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1. Presidentin katsaus 

Turun hovioikeus täytti 395 vuotta 31.10.2018. Se on kunnioitettava ikä ja toimii osoituksena 

oikeusolojen vakaudesta Suomessa. Vuotta aiemmin Akatemiatalo, jossa hovioikeus on toiminut yli 180 

vuotta, täytti 200 vuotta. Kunnioitettava ikä sekin, vaikka Akatemiatalo on toiminut hovioikeuden kotina 

vain alle puolet hovioikeuden toiminta-ajasta. Hovioikeuden juhlapäivää vietettiin tällä kertaa vain työn 

merkeissä. Valmistelut hovioikeuden 400 vuotisjuhlia varten ovat kuitenkin jo alkaneet.  

Turun hovioikeuden toiminta lukuina kuvataan tarkemmin edempänä tässä kertomuksessa. Yleisellä 

tasolla voidaan kuitenkin todeta, että saapuvien asioiden määrä laski vuoteen 2017 verrattuna runsaat 7 

prosenttia. Tähän ei ole löydettävissä selvää syytä. Kun asiamäärien kehitys verrataan maan toiseen 

suureen hovioikeuteen, Helsingin hovioikeuteen, havaitaan että kehityssuunta siellä oli päinvastainen. 

Saapuvien asioiden väheneminen johti siihen, että hovioikeus ei ratkaistujen asioiden osalta voinut 

päästä tulostavoitteeseensa. 

Vaikka saapuvien asioiden määrä laski, niin Turun hovioikeuteen saapui edelleen eniten uusia asioita 

laskettuna per jäsen. Turun hovioikeudessa annettiin myös eniten ratkaisuja laskettuna per jäsen. Yhtä 

hyvään tulokseen ja samalle kymmenluvulle ylsi annettujen ratkaisujen osalta muista hovioikeuksista 

vain Rovaniemen hovioikeus. Turun hovioikeus on siten hyvin tehokas tuomioistuin. 

Vuonna 2018 Turun hovioikeudessa ratkaistiin ja hovioikeudesta annettiin jälleen kerran enemmän 

asioita, kuin mitä hovioikeuteen saapui. Tästä huolimatta Turun hovioikeudessa on muihin 

hovioikeuksiin verrattuna edelleen eniten ratkaisematta olevia asioita laskettuna per jäsen. Vaikka Turun 

hovioikeus on hyvin tehokas, hovioikeuden tuomariresurssi ei ole samalla tasolla muiden 

hovioikeuksien kanssa. Vireillä olevien asioiden lukumäärä on sen vuoksi pysynyt korkeana.  

Matkakäräjillä pääosin Maarianhaminassa ja Tampereella ratkaistujen asioiden osuus pääkäsittelyssä 

ratkaistuista asioista nousi vuonna 2018 edellisen vuoden noin 10 prosentista yli 17 prosenttiin. Maan 

hovioikeuksissa ruotsin kielellä käsiteltävistä ja ratkaistavista muutoksenhakuasioista valtaosa 

käsiteltiin Turun hovioikeudessa. 

Yleinen havainto hovioikeuteen saapuvien asioiden osalta on, että ne ovat yhä laajempia. Asian 

käsitteleminen useamman päivän kestävässä pääkäsittelyssä ei ole mitenkään poikkeuksellista. Ns. 

Nokian renkaat -asia, jonka pääkäsittely alkoi syyskuussa 2018 ja päättyi juuri ennen joulua, on 

ääriesimerkki vuonna 2018 pääkäsittelyssä käsitellystä asiasta. Tuomio tässä asiassa pyritään antamaan 

ennen juhannusta 2019.  

Pitkät pääkäsittelyt sitovat saman kokoonpanon pitkäksikin aikaa yhden asian pariin. Jotta hovioikeus 

voisi turvata myös muiden asioiden läpivirtauksen kohtuullisessa käsittelyajassa, ryhdyttiin lokakuussa 

2018 valmistelemaan hovioikeuteen organisaatiomuutosta. Suunnitelmien mukaan hovioikeus tulee 

1.5.2019 lukien toimimaan kolmen osaston sijasta kahteen osastoon jakautuneena. Haluankin jo tässä 

vaiheessa kiittää kaikkia suunnittelutyössä mukana olleita ja suunnitelmia eri vaiheissa kommentoineita 

heidän panoksestaan valmisteluun. 

Vuonna 2018 rekrytoitiin jälleen monta uutta hovioikeuden esittelijää. Rekrytointitarve johtuu pääosin 

siitä, että käräjäoikeuksissa avautui jälleen kerran uusia määräaikaisia ja vakinaisia käräjätuomarin 

tehtäviä. Esittelijöiden ja myös tuomareiden rekrytointipohja Turussa on kuitenkin erittäin hyvä, ja 

hovioikeus onnistui myös vuonna 2018 rekrytoimaan tuomarinuralle osaavia lakimiehiä.  

Vaikka hovioikeus ei edellä mainituista syistä päässyt tulostavoitteeseensa on tulos, joka osoittaa Turun 

hovioikeuden olevan maan tehokkain hovioikeus, hyvä. Tällaisen tuloksen saavuttaminen edellyttää ns. 
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työn imua ja koko henkilökunnan ponnisteluja yhteiseksi hyväksi. Haluan esittää koko hovioikeuden 

henkilökunnalle parhaimmat kiitokset vuonna 2018 tehdystä työstä. Samalla esitän hovioikeuden 

puolesta kiitokset hyvästä yhteistyöstä hovioikeuspiirin käräjäoikeuksille ja muille sidosryhmille.     

 

Kenneth Nygård 

presidentti 

 

 

Presidentens översikt 

Åbo hovrätt fyllde 395 år 31.10.2018. Det är en aktningsvärd ålder och är en indikation på hur stabila 

rättsförhållandena varit i Finland. Ett år tidigare fyllde Akademihuset, där hovrätten verkat i över 180 

år, 200 år. Det är också en aktningsvärd ålder fastän Akademihuset bara under mindre än hälften av 

hovrättens verksamhet tjänat som hovrättens hem. Hovrättens högtidsdag firades denna gång endast i 

arbetets tecken. Förberedelserna för hovrättens 400 års jubileum har däremot redan inletts.  

Åbo hovrätts verksamhet presenteras närmare i siffror senare i denna berättelse. På ett allmänt plan kan 

man dock konstatera att antalet inkomna ärenden sjönk med drygt 7 procent jämfört med år 2017. Det 

finns inte någon entydig förklaring till detta. Då man jämför utvecklingen av antalet inkomna ärenden 

med utvecklingen i den andra stora hovrätten, Helsingfors hovrätt, kan man se att utvecklingstrenden 

där var den motsatta. Det vikande antalet inkomna ärenden ledde till att hovrätten inte kunde uppnå de 

uppställda målen beträffande antalet avgjorda ärenden.  

Fastän antalet inkomna ärende sjönk, så inkom till Åbo hovrätt fortfarande flest nya ärenden räknat per 

ledamot. Åbo hovrätt gav också flest avgöranden räknat per ledamot. Ett lika gott resultat beträffande 

givna avgöranden uppnådde och på samma tiotal givna avgöranden förekom av de övriga hovrätterna 

endast Rovaniemi hovrätt. Åbo hovrätt är således en mycket effektiv domstol. 

Vid Åbo hovrätt avgjordes och gavs år 2018 igen fler ärenden än det inkom till hovrätten. Trots detta 

har Åbo hovrätt jämfört med de övriga hovrätterna fortfarande flest oavgjorda ärenden räknat per 

ledamot. Fastän Åbo hovrätt är mycket effektiv är hovrättens domarresurs inte på samma nivå som vid 

de andra hovrätterna. Antalet anhängiga ärenden har därför förblivit högt.  

Antalet ärenden som handlades i huvudförhandling på så kallade reseting, huvudsakligen i Mariehamn 

och Tammerfors, steg från ca 10 procent år 2017 till över 17 procent.  Majoriteten av de besvärsärenden 

som i hovrätterna handlades och avgjordes på svenska fanns i Åbo hovrätt.  

En allmän iakttagelse bland de till hovrätten inkomna ärendena är att de till omfånget är allt större. En 

huvudförhandling som pågår i flera dagar är inte på något sätt ovanlig. Det så kallade Nokia renkaat -

ärendet, där huvudförhandlingen inleddes i september 2018 och pågick till strax före jul, är ett extremt 

exempel på ett år 2018 i huvudförhandling handlagt ärende. Man strävar efter att ge domen i ärendet 

före midsommar 2019. 

De långa huvudförhandlingarna binder domstolens sammansättning till ett enda ärende under en lång 

tid. För att hovrätten skulle kunna trygga genomströmningen av också andra ärenden inom en skälig tid, 

inleddes i oktober 2018 förberedelserna för en organisationsförändring. Enligt planerna kommer 

hovrätten fr.o.m. 1.5.2019 att, i stället för indelad i tre avdelningar, verka indelad i två avdelningar. Jag 

vill redan i detta skede tacka alla som bidragit till planeringsarbetet och som i olika skeden kommenterat 

planeringen för deras insats.  
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Under år 2018 rekryterades igen många nya föredraganden till hovrätten. Rekryteringsbehovet beror i 

huvudsak på att det i tingsrätterna åter en gång funnits nya tidsbundna och ordinarie tingsdomartjänster. 

Rekryteringsbasen för föredraganden och också för domare är i Åbo mycket god och hovrätten lyckades 

också år 2018 rekrytera kunniga jurister till domarkarriären.  

Fastän hovrätten av ovan nämnda orsaker inte kunde uppnå resultatmålet, är ett resultat, som utvisar att 

Åbo hovrätt är landets effektivaste hovrätt gott. För att uppnå ett dylikt resultat krävs det 

arbetsengagemang och att hela arbetsgemenskapen anstränger sig för det gemensamma målet. Jag vill 

framföra ett stort tack till hela personalen för det arbete som gjorts år 2018. Samtidigt framför jag också 

för hovrättens del vårt tack till hovrättskretsens tingsrätter och övriga samarbetspartners för ett gott 

samarbete.  

 

Kenneth Nygård 

president 
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2. Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuus 

Tuomioistuinten ja siten myös hovioikeuden tehtävänä voidaan sanoa olevan oikeus- ja 

yhteiskuntarauhan turvaaminen. Hovioikeuden on ratkaistava sen tutkittavaksi saatetut riita- ja 

rikosasiat oikein. Hovioikeuden on lisäksi huolehdittava siitä, että sen toimintatavat ja hovioikeudessa 

noudatettava menettely täyttää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset. 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 - Hovioikeuden 

toiminnan tuloksellisuus - olevien tietojen perusteella. Erityisesti viitataan tulostavoitteen saavuttamista, 

ratkaistujen asioiden lukumäärää, käsittelyaikoja, käräjäoikeuksien tuomioiden muuttumista 

hovioikeudessa sekä valituslupahakemusten määrää ja hovioikeuden tuomioiden muuttumista 

korkeimmassa oikeudessa koskeviin tietoihin. 
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3. Hovioikeuden toiminnan tuloksellisuus 

3.1. Toiminnan tehokkuus 

Saapuneiden asioiden ja annettujen ratkaisujen määrien kehitys 

 

 

 

Vuosina 2014-2018 saapuneiden asioiden, annettujen ratkaisujen ja siirtyneiden asioiden toteutuneiden 

määrien vertailu tavoitteeksi asetettuihin lukuihin: 

 

 

 Saapuneet asiat Annetut ratkaisut Siirtyneet asiat 

 tavoite toteutunut tavoite toteutunut tavoite toteutunut 

2018 2 300 2 000 2 150 2 060 1 345 1 078 

2017 2 300 2 153 2 070 2 110 1 584 1 137 

2016 2 450 2 185 2 250 2 340 1 586 1 095 

2015 2 400 2 404 2 330 2 380 1 266 1 254 

2014 2 200 2 361 2 200 2 131 1 020 1 229 

 

 

Saapuneiden asioiden jakauma vuosina 2014-2018: 

 

 

Saapuneet asiat 2014 2015 2016 2017 2018 

- riita 679 757 592 549 466 

- rikos 1 544 1 498 1 418 1 452 1 405 

- muut (ulosotto-, hakemus ym.) 138 149 175 152 129 

Yhteensä 2 361 2 404 2 185 2 153 2 000 
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Hovioikeuteen vuonna 2018 saapuneista asioista rikosjuttuja oli 70,3 % ja riita-asioita 23,3 %. 

Vuoteen 2017 verrattuna rikosjuttujen osuus lisääntyi 2,9 prosenttiyksiköllä ja riita-asioiden osuus 

väheni 2,2 prosenttiyksiköllä. 

 

Saapuneet asiat tuomioistuimittain ja asiaryhmittäin vuonna 2018. 

 

E = virkasyyteasia 

H = hakemusasia 

R = rikosasia 

S = siviiliasia 

U = ulosottoasia 

 

 E H R S U Yht 

Kanta-Hämeen käräjäoikeus  3 119 42  164 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus  2 161 40  203 

Pirkanmaan käräjäoikeus  28 620 177 25 850 

Turun hovioikeus  8    8 

Varsinais-Suomen käräjäoikeus  8 448 196 36 688 

Ålands tingsrätt  3 57 11 6 77 

Muita 1 9    10 

Kaikkiaan 1 61 1 405 466 67 2 000 

 

Hovioikeuteen saapuneista asioista Pirkanmaan käräjäoikeudesta tulleita oli 42,5 prosenttia ja Varsinais-

Suomen käräjäoikeudesta 34,4 prosenttia. Ruotsinkielisiä asioita saapui 98 kappaletta eli 4,9 prosenttia 

hovioikeuteen tulleista asioista. 

 

 

Vuoden lopussa antamatta olevien asioiden määrän kehittyminen vuosina 2014-2018: 
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Pääkäsittelyt 

Pääkäsittelyjä pidettiin kertomusvuonna 510 kpl. Arvio oli 515 pääkäsittelyä. 

 

Esittelystä ja pääkäsittelyssä ratkaistujen asioiden määrät sekä pääkäsittelyihin käytetyt tunnit vuosina 

2014-2018: 

 

Ratkaistu 2014 2015 2016 2017 2018 

- esittelystä 1 513 1 668 1 648 1 583 1 548 

- pääkäsittelyssä 614 712 692 525 512 

- annettu ratkaisuja 2 131 2 380 2 340 2 110 2 060 

Pääkäsittelyjen aika (h) 2 078 2 250 2 212 2 234 1 930 

 

Annetuista asioista pääkäsittelyssä ratkaistiin vuonna 2014 29 %, vuonna 2015 30 %, vuonna 2016 

30 %, vuonna 2017 25 % ja vuonna 2018 25 %. 

 

 

Pääkäsittelyiden ja annettujen ratkaisujen suhde vuosina 2014-2018: 

 

 
 

 

Jatkokäsittelylupa-asiat 

Myönnetyt ja evätyt jatkokäsittelyluvat vuonna 2018: 

 

Lupa myönnetty Lupa myönnetty osittain Lupa evätty 

745 68 787 
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Käsittelyaika 

Tavoitteena oli, että esittelystä ratkaistavien asioiden keskimääräinen käsittelyaika on 4,5 kuukautta 

(toteutunut 4,6). Asioissa, joissa ei myönnetä jatkokäsittelylupaa, hovioikeuden tavoitteena oli, että 

keskimääräinen käsittelyaika on 1,9 kuukautta (toteutunut 1,8). Pääkäsittelyssä ratkaistavien asioiden 

osalta hovioikeuden tavoitteena oli, että keskimääräinen käsittelyaika on 9,6 kuukautta (toteutunut 11,0). 

 

Asioiden keskimääräinen käsittelyaika asiaryhmittäin vuosina 2014-2018: 

 

Diaari- 

ryhmä 

kpl Keski-

määräinen 

käsittely-

aika 

   

2018   

E 0  

H 66 3,6 kk 

R 1 402 6,2 kk 

S 519 6,9 kk 

U 73 3,3 kk 

Yhteensä 2 060 6,2 kk 

2017   

E 2 5,7 kk 

H 83 3,4 kk 

R 1 410 5,9 kk 

S 549 6,4 kk 

U 66 2,9 kk 

Yhteensä 2 110 5,8 kk 

2016   

E 2 3,9 kk 

H 84 2,8 kk 

R 1 478 6,3 kk 

S 676 7,0 kk 

U 100 2,8 kk 

Yhteensä 2 340 6,3 kk 

2015   

E 1 1,9 kk 

H 66 2,8 kk 

R 1 460 6,3 kk 

S 777 7,7 kk 

U 76 2,8 kk 

Yhteensä 2 380 6,6 kk 

2014   

E 4 4,4 kk 

H 62 2,7 kk 

R 1 418 5,6 kk 

S 588 6,6 kk 

U 59 4,4 kk 

Yhteensä 2 131 5,7 kk 
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Asioiden keskimääräinen käsittelyaika havainnollistettuna: 

 

 
 

 

 

Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys 

Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys vuonna 2018 annetuista ratkaisuista ratkaisuistunnoittain: 
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Valitusluvat ja hovioikeuden ratkaisujen pysyvyys 

Korkein oikeus on vuonna 2018 antanut valitusluvan 24 hovioikeuden ratkaisemassa asiassa. 

Valituslupahakemuksia on hylätty 407. Kertomusvuonna korkein oikeus on antanut ratkaisun 24 asiassa. 

Hovioikeuden ratkaisu on muutettu 6 asiassa, kumottu 5 asiassa, kumottu ja palautettu hovioikeuden 

tutkittavaksi 7 asiassa. Hovioikeuden ratkaisua ei ole muutettu 4 asiassa. Lisäksi kertomusvuonna 

korkein oikeus on antanut ratkaisun 2 sellaisessa asiassa, jossa muutoksen hakeminen ei ole edellyttänyt 

valituslupaa. Hovioikeuden ratkaisua ei kummassakaan asiassa muutettu. 

 

Korkeimmalle oikeudelle tehdyt valituslupapyynnöt vuosina 2014-2018 Turun hovioikeuden osalta: 

 

Rikos (R) ja riita (S) 

 

  Annetut 

asiat 

Valituslupaa 

pyydetty 

Osuus 

annetuista 

2018    

R 1 401 227 16,2% 

S 520 134 25,8% 

Muut 139 36 25,9% 

Yhteensä 2 060 397 19,3% 

2017    

R 1 410 229 16,2% 

S 549 149 27,1% 

Muut 151 34 22,5% 

Yhteensä 2 110 412 19,5% 

2016    

R 1 478 198 13,4% 

S 676 181 26,8% 

Muut 186 36 19,4% 

Yhteensä 2 340 415 17,7% 

2015    

R 1 460 260 17,8% 

S 777 178 22,9% 

Muut 143 35 24,5% 

Yhteensä 2 380 473 19,9% 

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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3.2. Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus 

Hovioikeuden toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus vuosina 2014-2018: 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Toimintamenomääräraha 

(€) 
    

 

myönnetty 8 592 200 8 264 200 8 103 500 7 781 800 8 125 000 

siirtyneet ed. vuodelta 384 215 441 175 415 697 443 108 166 061 

      

käytetty 8 535 240 8 289 678 8 076 089 8 058 847 7 826 215 

siirtyneet seur. vuodelle 441 175 415 697 443 108 166 061 464 846 

      

Henkilöstömäärä (htv) 104,4 104,2 101,0 98,7 96,7 

      

Annetut asiat 2 131 2 380 2 340 2 110 2 060 

      

*)Taloudellisuus      

tavoite 1 729 1 505 1 617 1 757 1 629 

toteutunut 1 653 1 378 1 538 1 740 1 722 

*)Tuottavuus      

tavoite 48 55 52 47,2 51 

toteutunut 49 58 52 47 47 

*)  

Taloudellisuus = toimintamenot/annettu asia 

Tuottavuus = annettu asia / henkilötyövuosi 

Laskennan perusteena on työmäärä, jossa on otettu painokertoimien avulla huomioon asiaryhmien välinen 

työmääräero. 
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3.3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 

Henkilöstö 

 

Keski-ikä henkilöstöryhmittäin 31.12.2018 virkatilanteen perusteella laskettuna 

 

 

Vakinaiset viranhaltijat 

Hovioikeudenlaamannit (1) Otanta liian pieni 

Hovioikeudenneuvos  T14 (24) 58 vuotta 6 kuukautta 

Hovioikeudenneuvos  T12 (9) 51 vuotta 1 kuukautta 

Tuomareiden keski-ikä on 56 vuotta 5 kuukautta 

Esittelijät (18) 42 vuotta 8 kuukautta 

Kansliahenkilökunta (27) 53 vuotta 6 kuukautta 

Määräaikaiset virkamiehet 

 Hovioikeudenneuvos T12 (2) 52 vuotta 

Asessorit (3) 39 vuotta 

Esittelijät (20) 33 vuotta 11 kuukautta 

Kansliahenkilökunta (7) 33 vuotta 6 kuukautta 

Johtoryhmä 

Johtoryhmä (5) 60 vuotta 7 kuukautta 

 
 

Koko henkilöstön keski-ikä on 47 vuotta 3 kuukautta eli lähes sama kuin edellisenä vuonna. 

Tuomareiden ja kansliahenkilökunnan keski-ikä on pysynyt lähes samana, mutta esittelijöiden keski-ikä 

on hieman laskenut. 

Henkilökunnan sairauslomien määrä laski merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna ja se näkyi myös 

sairauspoissaolojen aiheuttamissa kokonaiskustannuksissa yli 30% kustannussäästönä. 

Työterveyskustannuksissa painottuikin aiempaa enemmän ennaltaehkäisevän työterveyshuollon osuus. 

Hovioikeus seuraa poissaoloja yhdessä Terveystalon kanssa neljännesvuosittain otetuilla tilastoilla. 

Työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja sekä kansliapäällikkö pitävät seurantakokouksia neljän 

kuukauden välein. Seurantakokouksissa on todettu, että tilanne on työterveyden osalta yleisesti ottaen 

hyvä. 

 

Henkilöstön kehittäminen 

Koulutusyhteistyö Turun yliopiston kanssa on jatkunut koko vuoden. Hovioikeus on järjestänyt 

henkilökunnalle säännöllisesti ruotsin kielen opetusta. Lainkäyttöhenkilökunta osallistui 

koulutusyhteistyössä tuotetun koulutuksen lisäksi runsaasti Heldtin stipendirahastosäätiön järjestämiin 

koulutuksiin yhdessä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden kanssa sekä Turun yliopiston ja 

oikeusministeriön järjestämiin täydennyskoulutuksiin. 
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Muutokset viranhaltijoiden osalta 

Eläkkeelle siirtyivät virastomestari Marja-Leena Haavisto 1.2.2018 lukien ja lainkäyttösihteeri Brita 

Ilvonen 1.10.2018 lukien. Lainkäyttösihteeri Elina Kauppiselle myönnettiin ero 2.10.2018 lukien.  

Vuonna 2018 hovioikeuden esittelijän T9 virkaan nimitettiin Katja Frondelius-Mäkinen, Hanne-Maria 

Kari, Hanna-Kaisa Heinonen, Jenna Mansikkamäki, Jenni Sihvonen, Teija Siika-aho ja Anniina 

Anthoni. 
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4. Sisäisen valvonnan arviointi 

Vuoden 2010 alusta oikeusministeriö on uudistanut hallinnonalansa sisäistä tarkastusta. Aikaisemman 

keskitetyn järjestelyn asemesta virastot vastaavat itse toimintaansa koskevasta sisäisestä valvonnasta. 

Hovioikeuden sisäiseen valvontaan osallistuu yleisesti ottaen hovioikeuden koko organisaatio. 

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 voimassaolevia 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. 

Hovioikeus käy lisäksi vuosittain oikeusministeriön kanssa tulosneuvottelut, joissa sovitaan seuraavan 

vuoden tulostavoitteet. Hovioikeuden tulostavoite jaetaan osastoille ja sen toteutumista seurataan. 

Tulostavoitteen toteutumista valvoo presidentti ja sitä seurataan johtoryhmässä sekä osastojen 

kokouksissa. Hovioikeus valvoo lisäksi jatkuvasti työtilanteen kehittymistä. Erityistä huomiota on 

kiinnitetty vanhoihin, yli vuoden vireillä olleisiin, asioihin. Budjettineuvottelujen yhteydessä 

oikeusministeriö pyysi perinteiseen tapaan hovioikeutta suorittamaan sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan arvioinnin vastaamalla Webropol-kyselyyn. Kansliapäällikkö laati vastauksen yhdessä 

presidentin kanssa. 

Hovioikeuden presidentti, osaston johtajat, kansliapäällikkö ja muut esimiehet seuraavat henkilökunnan 

toimintaa. Kukin työntekijä vastaa toimenkuvansa sekä tulos- ja kehityskeskusteluissa sovittujen 

tavoitteiden mukaisesti työnsä tuloksellisuudesta ja laadusta. 

Tietoturvallisuusvelvoitteiden toteutumista seuraa tietoturvaryhmä. Hovioikeuden tietoturvallisuus on 

helmikuussa 2013 suoritetun auditoinnin perusteella tietoturva-asetuksen mukaisella tietoturvallisuuden 

perustasolla. Hovioikeudenneuvos Juha Karvinen nimitettiin 24.5.2018 hovioikeuden 

tietosuojavastaavaksi. Hovioikeus osallistui Valtiovarainministeriön Juhta- ja VAHTI -hankkeiden 

järjestämään ensimmäiseen julkisen hallinnon tietosuojaa sekä tietoturvallisuutta kehittävään TAISTO 

18-harjoitukseen. 

Hovioikeuden johdon käsityksen mukaan viraston sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on 

järjestetty asianmukaisesti ja riittävästi.  
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5. Hovioikeuden muu toiminta 

Hallinto 

Johtoryhmä kokoontui 14 kertaa. 

Lausuntovaliokunnan lausunnot 

Lausuntovaliokunta antoi 15 lausuntoa hovioikeuspiirin tuomarin virkojen täyttämisestä. 

Muut lausunnot 

Hovioikeus antoi kertomusvuonna lausunnon seuraavista asioista: 

 

• Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen 

tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 5 §, 6 § ja 7 §:n 

1 momentin kumoamisesta (VM003:00/2017, VM 155/03.01.00/2018) 

• Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta 

(HE 190/2017vp) 

• Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 200/2017vp) 

• Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta 

tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (OM 5/41/2017) 

• Lausunto valtioneuvoston selonteosta julkisentalouden suunnitelmasta vuosille 2019-2022 

• Lausunto ja kommentit digitalisaatiohankkeiden uudeksi ohjausmalliksi (OM 95/43/2018 

• Lausunto arviomuistiosta luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 

muutostarpeista (OM 1/42/2017) 

• Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta (HE 65/2018 vp) 

• Lausuma luonnoksesta hallituksen esitykseksi tuomioistuinviraston perustamisesta koskevaksi 

lainsäädännöksi (OM 20/021/2017) 

• Lausunto apulaisoikeuskanslerille rikostuomioiden jakelua koskevaan selvityspyyntöön 

(OKV/3/50/2018) 

• Lausuma koskien massadigitoinnin jatkosuunnitteluprojektissa valmisteltua 

viranomaisohjeistusta (KA/13598/07.01.01.00/2018) 

• Lausuma koskien istuntosalivarustelua (OM 8/31/2017) 

• Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulosottokaaren muuttamisesta ja eräiksi 

siihen liittyviksi laeiksi (HE 71/2018 vp) 

• Lausunto luonnoksesta asetukseksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten 

suoritteista perittävistä maksuista (VN/3988/2018, VN/3988/2018-OM-1) 
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Hovioikeuden henkilökunnan osallistuminen koko hallinnonalaa 

koskevaan kehitystyöhön 

Ma. kansliapäällikkö Nina Ovaska toimi jäsenenä oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan arviointi- ja 

kehittämisryhmässä. 

Osaston johtaja, hovioikeudenneuvos Kirsi Kanerva, hovioikeudenneuvos Sanna Niinistö ja ma. 

kansliapäällikkö Nina Ovaska toimivat hovioikeuspiirin AIPA-avainvaikuttajina. 

Informaatikko Pauliina Ruusu toimi jäsenenä oikeusministeriön hallinnonalan tietopalvelutyöryhmässä.  

 

Alioikeuksien tarkastus 

Alioikeuksien valvonnasta vastasi ma. hovioikeuden esittelijä Helena Virtanen 30.8.2018 asti ja 

hovioikeuden esittelijä Juho Angervo 1.9. - 31.12.2018. 

Tarkastus suoritettiin vuonna 2018 Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksissa. Alioikeuksien 

tarkastuksesta vuonna 2018 laaditaan erillinen kertomus. 

 

Koulutus 

• Oikeuspaikkakysymyksiä – oikeudenkäymiskaari ja Bryssel I -asetus, prof. Tuula Linna 

19.1.2018 

• Muuttuvan työn oikeudelliset haasteet (työsuhde, yrittäjyys, osa-aikatyö jne.), OTT Jaana 

Paanetoja 2.2.2018 

• Tuomion kirjoittaminen, oikeusneuvos Kirsti Uusitalo 9.2.2018 

• Tuomioistuimen ja median vuorovaikutus, tiedottaminen ym., toimittaja Susanna 

Reinboth 9.3.2018 

• Oikeushenkilön rangaistusvastuu, prof. Jussi Tapani 16.3.2018 

• Todisteiden hyödyntämiskielto, erityisesti OK 17:25.3, prof. Mikko Vuorenpää 13.4.2018 

• Sakkomenettelylain tulkinta ja oikeuskäytäntö 17.4.2018 

• KKO:n viimeaikaiset velvoiteoikeudelliset ratkaisut, prof. emeritus Ari Saarnilehto 

22.5.2018 

• Muutoksenhaku ulosotossa, prof. Heidi Lindfors 15.6.2018 

• Vuorovaikutus, työpsykologi Kirsi Mylly 27.6.2018 

• Henkilötunnistuksen näyttöarvo, Poliisiammattikoulun rehtori Kimmo Himberg 17.8.2018 

• Huomioita uudistetusta asiantuntijatodistelusta, prof. Mikko Vuorenpää 7.9.2018 

• Viharikoksista, KäT, OTT Mika Illman 26.10.2018 

• Tuoreiden KKO:n ratkaisujen viestit käytäntöön, OTT Jaana Paanetoja 9.11.2018 

• Vastuun rajat kiinteistön kaupassa, OTT Pirkko Heikkinen 3.12.2018 

• Oikeusprosessien keventäminen, laamanni, OTT Pekka Määttä 13.12.2018 

 

Osa yllä mainituista koulutuksista on Varsinais-Suomen käräjäoikeuden Heldtin stipendirahastosäätiön 

turvin järjestettyä koulutusta ja osa Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämää 

täydennyskoulutusta. 
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Ruotsin kielen opetusta järjestettiin henkilökunnalle kerran viikossa. Koko henkilökunnalle järjestettiin 

myös koulutusta tietojärjestelmien, valtavirtatuotteiden sekä ICT- yms. tekniikan käyttämisestä. 

Koulutuksessa hyödynnettiin Webinaareja, Digiaamu- ja Skype -koulutuksia. 

Asessorit osallistuvat heidän koulutusohjelmaansa sisältyviin koulutuksiin Helsingissä. Ma. 

hovioikeudenneuvos Kirsti Avola osallistui esimiesten johtamis- ja mentorointivalmennukseen. 

Ma. hovioikeuden esittelijä Hanna Leivo osallistui EJTN-tuomari-syyttäjävaihto-ohjelmaan 10.-

21.9.2018. 

Ma. hovioikeuden esittelijä Johannes Koskenniemi osallistui EJTN Language training on the vocabulary 

of judicial co-operation in civil matters -koulutukseen 5.-9.3.2018. 

Poissaolot koulutuksen vuoksi (suluissa vuosi 2017): 

- Lainkäyttöhenkilökunta 216 (275) päivää 

- Kansliahenkilökunta 69 (63) päivää 

 

Tuomioistuinharjoittelu 

Vuonna 2018 osan tuomioistuinharjoittelustaan suorittivat hovioikeudessa käräjänotaarit Ida Similä ja 

Henri Telkki. 

 

Muita tapahtumia ja tilaisuuksia 

• Istuntokauden avajaiskahvitilaisuus 8.1.2018 

• Asianajajapäivät 11.1.2018 Helsingissä 

• Akatemiatalon uudelleenkäyttöönoton juhlatilaisuus henkilökunnalle 12.1.2018 

• KAIKU-kehittämishankkeen Kick Off- tilaisuus 1.2.2018 

• Turun hovioikeuden tuomariyhdistyksen vuosikokous 26.2.2018 

• Kanslia- ja hallintopäällikköpäivät Turun hovioikeudessa 12.-13.4.2018 (yhteistyössä 

THAO:n kanssa) 

• Yleisten tuomioistuinten sektorineuvottelut 16.4.2018 Helsingissä 

• Tervetuloa Akatemiataloon, Senaatin järjestämä tervetulotilaisuus 17.5.2018 

• Tuomariliiton vuosikokous 18.5.2018 Vaasassa 

• Kansliahenkilökunnan koulutus- ja virkistysmatka 17.-18.5.2018 

• Virastopäällikköpäivät 24.5.- 25.5.2018 Helsingissä 

• Kesäjuhla Akatemiatalon sisäpihalla 1.6.2018 

• Tuomioistuinten jalkapalloturnaus 24.8.2018 Turussa 

• Korkeimman hallinto-oikeuden juhlaseminaari 31.8.2018 Helsingissä 

• Virkistyspäivä 31.8.2018 Pähkinäisissä 

• Korkein oikeus 100-vuotisjuhla 1.10.2018 Helsingissä 

• Johtoryhmän strategiapäivä 5.10.2018 Naantalissa 

• Oikeushallinnon tietopalveluhenkilöstön neuvottelupäivät 9.-10.10.2018 (yhteistyössä 

THAO:n kanssa) 

• Suomen Tuomariliiton XXI Tuomaripäivät 12.10.2018 Hämeenlinnassa 

• Tulosneuvottelut 22.10.2018 

• Kansliahenkilökuntapäivä 26.10.2018 

• Läheispäivä Turun hovioikeuden 395-vuotispäivänä 31.10.2018 
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• TAISTO18-harjoitus 7.11.2018 

• Turun hovioikeuspiirin tuomaripäivät 12.10.2018 Hämeenlinnassa 

• Yleisten tuomioistuinten sektorineuvottelut 26.11.2018 Helsingissä 

• Pikkujouluristeily 30.11.2018 

• Lucia-kulkue ja Senaatin joulupuuro 13.12.2018 

• Joulukirkko 20.12.2018 

 

Yhteistyö 

Lakimiesharjoittelua jatkettiin yhteistyössä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa. 

Tiedekunnan opiskelijat voivat suorittaa hovioikeudessa kuukauden pituisen harjoittelujakson, jolloin 

heitä perehdytetään käytännön lakimiestehtäviin. Opiskelijat voivat sisällyttää harjoittelunsa 

tiedekunnan opintojaksoihin ja osaksi korkeakoulututkintoaan. 

 

Vierailut 

Hovioikeuden presidentti Kenneth Nygård osallistui 2.-4.5.2018 Kööpenhaminassa SEND-seminaariin 

sekä EJTN-päällikkötuomareiden vaihto-ohjelmaan 8.-10.10.2018. 

Hovioikeudenneuvos Kimmo Vanne osallistui CCJE:n täysistuntoon 7.-9.11.2018. 

Hovioikeudessa vieraili ETJN-tuomarivaihtoon osallistunut slovenialainen tuomari Darja Srabotič 3.-

5.9.2018 ja romanialainen tuomari Andrei Iacuba 3.-5.12.2018. 

Hovioikeuteen kävi tutustumassa lukuisia opiskelija- tms. vierailuryhmiä. 

 

Henkilökunnalle myönnetyt arvomerkit 

Suomen Leijonan komentajamerkki  Asko Nurmi, Marianne Salonen 

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein Aila Kotoneva 

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali  Maarit Voutilainen 
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Turun hovioikeuden organisaatio 1.1.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I OSASTO 

Osastonjohtaja, 

hovioikeudenneuvos 

Marianne Salonen 

12 hovioikeudenneuvosta 

Asessori 

8 hovioikeuden esittelijää 

 

II OSASTO 

Osastonjohtaja, 

hovioikeudenlaamanni 

Asko Nurmi 

12 hovioikeudenneuvosta 

8 hovioikeuden esittelijää 

Käräjänotaari 

III OSASTO 

Osastonjohtaja, 

hovioikeudenneuvos 

Kirsi Kanerva 

12 hovioikeudenneuvosta 

9 hovioikeuden esittelijää 

Notaari 

4 lainkäyttösihteeriä 

Notaari 

4 lainkäyttösihteeriä 

Notaari 

5 lainkäyttösihteeriä 

HALLINTOKANSLIA 

Hallintosihteeri 

Johdon sihteeri 

2 talous- ja henkilöstö- 

sihteeriä 

Taloussihteeri 

Siviilipalvelusvelvollinen 

KIRJAAMO/ARKISTO 

Ma. kirjaaja 

Ma. apulaiskirjaaja 

2 kirjaamosihteeriä 

TIETOPALVELU 

Informaatikko 

VIRASTOMESTARIT 

Ylivirastomestari 

5 virastomestaria 

MA. KANSLIAPÄÄLLIKKÖ 

Nina Ovaska 

HOVIOIKEUDEN PRESIDENTTI 

Kenneth Nygård 

HALLINTO 

OSASTOT 

HOVIOIKEUDEN PRESIDENTTI 

Kenneth Nygård 

JOHTORYHMÄ 

Presidentti 

3 osastonjohtajaa 

Kansliapäällikkö 

LAUSUNTOVALIOKUNTA 

Presidentti 

3 osastonjohtajaa 

Kansliapäällikkö esittelijänä 
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Hovioikeuden henkilökunta 31.12.2018 

 

Kenneth Nygård  hovioikeuden presidentti 

 

Asko Nurmi  hovioikeudenlaamanni 

 

Salla-Maaret Keränen hovioikeudenneuvos 

Leena Virtanen-Salonen hovioikeudenneuvos 

Marianne Salonen  hovioikeudenneuvos 

Kirsi Kanerva  hovioikeudenneuvos 

Jouko Valtonen  hovioikeudenneuvos 

Arja Maunula  hovioikeudenneuvos 

Nina Porkka  hovioikeudenneuvos 

Elise Mäki  hovioikeudenneuvos 

Tarja Huossa  hovioikeudenneuvos 

Kai Kokko  hovioikeudenneuvos 

Kari-Matti Kauppila hovioikeudenneuvos 

Juha Laaksonen  hovioikeudenneuvos 

Kimmo Vanne  hovioikeudenneuvos 

Elina Paasivirta  hovioikeudenneuvos 

Lea Rosa Pohjola  hovioikeudenneuvos 

Leena Mikkonen  hovioikeudenneuvos 

Juha Karvinen  hovioikeudenneuvos 

Kimmo Suorsa  hovioikeudenneuvos 

Rita Melartin  hovioikeudenneuvos 

Katariina Sorvari  hovioikeudenneuvos 

Kari Lahdenperä  hovioikeudenneuvos 

Hannele Satopää  hovioikeudenneuvos 

Matti Kolehmainen hovioikeudenneuvos 

Kaarina Syysvirta  hovioikeudenneuvos 

Erkki Reijonen  hovioikeudenneuvos 

Pirjo Tammio  hovioikeudenneuvos 

Anne Laine  hovioikeudenneuvos 

Camilla Mäkinen  hovioikeudenneuvos 

Virpi Vuorinen  hovioikeudenneuvos 
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Sanna Niinistö  hovioikeudenneuvos 

Atso Sinervo  hovioikeudenneuvos 

Nora Viikari  hovioikeudenneuvos 

Vilja Hahto  hovioikeudenneuvos 

 

Teija Vainiopää  hovioikeudenneuvos (ma.) 

Atte Andersson  hovioikeudenneuvos (ma.) 

Juho Angervo  hovioikeudenneuvos (ma.) 

 

Jussi Virtanen  kansliapäällikkö 

Nina Ovaska  kansliapäällikkö (ma.) 

 

Martta Plathin-Arvidsson asessori (ma.) 

Sanna Mäkelä  asessori (ma.) 

Hanna-Kaisa Heinonen asessori (ma.) 

 

Pekka Varjus  hovioikeuden esittelijä 

Mika Koivunen  hovioikeuden esittelijä 

Taina Martti  hovioikeuden esittelijä 

Esko Junnila  hovioikeuden esittelijä 

Juha Suvanto  hovioikeuden esittelijä 

Hanna Finne  hovioikeuden esittelijä 

Peter Arvidsson  hovioikeuden esittelijä 

Susanna Leppänen hovioikeuden esittelijä 

Pia Haga   hovioikeuden esittelijä 

Mervi Kutvonen  hovioikeuden esittelijä 

Nina Lahtinen  hovioikeuden esittelijä 

Katja Frondelius-Mäkinen hovioikeuden esittelijä 

Hanne-Maria Kari  hovioikeuden esittelijä 

Jenna Mansikkamäki hovioikeuden esittelijä 

Jenni Sihvonen  hovioikeuden esittelijä 

Teija Siika-aho  hovioikeuden esittelijä 

Annina Anthoni  hovioikeuden esittelijä 

 

Hanna Leivo  hovioikeuden esittelijä (ma.) 
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Linda Lübchow  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Elina Arnamo  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Anna-Kaisa Byman hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Emmi Koiranen  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Miia Ylikulju  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Jussi Päivärinne  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Heidi Pellonperä  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Julia Casagrande  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Maiju Virtanen  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Jussi Välilä  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Ida Similä  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Timo Paara  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Elli Vainio  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Ilona Eneberg  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Ann-Mari Poso  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Jenni Ranta-aho  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

 

Hanna Koistinen  käräjänotaari 

 

Merja Nauma-Ilo  hallintosihteeri 

Virpi Viitanen  johdon sihteeri 

Outi Kukola  talous- ja henkilöstösihteeri 

Tiina Mannila  talous- ja henkilöstösihteeri 

Maarit Voutilainen taloussihteeri 

 

Pauliina Ruusu  informaatikko 

 

Katri Snellman  kirjaaja (ma.) 

Heidi Tikkanen  apulaiskirjaaja (ma.) 

Sari Silén  kirjaamosihteeri 

Mirka Tohni  kirjaamosihteeri 

Mirja Naula  kirjaamosihteeri (ma.) 

 

Tuula Hellman  notaari 

Anne Hiltunen  notaari 
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Tarja Yli-Huikko  notaari 

Merja Harju  lainkäyttösihteeri 

Aila Kotoneva  lainkäyttösihteeri 

Tiina Rinne  lainkäyttösihteeri 

Minna Lahtinen  lainkäyttösihteeri 

Mervi Törö  lainkäyttösihteeri 

Annina Heikkinen  lainkäyttösihteeri 

Kaija Mäntymäki  lainkäyttösihteeri 

Anne Mattila  lainkäyttösihteeri 

Eeva Hurme  lainkäyttösihteeri 

Tiina Rajasto  lainkäyttösihteeri 

Ferdane Imeri  lainkäyttösihteeri (ma.) 

Satu Jounela  lainkäyttösihteeri (ma.) 

Taina Lindeman  lainkäyttösihteeri (ma.) 

 

Pertti Pasala  ylivirastomestari 

Seppo Tuominen  virastomestari 

Jouko Laine  virastomestari 

Risto Nila  virastomestari 

Petteri Pasala  virastomestari (ma.) 

 

Ilari Säkkinen  siviilipalvelusvelvollinen 

 

ma. = määräaikainen 

Henkilökuntaluettelossa on mainittu myös virkavapaalla olevat työntekijät.  
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6. Toimintakertomuksen hyväksyminen 

Hyväksyn edellä olevan Turun hovioikeuden toimintakertomuksen vuodelta 2018. 

Turun hovioikeudessa 27.6.2019 

 
 

Hovioikeuden presidentti Kenneth Nygård 

 

 

 


