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Ylituomarin katsaus
Ylituomari Jaakko Kellosalo
Vuonna 2019 alkoivat tasavallan perustamiseen liittyvät juhlallisuudet
olla takana päin, mutta vuoden 1919 hallitusmuoto, KHO:n presidentin
virasta tasavallan presidentin virkaan tuon vuoden aikana edenneen
K.J. Ståhlbergin pitkälti laatima suurtyö, oli muistelujen kohteena. Paljon uudemmat perustamisvaiheet täyttivät pyöreitä vuosia. KHO:n järjestämässä perinteikkäässä hallintotuomioistuinpäivässä muisteltiin
alueellisten hallintotuomioistuinten, silloisten lääninoikeuksien itsenäistymistä 30 vuotta aiemmin vuonna 1989. Nykyiset hallinto-oikeudet muistivat vuonna 1999 alkanutta 20-vuotistaivalta eri tavoin.
Suurimmat juhlallisuudet olivat meillä Vaasassa, ja meidän taipaleestamme kerrotaan tässä vuosikertomuksessa toisaalla.

Kuva 1. Ylituomari Jaakko Kellosalo

Eduskuntavaalien seurauksena muodostettiin uusi hallitus, jossa oikeusministeriöön on sijoitettu
kaksi ministeriä, mikä on paljon Sipilän hallituksen alkuvaiheeseen nähden. Muistamme, että tuolloin
oikeusministeriötä ja työministeriötä johti sama ministeri. Oikeusministerin lisäksi hallituksessa on
nyt myös pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri, ja hänen työnsä oikeusministeriössä edistää osaltaan meidän kannaltamme tärkeitä suhteita muihin Pohjoismaiden oikeusvaltioihin. Oikeudenhoidon painoarvo näkyy nyt valtioneuvoston kokoonpanossa, ja tämä luo edellytyksiä tuomioistuinten työn onnistumiselle.
Hallinto-oikeudessamme jatkui voimakas henkilökierto, joka asetti johtamiselle haasteita. Ns. suurten ikäluokkien väki on nyt eläkkeellä ja niin alkavat olla myös 1950-luvun alkupuolen ikäluokat,
jotka ovat meillä olleet vahvoja. 1960-luvulla syntyneitä on jatkuvasti valittu tuomarin virkoihin,
mikä on tasoittanut ikärakennetta. Ilahduttavaa on ollut se, että pätevien hakijoiden määrät ovat kasvussa ja että lähtevien tilalle saadaan myös kokeneita osaajia, joilla on aiempaa työkokemusta tuomioistuimesta taikka hallinnon vaativista asiantuntijatehtävistä. On myös merkkejä paluumuutosta,
koska meillä aiemmin palvelleita palaa takaisin riveihimme. Tuomioistuimen hallintoa on jatkuvasti
työllistänyt henkilökunnan rekrytointi, joka ei ole vielä kertomusvuoden aikana osoittanut laantumisen merkkejä. Uusien työntekijöiden perehdyttäminen on sekin vaatinut paljon työtä, mutta tähän on
henkilökuntamme ollut valmis, oli sitten kyse harjoittelijoista, kansliahenkilökunnasta, esittelijöistä
tai tuomareista. Sekä perehdyttämiskoulutukseen että ammatilliseen täydennyskoulutukseen on jatkuvasti panostettu paljon, ja näin on luotu edellytyksiä ydintehtävänä olevan lainkäytön suorituskyvylle. Työtilastot antavat paljon tietoa toiminnastamme, mutta kaikkea ne eivät kerro. Meneillään on
ollut hanke vanhojen asioiden määrän vähentämiseksi ja käsittelyajan maksimin painamiseksi alle
kahden vuoden. Tässä on varsin hyvin onnistuttu, mutta seurauksena on ollut se, että ratkaistujen
määrä jäi hieman jälkeen vireille tulleiden määrästä. Arvioin kuitenkin, että kokonaisuutena työrästien määrä ei ole kasvanut, koska vanhimmissa asioissa työmäärä on keskimääräistä suurempi. Myönteistä oli se, että ympäristöasioissa, joissa laajojen ja vaikeiden juttujen osuus on suurin, saatiin aikaan
positiivinen tulos eli ratkaisuenemmyys.
Digitalisaation alkuvaiheessa puhuttiin siitä, että asioita on alettu tarkastella taskulaskimella tehtävän
analyysin varassa. Tällä hetkellä lukupainotteisten analyysien toteuttaminen on entistä helpompaa
kehittyneen tietotekniikan ansiosta, ja haasteena on se, että sellaiset suureet kuten oikeudenmukaisen
kohtelun tunne ja työssä viihtyminen jäävät vajavaisen tarkastelun kohteeksi. Edellisen seikan osalta
arvioin, että hallinto-oikeusprosessi sujuu nykyään niin vuorovaikutteisesti, että kanteluihin on vain
harvoin aihetta. Jälkimmäisen seikan osalta on kokemukseni se, että entistä useampi kertoo avoimesti
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viihtyvänsä työssä. Kun kiperimmät näyttö- ja laintulkintakysymykset sekä riitaisuudet tulevat niukoista resursseista kärsivien tuomioistuinten ratkaistaviksi, ei jokainen päivä voi tietenkään olla auvoinen.
Päivä päivältä olemme edenneet vanhojen asioiden kimpussa, kiireellisiä ja mitään muitakaan asioita
unohtamatta, organisaatiouudistusta ja Haipan käyttöönottoa valmistellen läpi värikkään vuoden
2019.Valtakunnan tasolla on valmistauduttu Tuomioistuinviraston perustamiseen ja tehty hyvää yhteistyötä KHO:n ja muiden hallintotuomioistuinten kesken. Paikallisella tasolla olemme olleet tiiviissä yhteydessä muiden Vaasan osaamiskeskittymän toimijoiden kanssa. Tämä kaikki on vaatinut
henkilökunnaltamme vahvaa osaamista ja suorituskykyä. Kiitän henkilökuntaa hyvästä suorituksesta!

Jaakko Kellosalo
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Överdomarens översikt
Överdomare Jaakko Kellosalo
År 2019 började festligheterna kring grundandet av republiken vara överståndna, men regeringsformen från år 2019, i mycket HFD:s president och sedermera republikens president K.J.Ståhlbergs storverk, befann sig i minnenas blickpunkt. Mycket senare inrättade instanser fyllde jämna år. Vid HFD:s
traditionellt anordnade förvaltningsdomstolsdag mindes vi då de regionala förvaltningsdomstolarna,
dåtida länsrätterna, blev självständiga för 30 år sedan år 1989. De nuvarande förvaltningsdomstolarna
uppmärksammade den år 1999 påbörjade 20-åriga vandringen på olika sätt. De största festligheterna
hölls hos oss i Vaasa och om detta berättas i en annan del av årsberättelsen.
Till följd av riksdagsvalet bildades en ny regering som placerade två ministrar vid justitieministeriet,
vilket är mycket i förhållande till Sipiläregeringens inledningsskede. Som vi minns leddes justitieministeriet och arbetsministeriet då av samma minister. Utöver justitieministern ingår i regeringen numera även en nordisk samarbetsminister, tillika jämställdhetsminister, och hans arbete vid justitieministeriet främjar de för oss viktiga relationerna till de andra rättsstaterna i Norden. Rättsvårdens betydelse avspeglas nu i statsrådets sammansättning och detta innebär förutsättningar för ett lyckat
domstolsarbete.
I vår förvaltningsdomstol har fortsättningsvis rått kraftig personalomsättning, vilket har medfört prövningar för ledarskapet. De så kallade stora årskullarna har nu pensionerats och snart även 1950-talets
årskullar, som varit starka hos oss. Till domare har dock fortlöpande valts personer födda på 1960talet, vilket har planat ut åldersstrukturen. Glädjande nog har mängden behöriga sökanden ökat och
de som lämnat domstolen har kunnat ersättas med personer med tidigare erfarenhet av domstolsarbete
eller sakkunniguppgifter. Det finns även tecken på återflyttning, eftersom de som tidigare varit i tjänst
hos domstolen återvänder. Rekryteringsuppgifterna har sysselsatt domstolens förvaltning och rekryteringstakten har inte visat några tecken på att avta under verksamhetsåret. Inskolning av ny arbetskraft har krävt mycket arbete men vår personal har varit redo, oavsett om det varit fråga om praktikanter, kanslipersonal, föredraganden eller domare. Det har fortgående satsats på inskolning och yrkesmässig kompletterande utbildning, vilket har skapat förutsättningar för prestationsförmåga inom
kärnområdet, förvaltningsprocessen.
Statistiken ger mycket information om vår verksamhet, men den berättar inte allt. Ett fortgående projekt har varit att minska mängden gamla ärenden och att få behandlingstiden förkortad till under två
år. Detta har lyckats bra, men med påföljden att de avgjorda ärendenas antal har lämnat på släp efter
de anhängiggjorda ärendena. Eftersom de äldre ärendena i regel kräver större arbetsmängd än genomsnittet, bedömer jag ändå att arbetet som helhet inte ligger efter. Positivt var också att beträffande
miljöärendena, vars andel av de omfattande och svåra ärendena är störst, erhölls ett positivt resultat
det vill säga beslutsöverskott.
I första skedet av digitaliseringen pratade man om att ärenden hade börjat granskas med fickräknaren.
Nu, då sifferbetonade analyser är enklare att få fram med stöd av utvecklad datateknik, ligger utmaningen i att sådana storheter som känslan av rättvist bemötande och trivsel på arbetsplatsen blir bristfälligt granskade. Beträffande den tidigare storheten skulle jag bedöma att förvaltningsprocessen nuförtiden fortskrider så pass interaktivt att det sällan finns grund för klagan. Min erfarenhet av den
senare storheten är att fler än tidigare öppet berättar att de trivs i sitt arbete. Då krångliga bevis- och
lagtolkningsfrågor och tvister ska lösas med domstolarnas knappa resurser, kan dock naturligtvis inte
varje dag vara glädjefylld.
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Dag för dag har vi tampats med gamla ärenden, utan att glömma brådskande och övriga ärenden,
organisationsförändringar och förberedelser inför ibruktagandet av Haipa, det färggranna året 2019
ut. På riksnivå har vi förberett oss på grundandet av Domstolsverket och samarbetat i god anda med
HFD och övriga förvaltningsdomstolar. På lokal nivå är vi i nära samarbete med Vasas kunskapselit.
Allt detta har krävt starkt kunnande och prestationsförmåga av vår personal. Jag tackar personalen
för ett gott resultat!
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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 muun muassa 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 ynnä muusta, viranomaisten päätöksiä asiakirjojen julkisuudesta ja erilaisista maksuista, esimerkiksi pysäköintivirhemaksuista, kunnan
viranomaisten päätöksiä rakennus- ja maankäyttöasioissa sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten ja aluehallintovirastojen päätöksiä ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisissa asioissa.
Hallinto-oikeusprosessi
Hallinto-oikeudessa haetaan muutosta hallintoviranomaisen tekemään päätökseen. Asiat käsitellään
kirjallisesti. Valituksessa esitetään vaatimukset ja niiden perustelut. Hallinto-oikeus ei yleensä tutki
asiaa laajemmin. Ennen asian ratkaisua asianosaisille ja päätöksen tehneelle viranomaiselle varataan
mahdollisuus vastata valitukseen ja muihinkin kirjelmiin. Tarvittaessa voidaan asiaa selvittää paikan
päällä tarkastuksessa tai katselmuksessa. Hallinto-oikeus voi myös pitää suullisen käsittelyn, jossa
asianosaiset voivat esittää todistelua sekä kuulla todistajia ja asiantuntijoita.
Monipuoliset ratkaisukokoonpanot
Hallinto-oikeuslaki antaa mahdollisuuden ratkaista asiat erilaisissa kokoonpanoissa. Pääsääntö on
kolmen tuomarin ja ympäristöasioissa neljän tuomarin kokoonpano. Asian laadun mukaan asiat voidaan kuitenkin ratkaista joko tätä pienemmässä tai laajemmassa kokoonpanossa. Työmääriä on tasattu jakamalla asiaryhmiä joustavasti eri osastojen käsiteltäväksi. Vesi- ja ympäristöasioissa on kokoonpanoon valittu asiakohtaisesti yksi tai kaksi asiantuntijaa, jotka edustavat asian vaatimaa osaamisaluetta. Kaikki luonnontieteiden ja tekniikan alan tuomarit työskentelevät kaikilla osastoilla.
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 osaston vahvennetussa istunnossa tai hallinto-oikeuden täysistunnossa.
Asioista enemmistö, 741, asiaa ratkaistiin kolmen tuomarin kokoonpanossa, 534 asiaa kahden tuomarin kokoonpanossa ja 99 asiaa yhden tuomarin päätöksellä. Kolmen tuomarin kokoonpano on ympäristöasioissa kevennetty kokoonpano. Kevennetyssä kokoonpanossa käsiteltiin suurin osa asioista.
Neljän tuomarin kokoonpanossa ratkaistiin 120 asiaa. Kokoonpanon puheenjohtaja on toiminut tarkastavana 667 asiassa ja puheenjohtaja on toiminut esittelijänä 25 asiassa. Kokoonpanon jäsen on
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toiminut esittelijänä 366 asiassa. Luvut ilmaisevat diaarinumeroiden eli valitusten lukumäärän. Samasta hallintopäätöksestä tehdyt valitukset ratkaistaan yleensä yhdellä päätöksellä, joten päätösten
lukumäärä on pienempi.

4 jäsentä
8%

Vahvennettu
0%

1 jäsen
7%
2 jäsentä
36%

3 jäsentä
49%

Kuvio 1. Ratkaisukokoonpanot 2019

Asiamäärien kehitys
Kertomusvuonna tuli vireille 1 582 asiaa, joista vuoden aikana 23 poistettiin. Vireille tulleiden asioiden määrä oli 2,3 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden lopussa asioita oli vireillä 1 682. Määrä
oli 4,3 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Vireillä olevien ympäristöasioiden määrä pysyi lähes ennallaan. Suurin osa vuonna 2019 ratkaistuista asioista 41,4 % kuului sosiaali- ja terveydenhuollon
asiaryhmään.

Kuva 2. Katselmus Savukoskella 10.-11.9.2019 Soklin kaivoksen ympäristö- ja vesilupa-asia.
Päätös on annettu 5.5.2020.
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Kuvio 2. Saapuneet, ratkaistut ja vireillä olevat asiat 2010-2019

Hallinto-oikeus ratkaisi vuoden aikana 1 496 asiaa eli 66 vähemmän kuin vuonna 2018. Täytäntöönpanon kieltoja annettiin vuoden aikana 97 ja muita väliaikaismääräyksiä seitsemässä asiassa. Ratkaistujen asioiden määrä kertomusvuonna oli 4,0 prosenttia pienempi kuin saapuneiden asioiden määrä,
kun huomioidaan poistetut asiat. Ratkaistuista asioista oli ruotsinkielisiä (222 päätöstä) noin 15 %.
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Kuvio 3. Ratkaistut asiat 2010-2019
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Kuvio 4. Vuonna 2019 saapuneiden asioiden jakautuminen asiaryhmittäin
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Kuvio 5. Vuoden lopussa vireillä olevien asioiden jakaantuminen pääasiaryhmiin
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Kuvio 6. Vireillä olevien asioiden määrän kehittyminen 2009-2019

Käsittelyaika
Asioiden keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2019 oli 13,1 kuukautta.
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Kuvio 7. Keskimääräinen käsittelyaika pääasiaryhmittäin
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Päätösten lopputulos
Noin 27 % hallinto-oikeuden ratkaisuista johti muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen muuttamiseen, kumoamiseen tai palauttamiseen uudelleen käsiteltäväksi. Ratkaisuista 25 % johti hakemuksen hyväksymiseen lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon asioissa. Tutkimatta jätettiin noin 11 % valituksista lähinnä puuttuvan asianosaisuuden tai myöhässä tulleen valituksen takia.
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Kuvio 8. Hallinto-oikeuden ratkaisut lopputulosten mukaan

Päätösten pysyvyys
Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuoden 2019 aikana 365 Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä tehtyä
valitusta. Korkein hallinto-oikeus muutti tai palautti hallinto-oikeuden päätöksen 23 asiassa.

Asia palautetaan
0%
Ei tutkita
0%
Päätöksen
lopputulosta ei
muuteta
14%

Päätöstä ei
muuteta
17%

Muut ratkaisut
14%
Valituslupahakemus
hylätään
49%

Päätöstä
muutetaan
6%

Kuvio 9. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut lopputuloksen mukaan
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Suulliset käsittelyt, katselmukset ja tarkastukset
Vuonna 2019 hallinto-oikeus järjesti tilaisuuksittain kaksi valmistelevaa suullista käsittelyä, 34 suullista käsittelyä ja toimitti 3 katselmusta. Osassa tilaisuuksista käsiteltiin useita asioita. Tarkastuksia
ei ollut.
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Kuvio 10. Suulliset käsittelyt, katselmukset ja tarkastukset diaareittain vuosina 2010-2019

Lainkäyttöratkaisuja
Valtakunnalliseen oikeustapausrekisteri Finlexiin on vuoden aikana tallennettu 10 Vaasan hallintooikeuden päätöstä. Ratkaisuselosteet koskivat muun muassa ympäristönsuojelua (4 päätöstä), verotusta (2 päätös) sekä vesilain mukaisia asioita (2 päätöstä). Lisäksi Vaasan hallinto-oikeuden internetsivuilla on vuoden 2019 aikana julkaistu 12 ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaista asiaa.
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 2019 ratkaisuina voidaan mainita muun muassa seuraavat:
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto oli päättänyt myydä kolme kiinteistöä Vaasan kaupungille ja tämän jälkeen vuokrata kaupungilta kaksi näistä kiinteistöistä sekä määräalan kolmannesta
kiinteistöstä. Kiinteistöjärjestelyn ehtona oli SOTE-uudistuksen toteutuminen. Kunnallisvalituksessa
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vaadittiin yhtymävaltuuston päätöksen kumoamista muun muassa sillä perusteella, että Vaasan sairaanhoitopiirin valtuustossa ja hallituksessa on kyseistä kauppaa käsitellyt, tai kokouksissa on ollut
läsnä useita sellaisia luottamushenkilöitä, jotka ovat osallistuneet saman asian käsittelyyn myös Vaasan kaupunginhallituksessa tai Vaasan kaupunginvaltuustossa.
Hallinto-oikeus katsoi, että ne yhtymävaltuuston jäsenet, jotka olivat myös Vaasan kaupunginvaltuuston tai Vaasan kaupunginhallituksen jäseniä, eivät olleet esteellisiä osallistumaan asiasta päättämiseen yhtymävaltuustossa, koska asia ei koskenut heitä kuntalain (1034/2003) 52 §:n 1 momentissa
tarkoitetulla tavalla henkilökohtaisesti. Hallinto-oikeus kuitenkin katsoi, että yhtymävaltuuston päätös oli hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun esteellisyyden (yhteisöjäävi) johdosta
syntynyt virheellisessä järjestyksessä, koska asian käsittelyyn sairaanhoitopiirin hallituksessa oli
osallistunut kaksi Vaasan kaupunginvaltuuston jäsentä, ja koska sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksessa oli sairaanhoitopiirin hallituksen edustajina ollut läsnä kaksi Vaasan kaupunginvaltuuston
jäsentä, joista toinen oli lisäksi Vaasan kaupunginhallituksen jäsen. Kuntalain (519/2007) 52 §:n 4
momentissa säädetty poikkeus yhteisöjääviin ei tullut sovellettavaksi, koska käsiteltävänä olleessa
kiinteistöjärjestelyssä osapuolten etujen katsottiin lähtökohtaisesti olevan ristiriidassa keskenään.
Vaasan hallinto-oikeus kumosi 4.4.2019 antamallaan päätöksellä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston päätöksen. Vaasan hallinto-oikeus 4.4.2019 nro 19/0100/1
****************

Vaasan hallinto-oikeus on 13.12.2019 antamallaan päätöksellä ratkaissut valitukset koskien noin 9
hehtaarin vesialueen täyttöä, joka hakemuksen mukaan olisi sijainnut Näsijärven Hiedanrannassa
Tampereen kaupungissa. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue sekä Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry vaativat ensisijaisesti valituksissaan, että hallinto-oikeus kumoaa Länsi- ja SisäSuomen aluehallintoviraston 10.10.2018 antaman päätöksen, jolla Tampereen kaupungille on myönnetty lupa vesialueen täyttöön. Lisäksi valittajat vaativat, että valmistelulupa on kumottava ja sen
mukaiset toimenpiteet on määrättävä keskeytettäviksi.
Hallinto-oikeus on välipäätöksellään 4.12.2018 nro 18/0298/2 kieltänyt ja keskeyttänyt Länsi- ja
Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanon.
Vaasan hallinto-oikeus kumosi valitusten johdosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen. Ratkaisua perusteltiin muun muassa sillä, että hakemuksen mukaisella täyttöhankkeella voi
olla vaikutusta pohjavesimuodostuman pohjavedenpinnan tasoon ja sen korkeuden vaihteluihin sekä
sen pohjaveden määrään ja ominaisuuksiin. Mahdolliset muutokset pohjaveden määrässä ja laadussa
voivat vaikuttaa Hyhkyn vedenottamoon sekä laajemmin Tahmelan lähteeseen ja sillä alueella oleviin
luontoarvoihin, sillä sen kasvillisuus ja luontotyypit ovat osittain pohjaveden virtaamasta riippuvaisia. Suurin vaikutus mahdollisesti ilmenee, jos pohjaveden virtaussuunnat muuttuvat ja vettä alkaa
ehkä virrata alueilta, jossa voi olla pilaantuneita maa-alueita ja pohjavettä. Kun otetaan huomioon,
että hankkeen vaikutuksista ei esillä olevissa olosuhteissa ole ennakolta saatavissa sellaista selvitystä,
jonka mukaan hanke ei aiheuttaisi vahingollisia seuraamuksia alueen pohjavedelle, asian palauttaminen ei ole tarpeen. Vaasan hallinto-oikeus 13.12.2019, nro 19/0246/2.
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Vaasan hallinto-oikeuden 20-vuotisjuhla 1.11.2019
Alkusanat, Ylituomari Jaakko Kellosalo
Arvoisat juhlavieraat läheltä ja kaukaa – bästa gäster från när och
fjärran!
Valtiollisessa elämässä 10 vuotta tai 20 vuotta eivät ole kovin pitkiä
aikoja, koska yhteiskunnan toiminta on tarkoitettu jatkuvaksi; sitä
rytmittävät vaalit ja uudet valtiopäivät, uuden hallituksen muodostaminen ja entisen väistyminen, presidentin valinta aina kuudeksi
vuodeksi kerrallaan sekä tietysti lainsäädännön kehittäminen. Hallinnon rakenteiden uudistamisesta on tullut niin vakiintunut ilmiö,
että siitä luopuminen olisi suuri uutinen. Valtioiden välille syntyy
erilaisia liittoumia ja sopimuksia, jolloin syntyy unionioikeutta ja
kansainvälistä oikeutta. Tuomarilta vaaditaan entistä enemmän tilanneherkkyyttä, koska substanssilain rinnalla näyttelevät entistä
suurempaa roolia perus- ja ihmisoikeudet, joista säädetään perustuslaissa sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Oikeus synnytKuva 3. Ylituomari Jaakko Kellosalo
tää aina velvollisuuksia, ja tuomioistuimen tehtävänä on sovittaa
oikeudelliset intressit sekä velvollisuudet tasapainoon lainsäätäjän tarkoitusta kunnioittaen. Valtion
viranomaisten ja tuomioistuinten elämässä sekä 10 että 20 vuoden aika ovat pitkiä, sillä vaikka niiden
hoidettavana olevat tehtävät ovat jatkuvia, voidaan toimintaa järjestää uudella tavalla. Tämä voi merkitä yhdistämistä, lakkauttamista tai tehtävien siirtoa uudelle toimijalle. Yksityisen ihmisen elämässä
jo 10 vuoden aika on pitkä siitä riippumatta mihin elämänvaiheeseen se osuu. 20 vuoden ajanjakso
on ihmiselle todella pitkä, koska sen aikana vastasyntynyt kasvaa aikuiseksi ja ammattiin valmistunut
suorittaa suunnilleen puolet työurastaan. Se on niin pitkä, ettei juhlakutsumme voinut tavoittaa kaikkia hallinto-oikeuden lippua kantaneita. Tänään alkuvaiheen henkilökunnasta on rivissä enää 16.
Suuri päivä, josta laskemme tänään vuosia, oli 1. marraskuuta 1999, jolloin läänioikeudet lakkautettiin, ja alueellisiksi hallintotuomioistuimiksi muodostettiin hallinto-oikeudet. Suurimmat muutokset
tapahtuivat idässä ja lännessä. Kuopion, Pohjois- Karjalan ja Mikkelin lääninoikeudet yhdistettiin
Kuopion hallinto-oikeudeksi, mutta täällä lännessä muutos oli vielä merkittävämpi. Vuonna 1962
Vaasan hovioikeuden yhteyteen perustettu vesiylioikeus oli itsenäistynyt vuonna 1987 ja toimi muutoksenhakutuomioistuimena vesioikeuksien yläpuolella. Lääninoikeus oli perustettu Vaasan lääninhallituksen yhteyteen vuonna 1955, ja se oli itsenäistynyt alueelliseksi hallintotuomioistuimeksi
vuonna 1989. On merkille pantavaa, että ennen itsenäistymistään vesiylioikeus ja lääninoikeus toimivat 1960- ja 1970 luvuilla nykyisessä hovioikeudentalossa, joka palveli vuoteen 1984 saakka myös
lääninhallituksen virastorakennuksena. Hovioikeuden ja lääninhallituksen kautta juuremme juontavat
sulkakynien ja ratsulähettien aikaan Korsholman linnaläänissä sekä varhaiseen lainkäyttöön Ruotsin
kuninkaan hovissa.
Ennen vuosituhannen vaihdetta oli vetoa siihen suuntaan, että ympäristölainsäädännön muutoksen
yhteydessä vesiylioikeudesta olisi muodostettu Ruotsin tapaan ympäristöasioiden erityistuomioistuin. Esiintyi myös ajatus muodostaa Turun ja Porin lääninoikeudesta ja Vaasan lääninoikeudesta
suuri hallinto-oikeus Länsi-Suomeen. Ratkaisuksi, jota saamme kiittää, tuli kuitenkin vesiylioikeuden
ja Vaasan lääninoikeuden yhdistäminen Vaasan hallinto-oikeudeksi, jonka perustuomiopiiriin kuuluivat entisen Vaasan läänin alueen kunnat sekä vesi- ja ympäristöasioissa koko Manner-Suomi.
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Yhdistämisen aikaan vesiylioikeudessa oli 45 virkaa ja lääninoikeudessa 33 virkaa, ja kun ne siirrettiin uuteen tuomioistuimeen, oli koossa 78 virkaa, joista tosin kaksi oli täyttökiellossa. Sekä tuomioistuimen koon että asioiden painoarvon perusteella muodostettu hallinto-oikeus kuului suurimpien
tuomioistuinten joukkoon.
Hallinto-oikeuden koko on alkuvuosiin verrattuna hieman kasvanut ja valituslupajärjestelmän laajentumisen myötä hallinto-oikeuden päätökset jäävät lopullisiksi entistä useammissa tapauksissa.
Tuomioistuimen talous on osa valtiontaloutta, ja omistuksessa on vain kirjallisuutta, koneita, kalusteita, tarvikkeita sekä valokuvia ja taide-esineitä. Mittaamaton arvo on kuitenkin oman henkilökunnan ammattitaidolla ja kyvyllä hoitaa sekä ratkaista asioita yhdessä.
Toiminnan alkuvaiheessa saatiin tehtäviä hoitamaan kokeneita osaajia kummaltakin suunnalta, ja
uutta organisaatiota voitiin rakentaa rauhallisissa tunnelmissa ilman suuria asiaruuhkia tai pitkiä käsittelyaikoja. Ylituomariksi tuli vesiylioikeutta johtanut Pekka Kainlauri, ja hänen kautensa jatkui
vuoteen 2007. Lääninoikeuden ylituomarina toiminut Jorma Pitkänen johti hallinto-oikeuden 1. jaostoa vuoteen 2006 saakka. Hyvin pitkän esimiesuran teki Leena Similä, joka oli toiminut vesiylioikeuden hallintopäällikkönä ja hoiti tätä tehtävää hallinto-oikeudessa 15 vuoden ajan vuoteen 2014
saakka.
Yhdistämisen jälkeen toimittiin kolmessa työpisteessä: Kalarannanpuistossa entisessä maanmittauskonttorin rakennuksessa, ns. Haarassa Rantakadulla sekä oikeustalossa Korsholmanpuistikolla. Tarkoituksena oli keskittää toimitilat Kalarannanpuistoon laajentamalla entisen vesiylioikeuden rakennusta, mutta tämä suunnitelma ei toteutunut. Tämän vuoksi katse kääntyi oikeustaloon, jonka laajentamissuunnitelma hyväksyttiin, ja talon C-siipi valmistui vuonna 2005. Tähän päättyi postin kantaminen ja pendelöinti eri toimipisteiden välillä, ja koko henkilökunta voitiin sijoittaa ajanmukaisiin
tiloihin oikeustalolla.
Kun uusi ympäristönsuojelulainsäädäntö oli tullut sovellettavaksi ja kun vanhojen laitosten sekä
hankkeiden lupamenettely oli saatu täyteen vauhtiin 2000-luvun alussa, alkoi ympäristönsuojeluasioissa muodostua ruuhkaa niin että näiden määrä oli enimmillään yli 1000 vuoden 2006 lopulla. Oikeusministeriöltä saatujen lisäresurssien sekä henkilökunnan ponnistelujen avulla määrä saatiin selvään laskuun, ja tällä vuosikymmenellä tapahtuneeseen lupa-asioiden ruuhkanpurkuun hallintoviranomaisissa ja siitä syntyneeseen valitusaaltoon on voitu vastata samalla tavalla.
Vaasan hallinto-oikeudessa on vesi- ja ympäristöasioissa 8 tekniikan tai luonnontieteen alan asiantuntijatuomaria sekä määräaikaisia asiantuntijatuomareita. Lisäksi erityisasiantuntemusta vaativissa
asiaryhmissä kuten lastensuojelu- ja mielenterveysasioissa työskentelee sivutoimisia asiantuntijajäseniä.
Muiden kuin juridisen alan asiantuntijajäsenten määrä ja merkitys asioiden käsittelyssä on suurempi
kuin muissa maamme tuomioistuimissa, ja asiantuntijatiedon saadessa yhä merkittävämmän roolin
hallinnossa asiantuntijatuomareiden sekä asiantuntijajäsenten merkitys tulee säilymään. Lainkäyttöhenkilökunnan erikoistuminen on viety pitkälle, ja prosessinjohtotaito on kaikille tärkeä osaamisalue.
Hallinto-oikeuden noin 250 asiaryhmän hallinta vaatii erityisosaamista, joka syntyy keskeisesti
työssä oppimisen kautta. 1940-luvun sekä niiden jälkeisten huomattavan suurten ikäluokkien edustajat olivat parhaassa työiässä viime vuosituhannen lopussa, mutta 20 vuoden kuluessa he ovat pääosin
suorittaneet palvelunsa loppuun. Hallinto-oikeudesta on tähän mennessä siirtynyt eläkkeelle runsaat
50 henkilöä eli suunnilleen 2,5 vuotta kohden. Koska suurin siirtymä on tapahtunut viimeisten 10
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vuoden aikana, on tilanne ollut haasteellinen asioiden hallinnan ja työhön opastuksen kannalta. mutta
samalla se on antanut monelle mahdollisuuden tulla tuomioistuimen palvelukseen ja samalla kutsumusammattiin.
I förvaltningsdomstolens ordinarie domkrets i de österbottniska landskapen bor cirka 100 000 invånare och därtill har vi i vatten- och miljöärenden parter, som bor annanstans på fastlandet. Vasa förvaltningsdomstol är tvåspråkig och andelen tjänstemän, som behärskar båda inhemska språken, har
vuxit hela tiden under de gångna 20 åren. En viktig orsak till detta har varit den juridiska utbildningen,
som började i Vasa år 1991 och som har varit tvåspråkig från första början. Språkkunskapen har även
varit en god bas för relationer med svenska och andra nordiska domstolar, och vi har haft flera domarbesök från Sverige och därtill från Mellan- och Syd-Europa.
Vaasa on opetuksen ja oikeuslaitoksen huomattava keskittymä, koska täällä toimii neljän yliopiston
yksiköitä, kaksi ammattikorkeakoulua, ammattiopisto, kolme tuomioistuinta, syyttäjänvirasto, oikeus- ja edunvalvontatoimisto sekä lukuisia asianajotoimistoja. Meidän kannaltamme erinomainen
piirre on siinä, että tässä keskittymässä on paljon yhteistyötä koulutuksen ja tutkimustoiminnan, harjoittelun sekä erilaisten kehityshankkeiden ja excursioiden merkeissä. Täällä on mahdollista päästä
työhön opiskelun jälkeen, ja siirtyä palvelussuhteesta toiseen. Siitä mihin yhteistyö voi edesauttaa,
voin mainita, että ensimmäinen oikeustradenomiharjoittelija eteni myöhemmin hallinto-oikeuden
hallintopäälliköksi ja että ensimmäinen 100 tunnin oikeustieteen harjoittelija vuodelta 2000 eteni
myöhemmin vakinaiseen tuomarinvirkaan ja hän aloittaa ensi vuoden alussa työnsä osaston johtajana.
Kun Vaasan hallinto-oikeuden tuli perustamisestaan lukien ottaa haltuunsa niin vesiasiat kuin myös
kehittyvän ympäristönsuojelulainsäädännön tulkintakysymykset, vastattiin haasteeseen tehokkaalla
koulutuksella, joka on koonnut osanottajia ympäri Suomea. Tärkeillä oikeudenaloilla kuten lastensuojelussa on järjestetty sekä suomen- että ruotsinkielistä koulutusta, joka on kerännyt osanottajia
aina Ahvenanmaata myöten.
Suureen julkisuuteen hallinto-oikeuden ovat nostaneet yhteiskunnallisesti merkittäviä hankkeita koskevat valitusasiat. Vuotoksen allashanke, Virttaankankaan vedenottamo, Talvivaaran nikkelikaivos,
Suomenlahden kaasuputki ja viimeksi biotuotetehtaat sekä Ähtärin pandakarhut ovat paitsi työllistäneet myös tuoneet paljon mediajulkisuutta. Suurin työ on tietysti tehty asioissa, jotka eivät herätä
ulkopuolisissa laajempaa mielenkiintoa ja jotka ovat osin ei-julkisia kuten esimerkiksi vero- ja sosiaaliasiat.
Yhteiskunnallisesti merkittävien hankkeiden osalta poliitikot eivät ole aina muistaneet vallan kolmijakoa ja tuomioistuinten riippumattomuutta arvostellessaan hallinto-oikeuden päätöksiä.
Entinen korkeimman oikeuden jäsen ja Vaasan hovioikeuden entinen presidentti, oikeusneuvos Erkki
Rintala vastasi arvostelijoille kirjoituksessaan maan päälehdessä 28.5.2016 seuraavasti:
”Kansainvälisen säännön mukaan perustuslakiin tulee kuulua takuusäännös tuomioistuimien riippumattomuudesta. Uuteen perustuslakiimme ei sellaista hyväksytty, ei valmistelun yhteydessä eikä
eduskuntakäsittelyssä.
Euroopan neuvosto määrittelee tuomareiden velvollisuudeksi toimia riippumattomasti kaikissa tapauksissa minkään ulkopuolisen vaikutuksen häiritsemättä ja antaa puolueettomia ratkaisuja, jotka
perustuvat pelkästään tosiseikkojen arviointiin ja heidän laintulkintaansa. Tuomareiden riippumattomuuden käsitteen soveltamisala ei rajoitu vain tuomareihin itseensä vaan kattaa oikeusjärjestelmän
kokonaisuudessaan.
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Vaasan hallinto-oikeus toimi näiden periaatteiden mukaan, kun se äskettäin antoi Talvivaara-tuomionsa. Samojen periaatteiden varassa se antaa parhaassa mahdollisessa asiantuntijakokoonpanossa
noin 700 vesi- ja ympäristötuomiota vuodessa. Näin on, vaikka perustuslakimme valmistelutyössä
1990-luvulla ei poliittisista syistä hyväksytty riippumattomuuden takuupykälää.”
Näin kokeneen ja arvovaltaisen vaikuttajan mielipidettä oli miellyttävää lukea. Onneksi oikeuskulttuurimme on niin vahva, että tuomioistuimet saavat normaalisti tehdä työtään rauhassa.
Kun hallinto-oikeus täytti 10 vuotta vuonna 2009, vietimme juhlaa varsin pienimuotoisesti Maaherrantalossa. Vuonna 2017 oli tärkeä juhlapäivä, jolloin vihittiin käyttöön heraldikko Reijo Helläkosken
suunnittelema hallinto-oikeuden leima sekä vaakuna. Niissä esiintyy paikallista sijaintia kuvaava
Vaasan kuningassuvun rynnäkkörisukimppu Vaasan kaupungin luvalla sekä sen molemmilla puolilla
kaksi sinikelloa ja tunnusten alapuolella aaltokoro. Nämä ympäristöelementit kuvastavat asemaamme
valtakunnallisena vesi- ja ympäristöasioiden muutoksenhakutuomioistuimena.
Saavuttaessamme nyt 20 vuoden iän olemme antaneet päätöksen lähes 40.000 asiassa, jotka kaikki
ovat olleet tärkeitä muutoksenhakijoille, muille asianosaisille, kunnille, valtion viranomaisille ja
viime kädessä koko oikeusvaltiolle. Olemme järjestäneet suuren määrän tarkastuksia ja katselmuksia
Suomenlahdelta Lapin tuntureille saakka, pitäneet satoja suullisia käsittelyjä ja käsitelleet kymmeniä
tonneja asiakirjoja. Oikeusministeriön kanssa on käyty jo 21 kertaa tulosneuvottelut ja viime vuonna
100 vuoden ikään ehtinyt korkein hallinto-oikeus on antanut ohjausta lainkäyttöön liittyvissä kysymyksissä.
Viraston noin 5000 aukiolopäivän aikana olemme muuttaneet maailmaa, tehneet yhteiskuntaamme
oikeudellisesti siloisemmaksi ja muuttuneet itsekin.
On aihetta juhlia pyöreiden vuosien, jokaisen henkilökuntaamme kuuluneen ja kaikkien työtämme
edistäneiden tahojen sekä henkilöiden kunniaksi. Kiitän teitä kaikkia työstä oikeusvaltion hyväksi!
Jag tackar alla er för ert arbete rättstaten till godo!
Siirtyminen sähköiseen asiointiin on jo pitkällä, mutta tämä ei millään tavalla pienennä oikeusturvan
tarvetta. Yksityisten kansalaisten, yritysten, yhteisöjen, kuntien ja viranomaisten tulee saada viivytyksettä ratkaisu tulkinnanvaraiseen ja kiistanalaiseen oikeuskysymykseen. Tänään ymmärretään se,
että oikeuslaitoksen toiminta on tärkeää myös maamme kilpailukyvyn ja yhteiskuntarauhan kannalta.
Jos kysytään mikä saa useimmat työskentelemään pitkään hallinto-oikeudessa, ei vastausta tarvitse
pitkään miettiä: meillä on tehokas koulutus ja työnohjaus, osaamiskeskittymän tuki, avoin työilmapiiri ja hyvät mahdollisuudet työuralla etenemiselle. Tänään on kolmannen vuosikymmenen ensimmäinen päivä, ja meillä on tilaisuus sekä muistella menneitä että suunnitella tulevaisuutta. Se työ,
joka aloitettiin kaksi vuosikymmentä siiten, tulee jatkumaan sekä kokemuksen voimalla että nuoruuden innolla.
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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 77, joista 74
kohdistui vakinaisiin virkoihin ja 3 määräaikaisiin virkasuhteisiin. Hallinto-oikeustuomareita oli yhteensä 34,3, joista 4 oli tekniikan alan hallinto-oikeustuomaria ja viisi luonnontieteiden alan hallintooikeustuomaria. Hallinto-oikeuden esittelijän virkoja oli 16,7.
Lainkäyttöasiat ratkaistiin kertomusvuonna kolmella osastolla. Kaikilla osastoilla on johtajan lisäksi
hallinto-oikeustuomareita, hallinto-oikeuden esittelijöitä, notaareita ja lainkäyttösihteereitä. Tekniikan ja luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarit toimivat jokaisella osastolla asiantuntemuksensa
mukaan.
Hallintopalvelut tuottaa kanslia, jota johtaa hallintopäällikkö. Kansliahenkilökunnan henkilötyövuosien määrä oli yhteensä 26.

Ylituomari
Jaakko Kellosalo

Johtoryhmä
- ylituomari
- osastojen johtajat
- hallintopäällikkö
- tekniikan ja luonnontieteiden alan
tuomareiden edustaja

1. osasto

2. osasto

3. osasto

Kanslia

osaston johtaja
Sinikka Kangasmaa

osaston johtaja
Marja Lampi

osaston johtaja
Riikka Mäki

hallintopäällikkö
Henri Kronqvist
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Hallinto-oikeuden henkilökunta
31.12.2019
Ylituomari, Överdomare
Jaakko Kellosalo
Osastojen puheenjohtajat, Sektionernas ordförande
Sinikka Kangasmaa
Marja Lampi
Riikka Mäki

Juha Ahonen (ma.)
Tanja Fagerhed (ma.)
Heidi Laakso (ma.)
Annika Rajala (ma.)
Tiina Salmeskari (ma.)
Maiju Sulin (ma.)
Juhani Virtanen (ma.)

Hallinto-oikeustuomarit (lainoppineet)
Förvaltningsrättsdomare (lagfarna)
Reeta-Kaisa Eriksson
Petri Forma
Arto Hietaniemi
Päivi Jokela
Pirjo Joutsenlahti
Anneli Järvenpää
Kristiina Kerttula
Janne Marttila
Hanna Nieminen-Finne
Jorma Niemitalo
Pertti Piippo
Jani Ruotsalainen
Patrick Sahlström
Jan-Erik Salo
Kirsi Stark
Linda Strömman
Raija Uusi-Niemi
Heli Ala-Tulijoki (asessori)
Janika Gummerus (asessori)
Janica Sahlberg (ma.)

Käräjänotaari, Tingsnotarie
Janne Kuutti

Hallinto-oikeustuomarit (tekniikan alan)
Förvaltningsrättsdomare (tekniska)
Susanna Airiola
Jenni Korpeinen
Varpu Kujanpää (os.vv.)
Lasse Känsälä

Apulaiskirjaaja, Biträdande registrator
Mari Juntunen (ma.)
Pia Nikkonen (ma.)

Hallinto-oikeustuomarit (luonnontieteiden alan)
Förvaltningsrättsdomare (naturvetenskapliga)
Kirsti Poikonen
Pirjo-Liisa Saloranta
Sauli Viitasaari
Juha Väisänen
Jaakko Tuhkanen (ma.)
Esittelijät, Föredragande
Anna-Lena Bernas
Maria Ingerström
Pia Kimmel
Merja Kivistö
Mia Koski-Träskvik
Janne Kuutti
Atte Lauerma
Pirjo Pentinmäki
Riikka Salo
Peik Strömsholm
Emma Södergård
Susanna Östman
Maria Åttman-Huhtamäki (vv.)

Hallintopäällikkö, Förvaltningschef
Henri Kronqvist
Notaarit, Notarier
Iiris Aalto
Tiina Kallio
Patrick Laaksoharju
Tarja Mustonen
Katja Salosaari
Lenita Sundgren
Hallintosihteeri, Förvaltningssekreterare
Maarit Pouttu
IT-tukihenkilö, IT-stöd
Matias Mäkinen
Kirjaaja, Registrator
Annu Peltokangas (ma.)

Lainkäyttösihteerit, Lagskipningsekreterare
Inkeri Eriksson
Hanna-Maria Haapamäki (vv.)
Anette Järvi
Tiina Lahtinen (vv.)
Heidi Lax (vv.)
Anu Sara
Annika Silorinne
Paula Strang
Meirami Takanen
Anna Viljanen
Johanna Hakoranta (ma.)
Sanni Väyrynen (ma.)
Puhelunvälittäjien esimies,
Chefsuppgift inom telefonväxeltjänsten
Marina Forsén
Puhelunvälittäjä, Telefonist
Mikael Aspholm
Tanja Niemistö (ma.)
Virastomestari, Expeditionsvakt
Tuija Vilén
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Nimitykset
Kertomusvuoden aikana nimitettiin:
Hallinto-oikeustuomarit
·
·
·

hallinto-oikeustuomarin T 13 virkaan 1.2.2019 lukien Kirsi Stark
hallinto-oikeustuomarin T 13 virkaan 1.11.2019 lukien Pertti Piippo
hallinto-oikeustuomarin T 11 virkaan 1.7.2019 lukien Jani Ruotsalainen

Hallinto-oikeuden esittelijät ja notaarit
·
·

hallinto-oikeuden esittelijän T 9 virkoihin 1.1.2019 lukien Atte Lauerma ja Emma Södergård
hallinto-oikeuden esittelijän T 9 virkaan 1.4.2019 lukien Riikka Salo

Kanslia
·
·
·

apulaiskirjaajan virkaan 1.1.2019 lukien Annu Peltokangas
hallinnollisen sihteerin virkaan ja määräys hallintopäälliköksi 1.7.2019 lukien Henri Kronqvist
notaarin virkaan 1.11.2019 lukien Iiris Aalto

Määräaikaiset nimitykset
Vuoden 2019 aikana tehtiin useita nimityksiä määräaikaisiin hallinto-oikeustuomarin ja esittelijän
virkasuhteisiin. Myös useita kansliahenkilökuntaan kuuluvia nimitettiin määräaikaisiin virkasuhteisiin.
Eläköitymiset
Kertomusvuoden aikana hallinto-oikeuden palveluksesta erosi jäädäkseen eläkkeelle
· hallinto-oikeuden esittelijä Matti Suontausta 1.4.2019
· hallintopäällikkö Elina Peltoniemi 1.7.2019
· hallinto-oikeustuomari Marjatta Korsbäck 1.11.2019
· notaari Auvo Sainio 1.11.2019
· hallinto-oikeustuomari Hanna Huru 1.12.2019
Harjoittelijat
Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikön opiskelijat Erna Kalpala ja Johannes Paloniemi suorittivat vuoden aikana opintoihinsa kuuluvan 100 tunnin harjoittelun. Hallintotieteiden opiskelija Mari Juntunen oli 1.6.-31.8.2019 valtionhallinnon harjoittelijana. Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelija Jenna Suokas suoritti oikeustradenomiopintoihinsa kuuluvan harjoittelujakson 1.5.31.7.2019.
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Valtioneuvoston määräämät sivutoimiset asiantuntijajäsenet toimikaudella
1.11.2017-31.10.2022
Lastensuojeluasiat
Oili Hagström
Pekka Räisänen
Paula Sipilä
Maarit Jekunen
Jaana Raiskio
Carola Snellman

projektityöntekijä, joht. sos.työntekijä, yhteiskuntatiet.maisteri
ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti
sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri
ylilääkäri, lääketieteen lisensiaatti
erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti
johtava sosiaalityöntekijä, valtiotieteen maisteri

Varajäsenet
Anne Seppälä
Kristiina Keppo
Johanna Kärkkäinen
Sari Vesala
Susanna Åman-Back

palvelujohtaja, yhteiskuntatieteiden maisteri
palveluyksikön esimies, yhteiskuntatieteiden maisteri
sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri
sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, yhteiskuntatieteiden maisteri
psykoterapeutti, psykologi, valtiotieteen lisensiaatti

Kehitysvammaisten erityishuoltoasiat
Kristiina Keppo
perhekeskuksen esimies, yhteiskuntatieteiden maisteri
Pekka Räisänen
ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti
Varajäsen
Riikka Haahtela

erityisasiantuntija, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden tohtori

Mielenterveysasiat
Maarit Jekunen
Jukka Vuorenmaa
Pekka Räisänen
Tuula Rönkkö-Kuivalainen

ylilääkäri, lääketieteen lisensiaatti, psykiatrian erikoislääkäri
osastonylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti
ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti
psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti

Päihdehuoltoasiat
Pekka Räisänen
Sirpa Karjalainen-Niskanen
Maarit Jekunen

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

Varajäsenet
Riikka Haahtela

erityisasiantuntija, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden tohtori

Tartuntatautiasiat
Inka Romo

infektiosairauksien ja sisätautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori

Adoptioasiat
Carola Snellman
Maarit Jekunen
Jaana Raiskio
Paula Sipilä
Pekka Räisänen
Oili Hagström

johtava sosiaalityöntekijä, valtiotieteen maisteri
ylilääkäri, lääketieteen lisensiaatti
erikoispsykologi, psykologian lisensiaatti
sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri
ylilääkäri, lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti
projektityöntekijä, johtava sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri

Varajäsen
Anne Seppälä
Kristiina Keppo
Sari Vesala
Susanna Åman-Back
Johanna Kärkkäinen

palvelupäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri,
palveluyksikön esimies, yhteiskuntatieteiden maisteri
sosiaalityöntekijä, psykoterapeutti, yhteiskuntatieteiden maisteri
psykoterapeutti, psykologi, valtiotieteen lisensiaatti
sosiaalityöntekijä, yhteiskuntatieteiden maisteri
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Henkilöstön työhyvinvointi
Työhyvinvointi on organisaation henkilöstöhallinnon osa-alue, joten hallinto-oikeuden työhyvinvointisuunnitelma on vuonna 2019 sisällytetty osaksi henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa. Työturvallisuusasiat on myös linkitetty johtamiseen. Hallinto-oikeuteen on vuoden 2018 alussa nimetty virkistysryhmä, joka jatkoi toimintaansa vuonna 2019. Virkistysryhmä on järjestänyt henkilökunnan
virkistyspäivän, pikkujoulut sekä muita työhyvinvointitapahtumia.
Koko hallinnonalaa koskeviksi työhyvinvointitavoitteiksi on määritelty, että johtaminen on innostavaa ja esimiestyö tukee tuloksellista toimintaa, osaamisen kehittäminen on systemaattista ja tavoitteellista sekä toiminta työyhteisössä on oikeudenmukaista ja tukee osallistumista.
Niukkojen resurssien lisäksi henkilöstön nopea vaihtuvuus enimmäkseen eläköitymisen kautta sekä
varsinkin nuorten esittelijöiden liikkuvuus on aiheuttanut toiminnalle haasteita. Tavoitteena on ollut
rekrytoida lähtevien tilalle osaavia tekijöitä ja perehdyttää heidät asianmukaisesti.
Digitalisaatioon liittyvä Haipa-hanke luo toteutuessaan mahdollisuuksia työmäärien hallitsemiseen
siten, että rutiiniluontoiset tehtävät vähenevät ja hallinnonalalla voidaan keskittyä ydintehtävien hoitamiseen. Henkilöstö on voinut osallistua lainkäytön digitalisoitumista tukeviin yleisiin ICT-valmiuksia kehittäviin webinaareihin.
Koko henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta on huolehdittu muun muassa siten, että työaikajärjestelyissä on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon henkilöstön omat toiveet, kehityskeskusteluissa on arvioitu ja pyritty löytämään yksilökeskeisiä ratkaisuja työstä suoriutumiseen, kuormittuneisuuteen sekä työtehtävän määrällisiin ja laadullisiin tavoitteisiin. Lainkäyttöhenkilökunnalla on
ollut mahdollisuus pitää yksi etätyöpäivä viikossa. Työterveyden kanssa on käytetty aktiivisesti varhaisen tuen ja työhönpaluun tuen malleja. Työhyvinvointia on mitattu ja mitataan säännöllisin väliajoin VMBaron kyselytutkimustyökalun avulla ja tulokset on käsitelty yhdessä henkilökunnan
kanssa. Hallinto-oikeudessa on ikäystävällisiä käytänteitä, jolloin kevennettyä ja mukautettua työnkuvaa on käytetty tarpeen mukaan. On pyritty huolehtimaan suunnitelmallisesti hiljaisen tiedon jakaminen. Vuoden 2019 koulutussuunnitelmaa on toteutettu ammattitaidon ja osaamisen varmistamiseksi. Edellä mainittujen toimenpiteiden ja seurannan avulla henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi on pyritty pitämään tasapainossa tehtävien asettamien vaatimusten kanssa.
Hallinto-oikeus on tukenut henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia tyky-seteleillä sekä työntekijöiden oikeustalossa järjestetyn hieronnan kustannuksia kattamalla, tarjonnut yhden salituntivuoron
viikoittain, kustantanut influenssarokotuksen henkilökunnalle sekä työterveyshoitajan kuukausittaisen vastaanoton hallinto-oikeuden tiloissa.

Kuva 4. Hallinto-oikeus osallistui kahdella joukkueella
Botnia-Run -tapahtumaan.

Kuva 5. Hallinto-oikeus osallistui tuomioistuinlaitoksen
jalkapalloturnaukseen.
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Koulutus
Vaasan hallinto-oikeus panostaa henkilöstön osaamisen kehittämiseen vuosittain laadittavan koulutussuunnitelman puitteissa sekä muutenkin ajankohtaisten tarpeiden mukaan. Koulutuksen suunnittelusta huolehtii ylituomari ja hänen määräämänsä koulutusvastaava yhdessä koulutustyöryhmän
kanssa. Vaasan hallinto-oikeudesta osallistuttiin vuonna 2019 yhteensä 81 koulutukseen. Koulutuskertoja on ollut useampana eri kertana vuoden aikana. Henkilöstö osallistui aktiivisesti oikeusministeriön, hallintotuomioistuinten koulutustyöryhmän ja ympäristöhallinnon toteuttamiin koulutuksiin.
Myös muiden koulutusten tuottajien järjestämiin koulutuksiin osallistuttiin eri lainkäyttöasiaryhmissä. Koulutukseen osallistuttiin yhä enenevästi etäyhteyksien välityksellä. Ympäristöasioita koskeviin koulutuksiin osallistuttiin myös ulkomailla.
Esittelijöiden koulutukseen liittyvä projekti
Hallinto-oikeustuomari Riikka Mäki
Projektin tavoitteena oli kehittää erityisesti esittelijöiden ja notaarien osaamista parhaiden mahdollisten asiantuntijoiden eli oman talon kokeneiden tuomareiden avulla. Koulutuksen sisältönä oli, että
yhdeksän esittelevää tuomaria kertoivat omista työskentelytavoistaan ja oman harkintansa mukaan
asioista, joita he pitivät tärkeinä esittelijän työssä. Tarkoitus oli olla mahdollisimman käytännönläheinen. Etukäteen arvioiden kunkin tuomarin osuus kesti enintään noin tunnin. Tarkoitus ei ollut
luoda yhtä oikeaa tapaa tehdä työtä, vaan antaa jokaiselle kuulijalle erilaisia vaihtoehtoja, joista he
voivat poimia itselleen parhaiten sopivia työskentelytapoja käytännön työhönsä. Jokaisen luennoitsijan suostumuksella kaikki luennot videoitiin, jotta myös tulevaisuudessa taloon tulevat esittelijät voivat hyödyntää luennoilla syntyvää materiaalia. Esittelijöiden ja notaarien läsnäolo oli suotavaa ja
muutkin olivat tervetulleita kuuntelemaan. Alkuperäisen suunnitelman mukaan luennot oli tarkoitus
pitää huhti-, touko-, kesä- ja elokuussa 2019. Luentoja olisi ollut 2 - 3 kuukaudessa. Projekti pysyi
aikataulussaan huhti- ja toukokuun osalta, jolloin oli kolme luentoa molempina kuukausina. Kesäkuussa ei ollut kesälomia edeltävien työkiireiden takia lainkaan luentoja. Elo-, syys- ja lokakuussa
oli kussakin yksi luento. Projekti onnistui käytännön järjestelyjen osalta hyvin. Suullisesti annettu
palaute oli jo projektin aikana positiivista ja tämä ilmenee myös luentosarjan lopuksi jaetun palautekyselyn tuloksista.

Academy of European Law, Prague 4.-6.3.2019
Hallinto-oikeustuomari Reeta-Kaisa Eriksson
Keväiset terveiset Prahasta, jossa 4.-6.3.2019 pidettiin ERA:n (Academy of European Law) järjestämä ja komission tukema workshop National Judges and the EU Aarhus Acquis – Focus on Access to Justice. Koulutukseen osallistui noin 30 eurooppalaista ympäristöoikeudesta kiinnostunutta
tuomaria. Noin puolet osallistujista olivat hallinto-oikeustuomareita, mutta muut olivat lähinnä rikosja riita-asioiden parissa työskenteleviä tuomareita. Osallistujat tulivat Virosta, Latviasta, Liettuasta,
Puolasta, Unkarista, Romaniasta, Kroatiasta, Kreikasta, Italiasta, Espanjasta, Portugalista, Saksasta,
Belgiasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta (Skotlanti ja Wales) sekä Tšekistä. Osallistujista olin ainoa tuomari Pohjoismaista, mutta yksi ruotsalainen tuomari toimi kouluttajana.
Koulutuksen ensimmäisenä päivänä tutustuttiin tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä
muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa annetun yleissopimuksen, eli Århusin
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yleissopimuksen, taustoihin, sen kolmen pilarin rakenteeseen ja pilareiden sisältöön sekä EU:n ympäristölainsäädännön ja Århusin yleissopimuksen väliseen suhteeseen (yleissopimus on osa EU:n oikeusjärjestystä). Kolmas pilari, joka koskee muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta (access to justice), oli luonnollisesti keskeisessä asemassa ja myös koulutuksen koko toisen päivän pääaiheena.
Aihetta lähestyttiin komission huhtikuussa 2017 hyväksymän muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan tulkitsevan tiedonannon avulla (2017/C 275/01).
Edellä mainittu tiedonanto perustuu EU:n lainsäädäntöön sekä EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja sillä on tarkoitus edistää EU:n ympäristölainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Asiakirjassa käsitellään yleisön mahdollisuuksia riitauttaa viranomaisten päätöksiä, toimia tai laiminlyöntejä tuomioistuimessa tai vastaavassa elimessä. Lisäksi asiakirjassa käsitellään muun muassa asiavaltuutusta (locus standi, legal standing), kansallisen tuomioistuimen suorittaman uudelleentarkastelun
laajuutta (grounds and intensity of the judicial review) ja tehokkaita oikeussuojakeinoja (effective
remedies). Nämä aihepiirit olivat myös keskeisessä asemassa koulutuksessa. Lisäksi käsiteltiin muun
muassa tuomioistuimissa tapahtuvan uudelleentarkastelun kuluja ja menettelyjen määräaikoja. Viimeisen päivän aiheena oli ennakkoratkaisumenettely ja tarkemmin minkälaisia ennakkoratkaisupyyntöjä EU:n tuomioistuimelle voi esittää.
Kaikkina kolmena päivänä osallistujat jaettiin työryhmiin (joka päivä eri kokoonpanot). Työryhmille
annettiin sama oikeustapaus, joka piti ratkaista puolessatoista tunnissa ja sen jälkeen esitellä muille
keskustelun pohjaksi. Oikeustapaukset ja keskustelut olivat mielenkiintoisia ja opettavia, mutta
YVA:a koskeva oikeustapaus oli ehkä oman työn kannalta antoisin.
Koulutuksen luennoitsijat olivat alansa asiantuntijoita ja koulutus kokonaisuutena hyvin mielenkiintoinen. Oman työn kannalta koulutus antoi ainakin konkreettisen muistutuksen unionin oikeuden olemassaolosta ja uusia näkökulmia tuttuihinkin kysymyksiin. Ilman innokkaita osallistujia ja mielenkiintoisia keskusteluja luennoilla, työryhmissä ja tauoilla, koulutus olisi voinut jäädä liian teoreettiselle tasolle.
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Työryhmät, lausunnot ja vierailut
Hallinto-oikeus on vuonna 2019 antanut lausunnot seuraavissa asioissa:
·
·
·

Eduskunnan lakivaliokunnan lausuntopyyntö hallituksen esityksen 221/2018 vp. johdosta
Lausunto vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttamisesta
Lausunto ympäristötavoitteista poikkeamiseen: Perusteet ja menettely

Lisäksi ylituomari on kertomusvuoden aikana asettanut muun muassa seuraavat työryhmät:
Hallintojaoston työryhmä ja työaikaohjeistuksen muutosryhmä.
Hallinto-oikeuden edustajat lauta- ja toimikunnissa sekä työryhmissä
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Valtakunnallinen kuivatusverkosto (hallinto-oikeustuomari Lasse Känsälä)
HAIPA tiedonhallintaryhmä (hallinto-oikeustuomari Lasse Känsälä)
Yliopistosäätiön valtuuskunta (hallinto-oikeustuomari Sinikka Kangasmaa)
HAIPA raportointi- ja tilastointi työryhmä (hallinto-oikeustuomari Riikka Mäki)
Ympäristöministeriön maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelua varten
asetettu sidosryhmäfoorumi (hallinto-oikeustuomari Petri Forma)
Tuomarinkoulutuslautakunnan jäsen (ylituomari Jaakko Kellosalo)
HAIPA johtoryhmä (ylituomari Jaakko Kellosalo)
HAIPA Työ- ja toimintatapojen kehittämis- ja muutosjohtamistyöryhmä (hallintopäällikkö
Henri Kronqvist)
Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelun kansallisen koordinoinnin yhteistyöryhmä
(hallinto-oikeustuomari Patrick Sahlström)
Hallintotuomioistuinten koulutusryhmä (hallinto-oikeuden esittelijä Heidi Laakso)

Vieraat
·
·
·
·
·

Vaasan ammattikorkeakoulun oikeustradenomiopiskelijat 19.2.2019
Helsingin oikeustieteellisen tiedekunnan Vaasan yksikön opiskelijat 30.8.2019
Vanhan Vaasan sairaalan kanslian vierailu 27.3.2019
The European Judicial Training Network, EJTN-vaihtotuomarit 2.−3.9.2019.
Nordiskt domarutbyte 12.−14.9.2018
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Nordiskt domarutbyte 12−14.9.2018
Förvaltningsrättsdomare Linda Strömman, ansvarig för utbytesdagarna
Antalet ansökningar överträffade förväntan då hela fem domare från olika delar av Sverige anmälde intresse för domarutbyte till Vasa förvaltningsdomstol. Vi bestämde oss för att
ta emot alla på en gång, vilket visade sig vara ett vinnande
koncept. Utbytesdomarna var kammarrättsrådet Anders Odmark från Kammarrätten i Sundsvall, kammarrättsrådet Eva
Bertelsen från Kammarrätten i Göteborg, rådmännen Karin
Johansson och Sara Westerberg från Förvaltningsrätten i Göteborg samt rådmannen Marie Gerrevall från Mark-och miljödomstolen i Växjö tingsrätt.
Programmet var upplagt att vara så mångsidigt som möjligt.
Utbytesdomarna fick bekanta sig med de flesta ärendegrupper i förvaltningsdomstolen. Jenni Korpeinen berättade om sakkunnigdomarens arbete, Susanna Östman om socialärenden, Peik Strömsholm och Maria Ingerström om utlänningsärenden, Jan Erik Salo
om kommunalärenden och barnskyddsförfarandet. Reeta-Kaisa Eriksson och Hanna Nieminen-Finne
berättade mera om juristdomarens arbete. Dessutom fick utbytesdomarna delta i en session. I programmet ingick också utbytesdomarnas egen presentation om domstolssystemet i Sverige och verksamheten vid sina respektive domstolar där hela förvaltningsdomstolens personal hade möjlighet att
delta. På programmet stod också en guidad rundvandring i hovrätten som är av visst svenskt historiskt
intresse eftersom den inrättades av Gustav III. Rundvandringen avslutades med att hovrättspresident
Tapani Vasama tog emot oss och berättade om verksamheten vid hovrätten.

Kuva 6. Linda Strömman

Vi fick ytterst givande och lärorika arbetsdagar tillsammans med många ivriga diskussioner om likheter och skillnader mellan Finlands och Sveriges rättssystem. Vi pratade och utbytte erfarenheter
om bl.a. rättens sammansättning, handläggningstider, utredningsskyldighet, muntlig förhandling och
syn samt kommunicering. Det som utbytesdomarna enligt sin rapport över besöket framförallt uppskattade var interaktiviteten i form av att presentationer varvades med diskussioner. Det blev därmed
aldrig ett rent passivt mottagande av kunskap, utan ett ömsesidigt utbyte av reflektioner och erfarenheter. Det är på ett personligt plan utvecklande och inspirerande att möta nordiska kollegor och diskutera frågor som vi möter i vårt vardagliga arbete. Att utbytesdomarna kom från olika domstolar var
också en starkt bidragande faktor till att diskussionerna blev så givande.
Ett stort tack till alla som medverkade för ert engagemang! Tillsammans lyckades vi få utbytesdomarna att känna sig välkomna. Jag tror att vi alla trivdes och att vi fick minst lika mycket ut av dessa
dagar som utbytesdomarna.
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100-tunnin harjoittelu Vaasan hallinto-oikeudessa
Hallinto-oikeuden esittelijä Maria Ingerström
Vaasan hallinto-oikeuden 100-tunnin harjoitteluun on vuosien varrella osallistunut monta pätevää ja
innokasta opiskelijaa Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta Vaasan yksiköstä. Keväällä 2019 hallinto-oikeudessa harjoittelussa olleet oikeustieteen opiskelijat Johannes Paloniemi ja
Erna Kalpala jatkavat tätä perinnettä.
Harjoittelu on työkokemusta. Hallinto-oikeudessa pyritään siihen, että harjoittelija saisi kokonaiskuvan siitä, mitä työskentely juristina hallinto-oikeudessa käytännössä tarkoittaa. Vaasan hallintooikeudessa on yli 290 asiaryhmää ja jokainen harjoittelija saa tutorin, joka opastaa harjoittelijaa siinä
asiaryhmässä, johon harjoittelija on sijoitettu. Kunkin harjoittelijan omat toivomukset kiinnostavista
asiaryhmistä pyritään ottamaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Harjoittelujaksoon pyritään sijoittamaan tutustuminen hallinto-oikeuden työskentelytiloihin ja valikoidusti sen työntekijöihin, kirjaamon toimintaan, asiantuntijatuomarin työhön sekä osallistuminen hallinto-oikeuden kirjalliseen
istuntoon ja koulutuksiin. Mahdollisuuksien mukaan harjoittelija voi myös osallistua suulliseen käsittelyyn ja lähialueella järjestettävään katselmukseen, eli tilaisuuteen kun hallinto-oikeus menee paikan päälle katsomaan mistä valitusasiassa on kyse. Hallinto-oikeudessa on yleensä ollut kaksi harjoittelijaa keväällä ja kaksi syksyllä. Hakuaika harjoitteluun on yleensä tammikuussa ja syyskuussa.
Moni harjoittelija on opintojen jälkeen hakeutunut töihin Vaasan hallinto-oikeuteen ja ovat todenneet,
että työskentely hallinto-oikeudessa on kiinnostavaa ja että harjoittelujakso oli hieno kokemus.
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Talous, tavoitteet ja tulokset
Vuodelle 2019 asetetut tulostavoitteet ja tulokset
Vuosi 2019
5 921 777
76,7
1496
1700
3958
3 608
1845
1 526
19,5
22,1
41,9
52,2
13,1
13,3
673
350
58
40
15
40

Toimintamenot (€)
Henkilöstön määrä (htv*)
Tulos
Tavoite
Tulos
Tavoite
Tulos
Tavoite
Tulos
Tavoite
Tulos
Tavoite
Tulos
Tavoite
Tulos
Tavoite
Tulos
Tavoite
Tulos
Tavoite

Ratkaistut
Taloudellisuus (€/ratkaisu)
Taloudellisuus (€/painotettu työmäärä)
Tuottavuus (ratkaistut asiat/htv)
Tuottavuus (painotettu työmäärä/htv)
Keskimääräinen käsittelyaika/kk
Yli vuoden vireillä olleiden määrä vuoden lopussa
Suulliset käsittelyt
Katselmukset

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

Vuoden 2019 työtilanne
Pääasiaryhmä
Valtio-oikeus ja yleishallinto
Itsehallinto
Ulkomaalaisasiat
Ympäristö
Rakentaminen
Sosiaali- ja terveydenhuolto
Taloudellinen toiminta
Verot
Muut asiat
Yhteensä

Vireillä
1.1.2019
81
125
175
759
106
241
50
81
1
1619

Saapunut
2019
102
51
169
436
48
662
50
60
4
1582

Ratkaistu
2019
76
98
131
436
61
619
55
18
2
1496

Poistettu
2019
1
2
4
8
3
1
2
1
1
23

Vireillä
31.12.2019
106
76
209
751
90
283
43
122
2
1682

Päätösten lopputulos pääasiaryhmittäin

Pääasiaryhmä

Ratkaistu
HaO:ssa

Ei muutosta

Muutettu

Palautettu
3

Valtio-oikeus ja yleishallinto
Itsehallinto
Ulkomaalaisasiat
Rakentaminen
Ympäristö
Sosiaali- ja
terveydenhuolto

76

44

20

98
131
61
436

57
50
34
176

17
56
16
194

11

619

132

55

3

Taloudellinen toiminta
Verot
Muut asiat
Yhteensä

55
18
2
1496

24
13
1
531

18
3

1

379

23

Hakemus
hyväksytty

Hakemus
hylätty

Siirretty
muulle
viranomaiselle

Ei tutkittu
tai rauennut
9

3

1
1
2

1

20
19
11
52

10

1

42

5

376

1
379

12

5

12
1
1
167
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Vireillä olevat asiat pääryhmittäin, vireilläoloaika 31.12.2019

106

Vir.oloaika keskim. (kk)
9,3

Itsehallinto

76

12,7

9

10

11

9

16

21

Ulkomaalaisasiat

209

9

42

40

34

28

46

19

Rakentaminen

90

13,1

8

4

11

16

32

19

Ympäristö

751

13,2

93

86

90

133

160

189

Sosiaali- ja terveydenhuolto

283

6,2

127

41

47

17

30

21

Taloudellinen toiminta

43

12,2

12

3

2

18

8

Verot

9

14

10

16

50

325

348

Pääasiaryhmä
Valtio-oikeus ja yleishallinto

Vireillä kpl

122

16

Muut asiat

2

7,3

Yhteensä

1682

11,4

-3 kk

3-6 kk

6-9 kk

9-12 kk

12-18 kk

yli 18 kk

25

19

22

12

7

21

23

1
325

218

1
238

Kuva 7. hallinto-oikeuden tuomari ja esittelijä keskustelemassa siitä, miten juttu pitäisi ratkaista, kun
lainvalmisteluasiakirjoja luetaan.
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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 avdelningar.
De ärenden som det stadgas om i barnskyddslagen, lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, mentalvårdslagen och lagen om smittsamma sjukdomar handläggs i en sammansättning som
består av minst två lagfarna ledamöter samt en sakkunnigledamot som utnämnts av statsrådet.
Ett principiellt viktigt ärende kan överföras att handläggas i förstärkt sammansättning eller i plenum.
Av ärendena avgjordes 7 % i endomarsammansättning, 36 % i tvådomarsammanättning, 49 % i tredomarsammansättning, och 8 % i fyrdomarsammansättning.
Lagskipningsverksamheten 2019
År 2019 avgjorde förvaltningsdomstolen 1 496 ärenden, 66 färre än under år 2018. Omkring 15 % av
de avgjorda ärendena var svenskspråkiga. Under året inkom 1 582 av vilka 23 ärenden avfördes, det
vill säga 1 559 ärenden som var 2,3 % färre än under år 2018. Vid årsskiftet var 1 682 ärenden anhängiga, vilket var 4,3 % mer än i slutet av år 2018. Den genomsnittliga handläggningstiden var 13,1
månader
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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 77, including judges, engineering and natural sciences judges, referendaries
and office and technical staff. In 2019, the Court received 1582 cases of which 23 were removed, and
1496 cases were resolved. On an average, the circulation time for a case in the Court was about 13,1
months.

Kuva 8. Vaasan oikeustalo / Justitiehuset i Vasa / Vaasa Court House

Yhteystiedot

Kontaktuppgifter

Contact us

Vaasan hallinto-oikeus
Vaasan oikeustalo, 4 krs
Korsholmanpuistikko 43, Vaasa

Vasa förvaltningsdomstol
Vaasan oikeustalo, 4 krs
Korsholmsesplanaden 43, Vasa

Vaasa Administrative Court
Vaasa Court House
Korsholmsesplanaden 43, Vasa

PL 204, 65101 Vaasa

PL 204, 65101 Vasa

POB 204, 65101 Vaasa Finland

puhelin
029 56 42611
029 56 42780 kirjaamo
029 56 42760 telekopio

telefon
029 56 42611
029 56 42780 registratorskontor
029 56 42760 telefax

phone
029 56 42611
+358 29 56 42780 registry
+358 29 56 42760 fax

sähköposti
vaasa.hao@oikeus.fi

e-post
vaasa.hao@oikeus.fi

e-mail
vaasa.hao@oikeus.fi

www-osoite
www.oikeus.fi /hao/vaasa

webbadress
www.oikeus.fi /hao/vaasa

www address
www.oikeus.fi /hao/vaasa

