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Ylituomarin katsaus
Ylituomari Liisa Talvitie

Vaasan hallinto-oikeuden merkitys ympäristöasioiden muutoksenhakutuomioistuimena sai vuonna 2015 suurta huomiota mediassa
ja valtakunnan päättäjissä. Viikoittain, joskus jopa päivittäin, tiedotusvälineissä tuotiin esille ratkaisumme merkitys Talvivaaran
purkuputkiasiassa. Vaasan hallinto-oikeudessa tiedostettiin hyvin
Talvivaaraa koskevien päätösten yhteiskunnallinen merkitys ja niiden käsittelyyn panostettiin erityisesti. Hallinto-oikeus ei voinut
ratkaista vain purkuputkea koskevia valituksia, vaan kaivosta ja ennen kaikkea siihen liittyviä
jätevesiä koskevat valitukset vuosina 2013 ja 2014 tehdyistä päätöksistä tuli ratkaista samalla
kertaa. Yhteensä valituksia oli 75 . Valitukset olivat erittäin laajoja ja vaativat erityisen tarkkaa paneutumista asioihin. Lainmukainen kuuleminen vei myös oman aikansa monien asianosaisten vuoksi. Talvivaara kokoonpano keskittyikin vain kaivokseen liittyvien valitusten ratkaisuun, jotta päätös jutuissa saataisiin mahdollisimman pikaisesti. Päätökset tulivat vasta
vuoden 2016 puolella, mutta käsittelyaika ns. purkuputken osalta oli kuitenkin lähes puolet
lyhyempi kuin ympäristöasioissa keskimäärin.
Pohjanmaalla on poikkeuksellisen hyvät tuuliolosuhteet tuulivoimalle ja tästä syystä tuulivoimahankkeita on vireillä ja suunnitteilla erityisesti tuomiopiirimme alueella. Valitukset näitä
koskevista yleiskaavoista, rakennusluvista ja suunnittelutarveratkaisuista kuormittivat ja
kuormittavat hallinto-oikeuttamme. Muukaan rakentaminen ei vähentynyt alueemme suurimmissa keskuksissa, vaan on ollut keskimääräistä vilkkaampaa muuhun maahan verrattuna.
Turvapaikanhakijoiden määrä niin Suomessa kuin koko Euroopassa on näkynyt myös Vaasassa. Vaikka heidän valituksiaan ei vielä käsitellä muualla kuin Helsingin hallinto-oikeudessa on tilanne havaittavissa muutoin jo toiminnassamme. Tulevaisuudessa on varmuudella todettavissa, että muidenkin ulkomaalaisasioiden määrä hallinto-oikeudessa kasvaa.
Vuonna 2015 kaikkien saapuneiden valitusten määrä oli sama kuin edellisinä vuosina. Talvivaaran vaatimat henkilöstöresurssit, vaikka saimme hieman lisäresursseja, sekä samaan aikaan tapahtuneet muutokset henkilöstöstä aiheuttivat sen, että emme saavuttaneet tavoitettamme. Päätöksiä annettiin kuitenkin saman verran kuin edellisenä vuonna. Olosuhteisiin
nähden tulosta voidaan pitää hyvänä.
Oman henkilökunnan kesken järjestettiin koulutusta mm. turvepäivä. Muutoinkin koulutukseen osallistuminen lisääntyi osittain videomahdollisuuden johdosta. Vuoden aikana otettiin
käyttöön valmisteltu yhtenäinen tavoite esittelijöille. Tavoitteen saavuttamisessa huomioidaan eri asiaryhmien painokertoimet. Jaostojen puheenjohtajat seuraavat tavoitteen saavuttamista pitkin vuotta ja vuoden lopuksi johtoryhmä käsittelee asiaa. Myös ns. jakotuomarijärjestelmä otettiin koekäyttöön 2. jaostolla. Järjestelmästä tarkemmin myöhempänä. Lisäksi
tuomioistuimien ja syyttäjäyksiköiden puhelunvälitystoimintaa kehitettiin siten, että Vaasan
hallinto-oikeudessa aloitti toimintansa 1.1.2015 yksi kolmesta hallinnonalan puhelinvaihteista.
Kiitokset henkilökunnalle jaksamisesta, yhteistyöstä ja hyvästä tuloksesta!
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Överdomarens översikt
Överdomare Liisa Talvitie
År 2015 fick Vasa förvaltningsdomstols betydelse som fullföljdsdomstol i miljöärenden stor
uppmärksamhet i media och hos statliga beslutsfattare. Varje vecka - ibland varje dag - lyfte
media fram betydelsen av vårt beslut i Talvivaaragruvans spillvattenrörsärende. Vi anställda
vid Vasa förvaltningsdomstol var mycket medvetna om den samhälleliga betydelsen av våra
beslut om Talvivaara och vi satsade särskilt på dem. Förvaltningsdomstolen kunde inte endast avgöra de besvär som gällde spillvattenröret, utan alla besvär som gällde år 2013 och
2014 fattade beslut om gruvan och i synnerhet gruvans spillvatten måste avgöras på samma
gång. Besvären, sammanlagt 75 stycken, var mycket omfattande och krävde att vi satte oss in
sakerna extra noga. Det lagstadgade hörandet av de många parterna tog också sin tid. För att
få möjligast snabba avgöranden koncentrerade sig Talvivaarasammansättningen enbart på
handläggningen av de besvär som gällde gruvan. Besluten gavs först år 2016, men handläggningstiden för det så kallade spillvattenrörets del var ändå nästan hälften kortare än medelvärdet för miljöärenden.
Vindförhållandena i Österbotten är ovanligt goda för vindkraftverk. Därför är mängden anhängiga och planerade vindkraftsprojekt utmärkande för vår domkrets. Vi belastades och belastas av besvär om generalplaner, bygglov och planeringslov som gäller dessa projekt. Byggande i större samhällscentra i vår domkrets har inte heller minskat i övrigt; jämfört med resten av landet har byggandet varit livligare än genomsnittet.
Antalet asylsökande såväl i Finland som hela Europa har synts också i Vasa. Även om deras
besvär än så länge handläggs endast i Helsingfors förvaltningsdomstol märks situationen i
övrigt redan i vår verksamhet. I framtiden kommer antalet övriga utlänningsärenden i förvaltningsdomstolen med säkerhet att öka.
Antalet inkomna ärenden var lika stort år 2015 som under tidigare år. De personalresurser
Talvivaara krävde i kombination med de ändringar i personalen som skedde under samma tid
ledde till att vi trots smärre tilläggsresurser inte uppnådde våra målsättningar. Trots detta anslog vi lika många beslut som föregående år. Med hänsyn till omständigheterna måste resultatet anses vara gott.
Vi arrangerade skolning bland personalen, bland annat en torvdag. Deltagande i skolning
ökade också annars, delvis på grund av att det var möjligt att följa skolningstillfällen via video. Vi tog också i bruk enhetliga målsättningar för föredragandena. Målsättningarna beaktar
viktkoefficienterna för olika ärendegrupper. Uppnåendet av målsättningarna följs upp av sektionernas ordföranden under årets lopp och ledningsgruppen behandlar dem vid årets slut.
Det så kallade distributionsdomarsystemet togs i provanvändning vid 2. sektionen, mer om
detta senare. Därtill utvecklades domstolarnas och åklagarenheternas telefonförmedlingsverksamhet så att en av förvaltningsområdets tre telefonväxlar började vid Vasa förvaltningsdomstol 1.1.2015.
Tack till personalen för ork, samarbete och ett gott resultat!

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

•
•
•
•
•

verotuksen oikaisulautakunnan 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 2015 hallinto-oikeus piti suullisen käsittelyn 25 asiassa ja toimitti katselmuksen 6
asiassa. Täytäntöönpanon kieltoja annettiin 58 ja väliaikaismääräyksiä 16 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, mielenterveyslaissa
ja tartuntatautilaissa säädetyissä asioissa käsittelyyn osallistuu vähintään kahden lainoppineen jäsenen lisäksi valtioneuvoston määräämä asiantuntijajäsen.
Periaatteellisesti tärkeä asia voidaan siirtää ratkaistavaksi jaoston vahvennetussa istunnossa
tai hallinto-oikeuden täysistunnossa.
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Asioista enemmistö, 1093 asiaa ratkaistiin kolmen tuomarin kokoonpanossa, 547 asiaa kahden tuomarin kokoonpanossa ja 167 asiaa yhden tuomarin päätöksellä. Kolmen tuomarin kokoonpano on ympäristöasioissa kevennetty kokoonpano. Neljän tuomarin kokoonpanossa ratkaistiin 130 asiaa. Kevennetyssä kokoonpanossa käsiteltiin noin puolet asioista. Luvut ilmaisevat diaarinumeroiden eli valitusten lukumäärän. Samasta hallintopäätöksestä tehdyt valitukset ratkaistaan yleensä yhdellä päätöksellä, joten päätösten lukumäärä on pienempi.

4 jäsentä Vahvennettu 1 jäsen
0%
7%
9%
2 jäsentä
28%

3 jäsentä
56%

Kuvio 1. Ratkaisukokoonpanot 2015
Asiamäärien kehitys
Kertomusvuonna tuli vireille 2007 asiaa. Määrä oli 2 % pienempi kuin vuotta aiemmin.
Vuoden lopussa asioita oli vireillä 1743. Määrä oli 2 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Ympäristöasioiden määrä väheni 7 %. Suurin asiaryhmä oli ympäristöasiat, 50,6 % vuoden lopussa vireillä olleiden asioiden määrästä.

Kuvio 2. Saapuneet ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2006-2015
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Hallinto-oikeus ratkaisi vuoden aikana 1941 asiaa eli 3 enemmän kuin vuonna 2014. Ratkaistujen asioiden määrä kertomusvuonna oli 3 prosenttia pienempi kuin saapuneiden asioiden
määrä. Ratkaistuista asioista oli ruotsinkielisiä noin 10 %.
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Kuvio 3. Ratkaistut asiat 2006-2015
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Kuvio 4. Vuonna 2015 saapuneiden 2007 asian jakaantuminen asiaryhmittäin
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Kuvio 5. Vireillä olevat asiat (1743) vuoden 2015 lopussa.
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Kuvio 6. Vireillä olevien asioiden määrän kehittyminen 2001-2015
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Käsittelyaika
Asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 10,3 kuukautta. Nopeimmin ratkaistiin sosiaali- ja
terveydenhuoltoa koskevat asiat (3,9 kk). Pisimmät käsittelyajat olivat ympäristöasioissa 15
kuukautta.
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Kuvio 7. Keskimääräinen käsittelyaika, kk pääasiaryhmittäin
Päätösten lopputulos
Noin 25 % hallinto-oikeuden ratkaisuista johti muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen
muuttamiseen, kumoamiseen tai palauttamiseen uudelleen käsiteltäväksi. Ratkaisuista 19 %
johti hakemuksen hyväksymiseen lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa. Tutkimatta
jätettiin noin 13 % valituksista lähinnä puuttuvan asianosaisuuden tai myöhässä tulleen valituksen takia.
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Kuvio 8. Hallinto-oikeuden ratkaisut lopputulosten mukaan
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Päätösten pysyvyys
Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuoden 2015 aikana 623 Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä tehtyä valitusta. Korkein hallinto-oikeus muutti tai palautti hallinto-oikeuden päätöksen
189 asiassa, mikä on 30,3 % valituksenalaisista asioista. Muutetuista 177 asiasta ympäristöasioita oli 164, mikä kuvastaa ympäristöasioiden monimuotoisuutta ja tulkintamahdollisuuksia.
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Kuvio 9. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut lopputuloksen mukaan
Lainkäyttöratkaisuja
Valtakunnalliseen oikeustapausrekisteri Finlexiin on vuoden aikana tallennettu 7 Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä. Ratkaisuselosteet koskivat ympäristönsuojelua (2 päätöstä) sekä tulo- ja varallisuusverotusta (2 päätöstä). Yksittäisiä päätöksiä annettiin yleishallinto-oikeutta,
liikenne- ja viestintä sekä muita veroja ja verotusmenettelyä koskevissa asioissa.
Tiedotusvälineille on lähetetty viikoittain hallinto-oikeuden lähinnä edellisellä viikolla antamia kunnallisasioiden sekä rakennus-, vesi- ja ympäristöasioiden päätöksiä sähköpostitse. Lähetettävien päätösten valinnan suorittaa kirjaamo. Kaikki ympäristö- ja vesiasioiden päätökset lähetetään sähköisesti aluehallintovirastojen ympäristövastuualueille.
Hallinto-oikeus lähettää lisäksi tiedotusvälineille erillisiä lehdistötiedotteita ratkaisuista, jotka
arvioidaan yhteiskunnallisesti merkittäviksi tai kiinnostaviksi tai, jotka koskevat suurta ihmisjoukkoa.
Merkittävinä vuoden 2015 ratkaisuina voidaan mainita muun muassa seuraavat:
Vaasan hallinto-oikeus antoi 2.6.2015 päätöksen Seinäjoen kaupungin sosiaalityön henkilöstön lomautusten laillisuudesta. Seinäjoen kaupunginhallitus oli päättänyt, että kaupungin henkilöstö lomautetaan viideksi vuorokaudeksi. Asiassa saadun selvityksen mukaan kaupungin
aikuissosiaalityön toimeentulotukiyksikköön kuuluvan henkilöstön työtilanne oli lomautuksista päätettäessä ollut sellainen, että kaikkia toimeentulotukihakemuksia ei ollut pystytty käsittelemään toimeentulotukilain säätämissä määräajoissa. Vastaavasti lastensuojelun tulosyksikköön kuuluvan henkilöstön työtilanne oli ollut sellainen, että kaikkia kiireellisyysarvioita
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ja lastensuojelutarpeen selvityksiä ei ollut pystytty tekemään lastensuojelulain mukaisissa
määräajoissa. Näissä olosuhteissa lomautukset, jotka entisestään heikensivät näiden tulosyksiköiden edellytyksiä huolehtia edellä mainittujen lakisääteisten määräaikojen noudattamisesta, olivat lainvastaisia. Lomautusten ja muiden vapaiden ajoittaminen työntekijäkohtaisesti,
tai uusien virkojen perustaminen lomautusten jälkeen ei antanut aihetta arvioida päätöksentekohetkellä vallitsevia lomautusedellytyksiä toisin. Lomautusta koskeva päätös kumottiin
lainvastaisena siltä osin kuin se koski aikuissosiaalityön toimeentulotukiyksikön ja lastensuojelun tulosyksikön henkilöstön lomauttamista.
Vaasan hallinto-oikeus 2.6.2015 nro 15/0243/1.
Vaasan hallinto-oikeus antoi 3.3.2015 päätöksen Sierilän voimalaitoksen rakentamista ja siihen liittyvästä vesistön säännöstelystä Rovaniemellä. Muutosta hakivat luvan hakija Kemijoki Oy sekä 49 muuta valittajaa. Keskeisimpiä valitusteemoja olivat luvan yleiset myöntämisedellytykset, uhat luonnon monimuotoisuuden sekä uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien säilymiselle, luvan saajan lunastusoikeus alueisiin ja rakennuksiin, korvaukset kiinteistönomistajille
veden alle jäävistä tai vettyvistä alueista ja rakennuksista, virkistyskäyttöhaittakorvaukset,
maatalouselinkeinolle aiheutuvat vahingot ja kalakorvaukset.
Vaasan hallinto-oikeus 3.3.2015 nro 15/0041/2.
Vaasan hallinto-oikeus antoi 10.6.2015 päätöksen nro 15/0341/3 Kurikan Lehtivuorten tuulivoimayleiskaava-asiassa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä yleiskaava mahdollisti yhdeksän
enintään 210 metrin korkuisen tuulivoimalan rakentamisen. Muutoksenhakijoina oli yksityishenkilöitä ja paikallinen luonnonsuojeluyhdistys. Muutoksenhakijat esittivät valitustensa perusteina muun muassa, että päätöksentekoon osallistunut kunnanvaltuutettu omisti kaavaalueella kiinteistöjä, joille kaava mahdollisti tuulivoimaloiden rakentamisen. Hallinto-oikeus
katsoi, että kaavaratkaisu muodosti valtuutetulle mahdollisuuden merkittävän taloudellisen
etuuden saamiseen ja että hän oli näin ollen ollut esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn
kaupunginvaltuustossa. Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen. Asiassa oli
kysymys myös muutoksenhakijoiden valitusoikeudesta. Äänestys muutoksenhakuohjauksesta
valitusoikeuksien ja oikeudenkäyntikulujen osalta.

Kuva 1: Hallinto-oikeuden katselmus Versowood Oy:n ympäristölupa-asiassa Hankasalmella syyskuussa 2015.

13

Organisaatio ja henkilöstö
Organisaatio
Hallinto-oikeuden toimintaa johtaa ylituomari, jonka apuna toimii johtoryhmä. Lainkäyttöhenkilökunta on jakaantunut kolmeen jaostoon.
Tulosneuvotteluissa hallinto-oikeuden henkilötyövuosien kokonaismääräksi oli sovittu 75,8,
joista 72 kohdistui vakinaisiin virkoihin ja 3,8 määräaikaisiin virkasuhteisiin.
Hallinto-oikeustuomareita oli yhteensä 32, joista kolme oli tekniikan alan hallinto-oikeustuomaria ja kuusi luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomaria. Hallinto-oikeussihteerin virkoja oli 19.
Hallintopalvelut tuottaa kanslia, jota johtaa hallintopäällikkö. Kansliahenkilökuntaa oli yhteensä 25.
Vuoden lopussa henkilökunnasta 51:llä oli ylempi korkeakouluasteen, 11:llä alempi korkeakouluasteen ja kuudella alin korkea-asteen tutkinto suoritettuna.

Kuulemiskanslia
Ympäristönsuojelulain uudistuksen myötä on kuuleminen ympäristölupapäätöksiä koskevien
valitusten johdosta siirtynyt Vaasan hallinto-oikeudelle 1.9.2014 alkaen. Lakimuutosta ennakoitiin keväällä 2014 logistiikkatyöryhmässä ja sen toimesta luotiin suuntaviivat uusien kuulemistehtävien hoitamiseksi tarvittavista menettelyistä. Hallinto-oikeuteen perustettiin jaostojen ulkopuolella toimiva, kansliaan kuuluva kuulemistoimisto, jossa työskentelee kolme lainkäyttösihteeriä tai notaaria. Toimiston vastuuhenkilönä toimii hallinto-oikeustuomari. Kuulemistoimisto hoitaa kuulemiset myös ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten hallintopakkoasioiden osalta.
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Hallinto-oikeuden henkilökunta 31.12.2015
Personalen vid Vasa förvaltningsdomstol
Ylituomari, Överdomare
Liisa Talvitie
Jaostojen puheenjohtajat, Sektionernas ordförande
Jaakko Kellosalo
Marja Lampi
Johan Hagman
Hallinto-oikeustuomarit (lainoppineet)
Förvaltningsrättsdomare (lagfarna)
Reeta-Kaisa Eriksson (os. vv.)
Petri Forma
Riitta Fränti
Kari Hauru
Reijo Hellman
Arto Hietaniemi (ma.)
Yrjänä Honkavaara
Heikki Huhta
Hanna Huru
Päivi Jokela
Pirjo Joutsenlahti
Sinikka Kangasmaa
Kristiina Kerttula
Marjatta Korsbäck
Janne Marttila
Riikka Mäki
Hanna Nieminen-Finne (ma.)
Jorma Niemitalo
Pertti Piippo (ma.)
Jan-Erik Salo (ma.)
Kirsi Stark
Raija Uusi-Niemi
Hallinto-oikeustuomarit (tekniikan alan)
Förvaltningsrättsdomare (tekniska)
Susanna Airiola (ma.)
Mauri Kerätär
Varpu Kujanpää
Aulis Rantala (vv.)
Hallinto-oikeustuomarit (luonnontieteiden alan)
Förvaltningsrättsdomare (naturvetenskapliga)
Jan Eklund (os. vv.)
Merja Manninen
Curt Nyman (ma.)
Pirjo-Liisa Saloranta
Sauli Viitasaari
Juha Väisänen
Esittelijät, Föredragande
Heli Ala-Tulijoki (vv.)
Anna-Lena Bernas
Pia Ekorre
Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme (ma.)
Janika Gummerus
Maria Ingerström (vv.)
Anneli Järvenpää
Merja Kivistö
Mia Koski-Träskvik
Pirjo Kurki (os. vv.)

Maria Mickelsson (ma.)
Elina Nyholm (vv.)
Pirjo Pentinmäki (ma.)
Taija Randen
Jani Ruotsalainen (ma.)
Patrick Sahlström
Linda Strömman (vv.)
Peik Strömsholm
Matti Suontausta
Timo Torkko (ma.)
Susanna Östman (ma.)
Käräjänotaari
Helena Stenbacka
Hallintopäällikkö, Förvaltningschef
Elina Peltoniemi
Notaarit, Notarier
Tiina Kallio
Patrick Laaksoharju
Tarja Mustonen (os. vv.)
Auvo Sainio
Katja Salosaari
Lenita Sundgren
Henkilöstösihteeri, Personalsekreterare
Annikka Järvinen
IT-tukihenkilö, IT-stöd
Gun-Britt Keto
Kirjaaja, Registrator
Iiris Aalto
Kirjaamosihteeri, Registratursekreterare
Oskari Kivinen (ma.)
Lainkäyttösihteerit, Lagskipningsekreterare
Inkeri Eriksson
Irmeli Haakana (os. vv.)
Hanna-Maria Haapamäki (ma.)
Maiju Hakola
Marja Jokiaho (os. vv.)
Anette Järvi
Maarit Pouttu
Anu Sara
Paula Strang
Meirami Takanen
Tuula Vauhkonen
Riikka Walldén
Puhelunvälittäjä, Telefonist
Mikael Aspholm
Marina Forsén (ma.)
Virastomestari, Expeditionsvakt
Tuija Vilén

Harjoittelijat
Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikön opiskelijat Tuomas Leino, Elena Murto, Krista Keinänen ja Hanna-Mari
Immonen suorittivat vuoden aikana opintoihinsa kuuluvan 100 tunnin harjoittelun. Hallintotieteiden opiskelija Karoliina Ronkanen
oli 1.6.-31.8.2015 valtionhallinnon harjoittelijana. Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelija Hanna-Maria Haapamäki suoritti oikeustradenomiopintoihinsa kuuluvan harjoittelujakson 1.8.-31.10.2015. Työkokeilijoina Vaasan hallinto-oikeudessa olivat Juhani
Virtanen 2.2.-31.7.2015 ja Lasse Linjala 3.8.-31.12.2015.
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Asiantuntijajäsenet

toimikausi 1.11.2013-31.10.2017

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

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

Varajäsenet
Anne Seppälä
Kristiina Keppo
Oili Hagström
Raija Koskinen
Sari Vesala

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

*) 31.05.2016 saakka

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

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

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

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

Päihdehuoltoasiat
Pekka Räisänen
Sirpa Karjalainen-Niskanen

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

Varajäsenet
Christer Höglund
Sari Vesala

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

Tartuntatautiasiat
Christer Höglund

lääketieteen lisensiaatti, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri * )

Varajäsen
Maarit Jekunen

lääketieteen lisensiaatti

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

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

Varajäsen
Anne Seppälä
Kristiina Keppo
Oili Hagström
Raija Koskinen
Sari Vesala

palvelujohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri
perhekeskuksen esimies, yhteiskuntatieteiden maisteri
johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri
suunnittelija, projektikoordinaattori, valtiotieteen maisteri
sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, yhteiskuntatieteiden maisteri
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Nimitykset
Kertomusvuoden aikana nimitettiin:
Hallinto-oikeustuomarit
•
•
•
•

hallinto-oikeustuomarin T 13 virkaan Jorma Niemitalo 1.6.2015
tekniikan tai luonnontieteen alan hallinto-oikeustuomarin T 13 virkaan Juha
Väisänen 1.11.2015
hallinto-oikeustuomarin T 11 virkoihin Janne Marttila ja Riikka Mäki 1.3.2015
hallinto-oikeustuomarin T 11 virkaan Reeta-Kaisa Eriksson 1.10.2015

Hallinto-oikeussihteerit ja notaarit
•
•

notaarin Y 14 virkaan Katja Salosaari 1.1.2015
notaarin Y 14 virkaan Auvo Sainio 1.12.2015

Muu henkilökunta
•
•
•
•
•
•

hallinnollisen sihteerin Y 14 virkaan Elina Peltoniemi, määräys hallintopäälliköksi
1.1.2015
kirjaajan Y13 virkaan Iiris Aalto 1.12.2015
lainkäyttösihteerin Y 11 virkaan Maarit Pouttu 1.7.2015
lainkäyttösihteerin Y 9 virkaan Anu Sara 1.7.2015
lainkäyttösihteerin Y 8 virkaan Maiju Hakola 1.4.2015
lainkäyttösihteerin Y 8 virkaan Riikka Walldén 1.12.2015

Määräaikaiset nimitykset
Vuoden 2015 aikana tehtiin useita nimityksiä määräaikaisiin hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeussihteerin ja notaarin virkasuhteisiin. Myös useita toimistohenkilökuntaan kuuluvia nimitettiin määräaikaisiin virkasuhteisiin.
Erot
Kertomusvuoden aikana hallinto-oikeuden palveluksesta erosi jäädäkseen eläkkeelle
•
•
•
•
•
•

hallinnollinen sihteeri, hallintopäälliköksi määrätty Leena Similä 1.1.2015
lainkäyttösihteeri Sisko Hietamäki 1.4.2015
lainkäyttösihteeri Sirpa Ahlbäck 1.4.2015
hallinto-oikeustuomari Riitta Fränti 1.6.2015
tekniikan alan hallinto-oikeustuomari Unto Huttu 1.11.2015
notaari Matti Immonen 1.12.2015

Kuva 2: Unto Hutun läksiäistilaisuus
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Henkilöstön työhyvinvointi
Ylituomarin nimeämä hallinto-oikeuden työhyvinvointityöryhmä suunnittelee, toteuttaa,
seuraa ja koordinoi henkilöstön työhyvinvointia edistävää toimintaa. Työryhmä kokoontui
4 kertaa vuonna 2015.
Työhyvinvointitoiminta perustui hallitusohjelman mukaiseen Työelämän kehittämisstrategiaan vuoteen 2020, valtiovarainministeriön vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmaan ja oikeusministeriön toimintastrategiaan 2011-2016 perustuvaan ministeriön hallinnonalan henkilöstöstrategiaan 2012-2016. Työhyvinvointia mitataan säännöllisin väliajoin VMBaron
kyselytutkimustyökalun avulla. Tulosten ja työtyytyväisyysmittausten perusteella kehitetään toimintaa ja toteutetaan työhyvinvointihankkeita.
Hallinto-oikeudessa toteutetun Valtiokonttorin osin rahoittaman KAIKU-työhyvinvointihankkeen työrooleihin liittyviä odotuksia ja palautekeskustelukäytäntöä, jossa osanottajat
arvioivat oman ja muiden roolien odotusten täyttymistä muun muassa yhteistyön, vuorovaikutustaitojen ja osallistumisen osalta, on jaostoilla käyty tarpeen mukaan. Palautekeskusteluja on käyty perehdytettäessä uutta virkamiestä, laajoissa ja vaikeissa jutuissa, jutuissa,
joissa olisi voitu tehdä jotain toisin ja jutuissa, jotka ovat menneet erityisen hyvin. Alunperin kehitetyt muodolliset keskustelumallit ovat käytännössä muokkautuneet vapaamuotoisemmiksi keskusteluiksi.
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. Henkilöstön tyhy-päivä järjestettiin 22.5.2015 Svedjehamnissa, Merenkurkun maailmanperintöalueella.
Vuoden aikana järjestettiin Webropol-kyselytutkimussovelluksella laadittu kysely, jonka
avulla kartoitettiin henkilökunnan mielipidettä jaostokiertojärjestelmästä.
Työhyvinvointityöryhmä on käynyt läpi toimenpideohjelman toteutumisia ja muistuttanut
työyhteisön pelisääntöjen noudattamisesta. Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus tehdä aloitteita ja antaa palautteita henkilöstön aloite- ja palautelaatikkoon.
Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan Kaiku-kehittäjien verkostoitumista
on jatkettu mahdollisuuksien mukaan. Valtiokonttorin tuella on järjestetty alueen Kaikukehittäjille hanke työnohjausta varten. Kaiku-klubi tukee kaiku-kehittäjäkoulutuksen suorittaneiden toimintaa heidän omissa organisaatioissaan, hallinnonaloillaan ja alueellisissa
verkostoissaan, ylläpitää ja kehittää jäsenistönsä työhyvinvointiin liittyvää osaamista, edistää jäsentensä välistä vuorovaikutusta ja hyviksi havaittujen käytäntöjen leviämistä niin virastoissa, hallinnonaloilla kuin alueellisissa ja kansallisissa verkostoissakin.

Kuva 3: Salibandy-turnaus Vaasassa 27.3.2015
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Logistiikkaprojekti Vaasan hallinto-oikeudessa – kokemuksia jakotuomarijärjestelmän
toimivuudesta
Vaasan hallinto-oikeudessa aloitettiin maaliskuussa 2014 oikeusministeriön asettamana yhteistyöprojekti Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Oikeusministeriö oli toteuttanut
vastaavan projektin aiemmin jo Helsingin hovioikeudessa, vakuutusoikeudessa, Helsingin
käräjäoikeudessa, Helsingin hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Projektin tavoitteena on kehittää edelleen juttuvirtauksen johtamisen käytäntöjä tuomioistuimissa ja levittää juttuvirtauksen hyviä käytänteitä yli tuomioistuinrajojen.
Projektityöryhmän jäseniksi Vaasan hallinto-oikeudessa nimettiin Liisa Talvitie, Sauli Viitasaari, Yrjänä Honkavaara, Matti Suontausta, Jan-Erik Salo, Riikka Mäki, Auvo Sainio ja
Katja Salosaari. Myöhemmin ryhmään liittyi mukaan 2. jaoston puheenjohtaja Marja Lampi.
Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta projektia tuli johtamaan tutkija Pauliina Jalonen.
Logistiikkaprojektin keskeiseksi kehitysteemaksi valittiin työnjaon kehittäminen asian ratkaisemisessa Vaasan hallinto-oikeudessa. Pääteema jaettiin kolmeen osa-alueeseen eli 1)
Saapuvan asian haltuunoton uudistaminen, 2) Kuulemisten organisointi ja 3) Suuritöisten
asioiden valmistelun tehostaminen. Käytännössä uudistuksia on testattu vuoden 2015 aikana.
Saapuvan asian haltuunoton uudistaminen osalta hallinto-oikeus päätti ottaa käyttöön jakotuomarijärjestelmän. Järjestelmässä vireille tulevat asiat jaetaan kuulemistoimiston jälkeen
ensin kunkin asiaryhmän jakotuomarille esittelijöiden sijasta. Ennen jakotuomarien kokousta
kukin jakotuomari on tutustunut pintapuolisesti saapuneisiin asioihin pyrkien tunnistamaan
niistä perusjutut, kiireelliset ja erityisen haastavat asiat. Lisäksi jakotuomari on kirjannut lyhyet muistiinpanot siitä, mistä asiassa on kyse.
Jaoston puheenjohtajan lisäksi yhdestä lainoppineesta ja neljästä asiantuntijajäsenestä koostuva jakotoimikunta on kokoontunut kerran kuukaudessa käymään läpi asiaryhmiin saapuneet asiat. Jakotoimikunnan kokouksessa kaikki uudistuksen piiriin kuuluvien asiaryhmien
saapuneet asiat jaetaan joko asiaryhmäjaon mukaiselle esittelijälle tai jollekin muulle esittelijälle tai jäsenelle esiteltäväksi, pyrkien ottamaan mahdollisuuksien mukaan myös huomioon
esittelijän/esittelevän jäsenen osaamisalueet ja jo aiemmin jaettu työmäärä.
Uudenlaista haltuunotto- ja jakotapaa on testattu 2. jaostolla 1.1.2015 alkaen. Testaamisen
tarkoituksena on ollut kerätä kokemuksia ja hioa toimintatapoja, jotta uusi toimintatapa voitaisiin mahdollisesti ottaa laajemminkin käyttöön. Uudistuksen alkuvaiheessa mukana olivat
ympäristönsuojelulain ja osittain vesilain mukaiset asiaryhmät sekä hallintopakkoasiat.
Jakotuomariuudistus keräsi runsaasti positiivista palautetta. Jäsenten työkuorma ei kasvanut
liian suureksi, sillä jakotuomarit pitivät tarkastelua riittävän pintapuolisena eivätkä lähteneet
asian ratkaisuun ja jäsenet saivat tehdä muistiinpanot omalla tavallaan. Lisäksi kokeilussa
mukana olleet jäsenet olivat kokeneita ja heitä oli käsiteltyihin asiamääriin riittävästi. Esittelijöiden mukaan positiivista oli, että jakotuomarit pystyivät muistiinpanojen avulla viestimään asian vaativuudesta ja ratkaisuun liittyvistä asioista.
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Oppia ikä kaikki
Vaasan hallinto-oikeudessa on koulutusasioissa koulutusvastaavana toiminut vuonna 2015
lainoppinut hallinto-oikeustuomari Yrjänä Honkavaara yhdessä luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Pirjo-Liisa Salorannan kanssa.
Koulutus
Lainsäädännön ja oikeuskäytännön kehittyminen vaatii lainkäyttöhenkilöstön jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja ylläpitämistä. Vaasan hallinto-oikeuden erityisasema valtakunnallisena
ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisten asioiden muutoksenhakutuomioistuimena edellyttää kyseisten asioiden asiantuntijatuomareiden samoin lainoppineen lainkäyttöhenkilöstön
korkeaa osaamista.
Vaasan hallinto-oikeus panostaa henkilöstön koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen koulutussuunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2015 hallinto-oikeudesta on osallistuttu 58 eri koulutukseen ja koulutuspäiviä on yhteensä 102. Koulutuksiin osallistumismäärä on 247, jonka on
mahdollistanut koulutuksiin osallistuminen myös videon välityksellä.
Henkilökunnan koulutuksen järjesti osittain oikeusministeriö ja osa koulutuksista ostettiin eri
koulutuspalvelujen järjestäjiltä. Hallinto-oikeudesta osallistuttiin kertomusvuonna lukuisiin
ympäristöasioiden koulutuksiin muun muassa BAT -seminaariin, valtakunnallisille meluntorjuntapäiville, turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelupäiville, pohjavesi- ja maa-ainespäiville, maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäiville, kaivosten ympäristönsuojelupäiville sekä ympäristö- ja vesilupapäiville. Suurin osa näistä koulutuksista oli Suomen ympäristökeskuksen järjestämiä.
Kertomusvuonna hallinto-oikeus järjesti itse muun muassa turvekoulutuksen ja lastensuojelun eri perspektiivit -koulutustapahtuman. Lisäksi hallinto-oikeus on itse järjestänyt atk-koulutusta.
Vaasan hallinto-oikeudesta oli edustaja Puolassa 4.-6.3.2015 järjestetyssä ERA Workshops
on participatory and procedural rights in environmental matters 2015, Helsingissä 11.12.6.2015 järjestetyssä ERA The Charter of fundamental rights of the EU in practice sekä
EUFJE Conference 2015 Bolzanossa, Italiassa 30.-31.10.2015. EJTN tuomarinvaihto-ohjelmaan Berliinissä 6.-18.9.2015 osallistui Vaasan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomari.
Lisäksi hallinto-oikeudesta oli edustaja ERA:n (Academy of European Law) järjestämässä
koulutuksessa tuomareille: How to handle court proceedings invoking non-compliance with
EU air quality and noise legislation, Bukarest, Romania 7.-9.10.2015.
Teksti: luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomari Pirjo-Liisa Saloranta
Seminaarissa käsiteltiin ilmanlaatudirektiivin 2008/50/EY ja meludirektiivin 2002/49/EY
toimeenpanoon liittyviä kysymyksiä alustuksin ja ryhmätöiden avulla. Osallistujia oli 13 jäsenmaasta yhteensä 26, Suomesta hallinto-oikeustuomari Pirjo-Liisa Saloranta. Alustukset
käsittelivät ilmansaasteiden ja melun vaikutuksia ihmisten terveyteen, ilmanlaadun ongelmia
eri puolilla Eurooppaa, ilmanlaatu- ja melu-direktiivien sisältöä sinänsä sekä direktiivien yhteyksiä muuhun EU-lainsäädäntöön. Alustajina toimivat asiantuntijat muun muassa Euroopan komissiosta sekä tuomioistuimista yhteisön eri maista. Suomesta puhujana oli hallintoneuvos Kari Kuusiniemi KHO:sta.

20
Ilmanlaatudirektiivi sisältää ilmanlaadun raja-arvoja ja tavoitearvoja, jotka on Suomessa
implementoitu valtioneuvoston asetuksina. Lisäksi direktiivi edellyttää ilman laadun seurantaa ja ilmansuojelusuunnitelmia, mikäli ilmanlaadun raja-arvot ylittyvät. Näistä on säädökset
ympäristönsuojelulaissa. Direktiivin tarkoittamista ilmansuojelusuunnitelmista vastaavat
Suomessa kunnat.
Meludirektiivi edellyttää meluselvityksiä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmia yli
100 000 asukkaan asutuskeskittymistä, vilkasliikenteisimmiltä yleisiltä teiltä ja rautateiltä
sekä lentokentiltä, joilla lento-operaatioiden määrä ylittää 50 000 vuodessa. Suunnitelmien
tekemisestä ovat Suomessa vastuussa kunnat, Liikennevirasto ja lentoaseman pitäjä. Meludirektiivi ei sisällä melun raja- tai ohjearvoja, joita jäsenvaltioiden tulisi noudattaa, mutta direktiivissä on kuitenkin määritelty meluindikaattorit. Suomessa on useita asetuksia melun
ohjearvoista.
Eräs keskeinen kysymys seminaarissa oli, onko yksittäisillä kansalaisilla tai kansalaisjärjestöillä kuten ympäristöyhdistyksillä mahdollisuus saada vaatimuksensa käsitellyksi oikeudessa ilmanlaatu- ja meludirektiivin perusteella, ja jos on, millaisiin ratkaisuihin vaatimukset
voivat johtaa. Asiaan perehdyttiin oikeustapausten kautta.
Seminaari valaisi direktiivien implementointia ja oikeuskäsittelyn prosesseja eri jäsenmaissa.
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Työryhmät, lausunnot, kuulemiset ja vierailut
Hallinto-oikeuden vuonna 2015 antamat lausunnot ja niitä sekä muita asioita valmistelleet työryhmät
Lausunto korkeimpien oikeuksien organisatorista yhdistämistä arvioineen työryhmän
mietinnöstä (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 1/2015). Lausunnon valmistelivat
Liisa Talvitie, Marja Lampi ja Kirsi Stark.
Lausunto tuomioistuinten keskushallinnon uudistamista koskevasta selvitysmiesten
arviomuistiosta (oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 2/2015). Lausunnon valmistelivat
Jaakko Kellosalo, Kari Hauru ja Merja Kivistö.
Lausunto tuomioistuinmaksutyöryhmän mietinnöstä (oikeusministeriön mietintöjä ja
lausuntoja 4/2015). Lausunnon valmistelivat Yrjänä Honkavaara, Heikki Huhta ja Taija Randen.
Lausunto ympäristömenettelyjen sujuvoittamista ja tehostamista koskevasta ympäristömenettelyjen arviointiryhmän raportista. Lausunnon valmistelivat Arto Hietaniemi ja Jan Eklund.
Lausunto hallituksen esityksestä Eduskunnalle mielenterveyslain muuttamisesta. Lausunnon
valmistelivat Hanna Huru ja Tiina Kallio.
Lausunto erityistä kielitaitoa edellyttävien tuomarien virkojen tarpeesta Vaasan hallinto-oikeudessa. Lausunnon valmisteli Jaakko Kellosalo.
Lausunto hallituksen esitykseksi tuomioistuinlaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä oikeusministeriön työryhmän mietintö "Tuomareiden koulutuksen kehittäminen" (oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 38/2015). Lausunnon valmistelivat Marja Lampi, Yrjänä Honkavaara, Riikka Mäki ja Elina Peltoniemi.
Lisäksi ylituomari on kertomusvuoden aikana asettanut seuraavat työryhmät:
Valmistelemaan Vaasan hallinto-oikeuden toimintakertomus vuodelta 2014
Unto Huttu, Patrick Sahlström, Elina Peltoniemi ja Tarja Panu.
Janne Marttila, Peik Strömsholm ja Katja Salosaari määrättiin työryhmään, jonka tehtävänä
oli uudistaa Vaasan hallinto-oikeuden lähetepohjia siten, että asiaryhmien salassapitosäännökset huomioiden mahdollisimman monen asiaryhmän lähetepohjiin tulisi pyyntö toimittaa
vastine/vastaselitys/lausunto sähköisesti hallinto-oikeudelle. Työryhmän tuli myös selvittää,
voisiko hallinto-oikeus lähettää kuulemisia viranomaisille sähköpostitse.
Sinikka Kangasmaa pj ja jäsenet Jan-Erik Salo, Hanna Nieminen-Finne sekä Pia Ekorre nimettiin tekemään selvitys ja ehdotus järjestelmäksi / järjestelmiksi, jolla tuomarit ja esittelijät
kiertävät jaostoilla.
Hallinto-oikeuden edustajat lauta- ja toimikunnissa sekä työryhmissä
•
•
•

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta (ylituomari Liisa Talvitie ja varajäsenenä
hallinto-oikeustuomari Yrjänä Honkavaara)
Tuomarinvalintalautakunta (ylituomari Liisa Talvitie ja varajäsenenä hallintooikeustuomari Yrjänä Honkavaara)
Hallintotuomioistuinten täydennyskoulutuksen ohjausryhmä, OM (ylituomari
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•
•
•
•

•

•

•
•

Liisa Talvitie)
Hallintotuomioistuinten koulutusryhmä, KHO (hallinto-oikeustuomari Yrjänä
Honkavaara)
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asianhallintajärjestelmien ja raportoinnin kehittämistyöryhmä (hallinto-oikeustuomari Marja Lampi)
Prosessikoulutuksen II jakson suunnittelutyöryhmä (hallinto-oikeustuomari Yrjänä Honkavaara)
Asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin esiselvitysvaiheen hanke hallintotuomioistuimissa projektiryhmä (hallinto-oikeussihteeri Janika Gummerus) ja alatyöryhmä (hallinto-oikeussihteeri Janika Gummerus ja notaari
Katja Salosaari)
Päätösasiakirjojen sähköinen siirto korkeimman hallinto-oikeuden ja hallintooikeuksien/markkinaoikeuden/vakuutusoikeuden asianhallintajärjestelmien välillä määrittelyvaiheen työryhmä (hallinto-oikeussihteeri Hanna Nieminen-Finne)
Hakemusasioita koskevien valitusprosessien sähköisen asiakirjaliikenteen pilotti Verohallinnon ja hallintotuomioistuinten välillä -työryhmä (hallinto-oikeussihteeri Anneli Järvenpää)
Hallintolainkäyttölain kokonaisuudistusta valmisteleva verkosto (hallinto-oikeustuomari Kirsi Stark)
Kaiku-klubin yhteistyöryhmä, Valtiokonttori (notaari Tarja Mustonen)

Vierailut
Lautamiehet vierailivat hallinto-oikeudessa 18.2.2015.
Vaasan ammattikorkeakoulun oikeushallinnon tradenomi opiskelijat vierailivat hallinto-oikeudessa 11.3.2015.
Vaasan hovioikeuden edustajat kävivät tutustumassa hallinto-oikeuden työmenetelmiin
26.3.2015.
Vuonna 2015 Vaasan hallinto-oikeus järjesti ylituomari- ja hallintopäällikköpäivät. Päivät
pidettiin15.-16.9.2015.
Uumajasta kävi vieraita 3.9.2015. Vierailusta tarkempi kertomus sivulla 24.
Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikön opiskelijat vierailivat hallinto-oikeudessa 22.9.2015.
Etelä-Pohjanmaan opiston oikeustieteen linjan opiskelijat vierailivat hallinto-oikeudessa
7.10.2015.
Vaasan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat vierailivat hallinto-oikeudessa 9.12.2015.
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Talous, tavoitteet ja tulokset
Toimitilat ja talous
Hallinto-oikeudella on käytössään asianmukaiset toimitilat 3 108,8 m2 Vaasan oikeustalossa.
Hallinto-oikeuden toimintamenot olivat 5 929 455 euroa, josta palkkamenoihin käytettiin
5 123 258 euroa. Muista menoista suurin oli toimitilojen vuokra 495 706 euroa.
Vuodelle 2015 asetetut tulostavoitteet ja tulokset
Tavoite
2050
2050
1699
222
9
25
25

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

Toteutunut
2007
1941
1743
503
10,3
42*
14*

* diaarinumeroittain
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Kuvio 10. Suulliset käsittelyt, katselmukset ja tarkastukset diaarinumeroittain 2008-2015
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Taulukot
Vuoden 2015 työtilanne

Päätösten lopputulos pääasiaryhmittäin

Vireillä olevat asiat, vireilläoloaika 31.12.2015
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Samarbete och rekreation
Samarbete och reakreation

Text och bild:
förvaltningsrättssekreterare Mia Koski-Träskvik

Vasa förvaltningsdomstol besökte mark- och miljödomstolen
vid Umeå tingsrätt och förvaltningsrätten i Umeå 1112.9.2014. I höstas 3.9.2015 var det dags för ett motbesök.
Från mark- och miljödomstolen kom rådman och enhetschef
Anders Alenskär tillsammans med sin personal på cirka 20
personer för att besöka oss vid Vasa förvaltningsdomstol. Vi
välkomnade besökarna med en fika, som det heter i Sverige,
alltså med att bjuda på kaffe och bullar. Förvaltningsrättsdomare och ordförande för sektion III Johan Hagman presenterade förvaltningsdomstolen och dess verksamhet. Sedan höll förvaltningsrättsdomare inom det naturvetenskapliga området
Curt Nyman föredrag om vatten-, miljö- och byggärenden.
Han gick något djupare in på torvärenden. Förvaltningsrättssekreterare Mia Koski-Träskvik demonstrerade Säpäkkä-systemet. Besökarna ställde aktivt frågor som ett flertal av personalen vid förvaltningsdomstolen svarade på. Det rådde en gemytlig stämning. Diskussioner fördes och man jämförde skill- Gåva: vimpel och hantverk
nader/likheter mellan Sverige och Finland inom lagstiftningen, från Umeå
men även hur processer sköts praktiskt samt hur tekniken har utvecklats med en strävan mot
en mer ”papperslös” domstol. Tekniska rådet Lena Nilsson föreslog fortsatt samarbete och att
vi kunde ha kontakt med varandra bland annat angående olika utbildningar och kurser.
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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.
År 2015 avgjordes 9 % av ärendena i endomarsammansättning, 28 % i tvådomarsammanättning, 56 % i tredomarsammansättning, och 7 % i fyrdomarsammansättning.
Lagskipningsverksamheten 2015
År 2015 avgjorde förvaltningsdomstolen 1941 ärenden, tre fler än under år 2014. Omkring 10
% av de avgjorda ärendena var svenskspråkiga. Under året inkom 2007 ärenden, 2 % mer än
under år 2014. Vid årsskiftet var 1742 ärenden anhängiga, vilket var 2 % mer än i slutet av år
2014. Den genomsnittliga handläggningstiden var 10,3 månader.
Utrymmen och ekonomi
Förvaltningsdomstolens utrymmen, sammanlagt 3 108,8 m², finns i Justitiehuset i Vasa. Utgifterna för förvaltningsdomstolens verksamhet uppgick till 5 929 455 euro, varav lönekostnadernas andel var 5 123 258 euro. Bland övriga kostnader var den största posten hyror för
förvaltningsdomstolens utrymmen, 495 706 euro.
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Vaasa Administrative Court
The Vaasa Administrative Court was founded in 1999 and is seated in Vaasa. The court is a
regional administrative court and, also, a national court in environmental matters. As a national court, the Court rules on appeals against administrative decisions on environmental licensing and water exploitation matters made by municipal authorities, regional environmental
authorities and environmental licensing authorities under the Environment Protection Act and
the Water Act. As a regional administrative instance, the Court rules on appeals against administrative decisions by various municipal and state authorities concerning, e.g., health care
and social security, taxation and construction and planning. The Court consists of three divisions and an office department, led by a Chief Justice. Personnel strength is about 80, including judges, engineering and natural sciences judges, referendaries and office and technical
staff. In 2015, the Court received 2007 cases and resolved 1941 cases. On an average, the circulation time for a case in the Court was about 10,3 months.
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