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Ylituomarin katsaus 
Ylituomari Jaakko Kellosalo 

 

Opin aikanaan laskemaan ennen kuin lukemaan siitä syystä, että sain 

naapurin kaupassa seurata laskutoimituksia. Kun opin lukemaan, suo-

sikkilukemistooni kuului sanomalehden alanurkassa julkaistu kooste 

”Yhtä ja toista maailmalta”, jossa kerrottiin mielenkiintoisista tapahtu-

mista meiltä ja muualta. Tässä hengessä kerron mitä on sattunut – kun 

elämme hyvin verkottuneessa ja globaalissa toimintaympäristössä, 

sama asia vaikuttaa laajalla alueella, mutta se voidaan nähdä monella 

eri tavalla. 

 

Toimintavuoden päätyttyä riittää laskemista, mutta onneksi tietokoneohjelmat ovat suurena apuna 

laadittaessa vuositilastoja. Näin meillä on käytössä edustavat tilastot vuodelta 2017. Niistä saa paljon 

arvokasta tietoa ja ne kuvaavat meidän työ- ja resurssitilannettamme, mutta ne voivat myös johtaa 

hieman harhaan. Otetaan esimerkiksi tämän vuosikertomuksen päätösten lopputulosta koskeva ti-

lasto. Sen mukaan hyväksyttyjen hakemusten osuus on ollut 22 % ja muutettujen osuus on ollut 25 

%. Kumpikin tieto pitää paikkansa, mutta on syytä muistaa, että hyväksytyt hakemukset ovat pääosin 

olleet mielenterveysasioita koskeneita alistusasioita, joissa hoitopäätökset on tehty perusteellisten 

lääketieteellisten selvitysten ja harkinnan jälkeen. Samoin on muistettava, että muutetuiksi kirjataan 

kaikki päätökset, joissa valitus on joltakin osin tullut hyväksytyksi. Täten muutosten osuudesta saa 

helposti liioitellun kuvan. Tästä huolimatta luvut puhuvat oikeusjärjestelmän toimivuuden puolesta. 

On hyvä asia, että mielenterveysasioissa tahdosta riippumattomat hoitopäätökset täyttävät oikeussuo-

janäkökohtien asettamat korkeat kriteerit ja että kansalaiset, yritykset ja yhteisöt pääsevät oikeuk-

siinsa hallinto-oikeudessa. 

 

Annoin 17. toukokuuta 2017 haastattelun Xinhua News Agencylle, joka on Kiinan valtion virallinen 

uutistoimisto ja samalla maan suurin uutisten ja informaation keräys- ja välityskeskus. Asia koski 

pandakarhuja, jotka olivat tulossa Ähtärin eläinpuistoon. Varsinaisesti kysymys oli siitä, saiko Ähtä-

rin kaupunki taata lainoja, jotka otetaan Pandatalon rakentamista varten. Yksityinen kuntalainen oli 

tehnyt takauspäätöksestä kunnallisvalituksen Vaasan hallinto-oikeuteen, ja tieto tästä oli kantautunut 

Kiinaan saakka. Se oli herättänyt laajaa keskustelua varsinkin sosiaalisessa mediassa. Kiinalaisesta 

näkökulmasta oli varmaankin vaikea käsittää, että pandojen tulo Suomeen saattoi kohdata tällaisia 

vastuksia ja että yksityinen henkilö saattoi riitauttaa asian. Selvitin asiaa meidän oikeusjärjestel-

mämme kannalta ja oletan, että haastattelu sai niin laajan huomion, että vastaavaan ei Kiinassa yltänyt 

monikaan länsimainen tapahtuma. 

 

Vietimme täällä Vaasassa onnistuneesti Suomi 100 -juhlavuoden tilaisuuksiin kuu-

luneen avointen ovien päivän 25.10.2017 yhteistyössä Vaasan hovioikeuden ja Poh-

janmaan käräjäoikeuden kanssa. Päivä oli hyvin onnistunut, ja muutenkin yhteistyö 

Vaasassa toimivien tuomioistuinten kesken on sujunut hyvin sekä tuloksellisesti. 

Kokonaisuutena Vaasa kehittyy eri oikeudenhoidon toimijoiden ja yliopistojen 

osaamiskeskittymänä entistä vahvemmaksi. 
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Hallinto-oikeutemme sai vuonna 2017 oman leiman, jossa on Vaasan kuningas-

suvun tunnus rynnäkkörisukimppu ja sen molemmilla puolilla kaksi sinikelloa 

sekä tunnusten alapuolella aaltokoro. Ympäristöelementit viittaavat Vaasan hal-

linto-oikeuden asemaan valtakunnallisena vesi- ja ympäristöasioiden muutoksen-

hakutuomioistuimena. Samat aiheet toistuvat myös hallinto-oikeuden uudessa 

vaakunassa. Sekä leiman että vaakunan on suunnitellut maamme merkittävimpiin 

heraldikkoihin kuuluva Reijo Helläkoski. 

 

Itsenäisyytemme juhlavuotena maamme sai jälleen lakimiehen oikeusministeriksi. Antti Häkkäsen 

kauden alussa saatiin käytyä läpi tulosneuvottelut tyydyttävällä tavalla, ja merkittävänä voidaan pitää 

kahden määräaikaisen tuomarin viran muuttamista vakinaiseksi sekä virkojen täyttölupien saamista. 

Tästä seurasi laajamittainen virantäyttö, koska niin moni virka oli ollut vailla vakinaista hoitajaa. 

 

Aivan viime metreillä eduskunta hyväksyi vesi- ja ympäristöasioita sekä maankäyttö- ja rakennusasi-

oita koskevan lakipaketin, joka merkitsee valitusluvan käyttöön ottoa valitettaessa hallinto-oikeuden 

päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätös muuttaa olennaisesti KHO:n ja myös Vaasan hal-

linto-oikeuden asemaa, minkä johdosta lainkäyttöä sekä hallinto-oikeuden toimintaa on monin tavoin 

kehitettävä. 

 

Kuten tästä kertomuksesta on luettavissa, henkilökunnan vaihtuvuus on säilynyt suurena ikärakenteen 

johdosta, ja tilanne säilyy lähivuosina samanlaisena. Kaikesta huolimatta suuren työmäärän keskellä 

pinnisteltiin niin hyvin, että vireillä olevien asioiden määrä hieman pieneni. Tästä sekä hyvän työil-

mapiirin luomisesta esitän henkilökunnalle lämpimät kiitokseni. Samalla tervehdin ja kiitän kaikkia 

yhteistyötahoja, jotka ovat osaltaan luoneet edellytyksiä toimintamme onnistumiselle. Muotitermiä 

käyttääkseni vuosi 2017 on taputeltu, mutta sen tulemme muistamaan. 
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Överdomarens översikt 
Överdomare Jaakko Kellosalo 

 

En gång i tiden lärde jag mig räkna innan jag lärde mig läsa. Detta berodde på 

att jag fick följa beräkningar i grannens butik. Då jag väl lärt mig läsa, inklude-

rade min favoritläsning ”Yhtä ja toista maailmalta”, en sammanställning i tid-

ningens nedre hörn där man berättade om intressanta händelser från när och 

fjärran. I denna anda berättar jag vad som har hänt – då vi lever i en mycket 

nätverkad och global verksamhetsmiljö påverkar en viss sak ett vidsträckt om-

råde, men kan ses på många sätt. 

 

Efter verksamhetsårets slut finns det mycket att räkna på, men lyckligtvis är dataprogrammen till stor 

hjälp då årsstatistiken skall sammanställas. Således har vi representativ statistik för år 2017. Statisti-

ken innehåller mycket av värde och beskriver vårt arbets- och resursläge, men kan också vara något 

vilseledande. Låt oss som ett exempel ta den statistik över utgången av ärenden som finns i denna 

årsberättelse. Enligt denna har 22 % av de avgjorda ansökningarna godkänts och 25 % ändrats. Denna 

information är helt korrekt, men man bör erinra sig att de godkända ansökningarna huvudsakligen var 

underställningsärenden i mentalvårdsärenden, där beslut om vård fattas efter grundliga medicinska 

undersökningar och gediget övervägande. Likaså bör man erinra sig att ärenden där besvären god-

känts till någon del statistikförs som ändrade beslut. På grund av detta är det lätt att få en överdriven 

bild av andelen ändrade beslut. Trots detta talar siffrorna för att rättssystemet fungerar. Det är bra att 

besluten om mentalvård oberoende av patientens vilja uppfyller de höga kriterierna för rättsskydds-

synpunkter och att medborgare, företag och samfund kommer till sin rätt i förvaltningsdomstolen. 

 

Den 17. maj 2017 gav jag en intervju till Xinhua News Agency, som är Kinas officiella nyhetsbyrå 

och största central för insamling och distribution av nyheter och information. Saken gällde de jätte-

pandor som var på kommande till Etseri djurpark. Egentligen var det frågan om Etseri stad fick gå i 

borgen för de lån som upptas för att finansiera byggandet av Pandahuset. En enskild kommuninvånare 

hade besvärat sig över borgensbeslutet till Vasa förvaltningsdomstol, och vetskapen om detta hade 

spritt sig ända till Kina och väckt en bred diskussion i synnerhet på sociala media. Ur kinesisk syn-

vinkel var det säkert svårt att förstå att pandornas ankomst till Finland kunde väcka sådant motstånd 

och att en enskild person kunde göra saken stridig. Jag redogjorde för saken ur det finländska rätts-

systemets synvinkel och antar att intervjun uppmärksammades i Kina till en grad som få västerländska 

händelser uppnått till. 

 

Här i Vasa inkluderade festligheterna för Finland 100-jubileumsåret en öppna dörrarnas dag 

25.10.2017, som arrangerades i samarbete med Vasa hovrätt och Österbottens tingsrätt. Dagen var 

mycket lyckad, och också i övrigt har samarbetet mellan domstolarna i Vasa förlöpt bra och med gott 

resultat. Som helhet betraktat utvecklas Vasa till ett än starkare kompetenscenter för universiteten 

och rättsvårdens aktörer. 

 

År 2017 fick Vasa förvaltningsdomstol en egen stämpel, som avbildar den kung-

liga Vasaättens kännetecken vasen omgivet av en blåklocka på var sida samt en 

vågskura undertill. Miljöelementen hänvisar till Vasa förvaltningsdomstols ställ-

ning som riksomfattande besvärsinstans i vatten- och miljöärenden. Samma motiv 

återkommer i förvaltningsdomstolens nya vapen.  Stämpeln och vapnet har de-

signats av Reijo Helläkoski, som är en av de mest betydande heraldikerna i vårt 

land. 
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Under självständighetens jubelår fick vårt land återigen en jurist som justitieminister. I början av Antti 

Häkkänens ämbetsperiod slutfördes resultatförhandlingarna med tillfredsställande resultat. Två do-

martjänster för viss tid ändrades till fasta tjänster och vi fick tillstånd att tillsätta tjänster, vilket kan 

anses vara av stor betydelse. Detta följdes av omfattande tillsättningar då många tjänster hade varit 

utan en ordinär skötare. 

 

I slutrakan antog riksdagen ett lagpaket gällande vatten- och miljöärenden samt markanvändnings- 

och byggärenden, vilket innebär att besvärstillstånd tas i bruk då ändring i förvaltningsdomstolens 

beslut söks hos högsta förvaltningsdomstolen. Beslutet förändrar på ett fundamentalt sätt såväl HFD:s 

som Vasa förvaltningsdomstols ställning, vilket leder till att lagskipningen och förvaltningsdomsto-

lens verksamhet måste utvecklas på många sätt. 

 

Som det framgår av denna berättelse har personalomsättningen förblivit stor på grund av personalens 

åldersstruktur, och situationen kommer att förbli densamma under de närmaste åren. Trots detta och 

den stora arbetsmängden bemödade vi oss till den grad att antalet anhängiga ärenden minskade något. 

Jag vill framföra mitt varma tack för detta och den goda stämningen på arbetsplatsen. Samtidigt hälsar 

och tackar jag alla samarbetspartners som för sin del har skapat förutsättningarna för att vår verksam-

het lyckats. Året 2017 är nu klappat och klart, men vi kommer att minnas det länge. 
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Lainkäyttötoiminta 
 

Tuomiopiiri ja tehtävät 

 

Hallinto-oikeuden tehtävä on ratkaista kuntien ja valtion hallintoviranomaisten päätöksistä tehtyjä 

valituksia, alistus- ja hakemusasioita sekä hallintoriita-asioita. Vaasan hallinto-oikeus on alueellinen 

hallintotuomioistuin Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Tämän li-

säksi Vaasan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluu vesi- ja ympäristöasioissa koko maa Ahvenan-

maata lukuun ottamatta.  

 

Hallinto-oikeus käsittelee valituksia, jotka koskevat muun muassa verotuksen oikaisulautakuntien 

päätöksiä verotuksesta, kunnallisten viranomaisten päätöksiä virkanimityksistä, toimeentulotuesta, 

vammaispalveluista, lastensuojelusta ja muista sosiaalipalveluista, lääkärin päätöksiä mielenterveys-

potilaan pakkohoidosta ja kunnallisen viranomaisen päätöksiä tartuntatautien leviämisen estämiseksi, 

maahanmuuttoviraston päätöksiä ulkomaalaisten oleskeluluvista ynnä muuta, viranomaisten päätök-

siä asiakirjojen julkisuudesta ja erilaisista maksuista, esimerkiksi pysäköintivirhemaksut, kunnan vi-

ranomaisten 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. 

 

Monipuoliset ratkaisukokoonpanot 

 

Hallinto-oikeuslaki antaa mahdollisuuden ratkaista asiat erilaisissa kokoonpanoissa. Pääsääntö on 

kolmen tuomarin ja ympäristöasioissa neljän tuomarin kokoonpano. Asian laadun mukaan asiat voi-

daan kuitenkin ratkaista joko tätä pienemmässä tai laajemmassa kokoonpanossa. Työmääriä on ta-

sattu jakamalla asiaryhmiä joustavasti eri osastojen käsiteltäväksi. Vesi- ja ympäristöasioissa on ko-

koonpanoon valittu asiakohtaisesti yksi tai kaksi asiantuntijaa, jotka edustavat asian vaatimaa osaa-

misaluetta. Kaikki luonnontieteiden ja tekniikan alan tuomarit työskentelevät kaikilla osastoilla. 

 

Lastensuojelulaissa, kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa, adoptiolaissa, päihdehuol-

tolaissa, mielenterveyslaissa ja tartuntatautilaissa säädetyissä asioissa käsittelyyn osallistuu vähintään 

kahden lainoppineen jäsenen lisäksi valtioneuvoston määräämä asiantuntijajäsen. 

 

Periaatteellisesti tärkeä asia voidaan siirtää ratkaistavaksi koko osaston istunnossa tai hallinto-oikeu-

den täysistunnossa.  

 

Asioista enemmistö, 875 asiaa ratkaistiin kolmen tuomarin kokoonpanossa, 553 asiaa kahden tuoma-

rin kokoonpanossa ja 157 asiaa yhden tuomarin päätöksellä. Kolmen tuomarin kokoonpano on ym-

päristöasioissa kevennetty kokoonpano. Kevennetyssä kokoonpanossa käsiteltiin suurin osa asioista. 

Neljän tuomarin kokoonpanossa ratkaistiin 88 asiaa ja vahvennetussa kokoonpanossa 11 asiaa. Luvut 

ilmaisevat diaarinumeroiden eli valitusten lukumäärän. Samasta hallintopäätöksestä tehdyt valitukset 

ratkaistaan yleensä yhdellä päätöksellä, joten päätösten lukumäärä on pienempi. 
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Kuvio 1. Ratkaisukokoonpanot 2017 

 

Asiamäärien kehitys  

 

Kertomusvuonna tuli vireille 1 701 asiaa. Määrä oli 3 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 

lopussa asioita oli vireillä 1 577. Määrä oli 1 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Ympäristöasioiden 

kasvu oli 1 %. Suurin asiaryhmä oli ympäristöasiat, 50 % vuoden lopussa vireillä olleiden asioiden 

määrästä. 

 

 
Kuvio 2. Saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat vuosina 2008-2017 
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Hallinto-oikeus ratkaisi vuoden aikana 1 685 asiaa eli 197 vähemmän kuin vuonna 2016. Ratkaistujen 

asioiden määrä kertomusvuonna oli 0,9 % pienempi kuin saapuneiden asioiden määrä. Vuoden aikana 

diaarista poistettiin 33 asiaa, joten vireillä olevien asioiden määrä pieneni vuoden 2017 aikana. Rat-

kaistuista asioista oli ruotsinkielisiä noin 10 %.  

 

 
Kuvio 3. Ratkaistut asiat vuosina 2008-2017 

 

 

 
Kuvio 4. Vuonna 2017 saapuneiden asioiden jakautuminen asiaryhmittäin 
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Kuvio 5. Vuoden 2017 lopussa vireillä olleiden asioiden jakaantuminen pääasiaryhmiin  

 

 

 

 

 
Kuvio 6. Vireillä olevien asioiden määrän kehittyminen vuosina 2008-2017 
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Käsittelyaika  

 

Ratkaistujen asioiden keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2017 oli 11,4 kuukautta.  

 

 
Kuvio 7. Keskimääräinen käsittelyaika pääasiaryhmittäin 

 

Päätösten lopputulos 

 

Noin 27 % hallinto-oikeuden ratkaisuista johti muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen muutta-

miseen, kumoamiseen tai palauttamiseen uudelleen käsiteltäväksi. Ratkaisuista 22 % johti hakemuk-

sen hyväksymiseen lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa. Tutkimatta jätettiin noin 11 % va-

lituksista, lähinnä puuttuvan asianosaisuuden tai myöhässä tulleen valituksen takia. 

 

 
Kuvio 8. Hallinto-oikeuden ratkaisut lopputulosten mukaan 
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Päätösten pysyvyys  

 

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuoden 2017 aikana 507 Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä tehtyä 

valitusta. Korkein hallinto-oikeus muutti hallinto-oikeuden päätöstä 98 asiassa.  

 

 
Kuvio 9. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut lopputuloksen mukaan 
 

Suulliset käsittelyt ja katselmukset 

 

Vuonna 2017 hallinto-oikeus järjesti 20 suullista käsittelyä ja toimitti 3 katselmusta.   

 

 
Kuvio 10. Suulliset käsittelyt, katselmukset ja tarkastukset diaareittain vuosina 2008-2017 
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Lainkäyttöratkaisuja  

 

Valtakunnalliseen oikeustapausrekisteri Finlexiin on vuoden aikana tallennettu yhdeksän Vaasan hal-

linto-oikeuden päätöstä. Ratkaisuselosteet koskivat muun muassa ympäristönsuojelua sekä verotusta.  

 

Tiedotusvälineille on lähetetty viikoittain hallinto-oikeuden lähinnä edellisellä viikolla antamia kun-

nallisasioiden sekä rakennus-, vesi- ja ympäristöasioiden päätöksiä sähköpostitse. Lähetettävien pää-

tösten valinnan suorittaa kirjaamo. Kaikki ympäristö- ja vesiasioiden päätökset lähetetään sähköisesti 

aluehallintovirastojen ympäristövastuualueille ja Suomen ympäristökeskukselle.  

 

Hallinto-oikeus lähettää lisäksi tiedotusvälineille erillisiä lehdistötiedotteita ratkaisuista, jotka arvioi-

daan yhteiskunnallisesti merkittäviksi tai kiinnostaviksi tai jotka koskevat suurta ihmisjoukkoa.  

 

Merkittävinä vuoden 2017 ratkaisuina voidaan mainita muun muassa seuraavat: 

 

Valvira oli rajoittanut lääkärin oikeutta harjoittaa ammattia siten, että tämä ei saanut hoitaa poti-

laidensa kilpirauhassairauksia eikä määrätä ensisijaisesti näiden sairauksien hoitoon tarkoitettuja 

lääkkeitä. Valvira piti hoitoa puutteellisena, minkä lääkäri kiisti. Hallinto-oikeus hylkäsi lääkärin va-

lituksen ja katsoi, että viranomainen oli voinut lähteä siitä, että niin sanotun T3-lääkityksen määrää-

misessä tuli noudattaa varovaisuutta. Lääkärille oli annettu lainvoimainen varoitus vastaavasta toi-

minnasta aikaisemmin. Lääkäri on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oi-

keuteen. Vaasan hallinto-oikeus 18.12.2017, nro 17/0511/1. 

 

Medicinalmyndigheten Valvira hade begränsat en läkares rätt att utöva sitt yrke så att läkaren inte 

fick behandla sina patienters sköldkörtelsjukdomar och inte förskriva sådana läkemedel som primärt 

gällde dessa sjukdomar. Valvira ansåg att vården hade varit bristfällig, vilket bestreds av läkaren. 

Förvaltningsdomstolen avslog läkarens överklagande och ansåg att myndigheten hade haft fog för att 

iaktta försiktighet då det gällde så kallad T3-medicinering. Myndigheten hade gett en varning till 

läkaren för motsvarande verksamhet tidigare och det beslutet hade vunnit laga kraft. Läkaren har 

överklagat förvaltningsdomstolens beslut till högsta förvaltningsdomstolen.  Vasa förvaltningsdom-

stol 18.12.2017, nr 17/0511/1. 

 

**************** 

 

Vaasan hallinto-oikeus on 12.4.2017 antamallaan päätöksellä ratkaissut valitukset Tavase Oy:n teko-

pohjavesilaitoksen rakentamista koskevassa asiassa. Tavase Oy ja Akaan kaupunki vaativat valituk-

sissaan, että hallinto-oikeus kumoaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 18.6.2015 antaman 

päätöksen, jolla Tavase Oy:n hakemus tekopohjavesilaitoksen rakentamiseksi Kangasalan ja Pälkä-

neen kuntien alueille oli hylätty. Ennen ratkaisun tekemistä hallinto-oikeus toimitti hankealueella 

katselmuksen 1.-2.11.2016. 

 

Aluehallintovirasto oli perustellut hakemuksen hylkäävää ratkaisua toteamalla, että hanke johtaisi 

luonnonsuojelulain vastaiseen seuraukseen, koska se heikentäisi merkittävästi Keisarinharju-Veho-

niemenharjun ja Keiniänrannan Natura-alueiden luonnonarvoja. Aluehallintovirasto oli todennut 

myös, ettei hankkeen toteuttaminen haetussa mittakaavassa ollut välttämätöntä alueen vesihuollon 

turvaamiseksi.  

 

Vaasan hallinto-oikeus kumosi Tavase Oy:n valituksesta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 

päätöksen ja palautti asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Ratkaisua perusteltiin sillä, 

ettei hanke aiheuta hakemussuunnitelman mukaisesti toteutettuna aluehallintoviraston mainitsemia 
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luonnonsuojelulain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaikutuksia Keisarinharju-Vehoniemenharjun 

eikä Keiniänrannan Natura-alueille. Hallinto-oikeuden mukaan näitä seurauksia voidaan ehkäistä lu-

paviranomaisessa hakemussuunnitelmaan tehtävillä muutoksilla ja lupamääräyksillä. Hallinto-oikeus 

totesi myös, ettei aluehallintoviraston tehtäviin kuulunut hylätä hakemusta luonnonsuojelulain 66 

§:ään viitaten siihen perustuen, ettei hanke ole välttämätön alueen vesihuollon turvaamiseksi. Alue-

hallintovirasto ei siten ollut voinut hylätä Tavase Oy:n lupahakemusta mainitsemillaan perusteilla. 

Ratkaisusta äänestettiin. Akaan kaupungin valitus jätettiin tutkimatta, koska kysymyksessä olevan 

hankkeen katsottiin vaikuttavan Akaan kaupungin valvottavana olevaan etuun vain välillisesti. Vaa-

san hallinto-oikeus 12.4.2017, nro 17/0124/2. 

 

 
Hallinto-oikeuden katselmus tekopohjavesilaitoksen hankealueella marraskuussa 2016 

 

**************** 

 

Kaupunginhallitus oli tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmistelua koskevassa kokouksessaan 

25.5.2015 päättänyt muun muassa tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyydestä asutukseen. Kaupungin-

valtuuston puheenjohtaja A oli osallistunut kaupunginhallituksen kokoukseen. 

 

Kaavoitus perustuu vuorovaikutteiseen suunnitteluun, jossa sovitetaan yhteen erilaisia maankäyttöön 

liittyviä intressejä. Kaavoituksen erityispiirteiden vuoksi esteellisyyden vaikutus ulottuu lähtökohtai-

sesti koko kaavaratkaisuun. Kaavahankkeessa suunnittelualueen maanomistajille oli odotettavissa 

mahdollisia taloudellisia hyötyjä tai vastaavasti rakentamisrajoituksia voimaloiden rakentamisesta 

johtuen. 

 

A:n veli omisti kiinteistöjä osayleiskaavan alueella. Kaavahanke huomioon ottaen A:n hallintolaissa 

tarkoitetulle läheiselle on ollut odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa asian ratkaisusta. Sille sei-

kalle, onko A ollut tietoinen hänen esteellisyyteensä vaikuttaneista seikoista vai ei, ei voitu antaa 

merkitystä asian oikeudellisessa harkinnassa. A ei siten ole esteellisenä voinut ottaa osaa mihinkään 

kysymyksessä olevan kaava-asian käsittelyvaiheeseen. Tämä on koskenut myös edellä mainittua kun-

nanhallituksen kokousta 25.5.2015. Mainittua kokousta oli pidettävä osana kaava-asian valmistelua. 

Koska A oli osallistunut esteellisenä kaupunginhallituksen kokoukseen 25.5.2015, jossa oli käsitelty 

osayleiskaavaa, on myös samassa kaavoitusmenettelykokonaisuudessa tehty kaupunginvaltuuston 

osayleiskaavan hyväksymispäätös syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Hallinto-oikeus kumosi 
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kaupunginvaltuuston päätöksen tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymisestä. Vaasan hallinto-

oikeus 1.2.2017, nro 17/0051/3. 

 

Vid ett beredningsmöte gällande en delgeneralplan för vindkraftspark hade stadsstyrelsen 25.5.2015 

bland annat beslutat om vindkraftverkens minimiavstånd till bebyggelsen. Stadsfullmäktiges ordfö-

rande A hade deltagit i stadsstyrelsens möte.  

 

Planläggning grundar sig på interaktiv planering, där olika till markanvändningen hörande intressen 

vägs mot varandra. På grund av planläggningens särdrag är utgångspunkten att inverkan av jäv om-

fattar hela planebeslutet. De markägare som omfattades av planeprojektet kunde vänta sig ekono-

miska fördelar eller byggnadsbegränsningar på grund av kraftverksbyggandet. 

 

A:s bror ägde fastigheter på delgeneralplaneområdet. Till följd av planeprojektet kunde A:s i förvalt-

ningslagen avsedda närstående vänta sig särskild fördel eller skada då ärendet avgjordes. Huruvida A 

var medveten om jävsgrunden kunde inte ges betydelse vid den juridiska bedömningen i ärendet. A 

hade således inte kunnat delta i beredningen av ifrågavarande planeärende i något skede. Detta gällde 

även stadsstyrelsens möte 25.5.2015. Nämnda möte måste anses utgöra en del av planeärendets be-

redning. Eftersom A hade varit jävig att delta i stadsstyrelsens möte 25.5.2015 där man hade behand-

lat delgeneralplanen, hade stadsstyrelsen godkänt delgeneralplanen i felaktig ordning. Förvaltnings-

domstolen upphävde stadsstyrelsens beslut att godkänna delgeneralplanen för vind-kraftsparken. 

Vasa förvaltningsdomstol 1.2.2017, nr 17/0051/3. 
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Hallintolainkäytön menneisyydestä ja vähän tulevaisuudestakin 

Hallinto-oikeuden esittelijä, ma. hallinto-oikeustuomari Patrick Sahlström 

 

 

Halu ja tarve hakea muutosta yksityisen oikeutta ja etua koskeviin päätöksiin lienee saanut alkunsa 

suurin piirtein silloin kun luolaihmisten päällikkö oli päättänyt, kuka saa parhaat palat mammutista. 

Tästä muinaisesta hallintolainkäytöstä emme tiedä mitään; voitaneen kuitenkin arvella, että päätök-

senteko perustui tapaoikeuteen ja päällikön harkintaan. Joskus lienee sovellettu myös oman käden 

oikeutta ja päätökset nuijittiin läpi hyvinkin kirjaimellisella tavalla. Näistä alkukantaisista ajoista hal-

lintolainkäyttö alkoi sitten pikkuhiljaa kehittyä. 

 

Suomen osalta tämän kehityksen jonkinlaisena lähtölaukauksena voitaneen pitää Kustaa Vaasan hal-

lituskautta (1523-1560). ”Gamle kung Gösta” keskitti valtaa itselleen, mistä kehittyi 1600-luvun kol-

legioperusteinen keskushallinto siihen kuuluvine riitojen ratkaisumenettelyineen. Nykykielellä oli 

siis kyse oikaisu- tai kantelumenettelystä, ei valituksesta itsenäiseen hallintotuomioistuimeen. Toi-

minta perustui kuitenkin yleiseen tuomioistuinmenettelyyn, paremman puutteessa; erityistä hallinto-

lainkäyttölakia ei näet oltu säädetty. 

 

Tämä tilanne jatkui periaatteessa koko Ruotsin ja Venäjän vallan aikana. Seuraava merkittävä merk-

kipylväs Suomen hallintolainkäytön historiassa sai odottaa aina vuoteen 1913, kun eräs herra nimeltä 

K.J. Ståhlberg julkaisi ensimmäisen suomenkielisen hallinto-oikeuden oppikirjan. Viisi vuotta myö-

hemmin Suomen itsenäistyttyä samaisesta Ståhlbergistä tuli korkeimman hallinto-oikeuden ensim-

mäinen presidentti. Aika korkeimman hallinto-oikeuden presidenttinä jäi kuitenkin lyhyeksi, koska 

25.7.1919 Ståhlberg siirtyi tasavallan presidentin tehtäviin. 
 

Korkeimman hallinto-oikeuden perustamisesta huolimatta hallintolainkäyttö pysyi pitkälti samanlai-

sena kuin ennenkin. Erityistä hallintolainkäyttölakia ei vieläkään säädetty, ja muutoksenhaku perustui 

– valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen tietenkin lukuun ottamatta – edelleen hallinnon sisäisiin 

menettelyihin. Ajan myötä tämä tilanne alettiin kokea epätyydyttävänä, ja niin perustettiinkin läänin-

oikeudet (1955) ja säädettiin lait muutoksenhausta hallintoasioissa (1950) ja ylimääräisestä muutok-

senhausta hallintoasioissa (1966). Radikaaleiksi ei kuitenkaan heittäydytty; lääninoikeudet olivat 

edelleenkin osa hallintokoneistoa, tarkemmin sanottuna lääninhallitusten orgaaneja. 

 

Näin Suomen hallintolainkäyttöjärjestelmä näyt-

täytyi vielä 1980-luvun lopulla melko perintei-

seltä, jopa vanhahtavalta. Sitten alkoikin tapah-

tua. Vuonna 1989 Suomi ratifioi Euroopan ihmis-

oikeussopimuksen, ja perusoikeusmyönteisen 

laintulkinnan periaate alkoi saada yhä enemmän 

jalansijaa. Samana vuonna lääninoikeudet it-

senäistyivät; enää ei oltu lääninhallitusten osas-

toja, vaan oikeusministeriön hallinnonalaan kuu-

luvia ihan oikeita tuomioistuimia, jotka täyttivät 

kaikki tuomioistuimen kriteerit. 
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Eurooppalaistuminen jatkui, kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin vuonna 1995 ja lääninoikeudet sai-

vat tutustua direktiiveihin ja unionin tuomioistuimen ratkaisuihin. Vuotta myöhemmin opiskelu jat-

kui, kun hallintolainkäyttölaki säädettiin ja kolme vuotta myöhemmin lääninoikeuksia ei enää ollut 

olemassakaan, kun ne korvattiin uusilla, itsenäisillä hallintotuomioistuimilla. 

 

Miltä Suomen hallintolainkäytön tila siis näyttää nyt keväällä 2018, sadan vuoden ja muutaman kuu-

kauden itsenäisyyden jälkeen? Yleisesti ottaen mallikkaalta. Toki epäselviä lakeja ja päätöksiä riittää, 

jutturuuhkista puhumattakaan, mutta kaiken kaikkiaan Suomen hallintolainkäyttöjärjestelmä toimii 

hyvin ja täyttää tehtävänsä. Suomen hallintotuomioistuimet voivat syystäkin olla ylpeitä työstään. 

 

Mitä sitten voimme odottaa tulevalta? Sitä voimme vain arvailla, mutta muutamia trendejä on havait-

tavissa. Digitalisaatio ja sähköinen asiointi tulevat todennäköisesti lisääntymään, ja oikaisuvaatimus- 

ja valituslupajärjestelmät levinnevät yhä uusiin asiaryhmiin. Voimme kuitenkin odottaa, että tulevai-

suudessakin joku istuu hallintotuomioistuimessa ratkaisemassa asioita kuten Ståhlbergkin aikanaan. 

 

Ainakin kunnes tekoäly korvaa meidät. 
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Organisaatio ja henkilöstö   
 

Organisaatio 

 

Hallinto-oikeuden toimintaa johtaa ylituomari. Ylituomarin apuna hallinto-oikeuden toiminnan joh-

tamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä. 

 

Tulosneuvotteluissa hallinto-oikeuden henkilötyövuosien kokonaismääräksi oli sovittu 74,7, joista 

69,3 kohdistui vakinaisiin virkoihin ja 5,4 määräaikaisiin virkasuhteisiin. Hallinto-oikeustuomareita 

oli yhteensä 32,8, joista neljä oli tekniikan alan hallinto-oikeustuomaria ja kuusi luonnontieteiden 

alan hallinto-oikeustuomaria. Hallinto-oikeuden esittelijän virkoja oli 16.  

 

Lainkäyttöasiat ratkaistiin kertomusvuonna kolmella osastolla. Kaikilla osastoilla on johtajan lisäksi 

hallinto-oikeustuomareita, hallinto-oikeuden esittelijöitä, notaareita ja lainkäyttösihteereitä. Teknii-

kan ja luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit toimivat jokaisella osastolla asiantuntemuksensa 

mukaan. 

 

Hallintopalvelut tuottaa kanslia, jota johtaa hallintopäällikkö. Kansliahenkilökunnan henkilötyövuo-

sien määrä oli yhteensä 25,9. 

 

 

 
 

Ylituomari

Jaakko Kellosalo

1. osasto

osaston johtaja

Sinikka Kangasmaa

2. osasto

osaston johtaja

Marja Lampi

3. osasto

osaston johtaja

Johan Hagman

Kanslia

hallintopäällikkö 

Elina Peltoniemi

Johtoryhmä

- ylituomari

- osastojen johtajat

- hallintopäällikkö

- tekniikan ja luonnontieteiden alan 

tuomareiden edustaja
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Hallinto-oikeuden henkilökunta  
31.12.2017 

 

Ylituomari, Överdomare 

Jaakko Kellosalo  

 

Osastojen johtajat, avdelningschefer  

Johan Hagman 

Marja Lampi 

Sinikka Kangasmaa 

 

Hallinto-oikeustuomarit (lainoppineet) 

Förvaltningsrättsdomare (lagfarna) 

Reeta-Kaisa Eriksson  

Petri Forma 

Janika Gummerus, asessori 

Arto Hietaniemi  

Hanna Huru (os. vv.) 

Päivi Jokela  

Pirjo Joutsenlahti   

Anneli Järvenpää (ma.) 

Kristiina Kerttula 

Marjatta Korsbäck 

Janne Marttila  

Riikka Mäki 

Jorma Niemitalo 

Hanna Nieminen-Finne 

Pertti Piippo (ma.) 

Raija Uusi-Niemi 

Patrick Sahlström (ma.) 

Jan-Erik Salo 

Kirsi Stark 

Linda Strömman 

 

Hallinto-oikeustuomarit (tekniikan alan) 

Förvaltningsrättsdomare (tekniska) 

Susanna Airiola  

Jenni Korpeinen (ma.) 

Varpu Kujanpää  

Lasse Känsälä 

 

Hallinto-oikeustuomarit (luonnontieteiden alan) 

Förvaltningsrättsdomare (naturvetenskapliga) 
Merja Manninen 

Kirsi Poikonen 

Pirjo-Liisa Saloranta  

Sauli Viitasaari 

Juha Väisänen  

Curt Nyman (ma.)  

 

Esittelijät, Föredragande 

Heli Ala-Tulijoki  

Anna-Lena Bernas 

Maria Ingerström 

Joel Kemppainen (ma.) 

Pia Kimmel 

Merja Kivistö 

Mia Koski-Träskvik 

Jonna Lahdelma (ma.) 

Tommy Mandell (ma.) 

Maria Mickelsson (vv.) 

Anniina Oksanen (ma.) 

Pirjo Pentinmäki 

Taija Randen 

Peik Strömsholm 

Matti Suontausta  

Timo Torkko (vv.) 

Susanna Östman (ma.) 

Maria Åttman-Huhtamäki (ma.) 

 

Käräjänotaari, Tingsnotarie 

Laura Portin  

 

Hallintopäällikkö, Förvaltningschef 

Elina Peltoniemi 

 

Notaarit, Notarier 

Tiina Kallio 

Patrick Laaksoharju 

Tarja Mustonen  

Auvo Sainio 

Katja Salosaari 

Lenita Sundgren 

 

Hallintosihteeri, Förvaltningssekreterare 

Maarit Pouttu 

 

IT-tukihenkilö, IT-stöd 

Gun-Britt Keto 

 

Kirjaaja, Registrator 

Iiris Aalto 

 

Apulaiskirjaaja, Biträdande registrator 

Heidi Lax (ma.) 

 

Lainkäyttösihteerit, Lagskipningsekreterare 

Inkeri Eriksson  

Hanna-Maria Haapamäki (ma.) 

Maiju Hakola  

Anette Järvi 

Tiina Lahtinen (ma.) 

Lasse Linjala (ma.) 

Anu Sara 

Paula Strang 

Meirami Takanen (vv.) 

Eeva Viljamaa (ma.) 

Anna Viljanen (ma.) 

 

Puhelunvälittäjien esimies,  

Chefsuppgift inom telefonväxeltjänsten  

Tuula Vauhkonen 

 

Puhelunvälittäjä, Telefonist 

Mikael Aspholm  

Marina Forsén (ma.) 

 

Virastomestari, Expeditionsvakt 

Tuija Vilén 

 

Harjoittelijat 

Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikön opiskelijat Katja Peltoniemi, Marica Nordman, Rasmus Repo ja Anna-Sofia 

Toivettula suorittivat vuoden aikana opintoihinsa kuuluvan 100 tunnin harjoittelun. Hallintotieteiden opiskelija Kati Palojärvi oli val-

tionhallinnon harjoittelijana ajalla 1.6.-31.8.2017. Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelija Annika Salonpää suoritti oikeustra-

denomiopintoihinsa kuuluvan harjoittelujakson 2.5.-31.7.2017. Työkokeilijana työskenteli Frida Storgeust 2.1.- 31.3.2017. 
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Nimitykset 

 

Kertomusvuoden aikana nimitettiin: 

 

Hallinto-oikeustuomarit 

 

 tekniikan alan hallinto-oikeustuomarin T 13 virkaan Susanna Airiola 1.4.2017 

 luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin T 13 virkaan Kirsti Poikonen 1.8.2017  

 hallinto-oikeustuomarin T 13 virkaan Raija Uusi-Niemi 1.11.2017 

 hallinto-oikeustuomarin T 11 virkaan Jan-Erik Salo ja Hanna Nieminen-Finne 1.1.2017 

 hallinto-oikeustuomarin T 11 virkaan Linda Strömman 1.4.2017 

 asessorin määräaikaiseen virkaan Janika Gummerus 1.9.2017 

 

Hallinto-oikeuden esittelijät ja notaarit 

 

 hallinto-oikeuden esittelijän T 9 virkoihin Anna-Lena Bernas, Pia Kimmel ja Mia Koski-

Träskvik 1.9.2017  

  

Määräaikaiset nimitykset 

 

Vuoden 2017 aikana tehtiin useita nimityksiä hallinto-oikeustuomarin ja hallinto-oikeussihteerin 

määräaikaisiin virkasuhteisiin. Myös useita kansliahenkilökuntaan kuuluvia nimitettiin määräaikai-

siin virkasuhteisiin.  

 

Erot 

 

Kertomusvuoden aikana hallinto-oikeuden palveluksesta erosi jäädäkseen eläkkeelle: 

 

 luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Jan Eklund 1.4.2017 

 tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Mauri Kerätär 1.4.2017 

 lainkäyttösihteeri Marja Jokiaho 1.6.2017 

 hallinto-oikeustuomari Kari Hauru 1.10.2017 
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Valtioneuvoston määräämät sivutoimiset asiantuntijajäsenet toimikaudella  

1.11.2013-31.10.2017      

*) 31.05.2016 saakka **) 17.6.2016 alkaen  

 

Lastensuojeluasiat 
Carola Snellman  johtava sosiaalityöntekijä, valtiotieteen maisteri  

Christer Höglund  lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri *)  

Maarit Jekunen  lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri **) 

Jaana Raiskio   erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti  

Minna Lönnbäck   palvelupäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri 

Paula Sipilä  sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri  

Pekka Räisänen   ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti 

 

Varajäsenet 
Anne Seppälä   palvelujohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri 

Kristiina Keppo   perhekeskuksen esimies, yhteiskuntatieteiden maisteri 

Oili Hagström   johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri  

Raija Koskinen   suunnittelija, projektikoordinaattori, valtiotieteen maisteri 

Sari Vesala   sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, yhteiskuntatieteiden maisteri  

 

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   lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri *)  

Raija Koskinen   suunnittelija, projektikoordinaattori, valtiotieteen maisteri 

 

Mielenterveysasiat 
Christer Höglund   lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri *)  

Maarit Jekunen   lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri  

Jukka Vuorenmaa  osastonylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti 

Pekka Räisänen   ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti  

Tuula Rönkkö-Kuivalainen  psykoterapeutti, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti  

 

Päihdehuoltoasiat 
Pekka Räisänen   ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti 

Sirpa Karjalainen-Niskanen  päihdetyöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri 

 

Varajäsenet 
Christer Höglund   lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri *)  

Sari Vesala   sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri  

 

Tartuntatautiasiat 
Christer Höglund   lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri *) 

Maarit Jekunen  lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri **) 

 

Varajäsen  
Maarit Jekunen   lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri  

 

Adoptioasiat 
Carola Snellman   johtava sosiaalityöntekijä, valtiotieteen maisteri 

Christer Höglund   lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri *)  

Maarit Jekunen  lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri **) 

Jaana Raiskio   erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti  

Minna Lönnbäck   palvelupäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri 

Paula Sipilä   sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri  

Pekka Räisänen   ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti 

 

Varajäsen 
Anne Seppälä   palvelujohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri 

Kristiina Keppo   perhekeskuksen esimies, yhteiskuntatieteiden maisteri 

Oili Hagström   johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri  

Raija Koskinen   suunnittelija, projektikoordinaattori, valtiotieteen maisteri 

Sari Vesala   sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, yhteiskuntatieteiden maisteri  
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Valtioneuvoston määräämät sivutoimiset asiantuntijajäsenet toimikaudella  

1.11.2017-31.10.2022    

 

 

Lastensuojeluasiat 
Oili Hagström  projektityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri 

Maarit Jekunen  ylilääkäri, lääketieteen lisensiaatti 

Pekka Räisänen   ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti 

Carola Snellman  johtava sosiaalityöntekijä, valtiotieteen maisteri  

Paula Sipilä  sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri  

Jaana Raiskio   erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti  

 

Varajäsenet 
Kristiina Keppo   palveluyksikön esimies, yhteiskuntatieteiden maisteri 

Johanna Kärkkäinen sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri 

Anne Seppälä   palvelupäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri 

Sari Vesala   sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, yhteiskuntatieteiden maisteri  

Susanna Åman-Back psykoterapeutti, psykologi, valtiotieteen lisensiaatti 

 

Kehitysvammaisten erityishuoltoasiat 
Kristiina Keppo   palveluyksikön esimies, yhteiskuntatieteiden maisteri  

Pekka Räisänen   ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti 

 

Varajäsen 
Riikka Haahtela  erityisasiantuntija, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden tohtori 

 

Mielenterveysasiat 
Maarit Jekunen   ylilääkäri, lääketieteen lisensiaatti 

Pekka Räisänen   ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti  

Tuula Rönkkö-Kuivalainen  psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti  

Jukka Vuorenmaa  osastonylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti 

 

Päihdehuoltoasiat 
Sirpa Karjalainen-Niskanen  päihdetyöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri 

Maarit Jekunen  ylilääkäri, lääketieteen lisensiaatti 

Pekka Räisänen   ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti 

 

Varajäsenet 
Riikka Haahtela  erityisasiantuntija, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden tohtori 

 

Tartuntatautiasiat 
Inka Romo  infektiosairauksien ja sisätautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori 

 

Adoptioasiat 
Oili Hagström   projektityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri 

Maarit Jekunen  ylilääkäri, lääketieteen lisensiaatti 

Pekka Räisänen   ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti 

Carola Snellman   johtava sosiaalityöntekijä, valtiotieteen maisteri 

Paula Sipilä   sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri  

Jaana Raiskio   erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti  

 
Varajäsen 
Kristiina Keppo   palveluyksikön esimies, yhteiskuntatieteiden maisteri 

Johanna Kärkkäinen sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri 

Anne Seppälä   palvelupäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri, 

Sari Vesala   sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, yhteiskuntatieteiden maisteri 

Susanna Åman-Back psykoterapeutti, psykologi, valtiotieteen lisensiaatti 
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Henkilöstön työhyvinvointi  

 

Ylituomarin nimeämä hallinto-oikeuden työhyvinvointityöryhmä suunnitteli, toteutti, seurasi ja koor-

dinoi henkilöstön työhyvinvointia edistävää toimintaa. Työryhmä kokoontui viisi kertaa vuonna 

2017. 

 

Työhyvinvointitoiminta Vaasan hallinto-oikeudessa perustui hallinto-oikeuden omaan strategiaan, 

sekä oikeusministeriön hallinnonalan strategiakarttaan. Oikeusministeriön strategiakarttaan on mer-

kitty hallitusohjelmasta, hallituksen toimintasuunnitelmasta tai muusta valtioneuvoston asiakirjasta 

olevat tavoitteet. 

 

Työhyvinvointia mitataan säännöllisin väliajoin VMBaron kyselytutkimustyökalun avulla. Tulokset 

käsitellään yhdessä henkilökunnan kanssa. Tulosten ja työtyytyväisyysmittausten perusteella kehite-

tään toimintaa ja toteutetaan työhyvinvointihankkeita. Työn tuloksellisuutta seurataan muun muassa 

työtilanneraporteilla sekä sairauspoissaolojen kehitysraporteilla. 

 

Vuonna 2017 hallinto-oikeuden kaikukehittäjä ja työhyvinvointityöryhmän puheenjohtaja osallistui 

oikeusministeriön henkilöstöjohtamisen tukiryhmään vaihtuvana varajäsenenä, toimi Kaiku-klubin 

puheenjohtajana, osallistui Työelämän neuvottelukunnan kokouksiin ja valtion kehityskeskustelu-

mallin ideoinnin työpajoihin sekä kävi tutustumassa KRP:n toimintaan talous- ja henkilöstöasioissa. 

 

Hallinto-oikeudessa järjestettiin kaksi Kaiku-projektia. Toinen oli ohjauksellisena menetelmänä to-

teutettu työnohjaus sekä toinen toiminnan tehostaminen lainkäyttöasioissa tavoitteena laatu ja toimin-

tojen karsiminen (Lean). Projekti toteutettiin yhteistyössä Vaasan yliopiston Levón instituutin kon-

sultti Ville Tuomen kanssa. Tuomi seurasi vuoden 2017 aikana laajan ympäristölupa-asian prosessin 

kulkua ja teki siihen liittyen havaintoja sekä laati loppuraportin ”Prosessien kehittäminen Vaasan 

hallinto-oikeudessa. Näkökulmia Lean-kehittämisestä.” 

 

Työnohjausprojekti toteutettiin yhteistyössä Terveystalon kanssa. Työnohjauksella on pyritty kehit-

tämään henkilöstön ammattitaitoa ja tukemaan henkilöstön jaksamista henkisesti raskaissa lastensuo-

jeluasiaryhmissä. Työnohjausta ei ole aiemmin järjestetty virastossa. Kyseessä oli kokeilu, jolla py-

rittiin saamaan kokemuksia työnohjauksen menetelmistä henkilöstön työroolien kehittämisessä. 

Osaaminen ja jaksaminen turvaavat osaltaan asianosaisten oikeutta oikeudenmukaiseen oikeuden-

käyntiin. Näissä asioissa tuomari ja esittelijä tekevät keskimääräistä enemmän työtään myös persoo-

nallaan. Juristin koulutukseen ei sisälly lainkaan tällaisen osaamisen kehittämistä. Kuitenkin olisi 

tarpeen tunnistaa itsessään mahdolliset heikot kohdat ja aiempien elämänkokemusten vaikutus työ-

hön. 

 

Omaehtoista liikuntaa ja kulttuuria on virastossa tuettu tyky-setelein tai henkilöstölle on annettu mah-

dollisuus pelata sählyä, futsalia ja jalkapalloa hallinto-oikeuden sekä Keski-Pohjanmaan ja Pohjan-

maan ulosottoviraston viikoittaisilla liikuntavuoroilla. Hallinto-oikeus osallistui myös tuomioistuin-

ten jalkapalloturnaukseen Helsingissä. 
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Koulutus 

 

Vaasan hallinto-oikeus panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen vuosittain laadittavan koulu-

tussuunnitelman puitteissa sekä muutenkin ajankohtaisten tarpeiden mukaan. Koulutuksen suunnit-

telusta huolehtii ylituomari ja hänen määräämä koulutusvastaava yhdessä koulutustyöryhmän kanssa. 

Koulutuspäiviä oli vuonna 2017 keskimäärin neljä jokaista työntekijää kohden. Henkilöstö osallistui 

aktiivisesti oikeusministeriön, hallintotuomioistuinten koulutustyöryhmän ja ympäristöhallinnon to-

teuttamiin koulutuksiin. Myös muiden koulutusten tuottajien järjestämiin koulutuksiin osallistuttiin 

eri lainkäyttöasiaryhmissä. Koulutukseen osallistuttiin yhä enenevästi etäyhteyksien välityksellä. 

Ympäristöasioita koskeviin koulutuksiin osallistuttiin myös ulkomailla. Hallinto-oikeus oli kerto-

musvuonna osaltaan toteuttamassa lastensuojeluasioiden koulutusta Vaasassa. Lisäksi hallinto-oi-

keus kävi koulutuksellisella vierailulla Kokkolan suurteollisuusalueella.   

 

 

Academy of European Law, Trier 4-6.10.2017 

Föredragande Susanna Östman 

 

En sommardag då jag satt och funderade på några impopulära fåglar, meddelade avdelningschefen 

att hon tyckte att jag skulle bege mig på kurs till Trier i oktober. Närmare bestämt Europeiska Rättsa-

kademins (ERA) kurs ”How to handle court proceedings invoking non-compliance with EU Nature 

protection law (Focus on site protection)”. Nej, tänkte jag, det går inte. Engelskan är rostig och jag är 

inte ens resvan. Men det kunde jag ju inte säga, speciellt då jag gillade ämnet och ändå hade tänkt ta 

itu med engelskan. Så med överdomarens tillåtelse anmälde jag mig. Det har jag inte ångrat. 

 

Det blev förstås oktober fortare än kvickt. Turligt nog hade en domare från huset varit på arrangörens 

kurs tidigare, så en del förberedande material fanns att tillgå. Några dagar före kursen sändes det 

dessutom ut ett digert material som fick mig att kallsvettas med tanke på utlovade workshops. 

 

Språkförbistringen började redan vid inskrivningen nästa dag. Värdinnan pratade engelska med alla 

andra utom mig, eftersom hon antog att jag var tysk på grund av mitt efternamn. Tyvärr hade jag 

glömt skoltyskan sedan 1993, så det var bara att erkänna sin nationalitet. På tal om nationaliteter var 

jag ändå den enda nordbon på plats. Jag allierade mig med den portugisiska åklagaren bredvid mig. 

Kroaterna på min vänstra sida kunde snabbt informera mig om att de minsann också hade föredra-

ganden vid sina domstolar. 

 

Valerie Fogleman inledde kursen med att berätta hur roligt det var att föreläsa på en kurs om natur-

skydd jämfört med allt Brexitpladder i hemlandet. Hon gick igenom basbegreppen i fågel- och habi-

tatsdirektiven, eftersom hon hade förläst i Sofia tidigare och alldeles för sent hade upptäckt att be-

grepp som diversitet och mångfald inte var klara för deltagarna. Det var ett rent nöje att lyssna på 

Valerie. Fram till vår sena lunch varvade hon begrepp, direktiv och rättsfall med glimten i ögat. Allt 

medan vi andra febrilt satt och googlade fram de latinska artnamnen för att veta vilka arter vi behand-

lade i rättsfallen.  

 

På eget bevåg och egen bekostnad hade jag anmält mig till kvällens middag. Men det hade väl kanske 

inte blivit varken mat eller middagsdiskussioner om inte min portugisiska kurskollega hade föreslagit 

att vi skulle slå följe. Kollegan hade tagit med sig sin make som följeslagare av medicinska skäl och 

han hade rekognoserat medan vi satt på kurs och följaktligen hade vi en egen vägvisare till restau-

rangen. Medan vi diskuterade den portugisiska sommartorkan och distansarbete funderade jag på hur 

jag skulle få samtalsämnena att flyta vid middagsbordet. Jag hade inte behövt oroa mig. Eftersom vi 
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började med soppan precis som i sketchen Grevinnan och betjänten som visas på tv under nyårsafto-

nen och det visade sig att samma program visas i Tyskland, bröts all eventuell is redan då jag sa ”The 

same procedure....”. Därefter halkade samtalet in på Kalle Anka på julaftonen och fortsatte till juridik, 

juridikstudier och advokatbyråer. Och naturligtvis hörde vi senaste nytt om Kleoniki Pouiklis dok-

torsavhandling som korrekturlästes av hennes mamma. Kleoniki var kursansvarig och ingår i ERA:s 

personal och det stod klart att om man vill doktorera medan man ännu är ung, är det en fördel att ha 

en grekisk mamma som lagar himmelsk mat och korrekturläser medan hon rör i grytorna. 

 

Nästa dag föreläste Matthias Keller. Då Matthias föreläser går han från klarhet till klarhet. Det är en 

gåva att kunna förenkla EU lagstiftning så att den bara består av några regler, undantag, förutsätt-

ningar för undantag och kompensation. Just i den ordningen.  

 

Därefter var det dags för det som alla kursdeltagare hade bävat för. Workshops. Lyckligtvis ingick 

Roxana från Rumänien i vår grupp. Hon hade aldrig jobbat med naturskydd. Men av någon anledning 

kunde Roxana och Christian från Rumänien mycket mer än alla andra på kursen om hur direktiven 

ska tillämpas. Så ja, vi klarade av våra workshops riktigt bra och lärde oss också en hel del. För egen 

del var jag förstås glad åt att jag faktiskt hade tillämpat direktiven ett tag i jobbet. Vi fortsatte med 

workshops och föreläsningar även dag tre och avslutade med några tilltänkta processer mellan arbets-

grupperna. Argumenten tröt emellanåt, men vi skrattade alla hjärtligt då kroaterna körde sitt fall med 

benhårda argument för en ovanlig insekts skyddade livsmiljö. I pauserna diskuterades allt från vind-

kraft till varg med föreläsarna.  

 

Med ett kursintyg i handen var det så småningom dags att ta sig hemåt. Det visade sig vara aningen 

mer komplicerat att ta sig från Trier än på dit. Den taxi som ERA beställt kom inte. Hotellet beställde 

en ny taxi. Taxichauffören kunde inte ett ord engelska. Vi fastnade i en trafikstockning. Efter ett tag 

tröttnade chauffören, gjorde en u-sväng och körde ner på en cykelväg istället. Och körde först till en 

avlägsen hundgård. Vid det laget funderade jag på om jag skulle kunna övermanna honom om han 

tänkte råna mig. Men han fräste bara ”Scheisse”, gjorde ännu en u-sväng och sen bar det av längs 

cykelvägen alldeles invid Moselfloden. Det var en ganska overklig känsla. Föräldrar med barn hop-

pade åt sidan och svor. Ja vad gör man? Det blev några kilometer med knäppta händer för min del, 

men till sist svängde vi 

upp på motorvägen. Na-

turligtvis hittade han inte 

hotellet i Luxemburg hel-

ler, men google maps på 

min telefon hittade i alla 

fall fram. Och nästa mor-

gon då jag skulle 

flyga…då hade alla dato-

rer på Luxemburgs flyg-

fält klappat ihop. Men 

hem kom jag och det med 

en massa ny kunskap 

med i bagaget.  

 

Jag rekommenderar verkligen ERA:s kurser. Dessutom var det intressant att se Tysklands äldsta stad 

och Karl Marx’ födelseort. Förhoppningsvis inspireras någon att anmäla sig då ämnena passar. Det 

är definitivt värt mödan. 
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Työryhmät, lausunnot ja vierailut  
 

Hallinto-oikeuden vuonna 2017 antamat lausunnot: 

 

 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi talousjätevesien käsittelystä viemäriver-

kostojen ulkopuolisilla alueilla. 

 Lausunto nimityspäätöksiä koskevan valituskiellon kumoamista selvittäneen työryhmän 

muistiosta. 

 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi vankeuslain, tutkintavankeuslain ja yh-

dyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta. 

 Lausunto VAHTI 1/2017 Ohje riskienhallintaan. 

 Lausunto hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. 

 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi jätelain ja ympäristönsuojelulain muut-

tamisesta. 

 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan 

ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muuttamisesta. 

 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tar-

kistamisesta. 

 Lausunto tuomioistuinviraston perustamisesta. 

 Lausunto ehdotuksista sotilastiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi ja siviilitiedustelua kos-

kevaksi lainsäädännöksi (työryhmän mietinnöt). 

 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 

muuttamisesta, valtioneuvoston asetukseksi ympäristönsuojelusta annetun asetuksen muutta-

misesta sekä valtioneuvoston asetuksiksi polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen 

rajoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta ja kumoamisesta. 

 Lausunto selvityksestä naapurusoikeudellisen luvantarveperusteen soveltamisesta ympäristö-

lupamenettelyssä sekä ampumaratojen luvanvaraisuuden keventämismahdollisuuksista. 

 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa 

sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleen organisointi koskevaksi lainsäädän-

nöksi. 

 Lausunto esitysluonnoksesta laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. 

 Lausunto julkisista kuulutuksista annetun lain (34/1925) uudistamistarpeista. 

 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 

muuttamisesta ja siihen liittyvistä asetusmuutoksista. 

 Lausunto luonnoksesta valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevaksi valtioneuvoston 

päätökseksi. 

 Lausuntopyyntö tuomioistuinlaitoksen yhteisestä tehtävänluokitusluonnoksesta. 

 Lausunto HILDA ja HAIPA tietojärjestelmähankkeista tehtäväluokituksen osalta. 

 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta. 

 Lausunto yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryh-

män ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi. 

 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta. 

 Lausunto eduskunnalle etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun 

lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta. 

 Lausunto valtiovarainvaliokunnan kunta- ja terveysjaoston lausuntopyynnöstä hallituksen esi-

tykseksi 106/2017 vp johdosta. 

 Lausunto julkisen hallinnon tiedonhallinnan sääntelyn kehittämistä selvittäneen työryhmän 

raportista. 
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Lausunnot annettiin alkuvuodesta 2017 lukien sähköisesti valtakunnallisen lausuntopalvelu.fi -järjes-

telmän kautta. Osa lausunnoista annettiin kuitenkin edelleen perinteisesti suoraan ministeriöille. 

 

Lisäksi ylituomari on kertomusvuoden aikana asettanut seuraavat työryhmät: 

 

 Työryhmän valmistelemaan Vaasan hallinto-oikeuden toimintakertomusta vuodelta 2016.  

 Työryhmän laatimaan kanslian perehdytyskansiota. 

 Työryhmän laatimaan kunnallisasioiden fraasipankkia.  

 Työryhmän päätöspohjien ulkonäön ja asettelujen päivittämiseksi ja kehittämiseksi sekä pää-

töspohjien ja valitusosoitusten integroinniksi Wordiin. 

 Työryhmän kommentoimaan HAIPA:n tiedonhallintasuunnitelmia osastoilla ja yleiskansli-

assa. 

 Työryhmän hallinto-oikeuden viestintäsuunnitelman päivittämiseksi kokonaisuudessaan.  

 

Hallinto-oikeuden edustajat lauta- ja toimikunnissa sekä työryhmissä 

 

 Tuomarinkoulutuslautakunta (ylituomari Jaakko Kellosalo). 

 HAIPA-johtoryhmä, varajäsen (ylituomari Jaakko Kellosalo). 

 Vaasan yliopistosäätiön valtuuskunnan jäsen (hallinto-oikeustuomari Sinikka Kangasmaa). 

 Hakemusasioista koskevien valitusprosessien sähköisen asiakirjaliikenteen pilotti Verohallin-

non ja hallintotuomioistuinten välillä -pilottityöryhmässä, HAKA-pilotti (hallinto-oikeustuo-

mari Anneli Järvenpää). 

 Peruskuivatus- ja ojitustoiminnan verkosto (tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Lasse Kän-

sälä). 

 Hallintotuomioistuinten koulutusryhmä (hallinto-oikeustuomari Kirsi Stark). 

 Hallinto- ja erityistuomioistuinten asianhallintajärjestelmien ja raportoinnin kehittämistyö-

ryhmä (hallintopäällikkö Elina Peltoniemi). 

 Oikeusministeriön henkilöstöhallinnontukiryhmä (vaihtuva varajäsen notaari Tarja Musto-

nen). 

 Kaiku-klubin yhteistyöryhmä (puheenjohtaja notaari Tarja Mustonen). 

 Oikeusministeriön hallinnonalan taloushallintoverkosto (hallintosihteeri Maarit Pouttu). 

 Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminnanohjaus- ja dokumentaationhallintajärjestelmän 

kehittämishankkeen (HAIPA) muutosjohtamisen tuki -työryhmä (hallinto-oikeustuomari 

Arto Hietaniemi). 

 HAIPA:n tiedonhallintatyöryhmä (tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Lasse Känsälä). 

 

Vieraat  

 

 HAIPA -hanketoimisto 16.5.2017. 

 Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikön opiskelijat 1.9.2017. 

 The European Judicial Training Network, EJTN-vaihtotuomarit 6.-8.9.2017. 
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Europeiska domare på besök 

Förvaltningsrättsdomare Jan-Erik Salo 

    

Förvaltningsdomstolen stod under tre dagar 6.-8.9.2017 som värd för besök av domarna Jeannie van 

Emmerik från Nederländerna, Ulrike Habrecht från Tyskland och José António Oliveira Coelho från 

Portugal. Besöket var en del av ett två veckor långt besök inom ett domarutbyte som årligen arrange-

ras av The European Judicial Training Network, EJTN. Vasa hovrätt var huvudvärd för besöket. För-

utom förvaltningsdomstolen bekantade sig de europeiska domarna under sin vistelse i Finland med 

bland annat Vasa hovrätts, tingsrätternas och olika myndigheters verksamhet och besökte även Högsta 

förvaltningsdomstolen. 

 

Förvaltningsdomstolen presenterade under besöket bland annat handläggningen av kommunala ären-

den, sociala ärenden, markanvändningsärenden och skatteärenden. Vasa förvaltningsdomstols speci-

alställning som behörig domstol för hela Finlands område i miljötillstånds- och vattenärenden lyftes 

fram bland annat genom en introduktion till torvproduktion, som är säregen för Finlands energihus-

hållning och vars miljötillståndsbeslut ofta överklagas till Vasa förvaltningsdomstol. Gästerna deltog 

även i en exkursion till Gamla Vasa sjukhus där de tillsammans med delar av förvaltningsdomstolens 

personal fick en inblick i mentalvårdssystemet i Finland. Det gjordes även ett besök vid Österbottens 

skattebyrå. 

 

Under besöket framförde också gästerna själva presentationer över sina hemländers rättssystem. I 

samband med förvaltningsdomstolens presentationer fördes även många intressanta diskussioner om 

likheterna och skillnaderna mellan Finlands och gästernas hemländers rättssystem och domstolsvä-

sende, och om hur domarna arbetar i de olika länderna. Det kom bland annat fram att utvecklingen 

mot en elektronisk, papperslös handläggning av domstolsärenden framskrider i mycket olika takt i de 

olika europeiska länderna. 

 

Gästerna verkade under sin vistelse i Finland ha fått en positiv upplevelse av såväl det finska rättssy-

stemet som av den finländska gästfriheten. Ett stort tack från förvaltningsdomstolen sida går till skat-

tebyråns föredragshållare, som på eget initiativ ordnade med mycket uppskattade aktiviteter för gäs-

terna även utanför sin arbetstid. 
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Avoimien ovien päivä 

 

Vaasassa toimivat tuomioistuimet, Vaasan hovioikeus, Vaasan hallinto-oikeus sekä Pohjanmaan kä-

räjäoikeus, järjestivät avoimet ovet -tapahtuman 25. lokakuuta 2017 osana Suomen juhlavuoden ta-

pahtumia. 

 

Hovioikeus avasi ovensa aamulla kello 9.00. Ovet olivat avoinna yleisölle kello 12.00 saakka. Histo-

riallinen rakennus kiinnosti paikallisia kovasti ja kävijöitä riitti aamusta lähtien jonoksi asti. Kaiken 

kaikkiaan vierailijoita kävi yli 600. Vieraita kierrätettiin ympäri hovioikeuden taloa pienryhmissä, 

molemmilla kotimaisilla kielillä. 

 

Kello 12.00 yleisö pääsi tutustumaan oikeustaloon, jossa Pohjanmaan kärä-

jäoikeus ja Vaasan hallinto-oikeus esittelivät toimintaansa. Oikeustalon 

kuudesta oikeussalista kolme avattiin yleisölle, näistä yksi oli komea perin-

nesali.  

 

Vaasan hallinto-oikeus toi paikalle nähtäväksi vanhoja leimasimia, lakikir-

joja, sekä muita menneiden aikojen työvälineitä ja muistoja lääninoikeuden 

ja vesiylioikeuden ajoilta. 

 

Vaasan hallinto-oikeuden tuomari Jan-Erik Salo sekä esittelijä Pia Kimmel 

esittelivät hallinto-oikeuden toimintaa salissa 1 molemmilla kotimaisilla 

kielillä klo 12.30-13.00, jonka jälkeen vuorossa oli käräjäoikeuden toiminnan esittely perinnesalissa. 

Salissa 4 käräjäoikeus esitteli tulevaa Aipa-teknologiaa ja tulevaisuuden oikeudenkäyntejä, joissa 

kaikki todistusaineisto on pääsääntöisesti sähköisenä. 

 

Koko kahden tunnin ajan oli kahvitarjoilu aulassa, ja vierailijat saivat esittää kysymyksiä paikalla 

olleille tuomioistuinten työntekijöille. 

 

Päivän päätteeksi järjestettiin Kino Ritzissä Suomi 100-teemainen juhlaseminaari. Yleisölle avoin 

juhlaseminaari oli tuomioistuimien yhdessä järjestämä, ja siellä kuultiin puheita teeman aiheen mu-

kaisesti. Seminaari alkoi Vaasan hallinto-oi-

keuden kokoamalla videoesityksellä 100-vuoti-

sen Suomen taipaleesta. Seminaarin aloituspu-

heenvuoron piti hovioikeuden presidentti Ta-

pani Vasama, jonka jälkeen emeritusprofessori 

Heikki Ylikangas piti luennon Suomen itsenäis-

tymiseen johtaneista historiallisista tapahtu-

mista. EU-parlamentaarikko Nils Torvalds piti 

puheensa ruotsinkielellä Suomen itsenäisyyden 

kehityksestä Euroopan unionissa, jonka jälkeen 

Vaasan hallinto-oikeuden ylituomari Jaakko 

Kellosalo päätti tilaisuuden. Puheenjohtajana 

tilaisuudessa toimi Pohjanmaan käräjäoikeuden 

laamanni Daniel Allén. 
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Talous, tavoitteet ja tulokset 
 

Vuodelle 2017 asetetut tulostavoitteet ja tulokset 

 
  Vuosi 2017 

Toimintamenot (€)  5 586 399 

Henkilöstön määrä (htv*)  74,3 

Ratkaistut 
Tulos 

Tavoite 

1 685 

1 990 

Taloudellisuus (€/ratkaisu) 
Tulos 

Tavoite 

3 315 

3 069 

Taloudellisuus (€/painotettu työmäärä) 
Tulos 

Tavoite 

1 575 

1 238 

Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv) 
Tulos 

Tavoite 

22,7 

25,3 

Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv) 
Tulos 

Tavoite 

47,7 

66,8 

Keskimääräinen käsittelyaika/kk 
Tulos 

Tavoite 

11,4 

9,5 

Yli vuoden vireillä olleiden määrä vuoden lopussa 
Tulos 

Tavoite 

542 

200 

Suulliset käsittelyt 
Tulos 

Tavoite 

31 

40 

Katselmukset 
Tulos 

Tavoite 

6 

30 

* Henkilötyövuosiin lasketaan myös aika, jonka henkilö on poissa työstä esim. sairauden tai loman takia. 

 

Vuoden 2017 työtilanne 
 

Pääasiaryhmä Vireillä 1.1.2017 Saapunut 2017 Ratkaistu 2017 Vireillä 31.12.2017 

Valtio-oikeus ja yleishallinto 131 90 137 84 

Itsehallinto 93 64 35 122 

Ulkomaalaisasiat 122 160 150 131 

Ympäristö 726 537 466 789 

Rakentaminen 133 88 89 114 

Sosiaali- ja terveydenhuolto 231 569 607 189 

Taloudellinen toiminta 36 96 99 32 

Verot 122 96 101 116 

Muut asiat  1 1  

Yhteensä 1 594 1 701 1 685 1 577 

 

Päätösten lopputulos pääasiaryhmittäin 

 

Pääasiaryhmä 
Ratkaistu 

HaO:ssa 

Ei 

muu-

tosta 

Muutettu Palautettu 

Hakemus 

hyväk-

sytty 

Hakemus 

hylätty 

Siirretty 

muulle 

viranomai-

selle 

Ei tutkittu 

tai rauen-

nut 

Valtio-oikeus  

ja yleishallinto 
137 93 21 9 2 1 1 10 

Itsehallinto 35 13 3 1    18 

Ulkomaalaisasiat 150 88 33 7   2 20 

Rakentaminen 89 50 22     17 

Ympäristö 466 168 219 15    60 

Sosiaali- ja  

terveydenhuolto 
607 125 57 1 375 9 5 35 

Taloudellinen  

toiminta 
99 51 30 7   1 10 

Verot 101 53 31 2   2 13 

Muut asiat 1       1 

Yhteensä 1 685 641 416 42 377 10 15 184 
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Vireillä olevat asiat pääryhmittäin, vireilläoloaika 31.12.2017 

 

Pääasiaryhmä 
Vir.oloaika 

keskim. (kk) 
-3 kk 3 - 6 kk 6 - 9 kk 9 - 12 kk 12 - 18 kk 18 - 24 kk yli 24 kk 

Kaikki asiat 

yhteensä 
10,5 330 211 282 212 252 173 117 

Valtio-oikeus 

ja yleishallinto 
9,1 19 15 15 10 14 9 2 

Itsehallinto 13,8 17 5 22 10 26 28 14 

Ulkomaalaisasiat 7,1 38 25 24 21 19 3 1 

Rakentaminen 12,8 15 7 22 10 31 16 13 

Ympäristö 11,5 116 96 144 131 142 96 64 

Sosiaali- ja 

terveydenhuolto 
6,3 69 42 40 14 10 10 4 

Taloudellinen 

toiminta 
6,9 14 8 1 3 3 1 2 

Verot 10,4 42 13 14 13 7 10 17 

Jakauma %  20,9 13,4 17,9 13,4 16,0 11,0 7,4 
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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 sakkun-

niga 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 utvecklings-

störda, 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 9 % i endomarsammansättning, 33 % i tvådomarsammanättning, 52 % i tre-

domarsammansättning och 5 % i fyrdomarsammansättning. Därtill avgjordes 11 ärenden i förstärkt 

sammansättning.  

 

Lagskipningsverksamheten 2017 

 

År 2017 avgjorde förvaltningsdomstolen 1 685 ärenden, 197 färre än under år 2016. Omkring 10 % 

av de avgjorda ärendena var svenskspråkiga. Under året inkom 1701 ärenden, 3 % färre än under år 

2016. Vid årsskiftet var 1 577 ärenden anhängiga, vilket var 1 % färre än i slutet av år 2016. Den 

genomsnittliga handläggningstiden var 11,4 månader. 

 

Förvaltningsdomstolens omkostnader uppgick till 5 586 399 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 exploi-

tation matters made by municipal authorities, regional environmental authorities and environmental 

licensing authorities under the Environment Protection Act and the Water Act. As a regional admin-

istrative 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. Per-

sonnel strength is about 75, including judges, engineering and natural sciences judges, referendaries 

and office and technical staff. In 2017, the Court received 1 701 cases and resolved 1 685 cases. On 

an average, the circulation time for a case in the Court was about 11,4 months. 

 

 

 
Vaasan oikeustalo / Justitiehuset i Vasa / Vaasa Court House 
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