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Ylituomarin katsaus
Ylituomari Liisa Talvitie
” 2014 työhyvinvointia ja yhdessä menestymistä” oli Vaasan
hallinto-oikeuden henkilöstön valmennusohjelman otsikko.
Vuosi alkoi yhteisellä koulutuspäivällä, jossa koko henkilöstö mietti menestyvän tuomioistuimen ominaisuuksia ja haasteita. Tulkittiin omia ja toisten rooleja, vastuiden selkeyttä ja
yhteistyön sujuvuutta sekä tunteita ja vuorovaikutusta työssä.
Yhteistä päivää seurasivat alkukeväästä jaostoittain järjestetyt omat koulutukset. Näiden seurauksena otettiin käyttöön
palautekeskustelukäytäntö, jota jatkettiin järjestelmällisesti koko kevään. Elokuussa pidetyssä toisessa yhteisessä päivässä käytiin läpi palautejärjestelmän kehittymistä ja toteutumista käytännössä sekä tehtiin havaintoja lähinnä johtoon kohdistuvien odotusten
toteutumisesta. Palautejärjestelmää käytetään edelleen vapaamuotoisemmin ja toivottavasti myös muut projektissa opitut taidot säilyvät osana jokapäiväistä toimintaa.
Keväällä alkoi myös logistiikkaprojekti yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston
kanssa. Projektista on kerrottu tarkemmin toimintakertomuksessa myöhemmin. Hyvin
varhaisessa vaiheessa projektissa kiinnitettiin huomiota kuulemiseen eri asiaryhmissä.
Ajankohtaiseksi kuulemisen organisoiminen ja toimintatavat tulivat syksyllä, kun ympäristönsuojelulain muutoksen myötä kuuleminen ympäristöasioissa siirtyi 1.9.2014 alkaen Vaasan hallinto-oikeuteen aluehallintoviranomaisten ja kuntien sijasta. Hallintooikeuteen perustettiin kuulemistoimisto, joka aloitti kolmen hengen voimin välittömästi
toimintansa.
Juttukanta on jaettu jaostoille lukumäärän perusteella. Taataksemme kaikille jaostoille
suurinpiirtein saman työmäärän suoritettiin vuoden alussa juttujen jako jaostoille hyödyntäen hyväksyttyjä painokertoimia. Asiaryhmien osalta tapahtui vain pieniä siirtoja
lukuunottamatta louhinta- ja murskausasioita, jotka nyt jaettiin kahdelle jaostolle. Ratkaisu ei ole ongelmaton, mutta oikeansuuntainen. Tilannetta seurataan jatkuvasti ja tarvittaessa tehdään uusia muutoksia. Tasapainon löytämistä vaikeuttavat ennen kaikkea
ylisuurten juttujen työmäärät. Vuonna 2014 henkilöstöä kuormittivat mm. Talvivaaran
kaivos, Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus ja Sierilän voimalaitos.
Asioita saapui Vaasan hallinto-oikeuteen suurin piirtein edellisvuosien tahtiin. Edellisenä vuonna oli saapunut noin 200 juttua normaalia enemmän, mutta nyt taasen palattiin
aiempiin lukuihin. Kaikissa asiaryhmissä veroja lukuun ottamatta ratkaistiin yhtä monta
juttua kuin saapui hallinto-oikeuteen. Emme kuitenkaan saavuttaneet tavoitteitamme.
Vuodelle 2014 osui useita henkilöstön pitkiä poissaoloja ja tämä aiheutti pitkin vuotta
vajausta henkilötyövuosissa. Tulosta voi kuitenkin pitää hyvänä olosuhteet huomioiden.
Kiitokset henkilökunnalle jaksamisesta, innostuksesta ja hyvästä tuloksesta!
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Överdomarens översikt
Överdomare Liisa Talvitie
” 2014 työhyvinvointia ja yhdessä menestymistä” (2014 trivsel på arbetet och gemensam framgång) var rubriken på träningsprogrammet för Vasa förvaltningsdomstols personal. Året inleddes med en gemensam studiedag där hela personalen funderade på de
egenskaper och utmaningar som kännetecknar en framgångsrik domstol. Vi tolkade
våra egna och andras roller, hur klar ansvarsfördelningen är och hur samarbetet fungerar samt känslor och samspel på arbetet. Den gemensamma dagen följdes av sektionsvisa skolningar som ordnades under våren. Till följd av dessa tog förvaltningsdomstolen i
bruk ett feedbackförfarande i samband med vissa sessioner. Förfarandet fortsatte systematiskt under hela våren. I augusti hade vi en andra gemensam dag där vi gick igenom
feedbackförfarandets utveckling och praktiska förverkligande. Feedbackförfarandet används fortfarande men i ett friare format. Förhoppningsvis kommer också övriga färdigheter som vi lärde oss under projektets gång att förbli en del av vår dagliga verksamhet.
På våren inledde vi också ett logistikprojekt i samarbete med Villmanstrands tekniska
universitet. Närmare uppgifter om projektet finns längre fram i verksamhetsberättelsen.
I ett tidigt skede av projektet fästes uppmärksamhet vid hörande inom olika ärendegrupper. Organiseringen av hörande och förfaringssättet därvid aktualiserades på hösten, då en ändring av miljöskyddslagen ledde till att ansvaret för hörande i miljöärenden överfördes från regionförvaltningsverken och kommunerna till Vasa förvaltningsdomstol från och med 1.9.2014. Vid förvaltningsdomstolen grundades ett hörandekontor, som omedelbart inledde sin verksamhet med en arbetsstyrka på tre personer.
Ärendena har tidigare fördelats mellan sektionerna på basen av antal. För att garantera
att alla sektioner skulle ha en ungefär lika mycket arbete fördelades ärendena i början
av året med användning av godkända viktkoefficienter. Ärendegrupper förflyttades inte
i någon större utsträckning mellan sektionerna förutom att brytnings- och krossningsärendena delades mellan två sektioner. Lösningen är inte problemfri, men den lutar åt
rätt håll. Vi följer hela tiden med läget och gör nya ändringar vid behov. Den största orsaken till att det är svårt att hitta en balans är mycket omfattande ärenden som kräver
mycket arbete. År 2014 belastades personalen bland annat av gruvan i Talvivaara, Käringmossens avfallshanteringscentral och Sierilä kraftverk.
Ärenden inkom till Vasa förvaltningsdomstol i stort sett i samma takt som under tidigare år. År 2013 inkom omkring 200 ärenden mer än normalt, men nu återgick vi till tidigare mängder. I alla ärendegrupper utom skatteärenden avgjordes lika många ärenden
som inkom till förvaltningsdomstolen. Trots detta uppnådde vi inte våra målsättningar.
Under år 2014 förekom flera långa perioder där personal var frånvarande och detta ledde till en brist på årsverken. Resultatet kan ändå anses vara gott med beaktande av omständigheterna.
Tack till personalen för ork, samarbete och ett gott resultat!

Liisa Talvitie
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Lainkäyttötoiminta
Tuomiopiiri ja tehtävät
Hallinto-oikeuden tehtävä on ratkaista kuntien ja valtion hallintoviranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia. Vaasan hallinto-oikeus on alueellinen hallintotuomioistuin Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Tämän lisäksi Vaasan
hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluu vesi- ja ympäristöasioissa koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
Hallinto-oikeus käsittelee valituksia, jotka koskevat mm.
•

•
•
•
•
•

verotuksen oikaisulautakuntien päätöksiä verotuksesta, kunnallisten viranomaisten
päätöksiä virkanimityksistä, toimeentulotuesta, vammaispalveluista, lastensuojelusta ja muista sosiaalipalveluista
lääkärin päätöksiä mielenterveyspotilaan pakkohoidosta ja kunnallisen viranomaisen päätöksiä tartuntatautien leviämisen estämiseksi
ulkomaalaisviraston päätöksiä ulkomaalaisten oleskeluluvista ym.
viranomaisten päätöksiä asiakirjojen julkisuudesta ja erilaisista maksuista, esim.
pysäköintivirhemaksut
kunnan viranomaisten päätöksiä rakennus- ja maankäyttöasioissa
kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja aluehallintovirastojen päätöksiä ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa.

Hallinto-oikeusprosessi
Hallinto-oikeudessa haetaan muutosta hallintoviranomaisen tekemään päätökseen.
Asiat käsitellään kirjallisesti. Valituksessa esitetään vaatimukset ja niiden perustelut.
Hallinto-oikeus ei yleensä tutki asiaa laajemmin. Ennen asian ratkaisua asianosaisille ja
päätöksen tehneelle viranomaiselle varataan mahdollisuus vastata valitukseen ja muihinkin kirjelmiin. Tarvittaessa voidaan asiaa selvittää paikan päällä tarkastuksessa tai
katselmuksessa. Hallinto-oikeus voi myös pitää suullisen käsittelyn, jossa asianosaiset
voivat esittää todistelua sekä kuulla todistajia ja asiantuntijoita.
Vuonna 2014 hallinto-oikeus piti suullisen käsittelyn 18 asiassa ja toimitti katselmuksen 17 asiassa sekä piti tarkastuksen viidessä asiassa. Täytäntöönpanon kieltoja annettiin 60 ja väliaikaismääräyksiä kahdessa asiassa.
Monipuoliset ratkaisukokoonpanot
Hallinto-oikeuslaki antaa mahdollisuuden ratkaista asiat erilaisissa kokoonpanoissa.
Pääsääntö on kolmen tuomarin ja ympäristöasioissa neljän tuomarin kokoonpano.
Asian laadun mukaan asiat voidaan kuitenkin ratkaista joko tätä pienemmässä tai laajemmassa kokoonpanossa. Työmääriä on tasattu jakamalla asiaryhmiä joustavasti eri
jaostojen käsiteltäväksi. Vesi- ja ympäristöasioissa on kokoonpanoon valittu asiakohtaisesti yksi tai kaksi asiantuntijaa, jotka edustavat asian vaatimaa osaamisaluetta.
Kaikki luonnontieteiden ja tekniikan alan tuomarit työskentelevät kaikilla jaostoilla.
Lastensuojelulaissa, kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa, mielenterveyslaissa ja tartuntatautilaissa säädetyissä asioissa käsittelyyn osallistuu vähintään
kahden lainoppineen jäsenen lisäksi valtioneuvoston määräämä asiantuntijajäsen.
Periaatteellisesti tärkeä asia voidaan siirtää ratkaistavaksi jaoston vahvennetussa istunnossa tai hallinto-oikeuden täysistunnossa.
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Asioista enemmistö, 1047 asiaa ratkaistiin kolmen tuomarin kokoonpanossa, 578 asiaa
kahden tuomarin kokoonpanossa ja 135 asiaa yhden tuomarin päätöksellä. Neljän tuomarin kokoonpanossa ratkaistiin 170 asiaa ja vahvennetussa kokoonpanossa 2 asiaa.
Luvut ilmaisevat diaarinumeroiden eli valitusten lukumäärän. Samasta hallintopäätöksestä tehdyt valitukset ratkaistaan yleensä yhdellä päätöksellä, joten päätösten lukumäärä on pienempi.

4 jäsentä
9%

Vahvennettu1 jäsen
0%
7%
2 jäsentä
30%

3 jäsentä
54%

Kuvio 1. Ratkaisukokoonpanot 2014
Asiamäärien kehitys
Kertomusvuonna tuli vireille 2049 asiaa. Määrä oli 10 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Ympäristöasioiden vähentyminen oli 16 %. Vuoden lopussa asioita oli vireillä
1706. Määrä oli 6 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Suurin asiaryhmä oli ympäristöasiat, 56 % vuoden lopussa vireillä olleiden asioiden määrästä.

Kuvio 2. Saapuneet ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2004-2014
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Hallinto-oikeus ratkaisi vuoden aikana 1938 asiaa eli 31 vähemmän kuin vuonna 2013.
Ratkaistujen asioiden määrä kertomusvuonna oli 5 prosenttia pienempi kuin vireille tulleiden asioiden määrä. Ratkaistuista asioista oli ruotsinkielisiä noin 10 %.
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Kuvio 3. Ratkaistut asiat 2006-2014
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Kuvio 4. Vuonna 2014 saapuneiden 2049 asian jakaantuminen asiaryhmittäin

8

Valtio-oikeus ja
yleishallinto 4%

Taloudellinen
toiminta 2%

Itsehallinto 7%

Verot 7%

Sosiaali- ja
terveydenhuolto
10%

Ulkomaalaisasiat
9%

Rakentaminen
9%

Ympäristö 56%

Kuvio 5. Vireillä olevat asiat (1706) vuoden 2014 lopussa.
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Kuvio 6. Vireillä olevien asioiden määrän kehittyminen 2001-2014
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Käsittelyaika
Asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 9,2 kuukautta. Nopeimmin ratkaistiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevat asiat (3,5 kk). Pisimmät käsittelyajat olivat ympäristöasioissa 13,4 kuukautta.

0

2

2014

2013

4

6

8

10

12

14

16

9,2

Keskiarvo
8,0

Valtio-oikeus ja yleishallinto

11,3

Itsehallinto

12,4

Ulkomaalaisasiat
10,3

Rakentaminen

13,4

Ympäristö
3,5

Sosiaali- ja terveydenhuolto

4,6

Taloudellinen toiminta

9,7

Verot

Kuvio 7. Keskimääräinen käsittelyaika, kk pääasiaryhmittäin
Päätösten lopputulos
Noin 28 % hallinto-oikeuden ratkaisuista johti muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen muuttamiseen, kumoamiseen tai palauttamiseen uudelleen käsiteltäväksi. Ratkaisuista 18 % johti hakemuksen hyväksymiseen lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon
asioissa. Tutkimatta jätettiin noin 12 % valituksista lähinnä puuttuvan asianosaisuuden
tai myöhässä tulleen valituksen takia.

Muutettu
25%

Palautettu
3%

Siirretty muulle
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1%

Ei muutosta
41%

Hakemus
hyväksytty
18%
Hakemus hylätty
0%

Ei tutkittu tai
rauennut
12%

Kuvio 8. Hallinto-oikeuden ratkaisut lopputulosten mukaan
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Päätösten pysyvyys
Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuoden 2014 aikana 377 Vaasan hallinto-oikeuden
päätöksistä tehtyä valitusta. Korkein hallinto-oikeus muutti, kumosi tai palautti hallinto-oikeuden päätöksen 71 asiassa, mikä on 19 % valituksenalaisista asioista. Muutetuista 53 asiasta ympäristöasioita oli 30, mikä kuvastaa ympäristöasioiden monimuotoisuutta ja tulkintamahdollisuuksia.

Asia palautetaan
5%

Muut ratkaisut
2%

Ei tutkita
6%

Valituslupahakemus hylätään
11%

Päätöstä
muutetaan
14%

Päätöksen
lopputulosta ei
muuteta
19%
Päätöstä ei
muuteta
32%

Kuvio 9. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut lopputuloksen mukaan
Lainkäyttöratkaisuja
Valtakunnalliseen oikeustapausrekisteri Finlexiin on vuoden aikana tallennettu 12 Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä. Ratkaisuselosteet koskivat ympäristönsuojelua (2 päätöstä), yleishallinto-oikeutta (2 päätöstä) ja tulo- ja varallisuusveroja (2 päätöstä). Yksittäisiä päätöksiä annettiin kunnallisasioissa, sosiaali- ja ulkomaalaisasioissa, terveydenhuoltoa- ja sairaanhoitoa sekä muita veroja ja verotusmenettelyä koskevissa asioissa.
Tiedotusvälineille on lähetetty viikoittain hallinto-oikeuden lähinnä edellisellä viikolla
antamia kunnallisasioiden sekä rakennus- vesi- ja ympäristöasioiden päätöksiä sähköpostitse. Lähetettävien päätösten valinnan suorittaa kirjaamo. Kaikki ympäristö- ja vesiasioiden päätökset lähetetään sähköisesti aluehallintovirastojen ympäristövastuualueille.
Hallinto-oikeus lähettää lisäksi tiedotusvälineille erillisiä lehdistötiedotteita ratkaisuista, jotka arvioidaan yhteiskunnallisesti merkittäviksi tai kiinnostaviksi tai, jotka koskevat suurta ihmisjoukkoa.
Merkittävinä vuoden 2014 ratkaisuina voidaan mainita muun muassa seuraavat:
Vaasan hallinto-oikeus antoi 17.11.2014 päätöksen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ympäristölupa-asiassa. Valittajina oli yksityishenkilöitä sekä asukasyhdistyksiä ja
luvan saaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä. Keskeisimmät valitusteemat olivat haju-, pöly- ja meluhaitat, tarkkailu, häiriötilanteista ilmoittaminen,
alueen eri toimintoja koskevien ympäristölupien yhteiskäsittelyn tarpeellisuus, päästöt
maaperään sekä pohja- ja pintavesiin ja alueen sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia
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koskevien arviointien tekeminen.
Vaasan hallinto-oikeus 17.11.2014 nro 14/0623/3 Vaasan hallinto-oikeus antoi
25.9.2014 päätöksen Liikelaitos Salon Veden vesitalousasiassa. Valittajina (yhteensä
13 valitusta) oli viranomaistahoja, yksityishenkilöitä, vesiensuojelu- ja kalastusyhdistys
ja luvan saaja Liikelaitos Salon Vesi. Keskeisimmät valitusteemat olivat yhdyskunnan
tarve pohjavedenottoon, pohjavedenottoluvan määräaikaisuus, otettavan pohjaveden
määrä, pohjavedenoton vaikutusten tarkkailu, pohjavedenoton vaikutukset alueen pohjaveden, järvien ja lampien vedenpintoihin sekä lähdevirtaamiin, vaikutukset Hyyppärän Natura-alueen luonnonarvoihin, Natura-arviointi, luontodirektiivin vaatimukset
sekä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarve. Vaasan hallinto-oikeus 25.9.2014
nro 14/0293/2
Vaasan hallinto-oikeus antoi 24.9.2014 päätöksen kuittausoikeutta julkisoikeudellisessa
velkasuhteessa koskevassa hallintoriita-asiassa. Asiassa oli kyse siitä, oliko sosiaali- ja
terveyslautakunta oikeutettu kuittaamaan äidin lastensuojelun asiakasmaksuista koostuvasta, sosiaali- ja terveyslautakunnalle olevasta velasta hallinto-oikeuden aiemmalla
päätöksellä lautakunnalle määräämät kulut, jotka koostuivat huostaanottohakemuksen
käsittelyn ajaksi sijoitetun tyttären matkakuluista tapaamiseen oikeudenkäyntiavustajansa kanssa ja äidin oikeudenkäyntikuluista hallinto-oikeudessa.
Vaasan hallinto-oikeus 24.9.2014 nro 14/0344/1, Finlex

Kuva 1: Hallinto-oikeuden tarkastus Sierilän voimalaitosasiassa Rovaniemellä elokuussa 2014.
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Organisaatio ja henkilöstö
Organisaatio
Hallinto-oikeuden toimintaa johtaa ylituomari, jonka apuna toimii johtoryhmä. Lainkäyttöhenkilökunta on jakaantunut kolmeen jaostoon. Hallinto-oikeustuomareita on yhteensä 31, joista tällä hetkellä kolme on tekniikan alan hallinto-oikeustuomaria ja kuusi
luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomaria. Hallinto-oikeussihteerin virkoja on 18.
Hallintopalvelut tuottaa kanslia, jota johtaa hallintopäällikkö. Kansliahenkilökuntaa on
yhteensä 23.
Vuoden lopussa henkilökunnasta 48:llä oli ylempi korkeakouluasteen, 10:llä alempi
korkeakouluasteen ja kahdeksalla alin korkea-asteen tutkinto suoritettuna.

Ylituomari
Liisa Talvitie

Johtoryhmä
- ylituomari
- jaostojen pj:t
- hallintopäällikkö
- tekniikan ja
luonnontieteiden alan
tuomareiden edustaja

1. Jaosto
Pj. Jaakko
Kellosalo

2. Jaosto
Pj. Marja Lampi

3. Jaosto
Pj. Johan
Hagman

Kanslia
Hallintopäällikkö
Leena Similä

Kuva 2: Hallinto-oikeuden organisaatio 1.2.2014 alkaen
Kuulemiskanslia
Ympäristönsuojelulain uudistuksen myötä on kuuleminen ympäristölupapäätöksiä koskevien valitusten johdosta siirtynyt Vaasan hallinto-oikeudelle 1.9.2014 alkaen. Lakimuutosta ennakoitiin keväällä 2014 logistiikkatyöryhmässä ja sen toimesta luotiin
suuntaviivat uusien kuulemistehtävien hoitamiseksi tarvittavista menettelyistä. Hallinto-oikeuteen perustettiin jaostojen ulkopuolella toimiva, kansliaan kuuluva kuulemistoimisto, jossa työskentelee kolme lainkäyttösihteeriä tai notaaria. Toimiston vastuuhenkilönä toimii hallinto-oikeustuomari. Kuulemistoimisto hoitaa kuulemiset myös
ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten hallintopakkoasioiden osalta.
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Hallinto-oikeuden henkilökunta
Personalen vid Vasa förvaltningsdomstol
Ylituomari, Överdomare
Liisa Talvitie
Jaostojen puheenjohtajat, Sektionernas ordförande
Jaakko Kellosalo
Marja Lampi
Johan Hagman
Hallinto-oikeustuomarit (lainoppineet)
Förvaltningsrättsdomare (lagfarna)
Petri Forma
Riitta Fränti
Kari Hauru
Reijo Hellman
Yrjänä Honkavaara
Heikki Huhta
Hanna Huru
Päivi Jokela
Pirjo Joutsenlahti
Sinikka Kangasmaa 1.9. alkaen
Kristiina Kerttula
Marjatta Korsbäck
Matti Malmberg 31.3. asti
Janne Marttila (ma.)
Riikka Mäki (ma.)
Kari Niemistö 31.5. asti
Jorma Niemitalo
Pertti Piippo 31.10. asti, vv. 1.1.-31.10.
Pertti Raikio 31.8. asti
Raija Uusi-Niemi
Kirsi Stark 1.5. alkaen
Hallinto-oikeustuomarit (tekniikan alan)
Förvaltningsrättsdomare (tekniska)
Unto Huttu
Mauri Kerätär
Varpu Kujanpää
Aulis Rantala vv. 1.1.-31.12.
Hallinto-oikeustuomarit (luonnontieteiden alan)
Förvaltningsrättsdomare (naturvetenskapliga)
Jan Eklund (os. vv.)
Merja Manninen
Pirjo-Liisa Saloranta
Sauli Viitasaari
Juha Väisänen (ma.)
Curt Nyman (ma.)
Esittelijät, Föredragande
Heli Ala-Tulijoki (ma. 1.10. alkaen)
Anna-Lena Bernas
Pia Ekorre
Reeta-Kaisa Eriksson (vv.10.1.-19.11.)
Janika Gummerus
Maria Ingerström
Anneli Järvenpää
Kristiina Karvonen (ma. vv. 1.1.-31.12.)
Merja Kivistö
Mia Koski-Träskvik
Pirjo Kurki (os. vv.)
Harjoittelijat
Niklas Sivén
Sebastian Åstrand
Janne Kuutti
Perttu Ojala
Teemu Matikainen
Peter Haukkamaa
Jonna Norrback
Riikka Walldén

Ilona Leinonen (ma.)
Maria Mickelsson (ma.)
Hanna Nieminen-Finne
Elina Nyholm (vv. 1.1.-31.12.)
Pirjo Pentinmäki (ma.)
Taija Randen
Patrick Sahlström
Jan-Erik Salo
Hanna-Maria Schiestl (vv. 1.1.-31.5., 28.7.-31.12.)
Linda Strömman (vv. 28.6.-31.12.)
Peik Strömsholm (vv. 1.1.-28.2.)
Matti Suontausta (vv. 29.12.-31.12.)
Susanna Östman (ma.15.9. alkaen)
Käräjänotaari
Heidi Laakso 1.7.-31.12.
Hallintopäällikkö, Förvaltningschef
Leena Similä
Kirjaaja, Registrator
Auvo Sainio
Notaarit, Notarier
Matti Immonen
Tiina Kallio
Patrick Laaksoharju
Tarja Mustonen
Elina Peltoniemi (vv. 1.1.-11.7.)
Lenita Sundgren
Henkilöstösihteeri, Personalsekreterare
Annikka Järvinen
IT-tukihenkilö, IT-stöd
Gun-Britt Keto
Kirjaamosihteeri, Registratursekreterare
Iiris Aalto
Lainkäyttösihteerit, Lagskipningsekreterare
Sirpa Ahlbäck
Inkeri Eriksson
Irmeli Haakana
Maiju Hakola (ma. 29.1. alkaen)
Sisko Hietamäki
Marja Jokiaho (os. vv. 1.12. alkaen)
Anette Järvi
Katja Salosaari
Anu Sara
Paula Strang
Meirami Takanen
Riikka Walldén (ma. 1.12. alkaen)
Puhelunvälittäjä, Telefonist
Mikael Aspholm 9.12. alkaen
Tuula Vauhkonen
Virastomestari, Expeditionsvakt
Tuija Vilén

harjoittelujakso vuoden aikana
oikeustieteen opiskelija oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikössä
oikeustieteen opiskelija oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikössä
oikeustieteen opiskelija oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikössä
oikeustieteen opiskelija oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikössä
oikeustieteen opiskelija oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikössä
oikeustieteen opiskelija oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikössä
hallintotieteen opiskelija Vaasan yliopistossa
tradenomiopiskelija Vaasan ammattikorkeakoulussa
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Asiantuntijajäsenet

toimikausi 1.11.2013-31.10.2017

Lastensuojeluasiat
Carola Snellman
Christer Höglund
Jaana Raiskio
Minna Lönnbäck
Paula Sipilä
Pekka Räisänen

johtava sosiaalityöntekijä, valtiotieteen maisteri
lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri * )
erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti
palvelupäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri
sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri * )
ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti

Varajäsenet
Anne Seppälä
Kristiina Keppo
Oili Hagström
Raija Koskinen
Sari Vesala

palvelujohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri
perhekeskuksen esimies, yhteiskuntatieteiden maisteri
johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri
suunnittelija, projektikoordinaattori, valtiotieteen maisteri
sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, yhteiskuntatieteiden maisteri

*) 31.05.2016 saakka

Kehitysvammaisten erityishuoltoasiat
Christer Höglund
lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri * )
Kristiina Keppo
perhekeskuksen esimies, yhteiskuntatieteiden maisteri
Pekka Räisänen
ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti
Varajäsenet
Christer Höglund
Raija Koskinen

lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri * )
suunnittelija, projektikoordinaattori, valtiotieteen maisteri

Mielenterveysasiat
Christer Höglund
Maarit Jekunen
Jukka Vuorenmaa
Pekka Räisänen
Tuula Rönkkö-Kuivalainen

lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri * )
lääketieteen lisensiaatti
osastonylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti
ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti
psykoterapeutti, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti

Päihdehuoltoasiat
Pekka Räisänen
Sirpa Karjalainen-Niskanen

ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti
päihdetyöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri

Varajäsenet
Christer Höglund
Sari Vesala

lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri * )
sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri

Tartuntatautiasiat
Christer Höglund

lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri * )

Varajäsen
Maarit Jekunen

lääketieteen lisensiaatti

Adoptioasiat
Carola Snellman
Christer Höglund
Jaana Raiskio
Minna Lönnbäck
Paula Sipilä
Pekka Räisänen

johtava sosiaalityöntekijä, valtiotieteen maisteri
lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri * )
erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti
palvelupäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri
sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri
ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti

Varajäsen
Anne Seppälä
Kristiina Keppo
Oili Hagström
Raija Koskinen
Sari Vesala

palvelujohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri
perhekeskuksen esimies, yhteiskuntatieteiden maisteri
johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri
suunnittelija, projektikoordinaattori, valtiotieteen maisteri
sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, yhteiskuntatieteiden maisteri
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Henkilöstön työhyvinvointi
Ylituomarin nimeämä hallinto-oikeuden työhyvinvointityöryhmä suunnittelee, toteuttaa, seuraa ja koordinoi henkilöstön työhyvinvointia edistävää toimintaa. Työryhmä
kokoontui 7 kertaa vuonna 2014.
Hallinto-oikeudessa toteutetiin Valtiokonttorin osin rahoittamassa KAIKU-työhyvinvointihanke. Hankkeessa henkilöstö kirjasi eri työrooleihin liittyviä odotuksia. Rooliodotusten täyttymisen arvioimiseksi lainkäyttöistuntoihin luotiin palautekeskustelukäytäntö, jossa osanottajat arvioivat oman ja muiden roolien odotusten täyttymistä
muun muassa yhteistyön, vuorovaikutustaitojen ja osallistumisen osalta. Myös hallinto-oikeuden sivutoimiset asiantuntijatuomarit otettiin käytännön piiriin heille esimiesten toimesta järjestetyissä henkilökohtaisissa perehdytyskeskusteluissa. Palautekeskustelut on jaostoilla, joilla palautekeskusteluja on käyty, koettu jaostoesimiesten
mukaan hyödyllisiksi. Palautekeskusteluja on käyty laajoissa ja vaikeissa jutuissa, jutuissa, joissa olisi voitu tehdä jotain toisin ja jutuissa, jotka ovat menneet erityisen
hyvin. Alunperin kehitetyt muodolliset keskustelumallit ovat käytännössä muokkautuneet vapaamuotoisemmiksi keskusteluiksi.
Henkilöstöllä oli vuonna 2014 mahdollisuus osallistua fysioterapeutin ohjaamaan fysiojumppaan kevään aikana. Henkilöstöllä oli mahdollisuus pelata sählyä, futsalia ja
jalkapalloa hallinto-oikeuden sekä Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottoviraston viikottaisilla liikuntavuoroilla. Henkilökunnalle jaettiin omaehtoiseen harrastustoimintaan liikunta- ja kulttuuriseteleitä. Henkilöstön tyhy-päivä järjestettiin Botniahallissa 23.5.
Työhyvinvointityöryhmä järjesti henkilöstölle vuoden aikana useamman Webropolkyselytutkimussovelluksella laaditun kyselyn, joiden avulla muun muassa kartoitettiin henkilökunnan ideoita työhyvinvointisuunnitelman laatimiseksi ja tehtiin pelisääntöjen seurantakysely, jossa sai arvioida sekä omaa että työyhteisön suoriutumista
pelisääntöjen toteutumisessa. Henkilöstöllä on ollut siten mahdollisuus vaikuttaa hallinto-oikeuden työhyvinvoinnin suunnitteluun vuosittaista työhyvinvoinnin toimintaohjelmaa laadittaessa. Lisäksi henkilöstöllä on suoran vaikuttamisen ohella ollut
mahdollisuus tehdä aloitteita ja antaa palautteita henkilöstön aloite- ja palautelaatikkoon.
Yhteistyökomitean virkistystyöryhmä järjesti 11.-12.9.2014 matkan Ruotsiin. Tutustumiskohteina olivat Umeå mark- och miljödomstol, Förvaltningsrätten i Umeå ja
Laxtrappan, Stornorrforsen. Pikkujoulujuhla järjestettiin 12.12.2014 Ravintola Hemmerissä Sulvalla.
Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan Kaiku-kehittäjät järjestivät ensimmäiset Kaiku-klubin kevätpäivät Pohjanmaalla 6.-7.5.2014 Kokkolassa yhteistyössä Valtiokonttorin kanssa. Verkostoitumista Kaiku-kehittäjien kanssa on jatkettu
mahdollisuuksien mukaan kokoontumalla vuoroin eri maakuntien eri virastojen tiloissa ja osallistumalla Valtiokonttorin järjestämiin videoyhteyskoulutuksiin. Kaikuklubi tukee kaiku-kehittäjäkoulutuksen suorittaneiden toimintaa heidän omissa organisaatioissaan, hallinnonaloillaan ja alueellisissa verkostoissaan, ylläpitää ja kehittää
jäsenistönsä työhyvinvointiin liittyvää osaamista, edistää jäsentensä välistä vuorovaikutusta ja hyviksi havaittujen käytäntöjen leviämistä niin virastoissa, hallinnonaloilla
kuin alueellisissa ja kansallisissa verkostoissakin.
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Työsuojelu
Petri Forma työsuojelupäällikkö
Työsuojeluvaltuutettuna toimi vuonna 2014 Tiina Kallio, 1. varavaltuutettuna Janne
Marttila, 2. varavaltuutettuna Tuija Vilén ja työsuojelupäällikkönä Petri Forma, jotka
muodostivat vuonna 2014 myös hallinto-oikeuden työsuojelutoimikunnan. Toimikunta kokoontui vuonna 2014 neljästi. Janne Marttila toimi vuonna 2014 myös oikeustalon yhteisenä turvallisuuspäällikkönä.
Hallinto-oikeuden henkilökuntaa kuormitti vuonna 2014 jatkuvasti suuren työtaakan
aiheuttama henkinen työpaine huolimatta saapuneiden asiamäärien hienoisesta laskusta. Syksyllä 2014 hallinto-oikeuden vastattavaksi ympäristö- ja vesiasioissa siirtynyt kuulemismenettely on lisännyt erityisesti kansliahenkilöstön kuormitusta. Toimitilojen toistuvat vesivuodot vaativat väistötilajärjestelyjä työskentelyn mahdollistamiseksi.
Oikeustalon turvallisuusryhmä järjesti turvallisuuspäivän 5.5.2014 yhteistyössä pelastuslaitoksen, poliisin ja työterveyshuollon kanssa. Turvallisuuspäivän ohjelmassa käsiteltiin vaikean asiakkaan kohtaamista, fyysisen työkyvyn ylläpitämistä, työergonomiaa ja pelastusturvallisuutta. Päivän päättivät mielenkiintoa ja pulssia nostattaneet
sammutusharjoitukset.
Hallinto-oikeuden työterveyshuolto oli vuonna 2014 järjestetty yhteistyössä Terveystalon kanssa. Hallinto-oikeuden ja Terveystalon yhteinen työterveyshuollon tapaaminen järjestettiin vuonna 2014 kahdesti. Terveystalon fysioterapeutti on tarvittaessa
käynyt läpi työasemien ergonomiaa ja antanut työergonomianeuvontaa.
Hallinto-oikeuden henkilökuntaa osallistui vuonna 2014 ensiapukursseille sekä OM:n
tuomioistuinsektorin työsuojelun kehittämistoimikunnan toimintaan, työsuojeluseminaariin, työterveyspäiville ja työsuojelukurssille.
Logistiikkaprojekti Vaasan hallinto-oikeudessa
Notaari Katja Salosaari
Vaasan hallinto-oikeudessa aloitettiin maaliskuussa 2014 oikeusministeriön asettamana yhteistyöprojekti Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa juttuvirtauksen johtamista koskevasta tutkimustyöstä ajalle 9.1. - 31.12.2014. Oikeusministeriö oli toteuttanut vastaavan projektin aiemmin jo Helsingin hovioikeudessa, vakuutusoikeudessa, Helsingin käräjäoikeudessa, Helsingin hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa
hallinto-oikeudessa. Projektin tavoitteena on kehittää edelleen juttuvirtauksen johtamisen käytäntöjä tuomioistuimissa ja levittää juttuvirtauksen hyviä käytänteitä yli
tuomioistuinrajojen.
Projektityöryhmän jäseniksi Vaasan hallinto-oikeudessa nimettiin Liisa Talvitie, Sauli Viitasaari, Yrjänä Honkavaara, Matti Suontausta, Jan-Erik Salo, Riikka Mäki,
Auvo Sainio ja Katja Salosaari. Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta projektia tuli
johtamaan tutkija Pauliina Jalonen.
Ensimmäisen workshopin teemana maaliskuussa 2014 oli nykytilan analyysi – tutustuminen organisaation nykytilaan ja kehittämistarpeisiin. Projektiryhmän workshopin
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lisäksi Jalonen haastatteli eri henkilöstöryhmien edustajia. Jalonen laati yhteenvedon
workshopissa keskustelluista kehittämisteemoista sekä henkilöstön haastatteluissa
esiin nousseista kehittämistoiveista.
Hallinto-oikeuden projektiryhmässä pohdittiin edelleen, mitkä esiin nousseista kehittämisteemoista ja -toiveista ovat organisaation tarpeiden perusteella tärkeimmät kehittämisalueet. Kesäkuussa 2014 pääteemaksi valittiin työnjaon kehittäminen, jonka
osalta haluttiin tarkemmin pureutua saapuvien asioiden haltuunoton uudistamiseen,
kuulemisten organisointiin ja suuritöisten asioiden valmistelun tehostamiseen.
Elokuussa 2014 kehittämisteemat esiteltiin henkilökunnalle, ja henkilökunnalle varattiin tilaisuus palautteen antamiseen ja edelleen ideoiden esittämiseen. Loppuvuoden
workshopeissa projektiryhmä kehitteli kolmen teeman osalta ajatuksia eteenpäin.
Saapuvien asioiden haltuunoton uudistamisen osalta projektissa pohdittiin sitä, tulisiko uusien asioiden tarkastajiksi nimetä asiaryhmittäin vastuu- tai jakotuomari sen sijaan, että nykykäytännön mukaan uudet asiat jaetaan kirjaamosta suoraan esittelijöille
asiaryhmäjaon mukaan. Tällöin esitarkastuksessa voitaisiin paremmin poimia esiin
hankalat ja erityisosaamista vaativat asiat. Hallinto-oikeuden 2. jaosto aloitti 1.1.2015
pilotoinnin haltuunoton uudistamisesta.
Kuulemisten organisoinnissa pohdittiin kuulemisten järjestämistä uuden ympäristönsuojelulain mukaisesti hallinto-oikeudelle siirtyvien kuulemisten osalta. Logistiikkaprojektin työn tuloksena hallinto-oikeuteen perustettiin ympäristönsuojelulain mukaisten valitusten valmistelua ja kuulemista varten kuulemiskanslia. Myös muiden
asiaryhmien osalta kuulemisista käytiin keskustelua: jatkossa selkeimmissä asiaryhmissä vastuuta kuulemisista voitaisiin mahdollisesti siirtää kansliahenkilöstölle.
Suuritöisten asioiden valmistelun tehostamisen osalta pohdittiin yhteistyön kehittämistä esittelijän ja asiantuntijajäsenen tai tarkastavan jäsenen kesken. Tältä osin logistiikkaprojektin työ jatkuu edelleen.
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Oppia ikä kaikki
Vaasan hallinto-oikeudessa on koulutusasioissa koulutusvastaavana toiminut vuonna
2013 lainoppinut hallinto-oikeustuomari Yrjänä Honkavaara yhdessä luonnontieteiden
alan hallinto-oikeustuomari Pirjo-Liisa Salorannan kanssa.
Koulutus
Hallinto-oikeuden järjestämät koulutustilaisuudet
Ruotsinkieliset lastensuojelupäivät yhteistyössä Finlands Svenska Socialförbund r.f.
kanssa 5.11.
Louhinta- ja murskausasioiden koulutus 26.11. hallinto-oikeuden omalle henkilökunnalle.
Osallistuminen koulutukseen
Hallinto-oikeudesta on osallistunut vuoden aikana 196 kertaa henkilö yhteensä 60 koulutustilaisuuteen.
Vuoden aikana on osallistuttu videoyhteyden kautta useaan koulutus- tai neuvottelutilaisuuteen, muun muassa:
•
•
•
•
•
•
•
•

Onnistunut kehityskeskustelu 14.1.
Koulutustilaisuus hallintotuomioistuinten asiantuntijajäsenille 20.3.
Virkamiesoikeutta koskeva koulutustilaisuus 19.5.
EU-oikeutta tuomareille 20.8.
YSL-uudistus lakikoulutus 17.9.
Suurten polttolaitosten valvontapäivät 29.-30.10.
Hallintolainkäyttöä koskeva koulutustilaisuus hallintotuomioistuimille
24.11.
Turvetuotannon ympäristönsuojelupäivä 4.12.
Erikseen mainittavia koulutustilaisuuksia, joihin hallinto-oikeuden edustajat ovat osallistuneet:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hallinto-oikeuksien esittelijäkoulutus, OM 20.-21.1.
Hallintotuomioistuinpäivä, KHO 31.1.
11. Geokemian päivät 2014, 5.-6.2.
Ulkomaalaisasioiden seminaari 10.-12.2.
Suurten polttolaitosten teemapäivä, SYKE 13.2
Yrityksen sukupolvenvaihdos, Lakimiesliiton koulutus 27.2.
Projektijohtamisen jatkokurssi 6.3.
Veroasioiden koulutus, OM 10.-11.3.
Hallintotuomioistuinten prosessikoulutusohjelma osa 1, OM 3.-4.4.
Hallintotuomioistuinten johtamisvalmennus 8.-9.5.
Pohjavesi- ja maa-ainespäivät, SYKE 14.-15.5.
Prosessinjohto hallintolainkäytössä IV -koulutusohjelma OM/Itä-Suomen yliopisto 5.5.2014-30.11.2015
Lapsioikeuden ajankohtaispäivä, Lakimiesliiton koulutus 22.5.
Sosiaaliasioiden koulutus, OM 2.-3.6.
Valtiontukisäännösten ajankohtaispäivä, Kauppakamari 29.9.
Metsäteollisuudet BAT-päivät 30.9.-1.10.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vesi- ja ympäristölupapäivät, SYKE ym. 8.-9.10.
Kalamarkkinat, SYKE 8.9.10.
XIX Tuomaripäivät, Suomen tuomariliitto 10.10.
Kaivosten ympäristönsuojelupäivät, SYKE 21.-22.10.
Vero-opintopäivät 2014, Suomen verotarkastajat ry. ym. 27.-28.10.
Tuulivoimarakentamisen neuvottelupäivä 2014, SYKE 12.11.
Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 2014, SYKE 18.19.11.
Yliopiston veropäivä, Helsingin yliopisto 12.12.
Hallintotuomioistuinten prosessikoulutusohjelma, OM 1.-2.12.

Muu
Perinteiseen istuntokauden juhlajumalanpalvelukseen osallistuttiin Vaasan kirkossa
17.1.2014. Jumalanpalvelus toimitettiin suomeksi.
Ensiapu 1 -kurssi, Terveystalo 12.-13.2.
Oikeusministeriön hallinnonalan työsuojeluseminaari, OM 2.-4.4.
Hallinnonalan henkilöstöhallinnon yhteyshenkilöiden ajankohtaispäivä, OM 8.4.
Turvallisuuspäivä 5.5.
Kaiku-klubin kevätpäivät, Kokkola 6.-7.5.
Ensiapu 1 -kurssi ruotsinkielellä, Terveystalo 12.-13.5.
Työhyvinvointipäivä 23.5. Botniahallissa.
Informaatikkopäivät, Vaasan hovioikeus 3.-4.6.
Kaiku-hankkeiden teemapäivä 4.6.
Hallintotuomioistuinten kansliahenkilökunnan koulutuspäivät, OM 11.-12.9.
Virkistysmatka Uumajaan 11.-12.9.2014.
Kauppakamarin esimiespäivä, Kauppakamari 23.9.
Kulukorvaus ja ammatillisen osaamisen kehittäminen, HAUS 30.9.
Kirjoita uskottavasti englanniksi, HAUS 10.10.
Vuosilomamääräykset valtiolla, HAUS 14.10.
Henkilöstöjohdon neuvottelupäivät, OM 16.10.
EU forum of judges for the environment, Budapest 17.-18.10.
Terveellinen työ – stressi hallinnassa – yhteistyöllä tuloksiin, Työterveyslaitos 20.10.
Työterveyspäivät, Työterveyslaitos 21.-22.10.
Asiakirjahallinnon ajankohtaisseminaari, HAUS 4.11.
JUSTUS-koulutus, KKO 13.11.
Taloushallintokoulutus virastojen yhteyshenkilöille, OM 18.-19.11.
Viestintäkoulutus hallinto-oikeuksille, OM 19.11.
Valtion työsuojelun neuvottelupäivät, Työterveyslaitos 1.-2.12.
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Työryhmät, lausunnot, kuulemiset ja vierailut
Hallinto-oikeuden vuonna 2014 antamat lausunnot ja niitä sekä muita asioita valmistelleet työryhmät
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamiseksi. Lausunnon ovat valmistelleet Marja Lampi, Päivi Jokela ja JanErik Salo.
Lausunto eduskunnan hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle ympäristönsuojelulaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE
214/2013 vp). Lausunnon ovat valmistelleet Reijo Hellman, Sauli Viitasaari, Juha Väisänen ja Janika Gummerus.
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle vesienhoidon ja merenhoidon
järjestämisestä annetun lain muuttamisesta. Lausunnon ovat valmistelleet Reijo Hellman, Sauli Viitasaari, Juha Väisänen ja Janika Gummerus.
Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojelusta ja ympäristöministeriön asetukseksi pienistä yrityksistä. Lausunnon ovat valmistelleet Sauli Viitasaari, Yrjänä Honkavaara ja Kirsi Stark.
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta luonnonsuojelulain muuttamisesta. Lausunnon
ovat valmistelleet Jan Eklund ja Kirsi Stark.
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta / ehdotus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisten lupamenettelyiden yhdistämisestä. Lausunnon ovat valmistelleet Merja Manninen, Riikka
Mäki ja Patrick Sahlström.
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta hallintolainkäyttölain ja eräiden muiden lakien
muuttamisesta. Lausunnon ovat valmistelleet Jaakko Kellosalo ja Peik Strömsholm.
Lausunto oikeusministeriön asetusluonnoksesta menettelystä oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisessä annetun oikeusministeriön asetuksen (1109/2009) muuttamiseksi. Lausunnon ovat valmistelleet Jaakko Kellosalo ja Peik Strömsholm.
Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä ”Uusi tuomioistuinlaki” (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 26/2014). Lausunnon ovat valmistelleet Marja Lampi,
Yrjänä Honkavaara, Riikka Mäki ja Leena Similä.
Lausunto oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä ”Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus” (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 25/2014). Lausunnon ovat
valmistelleet Jaakko Kellosalo ja Riikka Mäki.
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta.
Lausunnon ovat valmistelleet Pirjo Joutsenlahti ja Kirsi Stark.
Lausunto erityistä kielitaitoa edellyttävien tuomareiden virkojen tarpeesta. Lausunnon
ovat valmistelleet Jaakko Kellosalo ja Jan-Erik Salo.
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Lisäksi ylituomari on kertomusvuoden aikana asettanut seuraavat työryhmät:
Valmistelemaan Vaasan hallinto-oikeuden toimintakertomus vuodelta 2013
Unto Huttu, Patrick Sahlström ja Tarja Panu.
Työhyvinvointityöryhmä 1.1.-31.12.2014
Petri Forma pj., Unto Huttu, Maria Ingerstöm, Tiina Kallio ja Tarja Panu.
Logistiikkaprojektin projektiryhmä 1.3.-31.12.2014
Liisa Talvitie, Sauli Viitasaari, Yrjänä Honkavaara, Matti Suontausta, Jan-Erik Salo,
Riikka Mäki, Auvo Sainio ja Katja Salosaari.
Hallinto-oikeuden edustajat lauta- ja toimikunnissa sekä työryhmissä
•
•
•
•
•
•

•

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta (ylituomari Liisa Talvitie)
Hallintotuomioistuinten täydennyskoulutuksen ohjausryhmä, OM (ylituomari Liisa Talvitie)
Hallintotuomioistuinten koulutusryhmä, KHO (hallinto-oikeustuomari
Yrjänä Honkavaara)
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asianhallintajärjestelmien ja raportoinnin kehittämistyöryhmä (hallinto-oikeustuomari Marja Lampi)
Prosessikoulutuksen II jakson suunnittelutyöryhmä (hallinto-oikeustuomari Yrjänä Honkavaara)
Asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin esiselvitysvaiheen
hanke hallintotuomioistuimissa ohjaustyöryhmä (hallinto-oikeussihteeri
Janika Gummerus) ja alatyöryhmä (notaari Katja Salosaari)
Kaiku-klubin yhteistyöryhmä, Valtiokonttori (notaari Tarja Mustonen)

Vierailut
KHO:n viestintäpäällikkö Päivi Musakka vieraili hallinto-oikeudessa 5.11.2014. Keskustelun kohteena oli muun muassa hallinto-oikeuksien sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen.
Oikeustradenomiopiskelijoiden vierailu 12.2.
Oikeustieteen opiskelijoiden vierailu 9.9.
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Talous, tavoitteet ja tulokset
Toimitilat ja talous
Hallinto-oikeudella on käytössään asianmukaiset toimitilat 3 075 m2 Vaasan oikeustalossa. Toimitilat kasvoivat 1.12.2014 lukien 32 m2 hallinto-oikeuden puhelinvälitystoiminnan laajennuttua 1.1.2015 alkaen.
Hallinto-oikeuden toimintamenot olivat 5 789 346 euroa, josta palkkamenoihin käytettiin 4 965 747 euroa. Muista menoista suurin oli toimitilojen vuokra 492 235 euroa.
Vuodelle 2014 asetetut tulostavoitteet ja tulokset
Tavoite
2200
2050
1878
140
8,5
30
25

Saapuvat asiat
Ratkaistavat asiat
Asioita vireillä vuoden lopussa
Yli vuoden vanhoja vireillä
Keskimääräinen käsittelyaika/kk
Suulliset käsittelyt
Katselmukset
Tarkastukset

Suullinen
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Toteutunut
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408
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5
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Kuvio 10. Suulliset käsittelyt, katselmukset ja tarkastukset 2008-2013

2015
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Taulukot
Vuoden 2014 työtilanne
Asiaryhmä

Vireillä
1.1.2014
80
107
152
82
911
161
40
85
2
1620

Valtio-oikeus ja yleishallinto
Itsehallinto
Ulkomaalaisasiat
Rakentaminen
Ympäristö
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Taloudellinen toiminta
Verot
Muut asiat
Yhteensä

Saapuneet
2014
111
115
132
117
779
568
95
126
6
2049

Ratkaistut
2014
114
101
126
115
735
557
95
89
6
1938

Vireillä
31.12.2014
75
120
155
83
948
169
39
115
2
1706

Päätösten lopputulos pääasiaryhmittäin
Asiaryhmä

Ei muutosta/hakemus hyl.
Valtio-oikeus ja yleishallinto
72
Itsehallinto
53
Ulkomaalaisasiat
59
Rakentaminen
58
Ympäristö
310
Sosiaali- ja terveydenhuolto
133
Taloudellinen toiminta
63
Verot
51
Muut asiat
1
Yhteensä
800
%
41

hakemus Palautettu/ Ei tutkittu tai Yhteensä
hyv.
siirretty
rauennut
18
21
45
36
284
391
13
26
1
835
43

10
0
2
1
45
2
9
1
0
70
4

14
27
20
20
96
31
10
11
4
233
12

114
101
126
115
735
557
95
89
6
1938
100

Vireillä olevat asiat, vireilläoloaika 31.12.2014
Asiaryhmä
Kaikki asiat yhteensä
Valtio-oikeus ja yleishallinto
Itsehallinto
Ulkomaalaisasiat
Rakentaminen
Ympäristö
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Taloudellinen toiminta
Verot
Muut asiat
Jakauma, %

Vir. Vir., kes- Vireilläoloaika, kuukautta
kpl kim., kk alle 3
3-6
6-9 9-12
1707
7,9 430 317 301 251
75
6,8
23
13
18
10
120
9,0
27
17
23
18
155
7,9
32
40
21
26
83
6,5
15
23
23
17
948
8,7 201 155 179 139
169
4,8
82
37
21
19
39
7,2
15
6
3
7
116
7,7
33
26
13
15
2
0,7
2
0
0
0
100,0
25,2 18,6 17,6 14,7

12-18
280
8
23
33
5
182
6
6
17
0
16,4

18-24
125
3
12
0
92
4
2
12
0
7,3
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Samarbete och rekreation
Europeiska miljödomarmötet i Budapest
Förvaltningrättsdomare Jan Eklund
Miljödomarforumet EUFJE (EU Forum of Judges for the Environment) höll sitt årliga
seminarium denna gång i Budapest 17-18 oktober 2014. Organisationen samlar domare
på miljöområdet inom EU och är ett kontaktforum för medlemmarna. EUFJE fungerar
också som ett beredningsorgan för EUs miljödirektorat, så att forumets seminarier ger
bakgrundsmaterial om tillämpningen av den gemensamma lagstiftningen. Finlands representant i EUFJE är förvaltningsrådet Kari Kuusiniemi och suppleant förvaltningsrättsdomare Jan Eklund.
Ämnet för seminariet var miljökonsekvensbedömning och tillämpningen av direktiven
om miljökonsekvensbedömning och strategisk miljökonsekvensbedömning. Ämnet
presenterades av representanter för EUs miljödirektorat, forskare, advokater och domare vid EU-domstolen och nationella domstolar. På basen av ett frågeformulär rapporterade deltagarna om tillämpningen av MKB-direktiven i respektive land. Föredragen
och landsrapporterna finns på forumets nätsidor www.eufje.org. Den finska rapporten
sammanställdes av Jan Eklund, Kari Kuusiniemi och Kirsi Stark.
Mötet samlade ett sextiotal deltagare, de flesta av dem domare vid nationella domstolar. Från Finland deltog Kari Kuusiniemi från HFD samt Liisa Talvitie, Kirsi Stark och
Jan Eklund från Vasa förvaltningsdomstol.
Rekreationsresa till Umeå
Förvaltningsrättssekreterare Maria Ingerström
Vasa förvaltningsdomstols rekreationsnämnd ordnade en rekreationsresa till Umeå torsfre 11-12.9.2014. Vårt glada gäng på 37 personer reste i väg med Wasaline från Vasa
11.9.

Bild 3: Vid laxtrappan

Bild 4: Umeå mark- och miljödomstol
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Ombord på båten i samband med den rikliga buffélunchen firades även Pertti Raikios
pensionering och han hann också med en svängom ombord med några av våra mera
dansanta deltagare. Vädret under hela resan var soligt och relativt varmt för årstiden
och båtfärden gick över lugna vatten. I Umeå hamn väntade en buss på oss som förde
oss direkt till Umeå mark- och miljödomstol och förvaltningsrätten i Umeå, vilka var
inhysta i samma tilltalande röda tegelbyggnad. Domstolen och förvaltningsrätten berättade kort om sin verksamhet för oss. I Sverige är arbetsmetoderna lite annorlunda då
bland annat granskningar eller syn på plats är mer allmänt förekommande och dessutom används mer elektroniskt material och elektroniska hjälpmedel. Efter eftermiddagskaffet återvände en del av gänget med båten till Vasa medan resten av oss (24 personer) checkade in på antingen hotell Gamla Fängelset eller Scandic Plaza. På kvällen
samlades alla för en god gemensam middag på TC-Teatercaféet och där hölls även tal
och sång till Pertti Raikio.
Fredag 12.9 började med en sovmorgon och inmundigande av en smaklig hotellfrukost
varefter det var dags för fritt program på stan eller alternativt besök på laxtrappan i
Stornorrforsen. Den kunnige odlingsledaren Åke Forssén bjöd på en intressant rundtur
men tyvärr såg vi endast några laxar eftersom den stora laxrusningen redan var förbi för
året. Passande nog åt vi laxsoppa efteråt på Brännlands Wärdshus innan vår buss hämtade upp gänget i centrum för en gemensam buss-rundtur i Umeå omgivning med guiden Tapio Alakörkkö. Alla vandrade dessutom ett par timmar i centrum efter sightseeingen innan vår trötta men nöjda grupp steg omborg på Wasaline på kvällen för en
lugn hemfärd.
Hästdivision
IT-stöd Gun-Britt Keto
År 2013 beslöt mormödrarna Pirjo-Liisa och Gun-Britt att uppta sin gamla hobby, ridningen, igen efter en paus på flera år. En förfrågan om det fanns intresse för ridning
skickades ut till förvaltningsdomstolens personal. Fem personer anmälde sitt intresse
och i september startade förvaltningsdomstolens ”hästdivision” bestående av sju med-

Bild 5: Förvaltningsdomstolens hästdivision
lemmar. År 2014 var medlemsantalet fyra. En gång i veckan styr vi kosan mot stallet i
Solf där vår duktiga ridinstruktör Carina sporrar oss till att bli bättre ryttare. I början av
juni gjorde gruppen en utflykt till Islanninhevostalli Topar där vi bl.a. fick lära oss rida
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i tölt, som är en speciell gångart för islandshästar.
Som motionssport är ridningen bra för koordinationen, balansen och för att lösa upp
spänningar i kroppen. Med hästarna måste man vara 100 procent närvarande vilket gör
att det är ett bra sätt att rensa hjärnan efter arbetsdagen.

Sammandrag
Mångsidiga sammansättningar
Förvaltningsprocesslagen ger möjlighet att avgöra ärenden i olika sammansättningar.
Arbetsmängden har utjämnats genom att olika ärendegrupper har delats mellan förvaltningsdomstolens avdelningar på ett flexibelt sätt. I vatten- och miljöärenden har sammansättningen inkluderat en eller två sakkunniga som har den sakkunskap som det ifrågavarande ärendet förutsätter. Förvaltningsrättsdomarna inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena arbetar på alla sektioner.
De ärenden som det stadgas om i barnskyddslagen, lagen angående specialomsorger
om utvecklingsstörda, mentalvårdslagen och lagen om smittsamma sjukdomar handläggs i en sammansättning som består av minst två lagfarna ledamöter samt en sakkunnigledamot som utnämnts av statsrådet.
Ett principiellt viktigt ärende kan överföras att handläggas i förstärkt sammansättning
eller i plenum.
Av ärendena avgjordes 7 % i endomarsammansättning, 30 % i tvådomarsammanättning, 54 % i tredomarsammansättning, och 9 % i fyrdomarsammansättning. Därtill avgjordes två ärenden i förstärkt sammansättning.
Lagskipningsverksamheten 2014
År 2014 avgjorde förvaltningsdomstolen 1938 ärenden, 31 färre än under år 2013.
Omkring 10 % av de avgjorda ärendena var svenskspråkiga. Under året inkom 2049
ärenden, 10 % mer än under år 2013 Vid årsskiftet var 1707 ärenden anhängiga, vilket
var 6 % mer än i slutet av år 2013. Den genomsnittliga handläggningstiden var 9,3 månader.
Utrymmen och ekonomi
Förvaltningsdomstolens utrymmen, sammanlagt 3 075 m², finns i Justitiehuset i Vasa.
Utrymmet ökade med 32 m² 1.12.2014. Ökningen förorsakades av att förvaltningsdomstolens telefonförmedlingsverksamhet expanderade 1.1.2015. Utgifterna för förvaltningsdomstolens verksamhet uppgick till 5 789 346 euro, varav lönekostnadernas
andel var 4 965 747 euro. Bland övriga kostnader var den största posten hyror för förvaltningsdomstolens utrymmen, 492 235 euro.
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Vaasa Administrative Court
The Vaasa Administrative Court was founded in 1999 and is seated in Vaasa. The court
is a regional administrative court and, also, a national court in environmental matters.
As a national court, the Court rules on appeals against administrative decisions on environmental licensing and water exploitation matters made by municipal authorities, regional environmental authorities and environmental licensing authorities under the Environment Protection Act and the Water Act. As a regional administrative instance, the
Court rules on appeals against administrative decisions by various municipal and state
authorities concerning, e.g., health care and social security, taxation and construction
and planning. The Court consists of three divisions and an office department, led by a
Chief Justice. Personnel strength is about 80, including judges, engineering and natural
sciences judges, referendaries and office and technical staff. In 2014, the Court received 2049 cases and resolved 1938 cases. On an average, the circulation time for a case
in the Court was about 9,3 months.

Toimitus: Unto Huttu, Patrick Sahlström, Tarja Mustonen, Elina Peltoniemi
Valokuvat: Maria Ingerström, Unto Huttu, Juha Väisänen
Paino Multiprint 2015

