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1. Presidentin katsaus

Hovioikeuden muutto Akatemiatalosta väistötiloihin toteutui suunnitelmien mukaisesti tou-
ko- ja kesäkuun vaihteessa 2014.  Hovioikeus on toiminut Akatemiatalossa vuodesta 1830, 
ja nyt meneillään oleva väistötila-aika onkin siis 185 vuoteen pisin jakso, jonka hovioikeus 
joutuu viettämään perinteisen rakennuksensa ulkopuolisissa tiloissa.

Hovioikeudenneuvos Kai Kokko on tähän toimintakertomukseen sisältyvässä kirjoitukses-
saan kertonut lähemmin väistötiloihin tapahtuneen muuton toteuttamisesta. Muuton jälkeen 
hovioikeuden työhuonetilat ovat sijainneet kolmessa eri kohteessa. Istuntosalit ovat Akate-
miatalossa ja Gripenissä. Hajauttaminen on vaikuttanut hovioikeudessa sekä juhlaan että 
arkeen. Eri osastojen henkilöstöt on pyritty saamaan samoihin rakennuksiin, mutta kanssa-
käyminen eri rakennuksiin sijoitettujen henkilöitten välillä uhkaa jäädä vähäiseksi. Yhteisiä 
kokoontumisia on pyritty rohkaisemaan muun muassa kuukausikahveilla. Eri kiinteistöihin 
on hankittu kahviautomaatteja, joiden käyttö on henkilökunnalle ilmaista, ja lounasruokai-
lua tuetaan eräissä ravintoloissa kahdella eurolla ateriaa kohden. Yhteisiä juhlia on järjestetty 
entiseen malliin, mutta juhlapaikkojen valinnassa on tarvittu kekseliäisyyttä.
 
Loppuvuonna jouduttiin havaitsemaan, että väistötilojen suhteen tarvittiin vielä uusia rat-
kaisuja. Osalle Maaherran makasiiniin sijoitettua henkilöstöä oli tullut terveysongelmia ja 
suoritetuissa tutkimuksissa oli havaittu mikrobikasvustoa, jonka vuoksi tilojen käyttö työ-
huoneina ei enää ollut mahdollista. Korvaavien tilojen etsintä käynnistettiin nopeasti, mutta 
lopulliseen ratkaisuun ei päästy toimintavuoden aikana. 

Toimintavuosi 2014 merkitsi maan hovioikeuksissa pitkään jatkuneen juttumäärän laskun 
keskeytymistä. Hovioikeuksiin saapui nimittäin 10 176 asiaa, joka oli noin 500 enemmän 
kuin vuonna 2013. Turun hovioikeudessa vastaavat luvut olivat 2 361 ja 2 181 asiaa, mikä 
merkitsi valtakunnallisen tason ylittävää noin 7 prosentin kasvua. Hovioikeus ei yltänyt tu-
lostavoitteeseensa ratkaista 2 200 asiaa, vaan sai ratkaistuiksi vain 2 131 asiaa. Siirtyneitten 
asioitten määrä nousi ja oli toimintavuoden lopussa 1 229 asiaa.

Tapahtuneesta kehityksestä huolimatta vuoden 2015 tulo- ja menoarviota oli keväällä valmis-
teltu siitä lähtökohdasta käsin, että hovioikeuksien juttumäärä tulisi edelleen vähenemään. 
Samasta olettamasta lähdettiin myös oikeusministeriön hovioikeuksien kanssa käymissä 
tulosneuvotteluissa. Kirjeessään kesäkuussa 2014 ministeriö ilmoitti, että valtioneuvoston 
vuosille 2015 – 2018 päättämät oikeusministeriön hallinnonalan määrärahakehykset ale-
nevat kehyskauden lopussa 852 miljoonaan euroon. Vuoden 2015 kehykseksi ilmoitettiin 
875 miljoonaa euroa, missä oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna reilut 10 miljoonaa 
euroa. Valtion tulo- ja menoarvioesityksen mukaan oikeusministeriön hallinnonalan mää-
rärahat vuonna 2015 olivat 886 miljoonaa euroa, ja siitä hovioikeuksien määrärahat 39,2 
miljoonaa euroa. Viimeksi mainitussa summassa oli vähennystä 1,3 miljoonaa euroa eli noin 
3,2 prosenttia. 

Tulosneuvotteluissa jouduttiin pitkien keskusteluitten jälkeen hyväksymään ratkaisu, jonka 
mukaan hovioikeuden henkilöstöresursseista vähennettiin viskaaleitten osalta 3,5 henkilö-
työvuotta ja muun henkilöstön osalta 2 henkilötyövuotta. Kun eräät määräaikaisiin tehtäviin 
liittyvät järjestelyt otetaan huomion, hovioikeuden koko henkilötyövuosimäärä väheni 109,2 
henkilötyövuodesta 104,25 henkilötyövuoteen. Hovioikeuden vuoden 2015 käytettävissä 
oleva toimintamääräraha on 8,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 22 prosenttia maan 

1



kaikkien hovioikeuksien määrärahoista.

Vuonna 2015 saapuneitten asioitten määräksi on tulosneuvotteluasiakirjan liitteessä 1 ar-
vioitu 2 400, joka tätä kirjoitettaessa näyttäisi ylittyvän. Tavoitteeksi sovittu ratkaistujen 
asioitten määrä on 2 330 asiaa. Näissä luvuissa on nähtävissä sen tunnustaminen, että re-
surssien vähentyessä joudutaan tavoitteista tinkimään.  Tähän astihan on tavoitteena ollut, 
että kunakin vuonna saadaan ratkaistua kaikki saapuneet asiat. Puutteelliset resurssit tuovat 
mukanaan vaaran sellaisesta kehityksestä, että juttujen käsittelyajat pitenevät ja yli vuoden 
vanhojen juttujen määrä kasvaa.

Hovioikeuksia koskevan lainsäädännön puolelta ei juurikaan ole odotettavissa sellaisia uu-
distuksia, jotka helpottaisivat hovioikeuksien työtilannetta.  Parhaillaan toteuttamisvaiheessa 
olevaan oikeudenhoidon uudistamisohjelmaan vuosille 2013 – 2025 sisältyvistä toimenpi-
de-ehdotuksista on jatkokäsittelylupajärjestelmän laajentaminen hovioikeuksien kannalta 
merkittävin. Vuoden 2014 lopulla annettiin eduskunnalle hallituksen esitys HE 46/2014 
vp, jonka mukaan jatkokäsittely-lupajärjestelmää sovellettaisiin hovioikeuksissa yleisesti rii-
ta- ja hakemusasioissa. Rikosasioissa vastaaja tarvitsisi jatkokäsittelyluvan, jos häntä ei ole 
tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin kahdeksan kuukautta vankeutta. Eduskunnan 
lakivaliokunnalle antamassaan lausunnossa hovioikeus kiinnitti huomiota eräisiin laajenta-
mishankkeen merkittäviin ongelmakohtiin.  Varauksellinen oli myös korkeimman oikeu-
den lausunto, jossa todettiin mm, että ” Hovioikeus-menettelyn painopisteen siirtyminen 
lupamenettelyyn saattaisi johtaa myös siihen, että ratkaisun oikeellisuutta näyttökysymyk-
sissä tultaisiin todellisuudessa arvioimaan suullisuus- ja välittömyysperiaatteiden vastaisesti 
käräjäoikeuden ratkaisun perustelujen tai esimerkiksi ratkaisuun kirjattujen kertomusten 
perusteella.” Laajennettu lupamenettely tulee kuitenkin voimaan 1.10.2015, ja hovioikeuden 
on siihen huolella valmistauduttuva.  

Vuonna 2014 merkittävin oikeudenhoidon uudistamista koskeva asiakirja oli tuomioistuin-
laki-työryhmän mietintö, joka annettiin 22.4.2014  ( Mietintöjä ja lausuntoja 26/2014). 
Mietintöön sisältyvät uudistusehdotukset, joista useat ovat jatkotyöskentelyn kohteena, ovat 
monessa suhteessa merkittäviä, mutta ne eivät tähtää tuomioistuinten työtilanteen helpot-
tamiseen. 

Selvältä näyttää, että hovioikeuden on omaa toimintaansa itsenäisesti kehittämällä kyettävä 
vastaamaan lisääntyvän työmäärän ja vähenevien resurssien haasteeseen.  Tässä on jokaisen 
työntekijän panos tarpeen. En vähääkään epäile, etteikö hovioikeudesta löytyisi tähän työhön 
vaadittavaa taitoa ja motivaatiota. 

Timo Esko, hovioikeuden presidentti
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2. Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuus

Tuomioistuinten ja siten myös hovioikeuden tehtävänä voidaan sanoa olevan oikeus- ja yh-
teiskuntarauhan turvaaminen. Hovioikeuden on ratkaistava sen tutkittavaksi saatetut riita- ja 
rikosasiat oikein. Hovioikeuden on lisäksi huolehdittava siitä, että sen toimintatavat ja hovi-
oikeudessa noudatettava menettely täyttää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuk-
set. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että hovioikeus toimii tehokkaasti, toimintavuoden 
aikana on ratkaistava riittävä määrä asioita kohtuullisessa ajassa ja että asianosaisia, heidän 
asiamiehiään ja muita hovioikeusprosessissa esiintyviä henkilöitä kohdellaan asianmukaisella 
tavalla. Hyvään hallintoon sisältyvän palveluperiaatteen mukaisesti hovioikeudessa asioivien 
on saatava mahdollisimman laadukasta palvelua.

Hovioikeuden käytettävissä ei ole tietoa siitä, miten sen toiminnan onnistumista voidaan 
arvioida kaikissa edellisessä kappaleessa mainituissa asioissa. Hovioikeudessa ei esimerkiksi 
ole tehty tutkimusta siitä, millaista asianosaisten tai heidän asianajajiensa kohtelu on ollut 
ja miten hyvin hovioikeudessa asioineita henkilöitä on palveltu. Hovioikeuden käytettävissä 
olevat tiedot kuvaavat paremmin toiminnallista tehokkuutta ja tuottavuutta kuin toiminnan 
suoranaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuutta voidaan arvioida seuraavassa jaksossa  - Hovioike-
uden toiminnan tuloksellisuus - olevien tietojen perusteella. Erityisesti viitataan tulostavoit-
teen saavuttamista, ratkaistujen asioiden lukumäärää, käsittelyaikoja, käräjäoikeuksien tuo-
mioiden muuttumista hovioikeudessa sekä valituslupahakemusten määrää ja hovioikeuden 
tuomioiden muuttumista korkeimmassa oikeudessa koskeviin tietoihin.

3. Hovioikeuden toiminnan tuloksellisuus

3.1. Toiminnan tehokkuus

Taulukossa 1 on esitetty kertomusvuoden aikana määritetyt tavoitteet ja toteutuneet luvut 
saapuneiden asioiden, annettujen ratkaisujen, pääkäsittelyiden ja seuraavalle vuodelle siirty-
neiden asioiden osalta.

Taulukko 1

Saapuneet asiat Annetut ratkaisut Pääkäsittelyt Siirtyneet asiat
tavoite toteutunut tavoite toteutunut arvio toteutunut tavoite toteutunut
2 200 2 361 2 200 2 131 660 654 1 020 1 229

Tavoitteena oli, että esittelystä ratkaistavien asioiden keskimääräinen käsittelyaika on 4,8 
kuukautta (toteutunut 4,2). Asioissa, joissa ei myönnetä jatkokäsittelylupaa, hovioikeuden 
tavoitteena oli, että keskimääräinen käsittelyaika on 2,0 kuukautta (toteutunut 1,8). Pää-
käsittelystä ratkaistavien asioiden osalta hovioikeuden tavoitteena oli, että keskimääräinen 
käsittelyaika on 8,8 kuukautta (toteutunut 9,5).

Toiminnan tuottavuus*) saadaan, kun annetut ratkaisut jaetaan henkilötyövuosilla. Toimin-
nan tavoitteena ollut tuottavuus oli 47,7 ja toteutunut tuottavuus oli 49,0.
*) Vuoteen 2013 asti tuottavuus on laskettu ratkaistuista asioista, mutta vuodesta 2014 alkaen painotetusta työmäärästä.
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Taulukossa 2 on verrattu saapuneita asioita, annettuja ratkaisuja ja siirtyneitä asioita tavoit-
teeksi asetettuihin lukuihin vuosina 2010-2014.

Taulukko 2

Saapuneet asiat Annetut ratkaisut Siirtyneet asiat
tavoite toteutunut tavoite toteutunut tavoite toteutunut

2010 2 700 2 762 2 950 3 010 1 512 1 468
2011 2 700 2 456 2 650 2 701 1 565 1 223
2012 2 550 2 254 2 600 2 457 1 468 1 020
2013 2 200 2 181 2 200 2 203 1 023 996
2014 2 200 2 361 2 200 2 131 1 020 1 229

 
Taulukossa 3 on esitetty saapuneiden, ratkaistujen ja ratkaisematta olevien asioiden sekä 
annettujen ratkaisujen sekä siirtyneiden ja tarkastettavina olevien asioiden kehitys vuosina 
2010-2014.

Taulukko 3

Saapuneet Ratkaistut Ratkaise-
matta

Annetut
ratkaisut

Siirtyneet
31.12

Tarkastetta-
vana 31.12

2010 2 762 2 978 1 333 3 010 1 468 135
2011 2 456 2 692 1 097 2 701 1 223 126
2012 2 254 2 517 833 2 457 1 020 187
2013 2 181 2 201 814 2 203 996 183
2014 2 361 2 111 1 067 2 131 1 229 164

Taulukossa 4 on esitetty saapuneiden asioiden jakauma vuosina 2010-2014.

Taulukko 4

Saapuneet asiat 2010 2011 2012 2013 2014
riita 741 720 653 631 679
rikos 1 843 1 560 1 450 1 402 1 544

muut (ulosotto, hakemus ym.) 178 176 151 148 138
Yhteensä 2 762 2 456 2 254 2 181 2 361

Hovioikeuteen vuonna 2014 saapuneista asioista rikosjuttuja oli 65,4 % ja riita-asioita 28,8 
%.

Vuoteen 2013 verrattuna rikosjuttujen osuus kasvoi 1,1 prosentilla ja riita-asiat vähenivät 
0,1 prosentilla.

4



Taulukon 5 luvut kuvaavat annettujen ratkaisujen jakaumaa vuosina 2010-2014.

Taulukko 5

Annetut ratkaisut 2010 2011 2012 2013 2014
riita 793 763 722 636 588
rikos 2 020 1 763 1 574 1 413 1 418
muut 197 175 161 154 125

Yhteensä 3 010 2 701 2 457 2 203 2 131

Taulukossa 6 on esitetty saapuneet asiat ja annetut ratkaisut vuosina 2010-2014.

Taulukko 6

Taulukko 7 kuvaa vuoden lopussa ratkaisematta olevien asioiden määrän kehittymistä vuo-
sina 2010-2014.

Taulukko 7
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Taulukko 8 kuvaa vuoden lopussa antamatta olevien asioiden määrän kehittymistä vuosina 
2010-2014.

Taulukko 8

Taulukossa 9 esitetään saapuneet asiat tuomioistuimittain ja asiaryhmittäin vuonna 2014.

Taulukko 9

E = virkasyyteasia
H = hakemusasia

R = rikosasia
S = siviiliasia

U = ulosottoasia

E H R S U Yht.
Kanta-Hämeen käräjäoikeus 112 53 165
Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 3 151 66 220
Pirkanmaan käräjäoikeus 15 717 223 50 1005
Turun hovioikeus 12 1 13
Varsinais-Suomen käräjäoikeus 14 518 319 22 873

Ålands tingsrätt 2 45 17 1 65
Muita 1 18 1 20
Kaikkiaan 1 64 1544 679 73 2361

Hovioikeuteen saapuneista asioista Pirkanmaan käräjäoikeudesta tulleita oli 42,6 prosenttia 
ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudesta 37,0 prosenttia. Ruotsinkielisiä asioita saapui 97 kap-
paletta eli 4,1 prosenttia hovioikeuteen tulleista asioista.
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Taulukko 10 osoittaa esittelystä ja pääkäsittelyssä ratkaistujen asioiden määriä sekä pääkäsit-
telyihin käytettyjä tunteja vuosina 2010-2014.

Taulukko 10

Ratkaistu 2010 2011 2012 2013 2014
- esittelystä 1 967 1 659 1 695 1 489 1 457
- pääkäsittelyssä 1 011 1 033 822 712 654
- ratkaistu yhteensä 2 978 2 692 2 517 2 201 2 111
- annettu ratkaisuja 3 010 2 701 2 457 2 203 2 131
Pääkäsittelyjen aika (h) 2 738 2 772 2 552 2 495 2 078

Ratkaistuista asioista pääkäsittelyssä ratkaistiin vuonna 2012 32,7 %, vuonna 2013 32,4 % 
ja vuonna 2014 31,0 %.

Taulukko 11 kuvaa pääkäsittelyiden ja annettujen ratkaistujen suhdetta vuosina 2010-2014.

Taulukko 11

Taulukossa 12 esitetään asioiden viipymistilasto kertomusvuonna.

Taulukko 12
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Taulukossa 13 kuvataan asioiden keskimääräistä käsittelyaikaa asiaryhmittäin vuosina 2010-
2014.

Taulukko 13

Diaari-
ryhmä

Käsittelyaika (kpl) Kpl Keskimää-
räinen kä-
sittelyaika

< 3 kk 3-6 kk 6-9 kk 9-12 kk 12-18 kk > 18 kk
2010
E 2 6 4 1 13 5,4 kk
H 83 23 13 5 124 3,1 kk
R 414 389 449 490 268 10 2020 7,4 kk
S 104 161 167 194 161 6 793 8,3 kk
U 20 13 12 13 2 60 5,9 kk
Yhteensä 623 592 645 702 432 16 3010 7,4 kk
2011
E 2 2 2 6 5,1 kk
H 73 35 13 5 1 127 3,2 kk
R 392 409 389 388 179 6 1763 6,9 kk
S 143 157 169 174 113 7 763 7,6 kk
U 13 11 11 3 4 42 5,6 kk
Yhteensä 623 614 582 572 297 13 2701 6,9 kk
2012
E 1 3 1 5 4,9 kk
H 58 27 8 5 98 3,2 kk
R 508 361 373 238 87 7 1574 5,8 kk
S 126 194 174 150 75 3 722 7,0 kk
U 18 22 11 6 1 58 4,8 kk
Yhteensä 711 607 566 400 163 10 2457 6,0 kk
2013
E 1 1 1,2 kk
H 64 14 4 3 1 86 2,3 kk
R 521 326 289 203 64 10 1413 5,3 kk
S 144 157 159 114 57 5 636 6,7 kk
U 26 20 10 9 1 1 67 5,0 kk
Yhteensä 756 517 462 329 123 16 2203 5,6 kk
2014
E 1 2 1 4 4,4 kk
H 42 14 5 1 62 2,7 kk
R 522 288 305 206 89 8 1418 5,6 kk
S 161 114 141 107 58 7 588 6,6 kk
U 25 17 11 2 4 59 4,4 kk
Yhteensä 751 435 462 316 152 15 2131 5,7 kk
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Käräjäoikeuksista saapuneiden ratkaisujen muuttuminen hovioikeudessa

Oikeusministeriön tilaston mukaan ratkaisua ei kertomusvuonna muutettu 510 asiassa eli 
23,9 prosentissa hovioikeuden antamista ratkaisuista. Alioikeuden ratkaisun lopputulosta 
muutettiin olennaisesti 496 asiassa eli 23,3 prosentissa jutuista. Vain alioikeuden perustelu-
ja muutettiin 327 asiassa eli 15,4 prosentissa ratkaistuista asioista. Ratkaisun perusteluja ja 
lopputulosta muutettiin näytön uudelleen arvioimisen johdosta 216 tapauksessa, perusteluja 
ja lopputulosta muutettiin muun syyn kuin näytön arvioimisen takia 280 jutussa. Ratkaisun 
lopputulosta muutettiin epä olennaiselta osalta 44 asiassa. Valitus jätettiin tutkimatta 30 asi-
assa, palauttamispäätöksiä tehtiin 30 ja lausunnon antaminen raukesi 122 jutussa sekä asia 
jäi sillensä 21 asiassa. Sovintoja vahvistettiin 24 asiassa. Sovitteluasioita ei hovioikeudessa 
kertomusvuonna ollut.

Taulukossa 14 on esitetty korkeimmalle oikeudelle tehdyt valituslupapyynnöt vuosina 2010-
2014.

Taulukko 14
Rikos (R) ja riita (S)

Annettu Valituslupaa
pyydetty

%

2010
R 2 020 249 = 12,3
S 793 212 = 26,7
Muut 197 44 = 22,3
Yhteensä 3 010 505 = 16,8
2011
R 1 763 230 = 13,0
S 763 195 = 25,6
Muut 175 38 = 21,7
Yhteensä 2 701 463 = 17,1
2012
R 1 574 249 = 15,8
S 722 188 = 26,0
Muut 161 55 = 34,2
Yhteensä 2 457 492 = 20,0
2013
R 1 413 215 = 15,2
S 636 193 = 30,3
Muut 154 39 = 25,3
Yhteensä 2 203 447 = 20,3
2014
R 1 418 228 = 16,1
S 588 167 = 28,4
Muut 125 19 = 15,2
Yhteensä 2 131 414 = 19,4
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Myönnetyt valitusluvat ja hovioikeuden ratkaisujen pysyvyys

Korkein oikeus on vuonna 2014 antanut valitusluvan 28 hovioikeuden ratkaisemassa asi-
assa. Valituslupahakemuksia on hylätty 422. Kertomusvuonna korkein oikeus on asioissa, 
joissa valituslupa on myönnetty muuttanut hovioikeuden ratkaisua 10 kertaa. Hovioikeuden 
ratkaisua ei ole muutettu 3 asiassa. 4 asiassa hovioikeuden ratkaisu on kumottu sekä 7 asi-
assa kumottu ja palautettu hovioikeuden tutkittavaksi. 1 asiassa on päätetty pyytää unionin 
tuomioistuimelta ennakkoratkaisua. Lisäksi kertomusvuonna korkein oikeus on antanut 
ratkaisun 2 sellaisessa asiassa, jossa muutoksen hakeminen ei ole edellyttänyt valituslupaa. 
Niistä toisessa hovioikeuden ratkaisua ei ole muutettu ja toisessa hovioikeuden ratkaisu on 
kumottu ja palautettu hovioikeuden tutkittavaksi.

3.2. Toiminnan taloudellisuus

Hovioikeuden toiminnan taloudellisuus vuosina 2010-2014 ilmenee taulukosta 15.

Taulukko 15

2010 2011 2012 2013 2014
Toimintamenomääräraha (€)

myönnetty 9 090 000 9 051 200 9 147 400 9 055 700 8 592 200
siirtyneet ed. vuodelta - 68 535 27 514 72 726 384 215
käytetty 9 021 465 9 092 221 9 102 188 8 744 210 8 535 240

siirtyneet seur. vuodelle 68 535 27 514 72 726 384 216 441 175

Henkilöstömäärä 117 114,3 113,5 111,8 108,5

Saapuneet asiat

arvio 2 700 2 700 2 500 2 200 2 200
toteutunut 2 762 2 456 2 254 2 181 2 361

Annetut asiat

tavoite 2 950 2 650 2 600 2 200 2 200
toteutunut 3 010 2 701 2 457 2 203 2 131

Siirtyneet asiat

arvio 1 512 1 565 1 468 1 023 1 020
toteutunut 1 468 1 223 1 020 996 1 229

Taloudellisuus

tavoite 3 081 3 384 3 444 4 122  *) 1 729
toteutunut 2 997 3 366 3 705 3 969  *) 1 653

 *) Vuoteen 2013 asti taloudellisuus on laskettu ratkaistuista asioista, mutta vuodesta 2014 alkaen painotetusta työmäärästä.
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3.3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Henkilöstö:
Keski-ikä henkilöstöryhmittäin 1.5.2015 virkatilanteen perusteella laskettuna:

Vakinaiset viranhaltijat:
Johtoryhmä (4) 56 vuotta
Laamannit (2) 61 vuotta 6 kuukautta
T14 hovioikeudenneuvos (20) 60 vuotta 8 kuukautta
T12 hovioikeudenneuvos (10) 47 vuotta
Tuomareiden keski-ikä on 56 vuotta 5 kuukautta
Asessorit (1) ja T9 viskaalit (28) 42 vuotta 7 kuukautta
T8 viskaalit (0)
Esittelijöiden keski-ikä on 42 vuotta 7 kuukautta 
Kansliahenkilökunta (33) 51 vuotta 8 kuukautta

Määräaikaiset virkamiehet:
viskaalit (23) 34 vuotta 5 kuukautta
kansliahenkilökunta (2) 27 vuotta 2 kuukautta

Koko henkilöstön keski-ikä on 47 vuotta. Henkilöstön keski-ikä on laskenut 9 kuukaudella 
vuodenvaihteeseen 2013-2014 verrattuna. Henkilöstöryhmistä vakituisten jäsenten keski-
ikä on laskenut yli kahdella vuodella. Esittelijöiden ja kansliahenkilökunnan keski-iät ovat 
hieman laskeneet. Keski-iän lievä lasku oli odotettavissa, sillä 1.1.2014 - 30.4.2015 välisen 
aikana 13 henkilöä on jäänyt eläkkeelle. Keski-ikä tullee eläköitymisten vuoksi edelleen 
laskemaan lähivuosina. 

Poissaolot

päivää kertaa henkilöä
Lainkäyttöhenkilökunta 2013 2014 2013 2014 2013 2014
-palkallinen sairausloma 796 403 108 89 40 23
-alle 3:n päivän sairausloma 50 44 38 31 24 18

Kansliahenkilökunta 2013 2014 2013 2014 2013 2014
-palkallinen sairausloma 522 202 88 38 32 19
-alle 3:n päivän sairausloma 54 56 36 38 20 20

Lainkäyttöhenkilökunnan sairauslomien määrä putosi kertomusvuonna liki puoleen edellis-
vuoden määrästä.  Kansliahenkilökunnan sairauspoissaolot vähenivät vielä merkittävämmin, 
n. 39 prosenttiin edellisvuoden määrästä.  Hovioikeus seuraa poissaoloja yhdessä Terveysta-
lon kanssa neljännesvuosittain otetuilla tilastoilla. Työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja sekä 
kansliapäällikkö pitävät seurantakokouksia neljän kuukauden välein. Seurantakokouksissa 
on tultu siihen tulokseen, että tilanne on työterveyden osalta hyvä.
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Henkilöstön kehittäminen

Työturvallisuuskoulutusta on edelleen järjestetty säännöllisesti ja monipuolisesti. Koulu-
tusyhteistyö Turun yliopiston kanssa on jatkunut koko vuoden. Yhteistyö poliisin ja vanki-
laviranomaisten kanssa on myös ollut säännöllistä ja sujuvaa. Hovioikeuden säännöllisesti 
järjestämä oma koulutus on painottunut työturvallisuuskoulutuksiin ja ruotsin kielen ope-
tukseen. Lainkäyttöhenkilökunta osallistui koulutusyhteistyössä tuotetun koulutuksen lisäksi 
runsaasti Turun yliopiston ja oikeusministeriön järjestämiin täydennyskoulutuksiin.

Muutokset viranhaltijoiden osalta:

Vuonna 2014 eläkkeelle siirtyivät hovioikeudenlaamanni Heikki Särkilä 1.4.2014 lukien, 
hovioikeudenlaamanni Simo Simola 1.7.2014.2014 lukien, hovioikeudenlaamanni Riitta 
Jousi 1.11.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Maile Åkerberg 1.3.2014 lukien, hovioikeuden-
neuvos Raimo Kyllästinen 1.2.2014 lukien, hovioikeudenneuvos Jukka Uusitupa 1.2.2014 
ja hovioikeudenneuvos Matti Jalava 1.2.2014, hallintosihteeri Riitta Pakarinen 1.3.2014 
lukien, talous- ja henkilöstösihteeri Pirkko Leino 1.11.2014 lukien, notaari Leena Lundelin 
1.8.2014 lukien, lainkäyttösihteeri Terttu Jansson 1.8.2014 lukien. IT-suunnittelija Sirpa 
Kahelan virka lakkautettiin ja siirrettiin Valtoriin 1.3.2014 lukien.

Vuonna 2014 hovioikeudenlaamannin T16 virkaan nimitettiin Asko Nurmi, hovioikeuden-
neuvoksen T14 virkaan nimitettiin Kai Kokko, Juha Laaksonen ja  Kari-Matti Kauppila. 
Hovioikeudenneuvoksen T12 virkaan nimitettiin Jussi Isotalo, Kari Lahdenperä, Hannele Sa-
topääja Erkki Reijonen. Asessorin T10 virkaan nimitettiin Kaarina Syysvirta ja Pirjo Tammio. 
Viskaalin T9 virkaan nimitettiin Martta Plathin-Arvidsson. Hallintosihteerin Y14 virkaan 
Merja Nauma-Ilo, talous- ja henkilöstösihteerin Y11 virkaan nimitettiin Tiina Mannila sekä 
lainkäyttösihteerin Y9 virkaan Elina Kauppinen.

3.4 Yhteenvetotaulukko hovioikeuden toiminnan tuloksellisuudesta 
ja vaikuttavuudesta

Hovioikeuden keskeiset tavoitteet ja toteuma vuodelle 2014 olivat:

Tavoite Toteutunut
Ratkaistut asiat 2 200 asiaa 2 131 asiaa
Siirtyneet asiat 1 020 asiaa 1 229 asiaa
Käsittelyaika 5,5 kk 5,7 kk
Taloudellisuus (euroa/asia) 1 729 euroa 1 653 euroa
Tuottavuus (asiaa/htv) 48 asiaa 49 asiaa

Tuottavuus- ja taloudellisuusluvut on aiemmin laskettu asiamäärän perusteella. Vuodesta 
2014 lukien laskennan perusteena on työmäärä, jossa on otettu painokertoimien avulla huo-
mioon asiaryhmien välinen työmääräero.
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4. Sisäisen valvonnan arviointi

Vuoden 2010 alusta oikeusministeriö on uudistanut hallinnonalansa sisäistä tarkastusta. Ai-
kaisemman keskitetyn järjestelyn asemesta virastot vastaavat itse toimintaansa koskevasta 
sisäisestä valvonnasta. 

Hovioikeuden sisäiseen valvontaan osallistuu yleisesti ottaen hovioikeuden koko organisaa-
tio. Valvonnan keinoja ovat muun muassa tarkoituksenmukaisten toimintamenetelmien ja 
asianmukaisen työnjaon omaksuminen, määrärahojen käytön kontrollointi, tulostavoitteen 
toteutumisen, asioiden käsittelyn etenemisen ja käsittelyaikojen seuraaminen sekä koulutus 
ja tiedonkulku. Yksittäiset lainkäyttöratkaisut ovat sidottuja lakiin ja päätökset tehdään voi-
massaolevia säännöksiä noudattaen. Hovioikeuden toiminta, toimintatavat ja hallinnolliset 
menettelyt perustuvat niitä koskeviin säädöksiin, hovioikeuden työjärjestykseen ja sisäisiin 
ohjeisiin. Talouden laillisuuden ja tuloksellisuuden varmistamiseksi hovioikeus noudattaa 
oikeusministeriön taloussääntöä.

Vuonna 2014 oikeusministeriö pyysi perinteiseen tapaan hovioikeutta suorittamaan erityi-
sen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin. Arviointi toteutettiin siten, että koko 
henkilökuntaa pyydettiin ilmoittamaan havaitsemistaan riskeistä. Esitettyjä riskejä ja kehi-
tysehdotuksia käsiteltiin johtoryhmässä ja yhteistyökomiteassa, minkä jälkeen hovioikeuden 
presidentti ja kansliapäällikkö laativat asiaa koskevan lausuman oikeusministeriölle. 

Hovioikeus käy lisäksi vuosittain oikeusministeriön kanssa tulosneuvottelut, joissa sovitaan 
seuraavan vuoden tulostavoitteet. Hovioikeuden tulostavoite jaetaan osastoille ja sen toteu-
tumista seurataan. Tulostavoitteen toteutumista valvoo presidentti ja sitä seurataan johto-
ryhmässä sekä osastojen kokouksissa. Hovioikeus valvoo lisäksi jatkuvasti työtilanteen kehit-
tymistä. Erityistä huomiota on kiinnitetty vanhoihin, yli vuoden vireillä olleisiin, asioihin.

Hovioikeuden presidentti, hovioikeudenlaamannit, kansliapäällikkö ja muut esimiehet seu-
raavat henkilökunnan toimintaa. Kukin työntekijä vastaa toimenkuvansa sekä tulos- ja ke-
hityskeskusteluissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti työnsä tuloksellisuudesta ja laadusta.

Tietoturvallisuusvelvoitteiden toteutumista seuraa tietoturvaryhmä. Hovioikeuden tieto-
turvallisuus on helmikuussa 2013 suoritetun auditoinnin perusteella tietoturva-asetuksen 
mukaisella tietoturvallisuuden perustasolla. 

Hovioikeuden johdon käsityksen mukaan viraston sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskien-
hallinta on järjestetty asianmukaisesti ja riittävästi.
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5. Toimintakertomuksen hyväksyminen

Hyväksyn edellä olevan Turun hovioikeuden toimintakertomuksen vuodelta 2014. 

Turun hovioikeudessa 26.6.2015

    Timo Esko
    hovioikeuden presidentti
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6. Hovioikeuden muu toiminta

Hallinto

Johtoryhmä kokoontui 26 kertaa.

Lausuntovaliokunta

Lausuntovaliokunta antoi 23 lausuntoa hovioikeuspiirin tuomarin virkojen täyttämisestä.

Lausunnot

Hovioikeus antoi kertomusvuonna lausuntoa seuraavista asioista:

• yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain tarkistamisesta (OM 16/41/2012)
• käsittely- ja oikeusastejärjestyksen muuttaminen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovutta-

mista ja kansainvälistä perheoikeutta koskevassa asiassa (OM 5/41/2013)
• Pirkanmaan käräjäoikeuden Ikaalisten istuntopaikan lakkauttamista koskeva esitys (OM 

4/31/2014)
• hovioikeuden jatkokäsittelyluvan laajentamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä 

sekä oikeusministeriön muistiosta tuomioiden suullisten perustelujen käyttöön ottami-
sesta yleisissä tuomioistuimissa (OM 010:00/2013, OM 7/41/2013)

• liiketoimintakiellon tehostamista koskevasta arviomuistiosta (OM 8/41/2014)
• oikeusministeriön mietinnöstä ”uusi tuomioistuinlaki” (OM 13/31/2011)
• tietopyyntö uhka- ja vaaratilanteista tuomioistuimissa
• käräjäoikeuksien ja hovioikeuksien arkistonmuodostussuunnitelmista (OM 4/39/2013)
• Varsinais-Suomen käräjäoikeuden Salon istuntopaikan lakkauttaminen (OM 18/31/2014)
• Hallituksen esityksestä laiksi turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain muutta-

misesta (OM 14/31/2014)

Alioikeuksien tarkastus

Alioikeuksien valvonnasta vastasi pääasiassa hovioikeuden tarkastusviskaali, ma. viskaali Sa-
kari Salminen. 

Tarkastusviskaalin yhteenveto alioikeuksiin vuonna 2014 kohdistuneesta tarkastustoimin-
nasta on tämän toiminnankertomuksen liitteenä.  Tarkastuskäynnit suoritettiin Varsinais-
Suomen käräjäoikeuden Turun kansliassa 14. - 15.10.2014 ja Salon kansliassa 17.10.2014 
sekä Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella 20. - 22.10.2014. Tarkastuksen vuotuisena 
teemana olivat erityisesti Ritun käyttöön liittyvät ongelmakysymykset sekä kirjoitusvirheiden 
korjaaminen ja lasten huoltoriitojen asiantuntija-avusteisen sovittelu eli niin sanottu follo-
sovittelu.

Koulutus

• Prof. Jukka Snellin luento EU-oikeus kansallisissa tuomioistuimissa 7.2.2014
• Prof. Martti Häikiön luento aiheesta ”Oliko P. E. Svinhufvud enemmän tuomari vai 
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poliitikko?” 6.3.2014
• OTT Veikko Vahteran luento vahingonkorvausvelvollisuudesta asunto-osakeyhtiöasi-

oissa 14.3.2014
• Oikeusasiamies Petri Jääskeläisen esitelmä 27.3.2014
• Prof. Tapio Määtän luento ympäristövahingot ja yrityksen ympäristövastuu 26.9.2014
• OTT, KäT Antti Tapanilan luento epäillyn oikeuksista 17.10.2014

Lisäksi lainkäyttöhenkilökunta osallistui Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan 
järjestämiin täydennyskoulutustilaisuuksiin ja ns. kuukauden tapaus -luentoihin. Lisäksi en-
siapukoulutusta järjestettiin koko henkilökunnalle ja voimankäyttöharjoituksia virastomes-
tareille. Sähköisen asiakierron pilotointiin osallistuneille järjestettiin koulutusta sähköisestä 
asianhallinnasta. 

Ruotsin kielen opetusta järjestettiin henkilökunnalle kerran viikossa.

Poissaolot koulutuksen vuoksi (suluissa vuosi 2013):
- Lainkäyttöhenkilökunta 95 (84) päivää
- Kansliahenkilökunta 37 (63) päivää

Muita tapahtumia ja tilaisuuksia

• Kansliapäällikköpäivät Rovaniemellä 14. - 15.1.2014
• Hovioikeuden tuomariyhdistyksen vuosikokous konsistorisalissa 28.2.2014
• Tuomariliiton ja Suomen hovioikeustuomarit ry:n vuosikokous Porvoossa 17.5.2014
• Virastopäällikköpäivät Turussa 4.-5.6.2014
• XIX tuomaripäivä Kuopiossa 10.10.2014
• Korkeimman oikeuden hovioikeuspäivä Helsingissä 31.10.2014
• Yleisten tuomioistuinten sektorineuvottelut Helsingissä 24.11.2013 
• Hovioikeuksien johdon neuvottelupäivä Helsingissä 25.11.2014
• Tulosneuvotteluihin vuodelle 2015 osallistuivat 28.10.2014 hovioikeuden presidentti 

Timo Esko, kansliapäällikkö Jussi Virtanen, hovioikeudenneuvos Marianne Salonen, 
ma. viskaali Juho Vuori, hallintosihteeri Merja Nauma-Ilo, talous- ja henkilöstösihteerit 
Pirkko Leino ja Outi Kukola sekä ma. talous- ja henkilöstösihteeri Tiina Mannila.

Kehityskeskustelut

Laamannit kävivät kehityskeskustelut oman osastonsa lainkäyttöhenkilökunnan kanssa,  
kansliapäällikkö kirjaajan, ylivirastomestarin, hallintokansliassa ja osastokanslioissa työs-
kentelevien kanssa, kirjaaja kirjaamon henkilökunnan kanssa sekä ylivirastomestari muiden 
virastomestarien kanssa.

Toimikunnat

Yhteistyökomitea kokoontui kuusi kertaa sekä yhden kerran yhdessä koulutustoimikunnan 
kanssa. Komitean puheenjohtajana toimi kertomusvuoden aikana hovioikeudenlaamanni 
Simo Simola (Simolan eläköitymisen jälkeen puheenjohtajana toimi hovioikeuden president-
ti Timo Esko) sekä muina jäseninä hovioikeudenneuvos Marianne Salonen, viskaali Jarmo 

16



Hannikainen (sijaisina ovat toimineet viskaalit Juha Suvanto ja Juho Vuori) ja hallintosihteeri 
Merja Nauma-Ilo. Viraston edustajina komiteassa olivat hovioikeuden presidentti Timo Esko 
ja kansliapäällikkö Jussi Virtanen (sijaisena 1.11.-31.12.2014 määräaikainen kansliapäällikkö 
Susanna Leppänen). 

Koulutustoimikunta kokoontui kolme kertaa. Toimikuntaan kuuluivat puheenjohtajana ho-
vioikeudenlaamanni Simo Simola sekä jäseninä hovioikeudenneuvokset Sirpa Saarnilehto 
ja Juha Karvinen, viskaalit Jenny Wacklin, Sakari Salminen ja Rickard Grönqvist, hallinto-
sihteeri Merja Nauma-Ilo, IT-tukihenkilö Sirpa Kahela ja kansliapäällikkö Jussi Virtanen.

Lainkäyttötoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Siihen kuuluivat puheenjohta-
jana hovioikeuden presidentti Timo Esko sekä muina jäseninä hovioikeudenneuvokset Eeva 
Perho, Elina Paasivirta ja Jussi Isotalo, määräaikaiset hovioikeudenneuvokset Anne Laine ja 
Mika Koivunen, määräaikainen asessori Pekka Varjus, viskaali Martta Plathin sekä määräai-
kaiset viskaalit Camilla Nissi ja Terhi Salo. 

Työsuojelutoimikunta kokoontui kolme kertaa. Sen puheenjohtajana toimi työsuojelupääl-
likkö, hovioikeudenneuvos Eeva Perho sekä muina jäseninä työsuojeluvaltuutettu, viskaali 
Virpi Vuorinen, kansliapäällikkö Jussi Virtanen sekä hänen sijaisinaan määräaikaiset kans-
liapäälliköt Susanna Leppänen ja Juho Vuori, hovioikeudenneuvokset Arto Suomi ja Elise 
Mäki, määräaikainen viskaali Katja Frondelius-Mäkinen, työterveyshuollon yhteyshenkilö, 
hallintosihteeri Merja Nauma-Ilo sekä virastomestari Seppo Tuominen.

Työsuojeluvaltuutettuna toimikautena 2013-2014 toimii viskaali Virpi Vuorinen sekä vara-
valtuutettuina notaari Anne Hiltunen ja virastomestari Harri Grönvall.

Tietoturvaryhmä kokoontui kertomusvuoden aikana kerran. Tietoturvaryhmään kuuluivat 
kansliapäällikkö Jussi Virtanen, IT-suunnittelija Sirpa Kahela, kirjaaja Nina Ovaska sekä 
viskaalit Juha Suvanto ja Peter Arvidsson. 

Hovioikeuden käsikirjan laatimista varten perustetun työryhmän puheenjohtajana toimi 
hovioikeudenlaamanni Allan Ahnger ja muina jäseninä määräaikainen hovioikeudenneuvos 
Juha Laaksonen sekä viskaalit Juha Karvinen, Hanna Finne ja Susanna Leppänen. Työryhmä 
sai työnsä päätökseen elokuussa 2014, jolloin esittelijän oppaan korvannut käsikirja otettiin 
käyttöön. 

Hovioikeudenneuvos Rita Melartin toimi jäsenenä tuomioistuinmaksuja koskevan sääntelyn 
uudistamista valmistelleessa työryhmässä. 

Kansliapäällikkö Jussi Virtanen toimi jäsenenä asian- ja dokumentinhallinnan kehittämis-
hankkeen (AIPA) henkilöstörakennetyöryhmässä. 

Kirjaaja Nina Ovaska toimi jäsenenä oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan arviointi- ja ke-
hittämisryhmässä ja oikeusministeriön asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishankkeen 
(AIPA) ohjausryhmässä. 

Informaatikko Pauliina Ruusu oli hovioikeuden edustajana oikeushallinnon kirjastojärjes-
telmäryhmässä, oikeushallinnon AIPA-asiasanastohankkeessa sekä yleisten tuomioistuinten 
sektori-intran toimituskunnassa.
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Kirjasto

Hovioikeuden kirjasto sijaitsi kertomusvuoden alussa Akatemiatalon 2. kerroksessa. Valtio-
päiväasiakirjat sekä vanhempaa kirjallisuutta oli sijoitettu 3. kerrokseen. Antiikkikirjoja ja 
vanhempaa kirjallisuutta löytyi myös istuntosaleista. Hovioikeuden tiloissa Kiinteistö Oy 
Gripenissä sijaitsi pieni sivukirjasto, jonka kokoelmissa oli n. 600 nidettä. Kaiken kaikkiaan 
kokoelmien suuruus oli noin 21000 nidettä ja hyllymetrejä oli noin 510.

Hovioikeuden väistötilaan siirtymisen yhteydessä kirjaston kokoelmista karsittiin aineistoa n. 
100 hyllymetriä (n. 3500 nidettä). Valtiopäiväkirjaston aineistoa sekä vanhempaa kirjallisuut-
ta pakattiin ja siirrettiin varastoon 366 pahvilaatikollisen verran. Kirjasto aloitti toimintansa 
väistötiloissa Nunnankadulla kesäkuun alussa. Gripenin sivukirjasto säilyi lähes entisellään. 

Vuonna 2014 kirjastoon hankittiin 431 uutta kirjaa tai kausijulkaisua.

Oikeushallinnon kirjastojärjestelmä vaihtui vanhasta Lotus Notes -pohjaisesta Justiinasta 
PrettyBit Oy:n PrettyLib-järjestelmään. Uusi järjestelmä sai nimen Justus ja otettiin hovioi-
keudessa käyttöön elokuussa.

Hovioikeuksien oikeustapausrekisterissä (FHOT) julkaistiin kertomusvuodelta 3 oikeusta-
pausta.

Tuomioistuinharjoittelu

Tuomarinvalan vannoi tai tuomarinvakuutuksen antoi 9 oikeustieteen maisteria tai kandi-
daattia. Varatuomarin arvon sai kaikkiaan 32 henkilöä. 

Pinja Vallivaara suoritti 1.9.2015 ensimmäisenä Turun hovioikeuspiirin käräjänotaarina osan 
tuomioistuinharjoittelustaan hovioikeudessa.

Työterveyshuolto

Terveystalon terveydenhoitajalla oli yhdeksän kertaa vastaanotto hovioikeudessa. Ikäryh-
mätarkastus suoritettiin 35, 40, 45, 50 ja 50-ikävuoden jälkeen kolmen vuoden välein.
Infl uenssarokotus järjestettiin syksyllä halukkaille.

Liikunta- ja virkistystoiminta

Istuntokauden avajaishartaus pidettiin 7.1.2014 tuomiokirkossa. 

Koko henkilökunnan virkistyspäivää vietettiin Ruissalossa Villa Marjaniemessä 15.8.2014.

Hovioikeus osallistui järjestyksessä viidenteen jalkapallon tuomioistuincupiin 22.8.2014 Ro-
vaniemellä. Turun hovioikeuden joukkue saavutti neljännen sijan. Turnauksen voitti Helsin-
gin hovioikeuden joukkue.

Pesäpalloa pelattiin Helsingin hovioikeutta vastaan 19.9.2015 Helsingissä. Turku voitti juok-
suin 20 - 11. 
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Kansliahenkilöstön kehittämispäivä pidettiin Sokos Hotel Caribiassa 31.10.2014.

Hovioikeuden ja tuomiokapitulin yhteinen jouluhartaus pidettiin 19.12.2014 tuomiokir-
kossa. Hartauden jälkeen nautittiin kirkkokahvit ravintola Hus Lindmanissa.

Hovioikeus osallistui taloudellisesti kulttuuri- ja liikuntasetelien, uimahalli- ja kuntosalilip-
pujen hankintaan henkilökunnalle.

Lentopalloa ja jalkapalloa pelattiin kerran viikossa.

Turun hovioikeuden oma tanssikerho Justitia Saltat järjesti tanssikursseja ja tanssin harjoi-
tustilaisuuksia. Kerhon kanssa käytiin myös yleisillä tanssipaikoilla. 

Tiedotus

Hovioikeuden sisäinen tiedotuslehti Scriptura ilmestyi 3 kertaa.

Tiedonkulkua ja erityisesti sähköisen tiedottamisen kehittämistä varten perustettu toimi-
kunta kokoontui vuoden aikana kerran. Toimikunnan puheenjohtajana toimi hovioikeuden-
neuvos Kai Kokko ja siihen kuuluivat muina jäseninä hovioikeudenneuvos Juha Karvinen, 
kansliapäällikkö Jussi Virtanen, ma hovioikeudenneuvos Virpi Vuorinen, viskaali Merja Mau-
nuksela, informaatikko Pauliina Ruusu, johdon sihteeri Virpi Viitanen sekä IT-suunnittelija 
Sirpa Kahela. 

Hovioikeuden www-sivut uusittiin ja siirrettiin oikeushallinnon uuteen Stato-järjestelmään 
maaliskuussa.

Hovioikeuden presidentti ja kansliapäällikkö pitivät viisi tiedotustilaisuutta koko henkilö-
kunnalle.

Yhteistyö

Lakimiesharjoittelua jatkettiin yhteistyössä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan 
kanssa. Tiedekunnan opiskelijat voivat suorittaa hovioikeudessa kuukauden pituisen har-
joittelujakson, jolloin heitä perehdytetään käytännön lakimiestehtäviin. Opiskelijat voivat 
sisällyttää harjoittelunsa tiedekunnan opintojaksoihin ja osaksi korkeakoulututkintoaan.

Vierailut

Kertomusvuonna hovioikeudessa vierailivat muiden muassa professori Matti Häikiö 
6.3.2014, eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen lähimpine alaisineen 27.3.2014, 
KKO:n henkilökuntayhdistys 9.5.2014 sekä Kanta-Hämeen käräjäoikeuden laamanni Tuula 
Lehto 9.9.2014. 

Lisäksi hovioikeuteen kävi tutustumassa opiskelija- tms. vierailuryhmiä.
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Turun hovioikeuden organisaatio 1.1.2015

MA. KANSLIAPÄÄLLIKKÖ
Teija Vainiopää

HOVIOIKEUDEN PRESIDENTTI
Timo Esko

HALLINTOKANSLIA KIRJAAMO/ARKISTO KIRJASTO

Hallintosihteeri
Merja Nauma-Ilo
Johdon sihteeri
Virpi Viitanen
2 talous- ja henkilöstösihteeriä
Taloussihteeri
Ylivirastomestari
Pertti Pasala
6 virastomestaria

Kirjaaja
Nina Ovaska
Apulaiskirjaaja
Tarja Yli-Huikko
3 kirjaamosihteeriä

Informaatikko
Pauliina Ruusu

JOHTORYHMÄ
Presidentti
3 hovioikeudenlaamannia
Kansliapäällikkö

HOVIOIKEUDEN PRESIDENTTI
Timo Esko

LAUSUNTOVALIOKUNTA
Presidentti
3 hovioikeudenlaamannia
Kansliapäällikkö esittelijänä

OSASTOT

I OSASTO

Hovioikeudenlaamanni
Allan Ahnger
12 hovioikeudenneuvosta

Asessori
10 viskaalia

Notaari
Anne Hiltunen

4 lainkäyttösihteeriä

II OSASTO

Hovioikeudenlaamanni
Asko Nurmi
10 hovioikeudenneuvosta

Asessori
10 viskaalia
käräjänotaari

Notaari
Tuula Hellman

4 lainkäyttösihteeriä

III OSASTO

Ma. hovioikeudenlaamanni
Kirsi Kanerva
11 hovioikeudenneuvosta

Asessori
8 viskaalia

Notaari
Anja Savolainen

4 lainkäyttösihteeriä

HALLINTO

Hovioikeudenlaamannin virkoja on 4, joista yksi avoinna oleva virka muutetaan 1.3.2015 alkaen 
hovioikeudenneuvoksen T14 viraksi. Hovioikeudenneuvoksen virkoja on yhteensä 33, joista T14 virkoja 
on 21 (n. 64 % neuvoksen viroista) ja T12 virkoja 12 (n. 36 % neuvoksen viroista). Viskaalin T9 virkoja 
on puolestaan 31. Notaarin Y12 virkoja on 4 (joista yksi on täyttökiellossa) ja lainkäyttösihteerin Y9 
virkoja on yhteensä 12.
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Hovioikeuden henkilökunta 31.12.2014

Timo Esko   hovioikeuden presidentti

Allan Ahnger   hovioikeudenlaamanni
Asko Nurmi   hovioikeudenlaamanni
avoin    hovioikeudenlaamanni

Mariitta Lehmus  hovioikeudenneuvos 
Saara Laapas   hovioikeudenneuvos
Markku Nieminen  hovioikeudenneuvos
Sirpa Saarnilehto  hovioikeudenneuvos
Pentti Mäkinen  hovioikeudenneuvos
Eeva Perho   hovioikeudenneuvos
Salla-Maaret Keränen  hovioikeudenneuvos
Leena Virtanen-Salonen hovioikeudenneuvos
Arto Suomi   hovioikeudenneuvos
Marianne Salonen  hovioikeudenneuvos
Kirsi Kanerva   hovioikeudenneuvos
Jouko Valtonen  hovioikeudenneuvos 
Riitta Santo   hovioikeudenneuvos 
Arja Maunula   hovioikeudenneuvos
Nina Porkka   hovioikeudenneuvos
Elise Mäki   hovioikeudenneuvos
Tarja Huossa   hovioikeudenneuvos
Kaarlo Mikkola  hovioikeudenneuvos
Kai Kokko   hovioikeudenneuvos
Kari-Matti Kauppila  hovioikeudenneuvos
Juha Laaksonen  hovioikeudenneuvos
Elina Paasivirta  hovioikeudenneuvos
Lea Rosa Pohjola  hovioikeudenneuvos
Juha Karvinen  hovioikeudenneuvos
Leena Mikkonen  hovioikeudenneuvos
Rita Melartin   hovioikeudenneuvos
Jussi Isotalo   hovioikeudenneuvos
Kari Lahdenperä  hovioikeudenneuvos
Erkki Reijonen  hovioikeudenneuvos
Hannele Satopää  hovioikeudenneuvos

Kaarina Syysvirta  määräaikainen hovioikeudenneuvos
Pirjo Tammio   määräaikainen hovioikeudenneuvos
Virpi Vuorinen  määräaikainen hovioikeudenneuvos
Anne Laine   määräaikainen hovioikeudenneuvos
Mika Koivunen  määräaikainen hovioikeudenneuvos
Taina Martti   määräaikainen hovioikeudenneuvos

Jussi Virtanen  kansliapäällikkö
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Susanna Leppänen  määräaikainen kansliapäällikkö
 
Pekka Varjus   asessori (ma.)
Merja Maunuksela  asessori (ma.)
Esko Junnila   asessori (ma.)

Anna-Liisa Autio  viskaali 
Teija Vainiopää  viskaali
Katja Mäki   viskaali 
Hanna Väliaho  viskaali 
Nora Viikari   viskaali 
Juha Suvanto   viskaali
Camilla Mäkinen  viskaali 
Valtteri Kartio  viskaali
Tiina Hirvonen  viskaali 
Hanna Finne   viskaali
Hanna Liippo   viskaali 
Jarmo Hannikainen  viskaali 
Minnimari Saari  viskaali 
Juuso Lehtinen  viskaali 
Peter Arvidsson  viskaali
Juho Angervo   viskaali
Kalle Kalliokoski  viskaali
Martta Plathin-Arvidsson viskaali 

Pia Haga   viskaali (ma.)
Camilla Nissi   viskaali (ma.)
Jenny Wacklin  viskaali (ma.)
Terhi Salo   viskaali (ma.)
Sakari Salminen  viskaali (ma.)
Mervi Kutvonen  viskaali (ma.)
Kirsi Toivoniemi  viskaali (ma.)
Stina Selander  viskaali (ma.)
Nina Lahtinen  viskaali (ma.)
Hanne-Maria Kari  viskaali (ma.)
Hanna-Kaisa Heinonen viskaali (ma.)
Jenni Sihvonen  viskaali (ma.)
Jenna Mansikkamäki  viskaali (ma.)
Anniina Anthoni   viskaali (ma.)
Katja Frondelius-Mäkinen viskaali (ma.)
Rickard Grönqvist  viskaali (ma.)
Juho Vuori   viskaali (ma.) 
Teija Siika-aho  viskaali (ma.) 
Essi Kinnunen  viskaali (ma.) 
Laura Heikkilä  viskaali (ma.) 
Helena Virtanen  viskaali (ma.) 
Hanna Leivo   viskaali (ma.) 
Linda Lübchow  viskaali (ma.) 
Elina Arnamo  viskaali (ma.) 
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Annukka Muukkonen avustava lakimies

Pinja Vallivaara  käräjänotaari
 

Merja Nauma-Ilo  hallintosihteeri
Virpi Viitanen  johdon sihteeri
Tiina Mannila  talous- ja henkilöstösihteeri
Outi Kukola   talous- ja henkilöstösihteeri
Maarit Voutilainen  taloussihteeri

Pauliina Ruusu  informaatikko 

Nina Ovaska   kirjaaja
Tarja Yli-Huikko  apulaiskirjaaja
Sari Silén   kirjaamosihteeri 
Ulla Vieru   kirjaamosihteeri
Heidi Tikkanen  kirjaamosihteeri
Tanja Heinonen  kirjaamosihteeri (ma.)

Anja Savolainen  notaari
Tuula Hellman  notaari
Anne Hiltunen  notaari
Merja Harju   lainkäyttösihteeri
Kaija Mäntymäki  lainkäyttösihteeri
Aila Kotoneva  lainkäyttösihteeri
Tiina Rinne   lainkäyttösihteeri 
Minna Lahtinen  lainkäyttösihteeri
Mervi Törö   lainkäyttösihteeri
Annina Heikkinen  lainkäyttösihteeri
Anne Mattila   lainkäyttösihteeri 
Brita Ilvonen   lainkäyttösihteeri 
Noora Malmberg  lainkäyttösihteeri (ma.)
Tanja Kavander  lainkäyttösihteeri (ma.)
Johanna Kaivonen  lainkäyttösihteeri (ma.)

Pertti Pasala   ylivirastomestari
Marja-Leena Haavisto virastomestari
Seppo Tuominen  virastomestari
Jouko Laine   virastomestari
Harri Grönvall  virastomestari 
Risto Nila   virastomestari 
Ismo Montonen  virastomestari
Petteri Pasala   virastomestari (ma.)

ma. = määräaikainen

Henkilökuntaluettelossa on mainittu myös virkavapaalla olevat työntekijät.
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Hovioikeuden muutto väistötiloihin

Presidentti määräsi 24.1.2014 hovioikeudenneuvos Kai Kokon muuttopäälliköksi varmis-
tamaan käytännön muuton toteutus. Muuttoyhdyshenkilöksi presidentti nimesi 26.2.2014 
viskaali Taina Martin. Hänen tehtävänään oli erityisesti toimia linkkinä työntekijöiden ja 
ulkopuolisten asianosaisten välillä. Senaatti-kiinteistöjen puolesta muutosta vastasi Pekka 
Virtanen A-insinöörien nimeämänä edustajana ja Stiftelsen för Åbo Akademin omistaman 
Novian väistötilojen osalta säätiön rakennuttajapäällikkö Mika Soinio. Muuton toteutta-
jaksi valittiin myöhemmin Martela OyJ:n tytärfi rma. Muuton piti olla valmis maanantaina 
2.6.2014.

Muuttopäällikkö sai arvokasta tietoa Turun hallinto-oikeuden vähän aikaisemmasta muu-
tosta hallinto-oikeuden muuttoa valvoneelta muuttopäälliköltä Seija Kaijaselta. Tiedossa oli 
kuitenkin heti alusta alkaen, että hovioikeuden muutto oli suuruusluokaltaan paljon laajempi 
kuin hallinto-oikeuden muutto. Museoviraston ylijohtaja Juhani Kostetin avustuksella otet-
tiin yhteys Turun museokeskuksen pääkonservaattoriin Mats Sjöströmiin, minkä johdosta 
valtaosa Turun hovioikeuden omista tauluista saatiin siirrettyä asiantuntevasti hyväksyttyihin 
ja tarkastettuihin olosuhteisiin säilytykseen.

Turun hovioikeudella oli Akatemiatalossa poikkeuksellisen suuret määrät arkistoa (noin 645 
hyllymetriä), omien taulujen ja muiden arvoesineiden (kristallikruunut, kaappikellot ym.) li-
säksi sijoitettuja taideteoksia sekä poikkeuksellisen laaja kokoelma antiikkihuonekaluja, jotka 
muodostavat harvinaisen kokonaisuuden. Erikoisuutena on mainittava, että hovioikeudessa 
on myös arvokas tekstiilikokoelma. Lisäksi hovioikeuden kirjasto on poikkeuksellisen suuri 
(lähes 500 hyllymetriä), minkä vuoksi kirjaston muuttoon kului viisi päivää. Tietotekniik-
kalaitteita oli noin 150 kappaletta, minkä lisäksi suuria monitoimilaitteita oli 14.

Muutto päätettiin toteuttaa siten, että kirjaaja valvoi kirjaamon ja arkiston muuton, infor-
maatikko kirjaston muuton, Valtori tietotekniikan muuton kuitenkin siten, että Martela siirsi 
monitoimikoneet, kansliapäällikkö osastokanslioiden muuton ja hallintokanslia taideteosten 
ja muiden arvoesineiden muuton. Muuttotehtäviin osallistui myös informaatikon virasta 
eläkkeelle jäänyt Hilkka Karpela-Uusitalo, joka pakkasi ja luetteloi pienet antiikkiesineet. 
Hallintokanslia hoiti itse oman muuttonsa asiakirjojen ja arkiston osalta. Muuttoyhdys-
henkilö huolehti erityisesti tiedotuksesta sekä jätteiden keräyksen ja siivouksen kaltaisten 
toimintojen organisoinnista

Arkiston muutto luolaan tapahtui viikolla 20 (12.-14.5.2014). Luolaan asiakirjoja siirrettiin 
arviolta n. 625 hyllymetriä. Arkistoa piti siirtää virastotalolle torstaina 15.5.2014, mutta 
muuttomiehet joutuivatkin tuolloin huonekaluja kantamaan, jolloin arkisto muutettiin tältä 
osin 20.5.2014. Virastotalolle siirrettiin asiakirjoja n. 245 hyllymetriä. Kirjaamo muutti Kiin-
teistöosakeyhtiö Gripeniin perjantaina 16.5.2014,. Samalla Gripeniin siirrettiin lähiarkistoon 
kuuluvia asiakirjoja n. 142 hyllymetriä. Muuttomiehet saivat muutettua Nunnankadulle 
siirrettävän arkiston vasta kesäkuun alkupuolella, jolloin uuteen kirjastoon oli rakennettu 
hyllyt. Nunnankadun arkistotiloihin siirrettiin yhteensä n. 70 hyllymetriä asiakirjoja. 

Varsinaisiksi muuttopäiviksi vahvistui perjantai 30.5.2014 sekä sitä seuraavat lauantai ja 
sunnuntai. Ennen muuttopäiviä tehtiin seuraavat toimenpiteet: 
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Ensin omistajat hakivat sijoitetut taideteokset pois. 
Turun museokeskus siirsi pääosan hovioikeuden omista taideteoksista säilytystiloihin. Mu-
seokeskus oli myös tarkastanut tilat säilytykseen sopiviksi. 
Hovioikeuden oma arkisto 2000-2009 , yhteensä noin 452 hyllymetriä, siirrettiin Senaatti-
kiinteistöltä vuokrattuihin säilytystiloihin.
Kirjastosta karsittiin viidesosa koko kirjaston kirjamäärästä. Oma henkilökunta pakkasi 
muita, varastoon meneviä julkaisuja 366 laatikkoa. Arvokkaimmat antiikkikirjat, noin 20 
laatikkoa, informaatikko ja virastomestarit siirsivät itse Novian tiloihin. Varsinaisen kirjaston 
kirjojen pakkauksen teki muuttoyhtiö informaatikon valvonnassa.

Toukokuussa tilanne oli se, että hovioikeudella oli käytössään ns. Makasiini,  Gripenin tilat 
ja 1.6 lukien Novian uudet väistötilat. Jokainen työntekijä – yhtä lukuun ottamatta - joutui 
muuttamaan uuteen työpisteeseen. Gripenin toinen pääty piti muuttaa kirjaamotiloiksi ja 
kahvilan tilalle tehtiin istuntosali. Muutostöiden vuoksi Gripenissä siirrettiin kolme työ-
pistettä jo huhtikuussa muualle, jolloin Gripenin tämän osan muuttaminen kirjaamoksi ja 
istuntosaliksi alkoi. 

Hovioikeus järjesti 12.5.2014 henkilökunnalle tiedotustilaisuuden muutosta. Tilaisuuteen 
osallistui valtaosa henkilökunnasta, yli 100 henkilöä. Yksittäisen virkamiehen velvollisuudek-
si jäi oman huoneensa irtaimiston pakkaaminen muuttolaatikoihin ja oman tuolinsa mer-
kitseminen. Muuton tuli tapahtua valmiiksi kalustettuihin huoneisiin. Jokainen virkamies 
huolehti myös kannettavan tietokoneensa ottamisesta haltuun keskiviikkona 26.5.2014. He-
latorstai oli viime vuonna 27.5.2014. Muuton laajuutta kuvastaa se, että muuttolaatikoihin 
liimattavia tarroja jaettiin ensin 300, mutta ne loppuivat melkein heti ja muuttopäällikön 
haettua Martelasta näiden jäljellä olevat 500 tarraa, nämäkin loppuivat välittömästi.

Kirjaamo muutti suunnitellun mukaisesti ennen muuttopäivää eli  19.5.2014. Tällöin hovioi-
keuden osoitteeksi vaihtui Hämeenkatu 13. Gripeniin siirtyi kirjaamon käsiarkistoa noin 140 
hyllymetriä. Novian tiloihin siirrettiin arkistoa ja salaisia asiakirjoja noin 110 hyllymetriä.

Kirjaamon ja kirjaston muuton vaatimat pakkaus- ym. toimet olivat laajat. Valtori lähetti 
muuttoa varten neljä henkilöä tekemään tietojärjestelmien vaatimat toimenpiteet.

Muuttopäivänä Martela aloitti muuton kolmella autolla ja noin 30 miehellä. Virastomestarit 
huolehtivat Akatemiatalon ja vastaanottavien Gripenin ja Novian turvallisuudesta. Hallinto 
järjesti loputtomalta tuntuvan pienen esineistön pakkaamista vielä perjantaina ja viikon-
loppuna. Muuttopäällikkö kiersi jokaisena muuttopäivänä kaikkien kolmen kohteen välillä 
ratkaisemassa epäselvät asiat. Muuttopäälliköltä meni oman työnsä ohella muuttoa valmis-
televiin tehtäviin 35 tuntia ja itse muuttopäivinä muuton valvontaan 28 tuntia. Martela ko-
kosi huonekalut uusiin huoneisiin kalustesuunnittelijan tekemän suunnitelman mukaisesti. 
Muutto oli pääosin valmis maanantaina 2.6.2014. Muuton vuoksi kansliahenkilökuntaan 
kuuluvat tekivät yhteensä n. 450 ylityötuntia. 

Kesäkuussa 2014 muuttoyhdyshenkilö Taina Martti keräsi henkilökunnalta muuttoa koske-
van palautteen, jonka sai antaa anonyyminä. Martti laati palautteesta yhteenvedon, jonka hän 
toimitti hallinnolle. Palautetta hyödynnetään hovioikeuden valmistautuessa vuoden 2017 
lopussa tapahtuvaan paluumuuttoon Akatemiataloon.
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