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Ylituomarin katsaus
Ylituomari Jaakko Kellosalo

Heinäkuussa vuonna 1994 matkustin junalla Tallinnasta Baltianmaiden poikki Puolaan ja sieltä

Tsekinmaan kautta Itävaltaan, jossa pidettiin siskoni häät. Tuo junamatka oli monella tavalla
mielenkiintoinen, ja siitä jäi erityisesti mieleen keskustelu, jonka kävin virolaisen professorin
ja hänen tutkijatoverinsa kanssa Tallinnan ja Varsovan välillä. Vaikka tulevaisuutta on vaikea
ennustaa kuten jo Ahti Karjalainen aikanaan totesi, oli näillä virolaisilla asiantuntijoilla selkeä käsitys siitä mitä EU-jäsenyys tuo Suomelle tullessaan ja mitä ongelmia unionilla on
edessään. He lupasivat kymmenen kultaista vuotta, mutta sen jälkeen ongelmia niin meille
kuin muillekin unionin jäsenmaille. Epäilemättä tutkijat osasivat arvioida kansallismielisyyden nostavan päätään, koska he tunsivat niin hyvin muun ohella Liettuan ja Puolan historian
ja maiden väliset jännitteet, jotka näkyivät rajalla eräänlaisena rautaesirippuna. Jokainen arvio, jonka tutkijat esittivät, on käynyt toteen.
Emme tänään voi olla varmoja siitä miten Euroopan Unionin käy, emme siitäkään minkälaisia pakolaisvirtoja on odotettavissa Välimeren yli tai Turkin pakolaisleireiltä länteen. USA:n
marraskuisten presidentinvaalien jälkeen emme tiedä sitäkään olemmeko siirtyneet totuuden
jälkeiseen aikaan vai perustuuko länsimainen elämänmeno Atlantin takana edelleen oikeuteen ja totuuteen. Varmuutta ei ole siitäkään voidaanko kaikissa eurooppalaisissa valtioissa
säilyttää perustavaa laatua olevat kansalaisoikeudet ja -vapaudet. Suomessa tilanne on onneksi edelleen hyvä, ja vaikka valtioneuvostossa ei ole tällä hetkellä yhtään lakimiestä, oikeusvaltio ja sen ytimessä olevat tuomioistuimet luovat suotuisat edellytykset työnteolle, yrittämiselle ja henkilökohtaisen elämän järjestämiselle.
Suuri turvapaikanhakijoiden määrä maassamme perustuu vuoden 2015 ennätysmäiseen pakolaisten määrään, joka työllisti alkuvaiheessa hallintoviranomaisia sekä kuntia ja jonka vaikutukset näkyivät pienellä viiveellä asiaruuhkana Helsingin hallinto-oikeudessa. Sieltä turvapaikka-asioita hajautettiin kolmeen muuhun hallinto-oikeuteen niin, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus ja Vaasan hallinto-oikeus eivät niitä saaneet. Meidän osaltamme esitettiin perusteeksi se, että meille on jo keskitetty vesi- ja ympäristöasiat Manner-Suomesta. Jatkossa tullaan näkemään miten onnistunut tällainen keskitetty hajautus on – kukaan ei voi luotettavasti
ennustaa sitä kuinka paljon turvapaikanhakijoita lähivuosina maahamme saapuu.
Kun maailmalla on rauhattomuutta ja kun totuudessa pysyminen ei näytä olevan muodissa
edes kaikissa perinteisissä demokratioissa, muodostavat vakauttavan tekijän ne oikeusvaltiot,
joissa kunnioitetaan perus- ja ihmisoikeuksia ja joiden hallinnossa sekä oikeuslaitoksissa pitäydytään totuudessa eikä syyllistytä mielivaltaan. Näissä asioissa ollaan peruskysymysten
äärellä mikä on yllättävää, koska olemme olleet niin varmoja siitä, että oikeusvaltioperiaate
etenee niin etelään kuin itään ja voi hyvin vanhoissa demokratioissa. Oikeusvaltion sisällä on
tärkeää, että kansalaisten luottamus julkiseen valtaan säilyy ja vahvistuu ja että erilaiset eturyhmät voivat hoitaa intressiristiriitansa sopimusteitse. Tähän liittyy myös sovintomenettelyn
lisääntyminen tuomioistuimissa, mutta tämä ei juurikaan koske hallintotuomioistuimia, koska
täällä asiat ovat indispositiivisia joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.
Kun presidentti Sauli Niinistö vieraili kertomusvuoden aikana Vaasassa, hän ilmaisi lähtiessään mielihyvänsä sen johdosta, että kun muualla hänen puoleensa käännytään ongelmien
kera, täällä annettiin se tieto, että asiat ovat hyvällä kannalla. Vaikka presidentti ei vieraillut
meidän tuomioistuimessamme, on yleinen tilanne meilläkin sama. Kuten työtilastot osoittavat, olemme suoriutuneet hyvin tehtävistämme. Se, että valitusmäärät ovat edelleen suuria,

4
osoittaa kansalaisten ja eri toimijoiden luottamusta tuomioistuinlaitosta kohtaan ja asioiden
vaativuus puolestaan osoittaa kuinka pitkälle yhteiskunnallinen sääntely on edennyt ja kuinka
tulkinnanvaraisiksi asiat ovat käyneet. Varmasti helppoja muutoksenhakuasioita on edelleen
olemassa, mutta ne pysähtyvät lähes täysin hallinnon sisäiseen oikaisumenettelyyn.
Eläköityminen ja erilaiset perhevapaat pitävät henkilökunnan vaihtuvuuden suurena. Tämä
tarjoaa monelle mahdollisuuden saada viransijaisuus tai vakinainen virka tuomioistuimessa.
Kiinnostus tuomioistuintamme kohtaan on kasvanut, ja viranhakijoiden määrät ovat olleet
suuria. Nopean vaihtuvuuden oloissakin työteho on pysynyt hyvällä tasolla ja tärkein asia eli
päätösten laatutaso korkealuokkaisena. Tuomioistuimet ovat tänään yritysten ja muiden toimijoiden tapaan verkostoituneita etenkin koulutuksen ja erilaisten kehittämistoimien yhteydessä. Henkilökunnan määrällä ja toiminnan yhteiskunnallisella vaikuttavuudella mitaten
Vaasan hallinto-oikeus vastaa hyvinkin keskisuurta yritystä. Aloittaessani uudessa tehtävässäni olen nähnyt tärkeimmäksi tehtäväksi henkilökunnan ammattitaidon, yhteistyön ja työhyvinvoinnin kehittämisen. Tämän pohjalta voidaan ottaa vastaan uudet haasteet, joita meille on
tulossa. Näissä merkeissä kiitän kaikkia yhteistyötahoja sekä ahkeraa henkilökuntaamme
vuoden 2016 työstä ja hyvistä tuloksista.

Jaakko Kellosalo

Kuva 1: Hallinto-oikeuden johtoryhmän jäsenet alkaen 1.10.2016. Kuvassa pöydän päässä ylituomari
Jaakko Kellosalo. Vasemmalla hallinto-oikeustuomari ja 3. jaoston puheenjohtaja Johan Hagman,
luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Pirjo-Liisa Saloranta ja hallintopäällikkö Elina Peltoniemi. Oikealla hallinto-oikeustuomari ja 1. jaoston puheenjohtaja Sinikka Kangasmaa sekä hallintooikeustuomari ja 2. jaoston puheenjohtaja Marja Lampi.
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Överdomarens översikt
Överdomare Jaakko Kellosalo

I juli 1994 reste jag med tåg från Tallinn via de Baltiska staterna, Polen och Tjeckien till
Österrike, där min syster firade bröllop. Tågresan var intressant på många sätt, och särskilt
minns jag en diskussion med en estnisk professor och hans forskarkollega mellan Tallinn och
Warszawa. Även om framtiden är svår att förutse, som redan Ahti Karjalainen på sin tid konstaterade, hade dessa estniska sakkunniga en klar uppfattning om vad Finlands EU-medlemskap skulle föra med sig och vilka problem unionen hade framför sig. De utlovade tio gyllene
år, men därefter skulle såväl Finland som övriga medlemsländer få problem. Dessa forskare
kunde otvivelaktigt förutse att nationalismen skulle sticka fram sitt fula tryne då de väl kände
bland annat Litauens och Polens historia och spänningarna dem emellan, vilket märktes vid
gränsen som en slags järnridå. Allt forskarna förutspådde har hänt.
Idag kan vi inte vara säkra på hur det kommer att gå för Europeiska unionen, hurudana flyktingströmmar som kan förväntas korsa Medelhavet eller komma från flyktinglägren i Turkiet.
Efter USA:s presidentval förra november vet vi inte heller om vi lever i postsanningstider eller om det västerländska livets gång på andra sidan Atlanten ännu grundar sig på rättvisa och
sanning. Det är inte heller säkert om grundläggande medborgerliga fri- och rättigheter kan
bevaras i alla europeiska länder. I Finland är läget lyckligtvis fortfarande gott, och även om
det just nu inte finns en enda jurist i statsrådet, skapar rättsstaten och domstolarna i dess kärna gynnsamma förutsättningar för arbete, företagande och den enskildes vardag.
Den stora mängden asylsökande i vårt land beror på det rekordstora antalet flyktingar år
2015, vilken först sysselsatte förvaltningsmyndigheterna och kommunerna. Verkningarna
syntes med en liten fördröjning som en anhopning av ärenden i Helsingfors förvaltningsdomstol. Därifrån decentraliserades asylärendena till tre andra förvaltningsdomstolar så att Tavastehus och Vasa förvaltningsdomstolar inte fick några asylärenden. För vår del motiverades detta med att vatten- och miljöärenden från hela Finland med undantag av Åland redan
koncentrerats till oss. Framtiden får utvisa hur lyckad denna centraliserade decentralisering är
– ingen kan med säkerhet förutspå hur många asylsökanden som kommer till vårt land de
närmaste åren.
Då världen är orolig och det inte verkar vara på modet att hålla sig till sanningen ens i alla
traditionellt demokratiska länder, utgörs en stabiliserande faktor av de rättsstater där grundrättigheter och mänskliga rättigheter respekteras och förvaltningen och rättsväsendet håller
sig till sanningen utan att göra sig skyldiga till godtycke. Det är förvånande att vi ens måste
diskutera sådana grundläggande frågor då vi har varit så säkra på att rättsstatsprincipen avancerar mot syd och öst och mår väl i de gamla demokratierna. Inom rättsstaten är det av största
vikt att medborgarnas förtroende för den offentliga makten bevaras och förstärks och att olika
intressegrupper kan lösa sina intressekonflikter avtalsvägen. Till detta anknyter också den
ökade användningen av förlikningsförfarande i domstolarna, vilket dock inte i någon betydande mån rör förvaltningsdomstolarna, eftersom våra ärenden med några få undantag är indispositiva.
President Sauli Niinistö besökte Vasa under verksamhetsåret. Vid sin avfärd sade han sig
vara nöjd med att då man på andra orter vänder sig till honom med problem, så säger man här
att läget är bra. Även om presidenten inte besökte vår domstol, är det allmänna läget för vår
del det samma. Statistiken visar att vi har klarat våra uppgifter väl. Det att antalet anhängiga
mål fortfarande är stort visar medborgarnas och andra aktörers tillit till domstolsväsendet.
Ärendenas svårighetsgrad visar å sin sida hur långt samhällets reglering har avancerat och
hur mycket ärendena numera lämnar rum för tolkning. Säkerligen söks ändring fortfarande i
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enkla ärenden, men de stannar nästan alltid i förvaltningens interna rättelseförfaranden.
Pensioneringar och familjeledigheter gör att personalomsättningen fortsättningsvis är stor.
Detta ger många en möjlighet att få vikariat eller fast tjänst vid domstolen. Intresset för vår
domstol har vuxit, och antalet sökanden till lediganslagna tjänster har varit stort. Trots den
snabba omsättningen har arbetseffektiviteten förblivit på god nivå och ännu viktigare; kvaliteten på besluten har fortsättningsvis varit hög. Dagens domstolar är i likhet med företag och
övriga aktörer nätverkade, i synnerhet i fråga om utbildning och utveckling. Om personalmängden och verksamhetens samhälleliga inverkan används som mått motsvarar Vasa förvaltningsdomstol ett medelstort företag. När jag tillträdde min nya tjänst ansåg jag att min
viktigaste uppgift är att utveckla personalens yrkesskicklighet, samarbete och arbetstrivsel.
På denna grund kan vi ta emot kommande utmaningar. Med dessa ord tackar jag alla samarbetspartners och vår flitiga personal för arbetet och de goda resultaten år 2016.

Jaakko Kellosalo

Kuva 2: Ylituomari Jaakko Kellosalo.
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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
maahanmuuttoviraston 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 2016 hallinto-oikeus piti suullisen käsittelyn 21 asiassa ja toimitti kuusi katselmuksen. Tarkastuksia ei ollut. Täytäntöönpanon kieltoja annettiin 50 ja väliaikaismääräyksiä kolmessa 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. Vesija 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, adoptiolaissa, päihdehuoltolaissa, 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.

8
Asioista enemmistö, 1048 asiaa ratkaistiin kolmen tuomarin kokoonpanossa, 542 asiaa kahden tuomarin kokoonpanossa ja 155 asiaa yhden tuomarin päätöksellä. Kolmen tuomarin kokoonpano on ympäristöasioissa kevennetty kokoonpano. Ympäristöasioista suurin osa käsiteltiin kevennetyssä kokoonpanossa. Neljän tuomarin kokoonpanossa ratkaistiin 67 asiaaja
vahvennetussa kokoonpanossa 70 asiaa.Luvut ilmaisevat diaarinumeroiden eli valitusten lukumäärän. Samasta hallintopäätöksestä tehdyt valitukset ratkaistaan yleensä yhdellä päätöksellä, joten päätösten lukumäärä on pienempi.

Kertomusvuonna tuli vireille 1754 asiaa. Määrä oli 12 % pienempi kuin vuotta aiemmin.
Vuoden lopussa asioita oli vireillä 1592. Määrä oli 8 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Ympäristöasioiden vähentyminen oli 17 %. Suurin asiaryhmä oli ympäristöasiat, 45 % vuoden
lopussa vireillä olleiden asioiden määrästä.
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Kuvio 2. Saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2006-2016
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Hallinto-oikeus ratkaisi vuoden aikana 1882 asiaa eli 59 vähemmän kuin vuonna 2015. Ratkaistujen asioiden määrä kertomusvuonna oli 7 prosenttia suurempi kuin saapuneiden asioiden määrä. Ratkaistuista asioista oli ruotsinkielisiä noin 10 %.
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Kuvio 3. Ratkaistut asiat 2007-2016

Kuvio 4. Vuonna 2016 saapuneiden 1754 asian jakaantuminen asiaryhmittäin
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Kuvio 5. Vireillä olevat asiat 1592 vuoden 2016 lopussa
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Kuvio 6. Vireillä olevien asioiden määrän kehittyminen 2004-2016

Käsittelyaika
Asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 11,2 kuukautta. Nopeimmin ratkaistiin sosiaali- ja
terveydenhuoltoa koskevat asiat (4,0 kk). Pisimmät käsittelyajat olivat ympäristöasioissa
16,5 kuukautta.
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Kuvio 7. Keskimääräinen käsittelyaika 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 15 % valituksista 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 2016 aikana 461 Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä tehtyä valitusta. Korkein hallinto-oikeus muutti tai palautti hallinto-oikeuden päätöksen 67 asiassa.

Kuvio 9. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut lopputuloksen mukaan
Lainkäyttöratkaisuja
Valtakunnalliseen oikeustapausrekisteri Finlexiin on vuoden aikana tallennettu 12 Vaasan
hallinto-oikeuden päätöstä.Ratkaisuselosteet koskivat muun muassa ympäristönsuojelua
(4 päätöstä) sekä verotusta (3 päätöstä).
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 ja Suomen ympäristökeskukselle.
Hallinto-oikeus lähettää lisäksi tiedotusvälineille erillisiä lehdistötiedotteita ratkaisuista, jotka
arvioidaan yhteiskunnallisesti merkittäviksi tai kiinnostaviksi tai, jotka koskevat suurta ihmisjoukkoa.
Merkittävinä vuoden 2016 ratkaisuina voidaan mainita muun muassa seuraavat:
Euroopan unionin kansalainen A oli työskennellyt Suomessa miltei kaksi vuotta määräaikaisen työsopimuksen perusteella. Määräaikaisen työn päätyttyä työ- ja elinkeinotoimisto oli rekisteröinyt A:n työttömäksi työnhakijaksi. A oli joutunut työttömäksi tahtomattaan ja siten
säilyttänyt ulkomaalaislain 160 §:n 2 kohdan lain 158 a §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun työntekijän aseman. Hallinto-oikeus katsoi tämän perusteella, että myös A:n puolisolla
B:llä, joka oli vailla kansalaisuutta, oli katsottava olleen lain 158 a §:n 2 momenttiin perustuva oleskeluoikeus. Kun B:n tarkoituksena oli ollut oleskella Suomessa yli kolme kuukautta,
poliisilaitoksen ei olisi tullut hylätä B:n unionin kansalaisen perheenjäsenen oleskelukorttiha-
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kemusta sillä perusteella, ettei A tuolloin harjoittanut taloudellista toimintaa palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ja että A:lla ei ollut riittäviä varoja maassa oleskeluun. Hallinto-oikeus kumosi poliisilaitoksen päätöksen ja palautti asian poliisilaitokselle
uudelleen käsiteltäväksi. Vaasan hallinto-oikeus 6.4.2016 nro 16/0151/3.
Ympäristölautakunta oli myöntänyt yhtiölle ympäristöluvan käytöstä poistettujen puisten
kuormalavojen, lavojen korjauksessa syntyvän puumateriaalin ja erilliskerätyn puhtaan puujätteen murskaamiselle. Muutoksenhakijat olivat esittäneet muun ohessa, että käsiteltävä materiaali voi sisältää vierasperäisiä tuhohyönteisiä, joista saattaisi aiheutua haittaa metsätaloudelle ja ympäristölle. Hallinto-oikeus katsoi, että käsiteltävän jätteen mahdollisesti sisältämien tuhohyönteisten leviämistä ympäristöön ei voida pitää ympäristönsuojelulain 5 §:n
1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna päästönä eikä siitä ympäristölle mahdollisesti koituvaa
haittaa sanotun lainkohdan 2 kohdassa tarkoitettuna ympäristön pilaantumisena. Hallintooikeus hylkäsi haitankärsijöiden valituksen. Vaasan hallinto-oikeus 5.9.2016 nro 16/0430/3.
Vaasan hallinto-oikeus antoi 24.3.2016 kaksi päätöstä, jotka koskivat vesivoimalaitosten rakentamista Lapuanjokeen Jepualla. Aluehallintovirasto oli myöntänyt Oy Herrfors Ab:lle ja
Jeppo Kraft Andelslagille luvan yhteensä neljän voimalaitoksen rakentamiseen Lapuanjoen
molemmissa haaroissa sijaitseviin koskiin ja säännöstelyyn. Päätöksistä valittivat eräät Lapuanjoen ranta-asukkaat, ELY-keskus ja kaksi luonnonsuojelujärjestöä vaatien päätösten kumoamista ja hakemusten hylkäämistä. Hallinto-oikeus hyväksyi valitukset katsoen, että vesilain mukaisen intressivertailun perusteella luvan myöntämisen edellytyksiä ei ollut olemassa.
Intressivertailussa otettiin huomioon hankkeiden hyötynä vain voimataloushyöty, joka oli toisen yhtiön osalta vesilain mukaisesti pääomitettuna 11,6 milj. euroa ja toisen osalta 3,5 milj.
euroa. Hankkeiden vahingot ja haitat ovat vaikeasti rahassa arvioitavissa, joten niitä oli vesilain mukaan arvioitava yleiseltä kannalta. Hallinto-oikeus katsoi, että muun muassa vesiluonnolle ja sen eliöstölle sekä alueen kulttuuriarvoille olisi aiheutunut siinä määrin vahinkoa ja
haittaa, että hankkeiden hyötyä ei voitu niihin verrattuna pitää merkittävänä. Päätöksistä on
valitettu. Asiat ovat vireillä KHOssa. Vaasan hallinto-oikeus 24.3.2016 nrot 16/0131/3 ja
16/0132/3.

Kuva 3: Hallinto-oikeuden katselmus Vuosaaren satama-asiassa Helsingissä toukokuussa
2016.
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Organisaatio ja henkilöstö
Organisaatio
Hallinto-oikeuden toimintaa johtaa ylituomari. Ylituomarin apuna hallinto-oikeuden toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä toimii johtoryhmä.
Tulosneuvotteluissa hallinto-oikeuden henkilötyövuosien kokonaismääräksi oli sovittu 75,8,
joista 71 kohdistui vakinaisiin virkoihin ja 4,8 määräaikaisiin virkasuhteisiin. Hallintooikeustuomareita oli yhteensä 32, joista kolme oli tekniikan alan hallinto-oikeustuomaria ja
kuusi luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomaria. Hallinto-oikeussihteerin virkoja oli 18.
Lainkäyttöasiat ratkaistiin kertomusvuonna kolmella jaostolla. Kaikilla jaostoilla on puheenjohtajan lisäksi hallinto-oikeustuomareita, esittelijöinä toimivia hallinto-oikeussihteereitä, notaareita ja lainkäyttösihteereitä. Tekniikan ja luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit
toimivat jokaisella jaostolla.
Hallintopalvelut tuottaa kanslia, jota johtaa hallintopäällikkö. Kansliahenkilökunnan henkilötyövuosien määrä oli yhteensä 25,8.
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Hallinto-oikeuden henkilökunta
31.12.2016
Ylituomari, Överdomare
Jaakko Kellosalo
Jaostojen puheenjohtajat, Sektionernas ordförande
Johan Hagman
Marja Lampi
Sinikka Kangasmaa
Hallinto-oikeustuomarit (lainoppineet)
Förvaltningsrättsdomare (lagfarna)
Reeta-Kaisa Eriksson
Petri Forma
Kari Hauru
Arto Hietaniemi
Hanna Huru
Päivi Jokela
Pirjo Joutsenlahti
Anneli Järvenpää (ma.)
Kristiina Kerttula
Merja Kivistö (ma.)
Marjatta Korsbäck
Janne Marttila
Riikka Mäki (vv.)
Jorma Niemitalo
Hanna Nieminen-Finne (ma.)
Pertti Piippo (ma.)
Raija Uusi-Niemi
Patrick Sahlström (ma.)
Jan-Erik Salo (ma.)
Kirsi Stark
Linda Strömman (ma.)
Hallinto-oikeustuomarit (tekniikan alan)
Förvaltningsrättsdomare (tekniska)
Mauri Kerätär (os. vv.)
Varpu Kujanpää
Lasse Känsälä
Hallinto-oikeustuomarit (luonnontieteiden alan)
Förvaltningsrättsdomare (naturvetenskapliga)
Jan Eklund (os. vv.)
Merja Manninen
Pirjo-Liisa Saloranta
Sauli Viitasaari
Juha Väisänen
Curt Nyman (ma.)
Esittelijät, Föredragande
Heli Ala-Tulijoki
Anna-Lena Bernas
Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme
Janika Gummerus
Maria Ingerström
Pia Kimmel
Mia Koski-Träskvik
Ilpo Luoto (ma.)
Maria Mickelsson (vv.)
Pirjo Pentinmäki
Laura Portin (ma.)

Taija Randen
Peik Strömsholm
Matti Suontausta
Timo Torkko
Susanna Östman (ma.)
Käräjänotaari, Tingsnotarie
Maria Åttman-Huhtamäki
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
Marja Jokiaho (os. vv.)
Anette Järvi
Tiina Lahtinen (ma.)
Lasse Linjala (ma.)
Anu Sara
Paula Strang
Meirami Takanen
Riikka Walldén (vv.)
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 Santeri Jusslin, Eveliina Martikainen, Satu Lindvall ja Aku Turppo suorittivat vuoden aikana opintoihinsa kuuluvan 100 tunnin harjoittelun. Hallintotieteiden opiskelija Annika Silorinne oli 1.6.-31.8.2016 valtionhallinnon harjoittelijana. Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelija Anna Viljanensuoritti oikeustradenomiopintoihinsa kuuluvan harjoittelujakson 1.5.-31.7.2016. Työllisyysmäärärahoin palkattuna Vaasan hallinto-oikeudessa työskenteli Lasse Linjala 1.1.-31.3.2016. Työkokeilijana työskenteli Frida Storgeust 5.9.- 30.11.2016.
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Asiantuntijajäsenet
toimikausi 1.11.2013-31.10.2017

*) 31.05.2016 saakka **) 17.6.2016 alkaen

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

johtava sosiaalityöntekijä, valtiotieteen maisteri
lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri *)
lääketieteen lisensiaatti, 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

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, psykiatrian erikoislääkäri
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
Maarit Jekunen

lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri* )
lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri **)

Varajäsen
Maarit Jekunen

lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri

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

johtava sosiaalityöntekijä, valtiotieteen maisteri
lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri *)
lääketieteen lisensiaatti, 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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Nimitykset
Kertomusvuoden aikana nimitettiin:
Hallinto-oikeustuomarit
•
•
•
•
•
•

ylituomarin D 19 virkaan Jaakko Kellosalo 1.10.2016
hallinto-oikeustuomarin T 13 virkaan Petri Forma 1.9.2016
hallinto-oikeustuomarin T13 virkaan Arto Hietaniemi 1.10.2016
hallinto-oikeustuomarin T 13 virkaan Kristiina Kerttula 1.10.2016
hallinto-oikeustuomarin T 13 virkaan Pirjo Joutsenlahti 1.11.2016
tekniikan alan hallinto-oikeustuomarin T 13 virkaan Lasse Känsälä 1.8.2016

Hallinto-oikeussihteerit ja notaarit
•
•
•

hallinto-oikeussihteerin T 9 virkoihin Taija Randen, Heli Ala-Tulijoki, Timo Torkko,
Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme 1.1.2016
hallinto-oikeussihteerin T 8 virkaan Pirjo Pentinmäki 1.1.2016
hallinto-oikeussihteerin T 9 virkaan Pirjo Pentinmäki ja Maria Mickelsson 1.7.2016

Muu henkilökunta
•

apulaiskirjaaja Oskari Kivinen 1.1.2016

Määräaikaiset nimitykset
Vuoden 2016 aikana tehtiin useita nimityksiä määräaikaisiin hallinto-oikeustuomarin ja
hallinto-oikeussihteerin virkasuhteisiin. Myös useita kansliahenkilökuntaan kuuluvia nimitettiin määräaikaisiin virkasuhteisiin.
Erot
Kertomusvuoden aikana hallinto-oikeuden palveluksesta erosi jäädäkseen eläkkeelle:
•
•
•
•
•
•

lainkäyttösihteeri Irmeli Haakana 1.4.2016
hallinto-oikeussihteeri Pirjo Kurki 1.4.2016
hallinto-oikeustuomari Heikki Huhta 1.9.2016
hallinto-oikeustuomari Reijo Hellman 1.10.2016
ylituomari Liisa Talvitie 1.10.2016
henkilöstösihteeri Annikka Järvinen 1.10.2016
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Kuva 4: Ylituomari Liisa Talvitien läksiäiset 1.10.2016.

Kuva 5: Hallinto-oikeuden työhyvinvointipäivä sekä Heikki Huhdan läksiäiset 14.6.2016.
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Yrjänä sai paljon aikaan – hallinto-oikeustuomari Yrjänä Honkavaaran muistoa kunnioittaen
Ylituomari Jaakko Kellosalo

✞

Yrjänä Honkavaara oli syntyisin lakimiesperheestä Raumalta, ja suoritettuaan ylemmän oikeustutkinnon Turun yliopistossa vuonna 1978 hän suoritti tuomioistuinharjoittelun Euran
tuomiokunnassa.Heinäkuussa vuonna 1980 Yrjänä aloitti palvelun Vaasan hovioikeuden
viskaalina. Vesiylioikeus toimi pitkään hovioikeuden jaostona, ja tälle jaostolle hän siirtyi
syyskuussa vuonna 1984. Kun Vesiylioikeus aloitti toimintansa itsenäisenä tuomioistuimena vuoden 1987 lopulla, Yrjänästä tuli vesiasiainsihteeri, ja jatkoi tässä tehtävässä Vaasan
hallinto-oikeuden muodostamiseen saakka. Kun uusi tuomioistuin oli perustettu 1.11.1999
yhdistämällä Vesiylioikeus ja Vaasan lääninoikeus, Yrjänä oli sen kokeneimpia esittelijöitä. Pian odottivat tuomarin tehtävät, joissa Yrjänä toimi määräaikaisissa virkasuhteissa
vuodesta 2002 lukien kunnes sai vakinaisen T11 -tuomarinviran vuoden 2004 alusta. Vuoden 2007 lopulla hän sai vastuulleen hallinto-oikeuden koulutusvastaavan tehtävän, ja
vuonna 2010 hänet nimitettiin ylempään T13 -tuomarinvirkaan.
Virkauraa koskevat merkinnät asiakirjoissa eivät voi kuvata Yrjänän palvelua tuomioistuimessa muuta kuin pintapuolisesti. Lakimiehen normaaliin jossain määrin kultivoituun persoonakuvaan verrattuna Yrjänä oli nopealiikkeinen ja värikäs. Hänen kykynsä päästä nopeasti puheisiin vieraiden ihmisten kanssa auttoi osaltaan hitsattaessa kahta organisaatiota
yhteen vuosituhannen vaihteessa ja kehitettäessä sen toimintaa vuosien mittaan. Jos käytetään sotilaallista termiä, niin Yrjänästä tuli monelle taistelutoveri, niin minullekin. Yrjänä
hoiti tehtävänsä niin esittelijänä, tuomarina kuin koulutusvastaavanakin taitavasti, mutta
energiaa riitti paljon muuhunkin. Ammatillisesti hän oli kiinnostunut myös asianajotehtävistä ja hoiti niitä pitkään kuten moni muukin hovioikeudessa viskaalina aloittanut lakimies. Henkilökunta olisi jäänyt vaille savukalan ja erilaisten lihatuotteiden suoratoimituksia ellei Yrjänä olisi toiminut välittäjänä. Perjantai-iltapäivän tavanomainen näky oli Yrjänä askaroimassa kahvion parvekkeella styrox-laatikon ääressä; kalatoimitus oli jälleen saapunut ja se piti jakaa tilaajille.
Meitä kaikkia kiinnostaa miten päätöksillemme käy ylemmässä asteessa. Yrjänän kiinnostus tässä suhteessa oli niin suuri, että hän otti puhelimitse yhteyden korkeimpaan hallintooikeuteen aina kun oli aihetta antaa palautetta ratkaisun johdosta – ja aihetta ilmaantui
usein. Palautekeskusteluja hän viritti myös meidän puolellamme ja toi päätöksiä niin työhuoneisiin kuin myös kahvion pöydälle. Näin kiinnostavat kysymykset tulivat pohdituiksi,
ja tieto KHO:n linjauksista levisi. Vaikka Yrjänän kysymyksenasettelua ja väitteitä leimasi
innostus, hän piti kritiikin maltillisella tasolla. Pääosassa tapauksista KHO oli tietysti vahvistanut meidän linjamme, ja tälle Yrjänä osasi antaa arvoa.
Yrjänällä oli hämmästyttävä määrä voimavaroja niin suuria ja laajoja kuin pienempiäkin
juttuja varten, ja tämän lisäksi hän hoiti paljon koulutustehtäviä. Jaksamisessa auttoi hyvä
huumorintaju ja harrastukset, joista purjehdus oli keskeisellä sijalla. Kun hallinto-oikeudesta on siirtynyt vuosien varrella suuri määrä henkilökuntaa eläkkeelle, niin Yrjänä totesi
kerran, että täällä ei ole tapana surra kenenkään perään. Raumalaisia tapoja hän kuvasi kertomalla mitä tapahtuu kun raumalainen mies kuolee. Kun tuttuja ja sukulaisia saapuu vainajan kotiin, niin miehet esittävät surunvalittelunsa ja kysyvät sitten heti perään: mutta
mimmonen paatti siltä jäi?
Aloittaessamme työpäivän maanantaina 18.4. saimme hyvin surullisen viestin: Yrjänä oli
nukkunut pois lyhyen aikaa sairastettuaan vajaan 63 vuoden ikäisenä 16.4.2016. Olimme
menettäneet niin paljon, että kaiken korvaaminen tuntui mahdottomalta. Rivistä kaatuneen
tuomarin poismeno tuotti surua enemmän kuin poisnukkunut itse oli osannut aavistaa. Kun
aikaa on kulunut, Yrjänän muisto on muuttunut helpommaksi kantaa. Tähän on vaikuttanut
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hänen oma elämänohjeensa: kannattaa elää täysillä ja säilyttää positiivinen asenne. Yrjänä
sai pitkällä virkaurallaan paljon aikaiseksi. Vaikka muutamia virkavuosia jäi kokematta,
tuli eletyt vuosikymmenet koettua sitä intensiivisemmin. Kaikkein eniten jään kaipaamaan
sitä, etten voi keskustella tärkeistä tilannearvioista ja suunnitelmista kokeneen ja avarakatseisen Yrjänän kanssa.
Yrjänä fick mycket gjort – förvaltningsrättsdomare Yrjänä Honkavaara in memoriam
Överdomare Jaakko Kellosalo

✞

Yrjänä Honkavaara föddes i en juristfamilj från Rauma. Efter att år 1978 ha avlagt högre
juridisk examen vid Åbo universitet fullgjorde han sin domstolspraktik i Eura härad. I juli
1980 tillträdde Yrjänä en fiskalstjänst vid Vasa hovrätt. Vattenöverdomstolen fungerade
länge som en sektion vid Vasa hovrätt och Yrjänä övergick till denna sektion år 1984. När
Vattenöverdomstolen blev en självständig domstol vid slutet av år 1987, blev Yrjänä sekreterare för vattenärendena, vilket han förblev till grundandet av Vasa förvaltningsdomstol.
När den nya domstolen grundades 1.11.1999 genom att förena Vattenöverdomstolen och
Vasa länsrätt, var Yrjänä en av domstolens mest erfarna föredraganden. Snart väntade domartjänster, som Yrjänä utnämndes till från år 2002 tills det att han fick en fast T11 -domartjänst från början av år 2004. I slutet av 2007 övertog han uppgiften som utbildningsansvarig för förvaltningsdomstolen och år 2010 utnämndes han till en högre T13 -domar
tjänst.
Yrjänäs karriär i förvaltningsdomstolen kan dock endast ytligt beskrivas genom vad som
antecknats i handlingarna. Jämfört med en jurists normala, i någon mån kultiverade person
var Yrjänä rapp och färgstark. Hans förmåga att snabbt komma till tals med främmande
människor hjälpte vid millennieskiftet till att sammansvetsa två organisationer till en och
utveckla verksamheten under de därpå följande åren. I militära termer blev Yrjänä en
stridskamrat för många vid förvaltningsdomstolen, så även för min del. Såväl som föredragande och domare som utbildningsansvarig skötte Yrjänä skickligt sina uppgifter, men
energin räckte till mycket annat också. Yrkesmässigt var han också intresserad av advokatuppgifter och skötte sådana under en lång tid, liksom många andra jurister som fick sin
början som hovrättsfiskaler. Förvaltningsdomstolens personal skulle ha blivit utan direktleveranser av rökt fisk och diverse köttprodukter om Yrjänä inte hade fungerat som förmedlare. En vanlig syn på fredagseftermiddagarna var Yrjänä på balkongen sysslande med en
styroxlåda; en fiskleverans hade återigen anlänt och den måste delas ut till beställarna.
Vi är alla intresserade av hur det går för våra beslut i högre instans. Yrjänäs intresse var så
pass stort att han alltid ringde högsta förvaltningsdomstolen om det fanns anledning att ge
feedback om ett avgörande – och anledning fanns ofta. Han väckte feedbackdiskussioner
också på vår sida och hämtade beslut till såväl arbetsrum som kaffebord. På så sätt blev
intressanta frågor begrundade och kunskapen om HFD:s linjedragningar spred sig. Även
om Yrjänäs frågeställningar och argument var entusiastiska, höll han kritiken på en måttlig
nivå. I största delen av fallen hade HFD förstås fastställt vår linje, och detta uppskattade
Yrjänä.
Yrjänä hade förvånansvärt mycket energi för såväl stora och omfattande som små ärenden,
och därtill skötte han många utbildningsuppgifter. Orken bistods av ett gott sinne för humor och fritidsintressen, varav seglingen hade en central plats. Då många under årens lopp
har pensionerats från förvaltningsdomstolens tjänst konstaterade Yrjänä en gång att här
brukar vi inte sörja efter någon. Raumabornas seder beskrev han genom att berätta vad som
händer då en man från Rauma dör. Då släktingar och bekanta besöker den avlidnes hem
framför männen sina kondoleanser och frågar sedan genast: men hurudan båt lämnade han
efter sig?
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Då vi började arbetsdagen måndagen 18.4. fick vi mycket sorgliga nyheter: Yrjänä hade
vid knappt 63 års ålder somnat in 16.4.2016 efter en kortvarig sjukdom. Vi hade förlorat så
mycket att det kändes omöjligt att ersätta allt. Den ur ledet fallne domaren hade inte kunnat
ana hur stor sorgen blev vid hans bortgång. Med tiden har minnet av Yrjänä blivit lättare
att bära. Till detta har bidragit hans egen levnadsregel: det lönar sig att leva fullt ut och bevara en positiv inställning. Yrjänä fick mycket gjort under sin långa karriär. Fastän några
tjänsteår blev oupplevda, erfor han de levda decennierna desto intensivare. Allra mest saknar jag att inte kunna diskutera viktiga lägesbedömningar och planer med den erfarne och
vidsynte Yrjänä.

Kuva 6: Kuvakollaasi Yrjänä Honkavaarasta.
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Henkilöstön työhyvinvointi / kuulumisia työhyvinvoinnista
Ylituomarin nimeämä hallinto-oikeuden työhyvinvointityöryhmä suunnittelee, toteuttaa,
seuraa ja koordinoi henkilöstön työhyvinvointia edistävää toimintaa. Työryhmä kokoontui
kuusi kertaa vuonna 2016.
Työhyvinvointitoiminta Vaasan hallinto-oikeudessa perustui hallinto-oikeuden omaan strategiaan, hallitusohjelman mukaiseen Työelämän kehittämisstrategiaan vuoteen 2020, valtiovarainministeriön vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan (loppuraportti 19/2015) ja oikeusministeriön toimintastrategiaan 2011-2016 perustuvaan ministeriön hallinnonalan henkilöstöstrategiaan 2012-2016. Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen on jatkuva kehitysprosessi. Strategiasta on noussut ja nousee uusia projekteja, joiden etenemistä ja vaikuttavuutta seurataan.
Olemme pyrkineet luomaan virastoon kestävät toimintaedellytykset tekemällä näkyviksi ne
yhteiskunnassa sekä hallinto-oikeuden työyhteisössä, inhimillisessä, rakenne- ja suhdepääomassa kulloinkin tapahtuvat muutokset, jotka vaikuttavat toimintaamme. Pyrimme tietoisesti ja joustavasti varautumaan tulevaisuuteen. Haasteena on ja on ollut tarve reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin sekä tietojärjestelmien tehokkaamman käytön vaatimuksiin.
Omaehtoista liikuntaa ja kulttuuria on tuettu tyky-setelein tai henkilöstölle on annettu mahdollisuus pelata sählyä, futsalia ja jalkapalloa hallinto-oikeuden sekä Keski-Pohjanmaan ja
Pohjanmaan ulosottoviraston viikottaisilla liikuntavuoroilla.
Hallinto-oikeus osallistui tuomioistuinten jalkapalloturnaukseen Kuopiossa 19.8.2016. Tapahtuman järjestivät yhdessä Itä-Suomen hovioikeus ja Itä-Suomen hallinto-oikeus. Vaasan
hallinto-oikeus osallistui turnaukseen toista kertaa. Joukkue palkittiin jaetusta kolmannesta
sijasta ja sai fairplay -palkinnon.
Työhyvinvoinnin verkostojen toimivuutta on tehostettu muun muassa työterveyshuoltoon,
alueen muihin Kaiku-kehittäjiin ja luonnollisesti Valtiokonttorin Kaiku-työelämäpalvelut
-toimijoihin. Koulutuksen ja osaamisen osalta on yhteistyötä ollut pitkään ministeriön, yliopistojen, oman hallinnonalan virastojen ja eri hallinnonalojen virastojen kanssa. Työturvallisuusasiat on linkitetty johtamiseen.
Kaikukehittäjä/työhyvinvointityöryhmän puheenjohtaja osallistui oikeusministeriön henkilöstöjohtamisen tukiryhmään vaihtuvana varajäsenenä. Ryhmässä käsiteltiin tuolloin valtionhallinnon erilaisia palkitsemisjärjestelmiä ja luotiin palkitsemisen huoneentaulu esimiehille ja virastojen johdolle sekä tarjottiin mahdollisuutta osallistua oikeusministeriön tarjoamaan palautevalmennuskoulutukseen.
Hallituksen yksi kärkihankkeista oli kokeilukulttuurin vahvistaminen. Tietoa löytyy Kokeileva Suomi -sivustolta. Virkamieheltä edellytetään yhä enemmän uusia tapoja, valmiuksia ja
uteliaisuutta, jotka menevät yli hallinnollisten ja ammatillisten rajojen.
UUSIKAIKU on valtion työelämän kehittämislehti, joka käsittelee työelämän muutokseen
ja kehittämiseen liittyviä asioita työhyvinvoinnin ja työsuojelun näkökulmasta. Toukokuussa 2016 julkaisu muuttui digitaaliseksi. Kaiku-klubin yhteistyöryhmän Kehu- ja kiitä kampanja käynnistettiin eri valtionhallinnon virastoissa. Teema jatkuu vielä vuonna 2017. Käytännön vinkkejä toteutukseen löytyy Kaiku-verkoston Moodlesta. Työsuojelutoimijoille
avattiin pääsy Valtiokonttorin/Valtorin Kaiku-kehittäjien Moodle-verkostoalustalle. Verkostosta löytyy valtion henkilöstölle suunnatut kurssit Strategiasidonnaisen työhyvinvoinnin
ABC, Työhyvinvoinnin käsitteitä sekä Työsuojelun perusteet.
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Koulutus
Lainsäädännön muuttuminen ja oikeuskäytännön kehittyminen vaatii henkilöstön jatkuvaa
osaamisen kehittämistä ja ylläpitämistä hallinto-oikeuden kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa. Vaasan hallinto-oikeus panostaa henkilöstön koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen koulutussuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2016 hallinto-oikeudesta osallistuttiin 82 eri
koulutukseen. Koko henkilökunnalle kertyi koulutuspäiviä yhteensä 386, jonka on mahdollistanut koulutuksiin osallistuminen myös videon välityksellä.
Vaasan hallinto-oikeuden koulutuksen suunnittelusta huolehtii ylituomarin määräämä koulutusvastaava yhdessä koulutustyöryhmän kanssa. Koulutuksen järjesti osittain oikeusministeriö ja hallintotuomioistuinten koulutustyöryhmä. Osa koulutuksista ostettiin ulkopuolisilta
koulutuspalveluja järjestäviltä tahoilta. Lisäksi hallinto-oikeus järjesti itse muun muassa veroasioiden neuvottelupäivän, ruotsinkielisen lastensuojeluasioiden koulutuksen yhteistyössä
Finlands Svenska Socialförbund rf:nkanssa sekä kunnallisasioiden koulutuksen.
Vaasan hallinto-oikeuden erityisasema valtakunnallisena ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisten asioiden muutoksenhakutuomioistuimena edellyttää lainkäyttöhenkilöstön korkeaa
ympäristöalan osaamista. Hallinto-oikeudesta osallistuttiinkin kertomusvuonna lukuisiin ympäristöalan substanssikoulutuksiin. Lisäksi hallinto-oikeus järjesti 8. - 9.11. yhteistyössä
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kanssa vesi- ja ympäristölupapäivät Vaasassa.
Hallinto-oikeustuomari Janne Marttila osallistui Association of European Administrative
Judges eli hallinto-oikeustuomarien järjestön koulutukseen Teneriffalla 10-11.11.2016. Koulutuksen aiheena oli vesien suojelu ja EU:n vettä koskeva lainsäädäntö. Koulutuksen pääasiallinen sisältö käsitteli vesipuitedirektiiviä, sen tavoitteita ja soveltamista. Koulutukseen
osallistumisen parasta antia oli oikeustapausharjoitus, jossa tuli hyvin esille EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännön ja direktiivien soveltamisen vaikeus kansallisissa oikeustapauksissa.
Lisäksi keskustelu vesipuitedirektiivin soveltamisesta ja muutenkin lainkäytöstä eurooppalaisten kollegoiden kanssa oli hyvin hyödyllistä.
Vaasan hallinto-oikeudesta oli myös edustajat Trierissä 17.-19.10. järjestetyssä ERA Workshop on How to Handle Court Proceedings Invoking Non-Compliance with EU Waste Law,
sekä Bukarestissa 18.-19.11 EUFJE Conference 2016 -tapahtumassa.

Kuva 7: Ylituomari Jaakko Kellosalo pitämässä avauspuheenvuoroa ympäristö- ja vesilupapäivillä.
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Työryhmät, lausunnot ja vierailut
Hallinto-oikeuden vuonna 2016 antamat lausunnot ja niitä sekä muita asioita valmistelleet työryhmät
Lausunto mielenterveyslain ja päihdehuoltolain uudistamisen esivalmisteluna laadituista
kahdesta arviointimuistiosta. Lausunnon valmistelivat Jaakko Kellosalo (pj.), Jan-Erik Salo
ja Tiina Kallio (siht.).
Lausunto ympäristösuojelulain uudistamishankkeen kolmannen vaiheen ehdotuksista. Lausunnon valmistelivat Pirjo-Liisa Saloranta, Pirjo Joutsenlahti ja Kirsi Stark.
Lausunto työryhmän mietinnöstä "Turvapaikkavalitusten käsittely - ulkomaalaislaissa Helsingin hallinto-oikeuteen keskitettyjen valitusasioiden hajauttaminen muihin hallinto-oikeuksiin" (Mietintöjä ja lausuntoja 16/2016). Lausunnon valmistelivat Jaakko Kellosalo (pj), Petri
Forma ja Taija Randen (siht.).
Lausunto Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden tutkimusryhmän ja Enlawin Consulting
Oy:n laatimasta "Yhden luukun periaatteen toteutuminen ympäristöasioissa" – raportista.
Lausunnon valmistelivat Jaakko Kellosalo (pj), Marja Lampi, Sauli Viitasaari ja Arto Hietaniemi (siht.).
Lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta laiksi lastensuojelulain 92 §:n muuttamisesta.
Lausunnon valmistelivat Jaakko Kellosalo ja Jan-Erik Salo.
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.
Lausunnon valmistelivat Päivi Jokela, Petri Forma, Reeta-Kaisa Eriksson, Linda Strömman
ja Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme.
Vaasan hallinto-oikeuden kommentit koskien uutta YVA-lakia. Asian valmisteli Sauli Viitasaari.
Lausunto oikeusministeriölle työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain 193 §:n muuttamisesta. Lausunnon valmistelivat Petri Forma (pj.) ja Taija Randen
(siht.).
Lausunto hallituksen esitykseksi laiksi ympäristösuojelulain muuttamisesta. Lausunnon valmistelivat Marja Lampi (pj.) Sauli Viitasaari ja Arto Hietaniemi (siht.).
Lisäksi ylituomari on kertomusvuoden aikana asettanut seuraavat työryhmät:
Työhyvinvointiryhmän ajalle 1.1.2016-31.12.2017. Työryhmän tehtävänä on seurata, kehittää ja koordinoida hallinto-oikeuden kokonaisvaltaista työhyvinvointia edistävää toimintaa.
Työryhmän jäseniksi asetettiin Juha Väisänen, Timo Torkko, Mia Koski-Träskvik, Tarja
Mustonen, Tiina Kallio ja Elina Peltoniemi.
Työryhmän valmistelemaan Vaasan hallinto-oikeuden toimintakertomusta vuodelta 2015.
Patrick Sahlström, Anneli Järvenpää, Tarja Mustonen ja Elina Peltoniemi.
Työryhmän tekemään selvityksen ja ehdotus järjestelmäksi / järjestelmiksi, jolla tuomarit ja
esittelijät kiertävät jaostoilla. Selvityksen ja ehdotuksen antoivat Sinikka Kangasmaa (pj.)
Jan-Erik Salo, Hanna Nieminen-Finne ja Pia Ekorre.
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Työryhmän päivittämään Vaasan hallinto-oikeuden 1.5.2013 voimaan tullut työjärjestys vastaamaan 1.1.2017 voimaan tulevan tuomioistuinlain säännöksiä sekä lisäksi tarvittavalta osin
tehdä muutosehdotuksia voimassa oleviin työjärjestyksen säännöksiin. Päivityksen valmistelivat Marja Lampi (pj.), Linda Strömman (siht.), Timo Torkko ja Elina Peltoniemi.
Hallinto-oikeuden edustajat lauta- ja toimikunnissa sekä työryhmissä
•
•
•

•
•

•
•
•

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta (ylituomari Liisa Talvitie 30.9. saakka ja varajäsenenä hallinto-oikeustuomari Yrjänä Honkavaara 16.4. saakka).
Tuomarinvalintalautakunta (ylituomari Liisa Talvitie 30.9. saakka ja varajäsenenä hallinto-oikeustuomari Yrjänä Honkavaara 16.4. saakka).
Hallintotuomioistuinten koulutusryhmä (hallinto-oikeustuomari Yrjänä Honkavaara, hallinto-oikeustuomari Jaakko Kellosalo 16.4.-30.9. sekä 1.10.2016 alkaen hallinto-oikeustuomari Kirsi Stark).
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asianhallintajärjestelmien ja raportoinnin kehittämistyöryhmä (hallintopäällikkö Elina Peltoniemi).
Hakemusasioita koskevien valitusprosessien sähköisen asiakirjaliikenteen pilotti Verohallinnon ja hallintotuomioistuinten välillä -työryhmä (hallinto-oikeussihteeri, ma. hallinto-oikeustuomari Anneli Järvenpää).
Hallintolainkäyttölain kokonaisuudistusta valmisteleva verkosto (hallinto-oikeustuomari Kirsi Stark).
Kaiku-klubin yhteistyöryhmä, Valtiokonttori (notaari Tarja Mustonen).
Oikeusministeriön henkilöstöhallinnontukiryhmä (vaihtuva varajäsen notaari
Tarja Mustonen).

Vieraat
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaasan yliopiston opiskelijakuntien SYY-Wasan ja Hallinnoijat ry:n jäsenet
17.2.2016.
Vaasan ammattikorkeakoulun oikeustradenomiopiskelijat 31.3.2016.
Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikön opiskelijat
13.9.2016.
The European Judicial Training Network, EJTN-vaihtotuomarit 15.9.2016.
Paikalliset Kaiku kehittäjät 12.10.2016.
Henrik Hedberg Malmön hallinto-oikeudesta oli vaihdossa 14.-16.11.2016 välisen ajan Vaasan hallinto-oikeudessa.
Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti, apulaiskansliapäällikkö sekä viestintäpäällikkö 16.11.2016.
Novian ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat 9.12.2016.
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Talous, tavoitteet ja tulokset
Toimitilat ja talous
Hallinto-oikeuden toimintaan oli vuodelle 2016 myönnetty 5 934 400 euroa määrärahaa.
Palkkakustannukset sivukuluineen veivät noin 85 % kaikista toimintamenoista vuonna 2016.
Toiseksi suurin menoerä hallinto-oikeuden toimintamenoista oli Korsholmanpuistikolla sijaitsevasta toimitilasta Senaatti-kiinteistölle maksettu vuokra(7 %).
Vuodelle 2016 asetetut tulostavoitteet ja tulokset
Tavoite
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Kuvio 10. Suulliset käsittelyt, katselmukset ja tarkastukset diaareittain 2008-2016
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Taulukot
Vuoden 2016 työtilanne
Asiaryhmä

Vireillä
01.01.16
91
100
157
153
895
205
46
113
1
1761

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

Saapuneet
2016
130
84
129
107
531
607
88
78
0
1754

Ratkaistut
2016
87
92
160
122
688
572
95
65
1
1882

Vireillä
31.12.16
131
90
121
135
726
231
36
122
0
1592

Päätösten lopputulos pääasiaryhmittäin

Asiaryhmä

Ei muutos- Muutettu/ Palautettu/ Ei tutkittu tai Yhteensä
ta/hake- hakemus
siirretty
rauennut
mus hyl.
hyv./
Valtio-oikeus ja yleishallinto
48
17
4
18
87
Itsehallinto
52
12
1
27
92
Ulkomaalaisasiat
91
38
14
17
160
Rakentaminen
49
20
6
47
122
Ympäristö
256
324
15
93
688
Sosiaali- ja terveydenhuolto
136
389
2
45
572
Taloudellinen toiminta
49
24
5
17
95
Verot
29
18
7
11
65
Muut asiat
0
0
0
1
1
Yhteensä
710
842
54
276
1882
%
38
45
3
15
100

Vireillä olevat asiat, vireilläoloaika 31.12.2016
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
1761
9,7 350 235 249 222
91
9
35
16
22
19
100
8,5
16
21
21
11
157
7,9
33
20
15
24
153
10,5
26
12
10
31
895
10,8 107
95 127 106
205
5,2 101
56
37
22
46
6,4
18
4
4
1
13
113
14,9
14
11
8
0
0
0
1
0
0
100,0
19,9 13,3 14,1 12,6

12-18
317
25
12
23
41
175
8
4
29
0
18

18-24
219
14
9
6
15
116
7
5
47
0
12,4
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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 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 8 % i endomarsammansättning, 29 % i tvådomarsammanättning, 56
% i tredomarsammansättning, och 4 % i fyrdomarsammansättning. Därtill avgjordes 70 ärenden i förstärkt sammansättning.
Lagskipningsverksamheten 2016
År 2016 avgjorde förvaltningsdomstolen 1882 ärenden, 59 färre än under år 2015. Omkring
10 % av de avgjorda ärendena var svenskspråkiga. Under året inkom 1754 ärenden, 12 % färre än under år 2015. Vid årsskiftet var 1592 ärenden anhängiga, vilket var 8 % färre än i slutet av år 2015. Den genomsnittliga handläggningstiden var 11,2 månader.
Utrymmen och ekonomi
För förvaltningsdomstolens verksamhet år 2016 beviljades anslag på 5 934 400 euro. Av
driftsutgifterna år 2016 utgjordes omkring 85 % av lönekostnader jämte bikostnader. Den
näst största driftsutgiftsposten (7 %) var de hyror som betalades till Senatfastigheter för förvaltningsdomstolens utrymmen vid Korsholmsesplanaden.

Europeiskt miljödomarforum (EUFJE) 2016
18.-19.11.2016, Bukarest
Ämnet för årets miljödomarforum var ”Miljörätt och mänskliga rättigheter”och samlade ett
fyrtiotal domare från medlemsstaterna i EU. Rättspraxis i deltagarländerna varierar, men de
mänskliga grundrättigheterna spelar sällan en roll i domstolarnas prövning av miljöärenden. I
Europeiska mänskorättsdomstolens avgöranden är däremot mänskliga rättigheter en central
fråga också i miljömål. Det konstaterades att förorening av miljö i många fall också bryter
mot den europeiska mänskorättskonventionen genom att inkräkta på rätten till hälsa, till privatliv och familjeliv.
Jämförelsen av rättsordningen i medlemsstaterna visade att brottmål och förvaltningsärenden
i många länder, liksom i Finland, handläggs skilt. För att effektivt bekämpa miljöbrott måste
domstolen kunna döma ut både straff, ersättningar och återställande oberoende av om målet
inletts som ett brottsmål eller ett förvaltningsärende. Den italienske professorn Emanuel Corn
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konstaterade att förvaltningsmedel ofta är effektivare än straffrätten, eftersom i ett brottsmål
staten och miljöbrottslingen är jämbördiga - men den senare parten ofta har bättre resurser att
driva sin sak.
Mötesplats för miljöforum var Tribunalul Bucuresti i centrum av staden. Tribunalul är första
besvärsinstans med avdelningar för brottsmål, civilmål, sociala ärenden, förvaltningsärenden
m.m. I det finska rättssystemet skulle domstolen ligga mellan tingsrätten och hovrätten. Tribunalul har en stab av ungefär 1 000 personer, av dem ca 250 domare och 500 föredragande
och kanslister
Presentationerna och landsrapporterna vid forumet finns på EUFJEs hemsidor,www.eufje.org. Finland representerades vid mötet av förvaltningsrådet Kari Kuusiniemi (högsta förvaltningsdomstolen) och Jan Eklund (Vasa förvaltningsdomstol).
Nordiskt kortvarigt domarutbyte 14. - 16.11.2016
Rådman Henrik Hedberg från förvaltningsrätten i Malmö besökte Vasa förvaltningsdomstol
14 - 16.11.2016. Han bekantade sig med förvaltningsdomstolens arbete under 2,5 arbetsdagar
men informerade också om domstolssystemet i Sverige och om verksamheten vid Malmö
förvaltningsrätt. Domarutbytet var verkligen lyckat. Det medförde många intressanta juridiska diskussioner och bidrog till ökad inspiration och motivation i det dagliga arbetet. Från
Vasa förvaltningsdomstols sida förverkligades domarutbytet genom att tf. förvaltningsrättsdomare Linda Strömman besökte Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt 16 18.1.2017.
Från Skatteförvaltningen till Vasa förvaltningsdomstol
Då jag blev ombedd att skriva om hur det är att börja föredra ärenden vid en förvaltningsdomstol, efter att i ett decennium ha tjänstgjort som ombudsman vid Skatteförvaltningens
indrivningsenhet, log jag för mig själv och undrade hur i all världen det skulle gå till med
hänsyn till två bra arbetsgivare, som ändå är mycket olika.
Skatteförvaltningen har det senaste decenniet satsat stora resurser på att förnya arbetsmetoderna för att i framtiden kunna göra ett mångfacetterat jobb med så små mänskliga resurser
som möjligt. Då man utvecklar arbetsmetoder är det kanske oundvikligt att substanskunskapen och kvaliteten får stryka på foten åtminstone ett tag. Mitt i utvecklingsprocesserna såg
jag ett scenario framför mig där olika problem spottades fram på min skärm från datasystemets otaliga arbetsköer. Gamla kallelser till sammanträden i tingsrätten i ärenden någon annan hade haft hand om. Och en organisation där det är svårt att veta vem som gör vad. Jag
tvivlade och jag tvivlar fortfarande. Insolvenssidan är en liten gren av skatteförvaltningen,
som inte kommer att kunna skötas med samma arbetsmetoder som beskattningen. Med ett
nytt datasystem på kommande, utformat enligt beskattningens behov, kändes mina skor definitivt stora. Just dåförstora. Det var dags att göra något annat.
Mitt allra första minne från Vasa förvaltningsdomstol var ett evinnerligt handskakande. Här
jobbar dryga 70 personer. Vi knackade dörr och jag presenterade mig. Ur min synvinkel går
en presentation till så att jag koncentrerar mig på att minnas mitt eget namn och så försöker
jag bilda mig en uppfattning om personen framför mig. Namn minns jag vanligtvis först då
jag ser dem i skrift. Fyra blivande kolleger etsade sig fast i minnet av olika orsaker. En av
dem förklarade i närvaro av sin förman att man skulle se sig om på arbetsmarknaden innan
det var för sent och av diskussionen framkom tydligt och klart att den aktuella arbetsplatsen
inte riktigt uppfyllde måttet. Fascinerad stod jag och funderade på om jag varseblev något
som var iscensatt av John Cleese eller om det här faktiskt hände här och nu. Ganska snart
insåg jag, att även om det inte stod en diplomat framför mig, så var det fråga om en jurist
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som hade förvaltningsrätten på sina fem fingrar. Och det var ju därför jag begett mig hit. För
att börja förstå detta synnerligen märkliga rättsområde. Man kan man med fog påstå att förvaltningsrätten är ett oskrivet blad för många jurister. Vem är part egentligen? Och vad kan
man uppnå med sin process? Uppnår man något överhuvudtaget eller blir det bara samma resultat med andra ord?
Riktigt enkelt är det förstås inte att gå från arbetsuppgifter med helhetsansvar till en föredragandetjänst. Det tar en stund att ställa om sig mentalt. Ännu värre är det nog ändå att byta arbetsgemenskap. Har man trivts bra med sina kolleger är det en relativt smärtsam process att
flytta till en annan organisation. Men att byta jobb är också att lära sig något alldeles nytt.
Det blev mycket enklare av att Vasa förvaltningsdomstol kryllar av sympatiska människor.
Många gånger har jag förundrat mig över hur man lyckats rekrytera dem alla. Inom loppet av
några veckor hade jag lyckats hitta två violinister och på en kafferast bildade vi en trio. Utöver det finns det allt från toppidrottsmän till blues- och rapsångare i denna domstol. Efter arbetstid spelas det innebandy och i december dyker det upp ett nytt luciatåg varje år. Även en
alldeles egen visskald har domstolen försett sig med i många år; en och annan har fått en personlig avskedssång framförd vid pensionskaffet. Bättre avskedspresent kan man knappast få.
Men själva jobbet. Jag hade förärats en hänsynslös tutor med en vass penna och glimten i
ögat. Det var till stor hjälp då jag började ta mig an de skatte- och naturskyddsärenden som
fanns i mina hyllor. Min andra arbetsdag kom en granskande domare kvittrande och berättade
om sina tankar kring en aningen trasslig naturskyddshelhet. Det var definitivt inte läge att
säga att naturskydd, det har jag inte varit i närheten av sedan vi dämde bäckar i lågstadieåldern. Efter en hel del våndor och tvivel producerade jag sedermera mina beslutsförslag och
insåg att jag kommer att överleva ett tag till på förvaltningsdomstolen, fastän det i ett skede
såg ut som om allt hopp var förlorat. Och den granskande domaren kvittrar fortfarande. Det
är naturligtvis inte möjligt att lära sig naturskyddets juridik under fågelkvitter, men kvitter
som kvitter; engagemang föder engagemang.
Att börja föredra ärenden vid Vasa förvaltningsdomstol skulle jag själv beskriva som ett
hopp till Franz Kafkas värld. Men riktigt så hopplöst som för K. eller Gregor Samsa har det
aldrig känts. Om man spinner vidare på ämnet litteratur och jämför arbetslivet med en god
bok, kunde man möjligen säga att deckargenren har bytts ut till skönlitteratur.

Kuva 8 ja 9: Hallinto-oikeuden työhyvinvointipäivä.
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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 75, including judges, engineering and natural sciences judges, referendaries and office and technical
staff. In 2016, the Court received 1754 cases and resolved 1882 cases. On an average, the circulation time for a case in the Court was about 11,2 months.

Kuva 10: Hallinto-oikeuden jalkapallojoukkue.

