla, kun Helsingin
hallinto-oikeudelle keskitettyjen kansainvälistä suojelua kokevien valitusten
määrä nousi vuonna 2016 aiemmasta
noin tuhannesta vuosittaisesta valituksesta yli 10 000:een. Vaikka
Helsingin hallinto-oikeudelle osoitettiin lisäresursseja, oli nopeasti
nähtävissä, että ruuhkasta selviytyminen edellyttää valitusten käsittelyn hajauttamista useampiin hallinto-oikeuksiin. Oikeusministeriön
asettama työryhmä päätyikin esittämään turvapaikka-asioiden hajauttamista kolmeen muuhun hallinto-oikeuteen eli Itä-Suomen,
Pohjois-Suomen ja Turun hallinto-oikeuteen. Eduskunta hyväksyi
hajauttamista koskevan lakiesityksen joulukuussa 2016, ja laki tuli
voimaan 1.2.2017.
Hajauttamisen seurauksena Helsingin hallinto-oikeudesta siirrettiin
1.2.2017 Turun hallinto-oikeuteen 1 072 turvapaikkavalitusta. Muita
asioita oli tuolloin vireillä 905 kappaletta, joten asiamäärä yli kaksinkertaistui yhdessä yössä. Lisäksi vuoden loppuun mennessä tuli
vireille vielä 635 turvapaikkavalitusta.
Eduskunta liitti lakiehdotuksen hyväksymispäätökseen lausuman,
jonka mukaan turvapaikkaa ja muuta kansainvälistä suojelua koskevien valitusasioiden käsittelyn hajauttamisen vaikutuksia seurataan ja arvioidaan paitsi yleisesti myös siitä näkökulmasta, onko
esityksen myötä kansainvälistä suojelua koskevia valitusasioita käsitteleviin hallinto-oikeuksiin saatu rekrytoitua riittävästi asiantuntevaa henkilökuntaa. Turun hallinto-oikeudessa rekrytoinnit sujuivat
hyvin. Ensimmäiset hajauttamisen edellyttämät rekrytoinnit tehtiin
heti vuoden 2017 alusta. Niitä seurasivat lisärekrytoinnit 1.2. ja
1.3., joiden myötä turvapaikka-asioiden käsittelyyn oli rekrytoitu yhteensä kahdeksan tuomaria, viisi esittelijää, kaksi notaaria ja lainkäyttösihteeri. Syksyllä saatiin rekrytoida vielä neljä tuomaria, yksi
esittelijä sekä apulaiskirjaaja ja lainkäyttösihteeri. Nämä yhteensä
23 henkilöä ovat kahta tuomaria lukuun ottamatta määräaikaisia.
Turun hallinto-oikeus oli varautunut hajautukseen muun muassa
siten, että kolmelle kokeneelle esittelijälle oli myönnetty vuonna
2016 virkavapautta työskentelyyn määräaikaisina tuomareina turvapaikka-asioissa Helsingin hallinto-oikeudessa. Kun heidät sekä
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neljäs Helsingin hallinto-oikeudessa turvapaikka-asioissa tuomarina toiminut henkilö rekrytoitiin tuomareiksi Turun hallinto-oikeuteen, saatiin käytännön kokemusta nimenomaan turvapaikka-asioiden käsittelemisestä ja ratkaisemisesta hallinto-oikeudessa sekä
tietoa vallitsevasta oikeuskäytännöstä. Näin pystyttiin turvaamaan
oikeuskäytännön yhtenäisyyttä, mikä oli suurimpia huolen aiheita
hajauttamista valmisteltaessa. Esittelijöiksi rekrytoitiin turvapaikkaasioita Maahanmuuttovirastossa, Pakolaisneuvonta ry:ssä ja oikeusaputoimistossa käsitelleitä juristeja. He olivat osallistuneet
EASO:n (European Asylum Support Office) tarjoamaan koulutukseen, ja osa oli myös yliopisto-opinnoissaan perehtynyt ihmisoikeuksiin ja pakolaisoikeuteen. Kun myös muilla rekrytoiduilla juristeilla oli kokemusta ulkomaalaisoikeudesta ja hallintolainkäytöstä,
pystyttiin turvapaikka-asiat ottamaan haltuun tehokkaasti ja muutoksenhakijoiden oikeusturvasta huolehtien.
Turvapaikkavalitukset käytiin ensin läpi ja luokiteltiin alkuperämaittain ja turvapaikkaperusteittain. Menettely edisti oikeuskäytännön
yhtenäisyyttä ja synergiaetujen huomioon ottamista, ja sen avulla
pystyttiin myös löytämään asiat, jotka oli syytä nopeasti palauttaa
Maahanmuuttovirastoon esimerkiksi uuden turvapaikkaperusteen
esittämisen takia. Asioiden kirjaamista ja valmistelua sekä yksinkertaisten asioiden esittelyä varten perustettiin kahden notaarin muodostama valmisteluyksikkö. Osastolla jouduttiin alkuvaiheessa tekemään runsaasti perustavaa työtä kuten luomaan päätöspohjat ja
sopimaan yhteisistä menettelytavoista muun muassa maatietojen
hakemisessa ja päätösten kirjoittamisessa. Oikeuskäytännön yhtenäisyyden säilyttäminen edellyttää jatkuvasti palavereja, työpajoja,
osastokokouksia ja sisäistä koulutusta. Loppuvuodesta työtä lisäsivät suulliset käsittelyt, joita järjestettiin kristinuskoon kääntymiseen
turvapaikkaperusteena vedonneiden muutoksenhakijoiden asioissa.
Kaiken kaikkiaan vuosi 2017 vaati hallinto-oikeuden koko henkilöstöltä runsaasti venymistä. Vuoden lopussa voitiin todeta, että Turun
hallinto-oikeus oli ratkaissut 869 turvapaikka-asiaa ja 1575 muuta
asiaa. Muiden asioiden käsittelyajat eivät pidentyneet kohtuuttomasti siitä huolimatta, että resursseja keskitettiin turvapaikka-asioihin. Tulosta on pidettävä hyvänä. Haluankin esittää kiitokset koko
henkilöstölle. Kiitän myös muita hallinto-oikeuksia, erityisesti Helsingin hallinto-oikeutta, ja korkeinta hallinto-oikeutta hyvästä yhteistyöstä. Kiitos kuuluu myös oikeusministeriölle hyvästä yhteistyöstä
resurssien järjestämisessä ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle
hyvästä yhteistyöstä lisätilojen järjestämisessä.
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Överdomare Ritva Isomoisio
ASYLÄRENDENAS ÅR
Det är bekant för förvaltningsdomstolarna att verksamheten måste
anpassas efter de stora variationer i ärendemängderna som olika
samhälleliga fenomen medför. År 2016 konkretiserades denna
gamla sanning på ett aldrig förut skådat sätt då antalet besvär i
ärenden gällande internationellt skydd, vars handläggning var centraliserad till Helsingfors förvaltningsdomstol, steg från tidigare ca 1
000 per år till över 10 000. Trots att Helsingfors förvaltningsdomstol
gavs tilläggsresurser stod det snabbt klart att man för att klara av
anhopningen var tvungen att decentralisera handläggningen av besvärsärendena till fler förvaltningsdomstolar. En arbetsgrupp tillsatt
av justitieministeriet föreslog att asylärendena decentraliseras till
tre andra förvaltningsdomstolar, dvs. Östra Finlands, Norra Finlands och Åbo förvaltningsdomstolar. Riksdagen antog lagförslaget
om decentraliseringen i december 2016 och lagen trädde i kraft
1.2.2017.
Som en följd av decentraliseringen överfördes 1 072 asylärenden
från Helsingfors förvaltningsdomstol till Åbo förvaltningsdomstol
1.2.2017. Eftersom antalet andra anhängiga ärenden vid den tidpunkten uppgick till 905, mer än fördubblades ärendemängden
över en natt. Dessutom anhängiggjordes ytterligare 635 asylbesvär
före slutet av året.
Riksdagen fogade till sitt beslut om att anta lagförslaget ett uttalande om att konsekvenserna av decentraliseringen av besvärsärenden som gäller asyl och annat internationellt skydd uppföljs och
utvärderas inte bara allmänt men också med fokus på om de av
lagförslaget berörda förvaltningsdomstolarna har kunnat rekrytera
tillräckligt med sakkunnig personal. Vid Åbo förvaltningsdomstol
gick rekryteringarna väl. De första rekryteringarna som påkallades
av decentraliseringen ägde rum genast i början av år 2017. Dessa
åtföljdes av tilläggsrekryteringar 1.2 och 1.3 i och med vilka man för
handläggningen av asylärenden hade anställt sammanlagt åtta domare, fem föredragande, två notarier och en rättsskipningssekreterare. På hösten anställde man ytterligare fyra domare, en föredragande och en biträdande registrator samt en rättsskipningssekreterare. Av dessa sammanlagt 23 personer har alla utom två domare
anställts för viss tid.
Åbo förvaltningsdomstol hade förberett sig för decentraliseringen
bl.a. så att tre erfarna föredragande hade beviljats tjänstledighet år
2016 för arbete med asylärenden som tillförordnade domare vid
Helsingfors förvaltningsdomstol. I och med att dessa personer samt
en fjärde person som arbetat med asylärenden som domare vid
Helsingfors förvaltningsdomstol anställdes som domare vid Åbo
förvaltningsdomstol fick man tillgång till praktisk erfarenhet om
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handläggning och avgörande av just asylärenden i förvaltningsdomstol samt kunskap om rådande rättspraxis. På detta sätt kunde
man säkerställa rättstillämpningens enhetlighet, som var ett av de
största orosmomenten under beredningen av decentraliseringen.
Som föredragande anställdes jurister som arbetat med asylärenden
vid Migrationsverket, Flyktingrådgivningen rf och rättshjälpsbyråerna. Dessa hade deltagit i EASO:s (European Asylum Support Office) utbildning och somliga hade även fördjupat sig i mänskliga rättigheter och asylrätt under sina universitetsstudier. Eftersom även
övriga nyanställda jurister hade erfarenhet av utlänningsrätten och
förvaltningsprocessen kunde man ta sig an asylärendena på ett
sätt som var effektivt och tillvaratog ändringssökandenas rättskydd.
Först utfördes en övergripande granskning av asylbesvären, som
klassificerades enligt område och asylgrund. Förfarandet främjade
rättstillämpningens enhetlighet och iakttagandet av synergifördelar
samt bidrog till att identifiera de ärenden som det var skäl att
snabbt återförvisa till Migrationsverket till exempel på grund av att
en ny asylgrund åberopats. För diarieföring och beredning av ärenden samt för föredragning av enkla ärenden grundades en beredningsenhet, som består av två notarier. Avdelningen fick till en början göra mycket förberedande arbete, såsom att skapa beslutsmallar och komma överens om gemensamma arbetssätt bland annat i
fråga om sökning av landinformation och skrivande av beslut. Upprätthållandet av en enhetlig rättstillämpning förutsätter ständigt
återkommande diskussioner, workshopar, avdelningsmöten och interna skolningar. Mot slutet av året ökades arbetsbördan av muntliga förhandlingar som hölls i de ärenden där ändringssökandena
hade åberopat konvertering till kristendom som asylgrund.
Allt som allt krävde året 2017 en stor arbetsinsats av hela personalen vid förvaltningsdomstolen. I slutet av året kunde man konstatera att Åbo förvaltningsdomstol hade avgjort 869 asylärenden och
1 575 övriga ärenden. Handläggningstiderna för de övriga ärendena förlängdes inte oskäligt trots att resurser koncentrerades på
asylärendena. Resultatet måste anses gott. Jag vill tacka hela personalen. Jag tackar även de andra förvaltningsdomstolarna, i synnerhet Helsingfors förvaltningsdomstol och högsta förvaltningsdomstolen, för ett gott samarbete. Förtjänta ett tack är också justitieministeriet för ett gott samarbete gällande skaffande av resurser samt
Egentliga Finlands tingsrätt för ett gott samarbete i fråga om ordnande av tilläggslokaler.
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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 44 kuntaa, joiden yhteenlaskettu asukasmäärä oli noin 700 000. Kunnista
kolme on kaksikielisiä ja kahden kunnan väestön enemmistön kieli
on ruotsi.

Pohjois-Suomen hao

Vaasan hao

Itä-Suomen hao

Hämeenlinnan hao

Turun hao

Helsingin hao
Ahvenanmaan
hallintotuomioistuin

•

44 kuntaa

•

noin 700 000 asukasta

•

28 000 ruotsinkielistä
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Hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa valitus-, alistusja hakemusasioissa, joissa on kysymys julkisoikeudellista vallankäyttöä koskevasta erimielisyydestä. Hallinto-oikeudelta haetaan
muutosta kuntien sekä evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon
viranomaisten päätöksiin. Myös ministeriöiden ja kaikkien niitä alempien valtion viranomaisten päätöksistä valitetaan alueellisiin hallintooikeuksiin, ellei erityislaissa ole toisin säädetty.
Hallinto-oikeuden päätöksistä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Eräiden asiaryhmien osalta on laissa säädetty valituskielto, joten hallinto-oikeus on niissä ylin muutoksenhakuaste. Monissa asioissa, kuten veroasioissa ja ulkomaalaisasioissa sekä useissa sosiaaliasioissa ja maankäyttö- ja rakennusasioissa jatkovalitusoikeutta
on rajoitettu siten, että valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valituslupaa.
Oikeudenkäynti hallinto-oikeudessa
Oikeudenkäyntiin hallinto-oikeudessa sovelletaan hallintolainkäyttölakia. 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 muiden viranomaisten tai asiantuntijoiden lausuntoja sekä muuta lisäselvitystä
siinä laajuudessa kuin käsittelyn tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus
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 huostaanottoa
tai henkilön tahdonvastaista mielenterveydenhoitoa koskevissa asioissa, päätöksentekoon osallistuu yhden lainoppineen jäsenen sijasta tämän alan asiantuntijajäsen.
Hallinto-oikeus voi ratkaista eräät asiat kahden tuomarin kokoonpanossa, 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 ratkaisukokoonpanoon kuuluva hallinto-oikeustuomari tai erillinen esittelijä eli
hallinto-oikeuden esittelijä, käräjänotaari tai notaari.
Vuonna 2017 hallinto-oikeus ratkaisi 39 % asioista kolmen, 55 %
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kahden ja 6 % yhden jäsenen kokoonpanossa.
Suullinen käsittely ja katselmus
Asian selvittämiseksi tai asianosaisen sitä pyytäessä voidaan järjestää suullinen käsittely tai katselmus.
Kertomusvuonna Turun hallinto-oikeudessa järjestettiin suullinen käsittely 69 asiassa, joista suurin osa koski lastensuojelua. Vuoden
loppupuolella järjestettiin useita suullisia käsittelyjä turvapaikka-asioissa. Neljässä rakentamista koskevassa asiassa toimitettiin katselmus.

Kuva katselmukselta Rauman Kanalin länsirannan asemakaava-asiassa.

Asiamäärät
Kertomusvuonna tuli vireille 2 585 asiaa, joista 33 oli ruotsinkielisiä.
Vuodelta 2016 siirtyi 1 767 asiaa. Hallinto-oikeus ratkaisi vuoden
aikana 2 444 asiaa. Vuoden lopussa asioita oli vireillä 1 891.
Vuoden aikana oli vireillä yhteensä 1 707 turvapaikka-asiaa, joista
ratkaistiin 869. Vuoden lopussa oli vireillä 837 turvapaikka-asiaa. Luvut sisältävät Helsingin hallinto-oikeudessa vireillä olleet turvapaikka-asiat, jotka siirtyivät 1.2.2017 Turun hallinto-oikeuteen (1 072
kpl).
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Käsittelyaika
Vuonna 2017 kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 7,6
kuukautta. Kaikkien pääasiaryhmien käsittelyaika oli alle 10 kuukautta. Ulkomaalaisasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 9,7
kuukautta ja turvapaikka-asioiden 10 kuukautta.

Keskimääräinen käsittelyaika pääasiaryhmittäin
KUUKAUSIA/MÅN

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,011,0

Valtio-oikeus ja…
Itsehallinto…
Ulkomaalaisasiat…
Rakentaminen…
Ympäristö…
Sosiaali-ja terveydenhuolto…
Taloudellinen toiminta…
Verot…
Muut asiat…
KAIKKI ASIAT…
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Päätösten lopputulos
Hallinto-oikeuden käsittelemistä asioista noin 88 prosenttia oli valitusasioita, ja noin 12 prosenttia hakemusasioita, joissa ei ole kyse
muutoksenhausta viranomaisen päätökseen. Hallinto-oikeus muutti
viranomaisen päätöstä noin 17 %:ssa valitusasioista. Hakemuksista
hyväksyttiin 92 %.

Turvapaikka-asioissa alemman viranomaisen tekemä päätös pysyi
41 %:ssa valituksista, 29 % turvapaikkavalituksista palautettiin alemmalle viranomaiselle ja päätöstä muutettiin 14 %:ssa valituksista.
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Päätösten pysyvyys
Vuonna 2017 annetuista Turun hallinto-oikeuden päätöksistä tehtiin
korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksia 729. Määrä vastaa noin
24 %:a vuoden 2017 päätöksistä.
Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuoden 2017 aikana 544 Turun hallinto-oikeuden päätöksistä tehtyä muutoksenhakua. Hallinto-oikeuden päätöstä muutettiin 52 tapauksessa.

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistut Turun hallinto-oikeuden
päätöksistä tehdyt valitukset.
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Lainkäytöstä tiedottaminen
Kertomusvuonna Turun hallinto-oikeus laati neljä lehdistötiedotetta
ratkaisuista, jotka arvioitiin yhteiskunnallisesti merkittäviksi tai kiinnostaviksi tai jotka koskivat suurta ihmisjoukkoa. Tiedotteista kaksi
koski kaavoitusta; Turun Ruukinrinteenkulman ja Rauman Kanalin
länsirannan asemakaavoja. Lisäksi tiedotettiin Turun Toriparkin
maanvuokrasopimusta ja Pyhärannan kunnanjohtajan valintaa koskevista päätöksistä. Tiedotteet päätöksineen löytyvät hallinto-oikeuden kotisivuilta.
Hallinto-oikeus laati seitsemän ratkaisuselostetta hallinto-oikeuksien
valtakunnalliseen Finlex-oikeustapausrekisteriin, jonka tarkoitus on
antaa kansalaisille ja hallintoviranomaisille tietoa oikeuskäytännöstä
hallintolainkäytössä. Ratkaisuseloste laadittiin muun muassa asiakirjajulkisuutta, rahankeräyslupaa ja maisematyölupaa koskeneissa
asioissa. Tiedottamista hallinto-oikeuden toiminnasta ja annetuista
ratkaisuista pyritään lisäämään. Tietopyynnöt hallinto-oikeuden päätöksistä ovat myös merkittävästi lisääntyneet.

Organisaatio ja henkilöstö
Hallinto-oikeus toimii kolmeen, eri asiaryhmiin erikoistuneeseen
osastoon jakautuneena. Kunkin osaston toimintaa johtaa osastonjohtaja. Osastojen toiminnan tukena on hallintotoimisto, jota johtaa
hallintopäällikkö. Hallinto-oikeuden toimintaa johtaa ylituomari, jonka
apuna toimii osastojen päälliköistä ja hallintopäälliköstä koostuva
johtoryhmä.

Hallinto-oikeudessa työskenteli kertomusvuoden lopussa 66 henkilöä.
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Vakituiseen henkilökuntaan kuului ylituomarin lisäksi 20 hallinto-oikeustuomaria, asessori, yhdeksän hallinto-oikeuden esittelijää ja
kaksi notaaria sekä tuomioistuinharjoittelua suorittava käräjänotaari.
Hallinnosta ja lainkäyttöä avustavista tehtävistä huolehtivat hallintopäällikkö, hallintosihteeri, informaatikko, kirjaaja, kirjaamosihteeri ja
seitsemän lainkäyttösihteeriä. Osa hallinnon työntekijöistä teki osaaikatyötä.
Hallinto-oikeuden henkilökunta kasvoi voimakkaasti vuonna 2017.
Kasvu johtui turvapaikka-asioiden hajauttamisesta Turun hallinto-oikeuden hoidettavaksi. Turvapaikkaprojektille rekrytoitiin vuoden mittaan kymmenen hallinto-oikeustuomaria, kuusi hallinto-oikeuden
esittelijää, kaksi notaaria, apulaiskirjaaja ja kaksi lainkäyttösihteeriä.
Tehtävät ovat määräaikaisia. Turvapaikkaprojektille saatiin loppuvuodesta myös kaksi vakituista tuomarin virkaa, jotka täytettiin alkuvuonna 2018.
Hallinto-oikeuden työtilat kävivät henkilökunnan voimakkaan kasvun
johdosta ahtaiksi. Isoimmat työhuoneet muutettiin kahden hengen
työhuoneiksi ja neuvottelutilat useamman työntekijän työskentelytiloiksi. Osa henkilöstöstä sai työtilat käräjäoikeuden tiloista. Henkilökunnan jaksamista tuettiin pyrkimällä mm. hyvään työergonomiaan
ja mahdollistamalla etätyön tekeminen. Istunto- ja neuvotteluhuonetilat löytyivät oikeustalon muista tiloista.
Toiminnan kehittäminen
Ylituomari asetti työryhmän valmistelemaan 1. ja 2. osaston yhdistämistä 1.1.2018 alkaen. Osastojakomuutos sai henkilökunnan joukossa yleistä kannatusta. Huoli uuden osaston organisoinnista ja aikataulun kiireellisyydestä johti kuitenkin päätökseen osastojaon ennallaan pitämisestä.
Hallinto-oikeuden henkilökunnan osaamisen ja ammattitaidon kehittämistä jatkettiin. Lainkäyttöhenkilöstö sai koulutusta eri alojen substanssilainsäädännössä. Turvapaikka-asioita käsittelevälle henkilökunnalle järjestettiin perehdyttämis- ja substanssikoulutusta pitkin
vuotta. Hallintotoimistosta osallistuttiin muun muassa kansliahenkilökunnan neuvottelupäiville. Uusien Microsoft-ohjelmistojen käyttöönottoa tuettiin koulutusten ja lähituen avulla. Muualla pidettyjä
koulutuksia seurattiin pääsääntöisesti etäyhteyden kautta.
Lainkäyttösihteerien työtehtävissä siirryttiin helmikuussa ns. yhteisen työjonon työtapaan. Turvapaikka-asiat liitettiin yhteiseen työjonoon syksyllä. Uuden työkäytännön sujuvuutta seurattiin pitkin
vuotta ja toimintamallia muokattiin tarpeen mukaan.
Intranetin kehittäminen henkilöstön työn tueksi aloitettiin syksyllä
2017. Työtä on jatkettu alkuvuonna 2018.
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Hallintotuomioistuimissa on vuonna 2014 käynnistynyt hallinto- ja
erityistuomioistuinten sähköisen toiminnanohjaus- ja dokumentinhallintajärjestelmän kehittämishanke HAIPA. Hanketoimisto, jonka
tehtävänä on suunnitella ja johtaa hankkeen edellyttämät muutokset
hallinto- ja erityistuomioistuinten käytännön toiminnassa ja työmenetelmissä, vieraili hallinto-oikeudessa syyskuussa. Hankkeen 1. vaiheessa kesän 2018 kynnyksellä otetaan käyttöön sähköinen asiakaspalvelu.
Yhteistoiminta, työhyvinvointi ja virkistäytyminen
Yhteistoimintaa varten valittujen henkilöstön edustajien kausi päättyi
vuoden 2017 lopussa ja henkilöstöryhmät valitsivat uudet edustajat
kaudelle 2018–2019.
Hallinto-oikeuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille
2017–2018 hyväksyttiin 16.5.2017.
Hallinto-oikeudessa toteutettiin työtyytyväisyyskysely toukokuussa
2017. Työtyytyväisyyskyselyn tuloksia käsiteltiin yksiköittäin loppusyksystä 2017. Kaikkien yksiköitten kehittämistavoitteista tehtiin yhteenveto. Tavoitteiden toteuttaminen jatkuu vuonna 2018.
Loppuvuonna Senaatti-kiinteistöt teki henkilökunnalle sisäilman lämpötilakyselyn.
Hallinto-oikeuden henkilöstölle järjestettävästä virkistystoiminnastaa
vastaa Hohto eli hallinto-oikeuden huvitoimikunta. Vuonna 2017
Hohto järjesti aktiviteetteja kulttuurista hikijumppaan. Maaliskuussa
maisteltiin viiniä ammattilaisen johdolla hallinto-oikeuden tiloissa.
Toukokuussa virkistyttiin kokonainen päivä tutustuen Ruissalon pitsihuviloihin ja nautittiin Honkapirtin makoisat munkit. Syyskuussa
halukkaat kävivät tutustumassa Väinö Aaltosen museossa Jacob
Hashimoton näyttelyyn ”Giants and Uncertain Atmospheres”. Syyskuussa suunnattiin myös metsään sieniretkelle Turun Sieniseura
ry:n puheenjohtajan, biologi Jouni Issakaisen asiantuntevalla opastuksella. Lokakuussa käytiin pomppimassa iloisen Pertsan trampoliinijumpassa ja marraskuussa rentouduttiin, kun vuorossa oli lämpöpilateskokeilu. Joulukuun alussa nautittiin kakkukahvit 100-vuotiaan Suomen kunniaksi ja vietettiin pikkujoulut Itämeren aalloilla piknik-risteilyllä. Läpi vuoden järjestettiin hallinto-oikeuden tiloissa Fascial-kehonhuoltotunteja.
Hallinto-oikeus tukee henkilöstön hyvinvointia myös kulttuuri- ja liikuntaseteleillä.
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Sanna Aalto ja Katri Nikkanen vetivät pikkujouluristeilyllä Hohdon visailun.

Vierailut
Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori vieraili
hallinto-oikeudessa helmikuussa. Seurueeseen kuuluivat lisäksi
KHO:n kansliapäällikkö Toni Kaarresalo ja viestintäpäällikkö Jaana
Lappalainen. KHO:n johto keskusteli vierailunsa aikana hallinto-oikeuden johdon ja henkilökunnan kanssa. KHO:n maakuntavierailun
aikana järjestettiin myös lehdistötilaisuus. Turvapaikka-asioiden hajautuksen johdosta paikalle tuli runsaasti median edustajia.

Kahvipöydässä KHO:n vierailulla presidentti Pekka Vihervuori, ylituomari
Ritva Isomoisio ja viestintäpäällikkö Jaana Lappalainen. Kuvassa selin
kansliapäällikkö Toni Kaarresalo ja hallinto-oikeustuomari Hannele Sarell.
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HAIPA-hanketoimisto vieraili hallinto-oikeudessa syyskuussa. Aamupäivällä hanketoimisto keskusteli hallinto-oikeuden johdon
kanssa ja iltapäivällä järjestettiin henkilökuntatilaisuus HAIPA-hankkeen sisällöstä ja aikataulusta.
Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön Turun alue vieraili hallinto-oikeudessa syyskuussa osana koulutuspäiväänsä.
Oikeustalolla oli avointen ovien päivä 10.11.2017. Yleisöllä oli päivän
aikana mahdollisuus tutustua Varsinais-Suomen käräjäoikeuden,
Turun hallinto-oikeuden, Varsinais-Suomen syyttäjänviraston ja Varsinais-Suomen ulosottoviraston toimintaan. Tilaisuudessa pyöri oikeustalon toimijoista kertova diaesitys ja paikalla oli henkilökuntaa
vastaamassa yleisön esittämiin kysymyksiin.

Lausunnot, kuulemiset ja työryhmien jäsenyydet
Hallinto-oikeus antoi kertomusvuonna seuraavat lausunnot:

Oikeusministeriön lausuntopyyntö:
Yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän
(TATTI) mietintö ja työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Oikeusministeriön lausuntopyyntö:
Tuomioistuinviraston perustaminen

Oikeusministeriön lausuntopyyntö:
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Oikeusministeriön lausuntopyyntö:
Tuomioistuimen hallintohenkilöstön toimenkuvien kehittämistä selvittäneen työryhmän muistio

Sisäasiainministeriön lausuntopyyntö:
Ulkomaalaislain muuttaminen

Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö:
Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö:
Luonnos hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien
muutoksenhaun tarkistamisesta

Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö:
Nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän muistio

Eduskunnan lakivaliokunnan lausuntopyyntö:
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon
määräämisestä annetun lain ja ajokorttilain muuttamisesta
sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Ylituomari Ritva Isomoisio antoi lausunnon ja oli eduskunnan lakivaliokunnan kuultavana sakkomenettelyn laajentamista koskevasta hallituksen esityksestä.
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Hallinto-oikeuden edustajia oli työryhmien ym. jäseninä seuraavasti:
 Hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön uudistusta valmisteleva verkosto
Ylituomari Ritva Isomoisio
 Hallintotuomioistuimien koulutustyöryhmä
hallinto-oikeustuomari Ulla Partanen
 Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaatiojärjestelmän kehittämishankkeen (HAIPA) vaatimusmäärittelyprojekti
hallinto-oikeustuomari Seija Kaijanen
 Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaatiojärjestelmän kehittämishankkeen (HAIPA) tiedonhallintatyöryhmä
hallinto-oikeustuomari Seija Kaijanen
 Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaatiojärjestelmän kehittämishankkeen (HAIPA) muutosjohtamisen tuki -työryhmä
hallinto-oikeustuomari Seija Kaijanen
 Tuomioistuinten pysyvä arkistotyöryhmä
hallinto-oikeustuomari Seija Kaijanen
 Hallinto- ja erityistuomioistuinten asianhallintajärjestelmien ja raportoinnin kehittämisryhmä
hallinto-oikeustuomari Tiina Forsten
 Hakemusasioita koskevien verovalitusprosessien sähköinen
asiakirjaliikenne Verohallinnon ja hallintotuomioistuinten välillä
(Haka -pilotti) -työryhmä
hallinto-oikeustuomari Susanna Päivänsäde
 Tuomarinvalintalautakunta, varajäsen
hallinto-oikeustuomari Hannamaija Falck
 OM:n hallinnonalan pysyvä tietopalvelutyöryhmä
informaatikko Merja Tuovinen
Turun hallinto-oikeus on pilottituomioistuimena Cepej:ssä (The European Commission for the Efficiency of Justice). Hallinto-oikeuden
edustajana
toimii
hallinto-oikeustuomari
Seija
Kaijanen.
Useita hallinto-oikeuden edustajia on osallistunut oikeusministeriön
hallinto-oikeuksille järjestämän koulutuksen ja kurssien suunnitteluun ja toteutukseen.
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Vuodelle 2017 asetetut tulostavoitteet ja tulokset tiivistetysti
För år 2017 uppställda mål samt resultat i korthet
Myönnetty
2017/2016
Beviljade

Käytetty
2017/2016
Använda

3 698 346/
3 970 397 €

4 536 283/
3 779 651 €

Tulos/Resultat

2017

2016

Ratkaistut asiat
Avgjorda ärenden

2 444 kpl/st

1 880 kpl/st

Suulliset käsittelyt ja katselmukset
Muntliga förhandlingar och syneförrättningar

73 kpl/st

56 kpl/st

Taloudellisuus / ratkaistu asia
Lönsamhet / avgjort ärende

969 €

1 237 €

Tuottavuus / henkilötyövuosi
Produktivitet / årsverke

80 asiaa/ärenden

67 asiaa/ärenden

Keskimääräinen käsittelyaika
Ärendenas genomsnittliga behandlingstid

7,6 kk/månader

6,1 kk/månader

Siirtyvät asiat / yli vuoden vireillä ollutta
Överförda mål / anhängiga i över ett år

1 891 / 290 kpl/st

814 / 23 kpl/st

Toimintamenomääräraha
Verksamhetsutgifter
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TURUN HALLINTO-OIKEUDEN HENKILÖKUNTA 31.12.2017
Ylituomari
Isomoisio Ritva
Hallinto-oikeustuomarit
Aalto Sanna (ma.)
Almenoksa Tom
Falck Hannamaija, 1. osaston johtaja
Forsten Tiina (ma., vakit. esitt.)
Hartzell Kari
Hellman Kristian (ma., vakit. esitt.)
Hirvonen Teemu (ma., vakit. esitt.)
Hänninen Anna-Riikka (ma., vakit. esitt.)
Härmä Ville (ma.)
Kaarila Eija-Riitta
Kaijanen Seija
Kanniainen-Orpo Niina (ma., ma. esitt.)
Laato Sirkku
Leikkonen Matti
Leinonen Ilona (ma., vakit. esitt.)
Löf-Rezessy Sampo (ma., vakit. esitt.)
Marela Pirjo, 3. osaston johtaja
Nyholm Elina (ma.)
Partanen Ulla
Peltoniemi Marja
Pieniniemi Salla (ma., vakit. esitt.)
Päivänsäde Susanna
Raahensalo Hannu
Ranta Laura (ma.)
Saari Tiina
Saarinen Timo (ma., vakit. esitt.)
Sarell Hannele, 2. osaston johtaja
Sorsimo Katja
Storträsk Veronica
Särkilä Kirsi
Toivanen Heikki
Tuomaala Juulia (ma.)
Asessori
Vuori Juho (ma., vakit. esitt.)
Hallinto-oikeuden esittelijät
Ahonen Noora (ma.)
Harjuntausta Hanna (ma.)
Helminen Sonja (ma.)
Jokinen Roope (ma.)
Kantola Antti (ma.)
Mattila Ilona (ma.)
Niemi Kati
Peltonen Jonna (ma.)
Pentikäinen Laura (ma.)
Rantanen Anna (ma.)
Rinne Lauri (ma.)
Rissanen Miia (ma.)
Suutala Marika (ma.)
Välimäki Elina (ma.)

Käräjänotaari
Aalto Heidi (ma.)
Notaarit
Fager Mia, hallintopäällikkö
Lemponen Elina (ma.)
Nikkanen Katri (ma., vakit. lainkäyttösiht.)
Niskanen Annukka (ma.)
Peltola Katja
Vihersaari Marika
Informaatikko
Tuovinen Merja
Hallintosihteeri
Sihvo Elina
Kirjaaja
Tapio Tuula
Apulaiskirjaaja
Lempinen Jenna (ma., vakit. lainkäyttösiht.)
Kirjaamosihteeri
Nurmi Pirjo
Lainkäyttösihteerit
Ahola Tuula
Karjalainen Pia (ma.)
Kavón Camilla (ma.)
Lahti Essi
Lintukorpi Anna (ma.)
Nyman Mari (ma.)
Sundell Merja
Lainkäyttösihteeri, turvapaikkaprojekti
Sivula Emilia (ma.)
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Vuoden aikana tuomioistuinharjoittelunsa suorittivat käräjänotaarit Heidi Jääskeläinen ja Noora
Ahonen.
Turun ammattikorkeakoulun opiskelija Camilla Kavón suoritti oikeustradenomiopintoihinsa kuuluvan
harjoittelujakson 1.9. - 30.11.2017. Turun yliopiston oikeustieteen opiskelijat Vilma Kiilunen, Elina
Lemponen ja Tuomas Meriruoho suorittivat opintoihinsa kuuluvan kuukauden harjoittelujakson.
Vuoden aikana nimitettiin neljä hallinto-oikeustuomaria ja neljä hallinto-oikeuden esittelijää sekä
hallintotoimistossa hallintopäällikkö Mia Fager, lainkäyttösihteeri Katri Nikkanen ja lainkäyttösihteeri
Jenna Lempinen. Määräaikaisia virkamääräyksiä annettiin vuoden aikana yhteensä 107 kappaletta.
Eläkkeelle vuoden aikana jäivät notaarit Raija Alen ja Sisko Bouthouri, sekä lainkäyttösihteeri Virpi
Kaario.
Vuonna 2017 myönnettiin Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki hallinto-oikeustuomari Hannu
Raahensalolle ja valtion virka-ansiomerkki 30 vuoden palveluksesta kirjaamosihteeri Pirjo Nurmelle.

ASIANTUNTIJAJÄSENET
Lastensuojeluasiat
Kivimäki Leena
Markkanen Milja
Nurmela Niina
Nyqvist Leo
Tuomi Marian
Vahala Essi
Vidjeskog Jan
Ylä-Herranen Tiina
Varajäsenet
Berg Pia-Kristiina
Lähdeniemi Sari
Salomäki Susanna
Adoptioasiat
Markkanen Milja
Varajäsen
Lähdeniemi Sari

sosiaalipalvelujen johtaja, VTL
ylitarkastaja, YTM
yliopisto-opettaja, sosiaalityöntekijä, VTM
professori, VTT
erikoissosiaalityöntekijä, VTL
sosiaalityöntekijä, VTM
psykologi, FM
psykoterapeutti, VTM
erikoistutkija, VTT
sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, YTM
psykologi, yliopisto-opettaja, PsM
ylitarkastaja, YTM
sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja, YTM

Kehitysvammaisten erityishuoltoasiat
Paavola Merja
sosiaalipalvelujen johtaja, TtM
Sauna-aho Oili
hoito- ja kuntoutuspalvelujoht., neuropsykologian erikoispsykologi, PsL
Mielenterveysasiat
Kärkkäinen Jukka
Mäkinen Mia
Rasi-Hakala Helena
Salomaa Marja
Lumme Ville

ylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, OTK, LT
asiantuntijalääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, LT
asiantuntijalääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, LL
osastonylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, LL
psykiatrian erikoislääkäri, LL

Päihdehuoltoasiat
Karjalainen-Niskanen Sirpa
päihdetyöntekijä, yrittäjä, YTM
Varajäsen
Haahtela Riikka
erityisasiantuntija, johtava sosiaalityöntekijä, YTT
Tartuntatautiasiat
Lehtinen Pasi

lastentautien ja lasten infektiosairauksien erikoislääkäri, dosentti, LT
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Työtilanteen kehitys vuosina 2008-2017
Utvecklingen av arbetssituationen under åren 2008-2017
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Toimittajat
Tuula Ahola
Mia Fager
Ritva Isomoisio
Pia Karjalainen
Katri Nikkanen
Elina Sihvo
Merja Tuovinen

Kaaviot, taulukot ja taitto
Tuula Ahola
Pia Karjalainen

Kansikuva
Ritva Isomoisio

