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1. Presidentin katsaus 

Vuosi 2019 oli jälleen kerran monessa suhteessa muutoksen vuosi. Hovioikeuden 

tuomiopiirissä tapahtui muutos, kun Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus siirrettiin Helsingin 

hovioikeuden tuomiopiiriin 1.1.2019 lukien. Samalla Kanta-Hämeen käräjäoikeuden 

tuomiopiiri laajeni kolmella kunnalla, kun Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki vaihtoivat 

tuomiopiiriä. Alustavasti muutoksen arvioitiin vähentävän Turun hovioikeuteen saapuvien 

valitusasioiden määrää noin 150 asialla vuodessa, mutta kuten alla voidaan huomata, näin ei 

kuitenkaan käynyt.  

Hovioikeuden toteutettiin organisaatiomuutos, ja hovioikeus siirtyi 1.5.2019 toimimaan 

kahteen lainkäyttöosastoon jakautuneena. Organisaationmuutoksen tavoitteena oli kyetä 

paremmin vastaamaan juttukannassa tapahtuneeseen muutokseen. Viimeisten vuosien aikana 

oli nimittäin ollut selvästi havaittavissa, että juttujen koko ja juttukohtaisten pääkäsittelypäivien 

tarve oli ollut jatkuvassa nousussa. Työtä on näissä oloissa helpompaa organisoida, kun 

osastorajoja ylittävien kokoonpanojen muodostaminen tietyn jutun käsittelyä varten voidaan 

välttää.  

Osastokoon laajetessa osaston johtamiselle asetetaan uusia vaatimuksia. Sen vuoksi 

lainkäyttöosastoille perustettiin samalla osaston apulaisjohtajien tehtävät ja myös 

osastonotaareiden tehtävänkuva osastonkanslian johtamisessa terävöitettiin. Samalla yhden 

notaarin työkuva laajennettiin kehittämistehtävillä, mikä oli tervetullut lisäys hovioikeuden 

työkalupakkiin. Hovioikeus sai myös uuden kansliapäällikön hovioikeuden kirjaajana 

aikaisemmin toimineen Nina Ovaskan tultua nimitettyä virkaan 1.5.2019 lukien.  

Vuonna 2019 neljä hyvin kokenutta tuomaria siirtyivät eläkkeelle. Kaikkia vapautuvia 

tuomarinvirkoja hovioikeus ei kuitenkaan saa täyttää vakinaisesti. Vuoden lopussa lähes 

neljäsosa tuomarinviroista oli tämän vuoksi täytetty vain määräajaksi. Tilannetta ei tältä osin 

voida pitää tyydyttävänä. Määräaikaisten esittelijöiden rekrytointi oli myös vuonna 2019 hyvin 

vilkasta. Turussa oleva oikeudellinen keskittymä, joka käsittää oikeustieteellisen yliopisto-

opetuksen ja Turussa toimivat isot tuomioistuimet, takaa kuitenkin sen, että rekrytointipohja on 

hyvä.  

Akatemiatalo herätti vuonna 2019 edelleen paljon kiinnostusta yleisön keskuudessa ja useita 

vierailuja eri ryhmille järjestettiin vuoden aikana. Historiallisena rakennuksena Akatemiatalo 

kiinnostaa paitsi oikeudenkäyntiin osallistuvia myös muita.  Osoituksena tästä voidaan mainita, 

että osa TV-sarjan ”Peacemaker” kuvauksista tehtiin hovioikeuden tiloissa elokuussa 2019.  

Turun hovioikeuden toiminta lukuina kuvataan tarkemmin edempänä tässä kertomuksessa. 

Tässä yhteydessä voin kuitenkin todeta, että hovioikeuden tuomiopiirimuutoksella ei ollut 

ennakoitua asiamäärää vähentävää vaikutusta, koska vuonna 2019 hovioikeuteen saapui 17 

asiaa enemmän kuin vuonna 2018. Verrattuna muihin hovioikeuksiin voidaan myös havaita, 

että Turun hovioikeuteen saapuu eniten asioita laskettuna per jäsen. Tämä seikkaa huomioitiin 

myös Helsingin Sanomissa 22.9.2019.  
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Vuoden 2019 aikana Turun hovioikeus ylitti tulostavoitteensa ratkaistujen asioiden osalta. 

Muihin hovioikeuksiin verrattuna Turun hovioikeudessa ratkaistiin myös eniten asioita 

laskettuna per jäsen. Tästä huolimatta hovioikeudessa oli vuoden lopussa edelleen eniten 

ratkaisematta oleva asioita laskettuna per jäsen. Vaikka Turun hovioikeus on hyvin tehokas, 

hovioikeuden tuomariresurssi ei asiamäärään suhteutettuna ole yhtä iso kuin muissa 

hovioikeuksissa. Vireillä olevien asioiden lukumäärä on siten pysynyt korkeana. 

Pääkäsittelyssä käsiteltiin vajaat 25 % asioista. Pääkäsittelyjen lukumäärässä tai niihin käytetyn 

ajan osalta ei vuoteen 2018 verrattuna tapahtunut merkittäviä muutoksia. Matkakäräjillä 

Tampereella ja Maarianhaminassa käsiteltiin 65 asiaa, eli vähemmän kuin vuonna 2018. Maan 

ruotsin kielellä käsiteltävistä ja ratkaistavista muutoksenhakuasioista valtaosa käsiteltiin 

edelleen Turun hovioikeudessa.  

Keskimääräinen käsittelyaika ylitti Turun hovioikeudessa hieman maan keskiarvon. 

Pääkäsittelyssä ratkaistavien asioiden osalta käsittelyaika oli Turun hovioikeudessa kuitenkin 

hieman lyhyempi kuin toisessa suuressa hovioikeudessa, Helsingin hovioikeudessa.  

Tuomioistuinlain 9 luvun 4 §:n 1 momentin nojalla tuomari on velvollinen ylläpitämään ja 

kehittämään laintuntemustaan, oikeudellista osaamistaan ja ammattitaitoaan. Elinikäinen 

oppiminen koskee tietenkin myös hovioikeuden muita työntekijöitä. Vuoden 2019 aikana 

hovioikeudessa hyödynnettiin koulutuksissa sekä lähiopetusta että verkko-opiskelua. 

Lainkäyttöhenkilökunnan osalta voidaan erityisesti mainita hovioikeuden järjestämä 

käräjäoikeuspäivä, johon osallistui runsaslukuisesti tuomareita hovioikeuden koko 

tuomiopiiristä. Ammatillisen koulutuksen lisäksi panostettiin hovioikeudessa vuonna 2019 

edelleen sähköisten työvälineiden hallintaa tukevaan koulutukseen. 

Hovioikeus on vuonna 2019 saavuttanut hyvän tuloksen. Tästä haluan esittää koko 

henkilökunnalle parhaimmat kiitokset. Samalla esitän hovioikeuden puolesta kiitokset hyvästä 

yhteistyöstä hovioikeuden tuomiopiirin käräjäoikeuksille ja muille sidosryhmille.     

 

Kenneth Nygård 

hovioikeuden presidentti 

 

 

Presidentens översikt 

År 2019 var igen ett år som kännetecknades av förändringar. I hovrättens domkrets skedde en 

förändring då Västra-Nylands tingsrätt överfördes till Helsingfors hovrätts domkrets 1.1.2019. 

Samtidigt utökades Egentliga-Tavastlands tingsrätts domkrets med tre nya kommuner, då 

Hausjärvi, Loppi och Riihimäki bytte domkrets. Preliminärt antog man att förändringen skulle 

medföra att antalet till Åbo hovrätt inkommande besvärsärenden skulle sjunka med ca. 150 

stycken ärenden per år, men som vi kan se nedan, gick det trots allt inte så. 

Vid hovrätten förverkligades en organisationsförändring och hovrätten övergick 1.5.2019 till 

att arbeta indelad i två lagskipningsavdelningar. Målet med organisationsförändringen var att 

bättre kunna svara på det förändringar som skett i målstocken. Under de senaste åren hade det 

nämligen klart framgått att målens storlek samt behovet av huvudförhandlingsdagar i de 
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enskilda målen fortlöpande ökat. Arbetet är under dessa förhållanden lättare att organisera om 

man kan undvika situationer, då det kan bli nödvändigt att skapa en sammansättning av domare 

från olika avdelningar för att handlägga ett enskilt ärende. 

Då avdelningen blir större uppställs det nya krav på ledandet av avdelningen. Därför inrättades 

det på lagskipningsavdelningarna samtidigt en ny uppgift som biträdande avdelningschef och 

också avdelningsnotariens arbetsbeskrivning gällande avdelningskansliets ledning gjordes 

tydligare. Samtidigt utvidgades en av notariernas arbetsbeskrivning att omfatta också 

utvecklingsuppgifter, vilket var ett välkommet tillägg i hovrättens verktygsback. Hovrätten fick 

också en ny kanslichef då Nina Ovaska, som tidigare verkats som hovrättens registrator, 

utnämnde till tjänsten 1.5.2019. 

Fyra mycket erfarna domare gick i pension under år 2019. Alla vid hovrätten vakanta tjänster 

får hovrätten dock inte tillsätta med ordinarie domare. Vid årets slut var därför nästan en 

fjärdedel av domartjänsterna tillsatta endast för viss tid. Läget kan inte till denna del anses 

tillfredsställande. Rekryteringen av tidsbundna föredragande var också år 2019 mycket livlig. 

Det rättsliga kluster som finns i Åbo och som består av den juridiska universitetsutbildningen 

och de i Åbo verksamma stora domstolarna, garanterar dock att rekryteringsbasen är god. 

Akademihuset väckte fortfarande år 2019 stort intresse bland allmänheten och ett flertal besök 

för olika grupper anordnades under året. Som en historisk byggnad intresserar Akademihuset 

förutom rättegångsparter också utomstående personer. Som ett exempel på detta kan nämnas 

att en del av filmatiseringen av TV-serien ”Peacemaker” gjordes i Åbo hovrätts utrymmen i 

augusti 2019. 

Åbo hovrätts verksamhet presenteras i siffror senare i denna berättelse. I detta sammanhang kan 

jag dock konstatera att ändringarna i hovrättens domkrets inte hade den minskande effekt på 

inkommande mål som anteciperats, för år 2019 inkom 17 fler ärenden än år 2018. Jämfört med 

de andra hovrätterna kan man också konstatera, att till Åbo hovrätt inkom flest ärenden räknat 

per ledamot. Detta uppmärksammades också i Helsingin Sanomat 22.9.2019. 

Under år 2019 överskred Åbo hovrätt sitt resultatmål beträffande antalet avgjorda ärenden. I 

jämförelse med de andra hovrätterna avgjordes i Åbo hovrätt också flest ärenden räknat per 

ledamot. Trots detta hade hovrätten i slutet av året det största antalet oavgjorda ärenden räknat 

per ledamot. Fastän Åbo hovrätt är mycket effektiv är hovrättens domarresurs inte, i förhållande 

till antalet ärenden, lika stor som i de andra hovrätterna. Antalet anhängiga ärenden har därför 

förblivit högt.  

Något under 25 % av ärendena handlades i huvudförhandling. Beträffande antalet 

huvudförhandlingar, eller den tid som åtgick till dem, skedde inte några väsentliga förändringar 

jämfört med år 2018. Vid sk. reseting i Tammerfors och i Mariehamn handlades 65 ärenden 

och således färre ärenden än år 2018. Majoriteten av de besvärsärenden som i hovrätterna 

handläggs på svenska, handlades i Åbo hovrätt. 

Den genomsnittliga handläggningstiden översteg i Åbo hovrätt i någon mån medeltalet i landet. 

Beträffande de ärenden som avgjordes i huvudförhandling var handläggningstiden i Åbo 

hovrätt dock något kortare är i den andra stora hovrätten, Helsingfors hovrätt.  

Med stöd av domstolagens 9 kap. 4 § 1 mom. ska en domare upprätthålla och utveckla sin 

lagkunskap, sitt juridiska kunnande och sin yrkesskicklighet. Livslångt lärande gäller 

naturligtvis också hovrättens övriga personal. Under år 2019 utnyttjades såväl när- som 

distansundervisning i fortbildningen. För lagskipningspersonalens del kan särskilt nämnas den 
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av hovrätten anordnade tingsrättsdagen, där ett stort antal domare från hela hovrättsdomkretsen 

deltog. Förutom i fackmässig utbildning satsades det i hovrätten år 2019 fortfarande på 

utbildning till stöd för användande av elektroniska arbetsredskap. 

Hovrätten har år 2019 uppnått ett gott resultat. För detta vill jag framföra ett stort tack till hela 

personalen. Samtidigt framför jag också för hovrättens del vårt tack till hovrättsdomkretsens 

tingsrätter och övriga samarbetspartner 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 2015-2019 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 

2019 1 950 2 017 2 000 2 016 1 237 1 079 

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 

 

 

Saapuneiden asioiden jakauma vuosina 2015-2019: 

 

 

Saapuneet asiat 2015 2016 2017 2018 2019 

- riita 757 592 549 466 549 

- rikos 1 498 1 418 1 452 1 405 1 334 

- muut (ulosotto-, hakemus ym.) 149 175 152 129 134 

Yhteensä 2 404 2 185 2 153 2 000 2 017 

 

2015 2016 2017 2018 2019
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Hovioikeuteen vuonna 2019 saapuneista asioista rikosjuttuja oli 66,1 % ja riita-asioita 27,2 %. 

Vuoteen 2018 verrattuna rikosjuttujen osuus vähentyi 4,2 prosenttiyksiköllä ja riita-asioiden osuus 

lisääntyi 3,9 prosenttiyksiköllä. 

 

Saapuneet asiat tuomioistuimittain ja asiaryhmittäin vuonna 2019. 

 

E = virkasyyteasia 

H = hakemusasia 

R = rikosasia 

S = siviiliasia 

U = ulosottoasia 

 

 E H R S U Yht 

Kanta-Hämeen käräjäoikeus  3 162 60  225 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus   24 13  37 

Pirkanmaan käräjäoikeus  20 659 270 35 984 

Turun hovioikeus  20    20 

Varsinais-Suomen käräjäoikeus  22 435 189 16 662 

Ålands tingsrätt  1 54 17 4 76 

Muita 1 12    13 

Kaikkiaan 1 78 1 334 549 55 2 017 

 

Hovioikeuteen saapuneista asioista Pirkanmaan käräjäoikeudesta tulleita oli 48,8 prosenttia ja Varsinais-

Suomen käräjäoikeudesta 32,8 prosenttia. Ruotsinkielisiä asioita saapui 94 kappaletta eli 4,7 prosenttia 

hovioikeuteen tulleista asioista. 

 

 

Vuoden lopussa antamatta olevien asioiden määrän kehittyminen vuosina 2015-2019: 
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Pääkäsittelyt 

Pääkäsittelyjä pidettiin kertomusvuonna 490 kpl. Arvio oli 510 pääkäsittelyä. 

 

Esittelystä ja pääkäsittelyssä ratkaistujen asioiden määrät sekä pääkäsittelyihin käytetyt tunnit vuosina 

2015-2019: 

 

Ratkaistu 2015 2016 2017 2018 2019 

- esittelystä 1 668 1 648 1 583 1 548 1 544 

- pääkäsittelyssä 712 692 525 512 472 

- annettu ratkaisuja 2 380 2 340 2 110 2 060 2 016 

Pääkäsittelyjen aika (h) 2 250 2 212 2 234 1 930 2 095 

 

Annetuista asioista pääkäsittelyssä ratkaistiin vuonna 2015 30 %, vuonna 2016 30 %, vuonna 2017 

25 %, vuonna 2018 25 % ja vuonna 2019 24 %. 

 

 

Pääkäsittelyiden ja annettujen ratkaisujen suhde vuosina 2015-2019: 

 

 
 

 

Jatkokäsittelylupa-asiat 

Myönnetyt ja evätyt jatkokäsittelyluvat annetuissa asioissa vuonna 2019: 

 

Lupa myönnetty Lupa myönnetty osittain Lupa evätty 

870 40 742 
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Käsittelyaika 

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

(toteutunut 4,5). 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 10,2 kuukautta (toteutunut 

12,1). 

 

Asioiden keskimääräinen käsittelyaika asiaryhmittäin vuosina 2015-2019: 

 

Diaari- 

ryhmä 

kpl Keski-

määräinen 

käsittely-

aika 

   

2019   

E 1 7,0 kk 

H 70 3,4 kk 

R 1 346 6,5 kk 

S 540 6,3 kk 

U 59 3,4 kk 

Yhteensä 2 016 6,3 kk 

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 



10 

 

Asioiden keskimääräinen käsittelyaika havainnollistettuna (vuosi 2019): 

 

 
 

 

Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys 

Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys vuonna 2019 annetuista ratkaisuista ratkaisuistunnoittain: 

 

Esittelyasioissa käräjäoikeuden ratkaisua on muutettu perustelujen ja lopputuloksen osalta 15,3 %:ssa, 

ei ole muutettu 16,3 %:ssa ja jatkokäsittelylupaa ei ole myönnetty 48 %:ssa asioista. Käräjäoikeuteen on 

palautettu uudelleenkäsiteltäväksi 1,4 % asioista. 

 

Pääkäsittelyasioissa käräjäoikeuden ratkaisua on muutettu 21,9 %:ssa, ei ole muutettu 18,2 %:ssa ja 

jatkokäsittelylupaa ei ole myönnetty 36,8 %:ssa asioista. Käräjäoikeuteen on palautettu 

uudelleenkäsiteltäväksi 1 % asioista. 

 

Muita ratkaisun lopputuloksia ovat mm. ”tutkimatta”, ”vahvistettu sovinto” ja ”jäänyt sillensä”. Näiden 

prosentuaalinen osuus on vähäinen. 
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Valitusluvat ja hovioikeuden ratkaisujen pysyvyys 

Korkein oikeus on vuonna 2019 antanut valitusluvan 26 hovioikeuden ratkaisemassa asiassa. 

Valituslupahakemuksia on hylätty 350. Kertomusvuonna korkein oikeus on antanut ratkaisun 28 asiassa. 

Hovioikeuden ratkaisu on muutettu 7 asiassa, kumottu 8 asiassa, kumottu ja palautettu hovioikeuden 

tutkittavaksi 7 asiassa. Hovioikeuden ratkaisua ei ole muutettu 5 asiassa. Lisäksi kertomusvuonna 

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

edellyttänyt valituslupaa. Hovioikeuden ratkaisua ei asiassa muutettu. 

 

Korkeimmalle oikeudelle tehdyt valituslupapyynnöt vuosina 2015-2019 Turun hovioikeuden osalta: 

 

Rikos (R) ja riita (S) 

 

  Annetut 

asiat 

Valituslupaa 

pyydetty 

Osuus 

annetuista 

2019    

R 1 346 206 15,3% 

S 540 133 24,6% 

Muut 130 37 28,5% 

Yhteensä 2 016 376 18,7% 

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% 
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3.2. Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus 

Hovioikeuden toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus vuosina 2015-2019: 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Toimintamenomääräraha 

(€) 
    

 

myönnetty 8 264 200 8 103 500 7 781 800 8 125 000 7 716 200 

siirtyneet ed. vuodelta 441 175 415 697 443 108 166 061 464 846 

      

käytetty 8 289 678 8 076 089 8 058 847 7 826 215 7 997 412 

siirtyneet seur. vuodelle 415 697 443 108 166 061 464 846 183 634 

      

Henkilöstömäärä (htv) 104,2 101,0 98,7 96,7 96,8 

      

Annetut asiat 2 380 2 340 2 110 2 060 2 016 

      

Taloudellisuus*      

tavoite 1 505 1 617 1 757 1 629 1 706 

toteutunut 1 378 1 538 1 740 1 722 1 874 

Tuottavuus*      

tavoite 55 52 47 51 49 

toteutunut 58 52 47 47 44 

*)  

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 31.12.2019 virkatilanteen perusteella laskettuna 

 

 

Vakinaiset viranhaltijat 

Hovioikeudenlaamannit (1) Otanta liian pieni 

Hovioikeudenneuvos  T14 (22) 57 vuotta 3 kuukautta 

Hovioikeudenneuvos  T12 (9) 52 vuotta 8 kuukautta 

Tuomareiden keski-ikä on 56 vuotta 3 kuukautta 

Esittelijät (15) 44 vuotta 

Kansliahenkilökunta (27) 53 vuotta 6 kuukautta 

Määräaikaiset virkamiehet 

Hovioikeudenneuvos T12 (2) 45 vuotta 6 kuukautta 

Asessorit (5) 39 vuotta 2 kuukautta 

Esittelijät (26) 33 vuotta 9 kuukautta 

Kansliahenkilökunta (6) 36 vuotta 

Johtoryhmä 

Johtoryhmä (6) 58 vuotta 2 kuukautta 

 
 

Koko henkilöstön keski-ikä on 46 vuotta 9 kuukautta eli se on hieman laskenut. Erityisen suuri muutos 

on ollut määräaikaisten hovioikeudenneuvosten keski-iässä, joka on laskenut 6 vuotta 6 kuukautta. 

Henkilökunnan terveysprosentti nousi lähes 10 prosentilla. Tästä huolimatta sairauslomien määrässä oli 

nousua vuoteen 2018 verrattuna ja se näkyi myös sairauspoissaolojen aiheuttamien 

kokonaiskustannusten pienoisena nousuna. Sairauslomapäivien nousu johtui yksittäisistä pitkistä 

sairauslomista. Työterveyskustannuksissa painottui 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. 

 

 

 



14 

Muutokset viranhaltijoiden osalta 

Eläkkeelle siirtyivät osastonjohtaja, hovioikeudenneuvos Marianne Salonen 1.2.2019 lukien, 

hovioikeudenneuvos Leena Virtanen-Salonen 1.5.2019 lukien ja hovioikeudenneuvos Salla-Maaret 

Keränen 1.10.2019 lukien. Kansliapäällikkö Jussi Virtaselle myönnettiin ero 1.1.2019 lukien. 

Hovioikeuden esittelijät Mika Koivunen ja Peter Arvidsson nimitettiin Varsinais-Suomen 

käräjäoikeuden käräjätuomarin T11 virkaan, Koivunen 1.1.2019 lukien ja Arvidsson 1.10.2019 lukien. 

Hovioikeuden esittelijä Hanna Finnelle myönnettiin ero 1.9.2019 lukien.  

Hovioikeudenneuvokset Vilja Hahto ja Erkki Reijonen nimitettiin hovioikeudenneuvoksen T14 virkaan 

1.5.2019 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä Teija Vainiopää sekä 

määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Atte Andersson hovioikeudenneuvoksen T12 

virkaan 1.5.2019 lukien.  

Kansliapäällikön virkaan 1.5.2019 lukien nimitettiin kirjaaja, ma. kansliapäällikkö, VTM Nina Ovaska.  

Tuomarikoulutettavana asessorina 1.9.2019 aloittivat ma. hovioikeuden esittelijä Anna-Kaisa Byman ja 

ma. käräjätuomari Helena Virtanen.  

Virastomestarin Y8 virkaan nimitettiin 1.1.2019 lukien ma. virastomestari, datanomi Petteri Pasala. 
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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 oikeusministeriön kanssa tulosneuvottelut, joissa sovitaan seuraavan vuoden 

tulostavoitteet. 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, apulaisosastonjohtajat, kansliapäällikkö ja lähiesimiehet 

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. Hovioikeudessa toimi tietosuojatyöryhmä, johon tietosuojavastaavan ja kansliapäällikön 

lisäksi osallistuu kirjaaja virkansa puolesta sekä kaksi lainkäyttösihteeriä ja hovioikeuden esittelijä. 

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

järjestetty asianmukaisesti ja riittävästi 

Joka toinen vuosi toteutettava työtyytyväisyyttä mittaava VMBaro-kysely suoritettiin syyskuussa 2019. 
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5. Hovioikeuden muu toiminta 

Hallinto 

Johtoryhmä kokoontui 16 kertaa. 

Lausuntovaliokunnan lausunnot 

Lausuntovaliokunta antoi 11 lausuntoa hovioikeuspiirin tuomarin virkojen täyttämisestä. 

Muut lausunnot 

Hovioikeus antoi kertomusvuonna lausunnon seuraavista asioista: 

 

• Selvitys oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta (VN/6624/2018) 

• Henkilötodistelun vastaanottaminen videotallenteelta hovioikeudessa (OM033:00/2018)  

• Kysely rikosketju LEAN-hanke; rikosprosessiketjun sujuvuuteen vaikuttavista seikoista ja 

keinoista sujuvuuden parantamiseksi (Prof. Matti Tolonen)  

• Hallituksen esitys terveydenhuoltolain muuttamisesta; lääketieteellisten asiantuntijalausuntojen 

antaminen (STM/2103/2019, STM049:00/2019)  

• Jäädyttämis- ja konfiskaatioasetusta (EU 2018/1805) täydentävä lainsäädäntö (VN5119/2019)  

• Oikeushallinnon toimitila- ja työympäristökonsepti  

• Lapsenhuoltolakiin liittyvien asetusten muutokset (VN/5623/2019)  

 

 

Hovioikeuden henkilökunnan osallistuminen koko hallinnonalaa 

koskevaan kehitystyöhön 

Osaston johtaja, hovioikeudenneuvos Kirsi Kanerva, hovioikeudenneuvos Sanna Niinistö ja 

kansliapäällikkö Nina Ovaska toimivat hovioikeuspiirin AIPA-avainvaikuttajina. 

Asessori Martta Plathin-Arvidsson ja notaari Anne Hiltunen osallistuivat oikeusministeriön ja Senaatin 

toimitilakonseptin päivittämistyöryhmään. 

Hallintosihteeri Merja Nauma-Ilo aloitti jäsenenä oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan arviointi- ja 

kehittämisryhmässä. 

Lainkäyttösihteeri Tiina Rajasto osallistui AIPAn tietosuojan vaikutustenarviointi -työpajoihin. 

Informaatikko Pauliina Ruusu toimi projektipäällikkönä hallinnonalan kirjastojärjestelmän 

uusimisprojektissa sekä sihteerinä oikeusministeriön hallinnonalan tietopalvelutyöryhmässä.  
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Alioikeuksien tarkastus 

Alioikeuksien valvonnasta vastasi ma. hovioikeudenneuvos, hovioikeuden esittelijä Juho Angervo ja 

17.9.2019 lukien ma. hovioikeuden esittelijä Timo Paara.  

Tarkastus suoritettiin vuonna 2019 Ahvenanmaan ja Kanta-Hämeen käräjäoikeuksiin. Alioikeuksien 

tarkastuksesta laaditaan erillinen kertomus. 

 

Koulutus 

• Suojelutyöryhmän koulutus 11.1.2019  

• Parisuhteiden varallisuussuhteita koskevat sopimukset, professori Tuulikki Mikkola 

1.2.2019  

• Kansainväliset tiedoksiannot, OM:n hallitussihteerit Taina Neira ja Maija Leppä 8.2.2019  

• Koulutusta konkurrenssikysymyksistä, alustajana HON Juha Terho, Helsingin hovioikeus 

15.2.2019  

• Oikeuslaitospäivä Helsingissä 15.3.2019  

• Tieliikennelaki muuttuu – muuttuuko rankaiseminen liikennerikoksista, rikos- ja 

prosessioikeuden professori Matti Tolvanen, Itä-Suomen yliopisto 5.4.2019  

• Ajankohtaista talousrikosoikeutta ja siihen liittyviä menettelykysymyksiä, professori 

Mikko Vuorenpää, Lapin yliopisto ja AA, OTT, Professor of Practice Kai Kotiranta, 

Lapin yliopisto 12.4.2019  

• AIPA-virastokouluttajien koulutustilaisuus Vierumäellä 7. – 8.5.2019  

• Arvot, yhteiskunta ja tulevaisuus, Arto O. Salonen, apulaisprofessori, yhteiskunta- ja 

kauppatieteellinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopisto 17.5.2019  

• Julkisuuskoulutus, hovioikeuden esittelijä Juho Angervo 21.5.2019  

• Suomen tuomariliiton vuosikokous Hangossa 24. – 25.5.2019  

• Sähköisten todisteiden arvioinnista, OTT Juhana Riekkinen 23.8.2019  

• Ajankohtaista rikosoikeudesta, mm. kunniaväkivalta ilmiönä sekä seksuaalirikosten 

rangaistuskäytännön kehittyminen (videoyhteydellä), Oikeusministeriö 11.9.2019  

• Todistajanpsykologiaa (osa 1), dosentti Julia Korkman, Åbo Akademi 13.9.2019  

• Todistajanpsykologiaa (osa 2), dosentti Julia Korkman, Åbo Akademi 4.10.2019 

• Lakimiespäivä 11.10.2019 

• Raiskaussääntelyn nykytila ja muutostarpeet, prof. Minna Kimpinmäki (Yliopiston Säätiö-

Sali, Medisiina D) 25.10.2019 

• Käräjäoikeuspäivä 1.11.2019 

• Eurooppaoikeuden tiedonlähteet -koulutus, tietopalvelupäällikkö Marjut Kokko, korkein 

oikeus 11.11.2019 

• Mielentilalausunnot, lakimies Marika Puusa, Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 22.11.2019 

• Lapsenhuoltolakia koskevat muutokset, OTL, käräjätuomari Anna-Kaisa Aaltonen 

29.11.2019 

Osa yllä mainituista koulutuksista on Varsinais-Suomen käräjäoikeuden Heldtin stipendirahastosäätiön 

turvin järjestettyä koulutusta ja osa Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämää 

täydennyskoulutusta. 

Ruotsin kielen opetusta järjestettiin henkilökunnalle kerran viikossa. Koko henkilökunta osallistui 

lainkäytön digitalisoitumiseen liittyvän ydinosaamisen ja valmiuksien kehittämiskoulutuksiin. 
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Koulutusta annettiin mm. tietojärjestelmien, valtavirtatuotteiden ja mini-AIPAn käyttämisestä. 

Koulutuksessa hyödynnettiin Webinaareja, Digiaamu- ja Skype -koulutuksia. 

Asessorit osallistuvat heidän koulutusohjelmaansa sisältyviin koulutuksiin Helsingissä. Asessorien 

tutortuomarit saavat myös koulutusta tehtäväänsä.  

Hovioikeuden presidentti osallistui pohjoismaisten hovioikeuspresidenttien kokoukseen 

Lappeenrannassa 21. – 22.8.2019, EU-hovioikeuspresidenttien kokoukseen Roomassa 25. – 26.9.2019 

sekä SEND-seminaareihin 8. – 10.5.2019 Hellássa Islannissa ja 21. – 23.10.2019 Malmössa. 

Valtionhallinnon harjoittelijat osallistuivat Valtiovarainministeriön järjestämään Tervetuloa 

valtionhallintoon! -päivään 13.6.2019. 

Poissaolot koulutuksen vuoksi koko henkilökunnalla 418 päivää (285 vuonna 2018) 

 

Tuomioistuinharjoittelu 

Vuonna 2019 osan tuomioistuinharjoittelustaan suorittivat hovioikeudessa käräjänotaarit Hanna 

Koistinen ja Maria Siro. 

 

Muita tapahtumia ja tilaisuuksia 

• Istuntokauden avajaiskahvitilaisuus 7.1.2019 

• Hovioikeuspiirin päällikkötuomareiden tapaaminen 10.1.2019 

• Kanslia- ja hallintopäällikköpäivät Kuopio 24. – 25.1.2019 

• Turun asianajoyhdistyksen vuosikokous (hovioikeudessa) 7.2.2019  

• Presidentti P.E. Svinhufvudin reliefikuvan paljastustilaisuus 28.2.2019  

• Hovioikeusjohdon päivät Helsingissä 14.3.2019  

• Oikeuslaitospäivä Helsingissä 15.3.2019 

• Tuomariliiton ja jäsenyhdistysten vuosikokoukset Tallinnassa 24.5.2019 

• Kesäjuhla 29.5.2019 

• Virastopäällikköpäivät Helsingissä 6. – 7.6.2019 

• Pohjoismaisten hovioikeuksien presidenttien kokous Lappeenrannassa 21. – 22.8.2019  

• Tuomioistuinten jalkapalloturnaus Vaasassa 23.8.2019 

• Ylen Peacemaker -sarjan kuvaukset hovioikeuden toimitiloissa 26.8.2019  

• Tuomarivierailu Svean ja Länsi-Ruotsin hovioikeuksista 12. - 13.9.2019 

• Hovioikeuden virkistyspäivä 20.9.2019 

• Ruotsalaisten hallinto-oikeustuomareiden vierailu 24.9.2019  

• Tulosneuvottelut 7.10.2019 (Skype)  

• VMBaron tiedotus- ja keskustelutilaisuus 17.10.2019  

• Turun hovioikeuspiirin tuomaripäivät 1.11.2019  

• Käräjänotaaripäivä 18.11.2019  

• Pikkujoulut 5.12.2019  

• Lucia -kulkue ja Senaatin joulupuuro 13.12.2019  

• Joulukirkko 19.12.2019  

Lisäksi hovioikeuden toimintaan ja Akatemiataloon tutustui useita eri vierailuryhmiä. 
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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. 

 

Henkilökunnalle myönnetyt arvomerkit 

Suomen Leijonan I luokan komentajamerkki Kenneth Nygård 

Suomen Leijonan komentajamerkki  Kirsi Kanerva 

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki Salla-Maaret Keränen 

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali  Anne Mattila 

Virpi Viitanen 

 

Virka-ansiomerkit   Juha Laaksonen 

    Leena Mikkonen 

    Elina Paasivirta 

    Mervi Törö 

    Kimmo Vanne  
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Turun hovioikeuden organisaatio 1.1.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSASTOT 1.1.-30.4.2019 

I OSASTO 

Osastonjohtaja 

11 hovioikeudenneuvosta 

Asessori 

8 hovioikeuden esittelijää 

Notaari 

4 lainkäyttösihteeriä 

II OSASTO 

Osastonjohtaja 

11 hovioikeudenneuvosta 

Asessori 

8 hovioikeuden esittelijää 

Notaari 

4 lainkäyttösihteeriä 

III OSASTO 

Osastonjohtaja 

11 hovioikeudenneuvosta 

Asessori 

8 hovioikeuden esittelijää 

Käräjänotaari 

Notaari 

4 lainkäyttösihteeriä 

OSASTOT 1.5.-31.12.2019 

I OSASTO 

Osastonjohtaja 

Apulaisosastonjohtaja 

16 hovioikeudenneuvosta 

2 asessoria 

11 hovioikeuden esittelijää 

Käräjänotaari 

Notaari 

6 lainkäyttösihteeriä 

II OSASTO 

Osastonjohtaja 

Apulaisosastonjohtaja 

16 hovioikeudenneuvosta 

3 asessoria 

11 hovioikeuden esittelijää 

Notaari 

6 lainkäyttösihteeriä 

Notaari, jonka tehtäviin kuuluu lainkäyttökansliatyötehtävien lisäksi mm. 

erityiset kehittämistehtävät ja uusien työntekijöiden perehdytys 

HOVIOIKEUDEN PRESIDENTTI 

JOHTORYHMÄ 1.1.-30.4.2019 

Presidentti 

3 osastonjohtajaa 

Kansliapäällikkö 

 

JOHTORYHMÄ 1.5.-31.12.2019 

Presidentti 

2 osastonjohtajaa 

2 apulaisosastonjohtajaa 

Kansliapäällikkö 

 

LAUSUNTOVALIOKUNTA 1.1.-30.4.2019 

Presidentti 

3 osastonjohtajaa 

Kansliapäällikkö esittelijänä 

 

LAUSUNTOVALIOKUNTA 1.5.-31.12.2019 

Presidentti 

2 osastonjohtajaa 

2 apulaisosastonjohtajaa 

Kansliapäällikkö esittelijänä 
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HALLINTOKANSLIA 

Hallintosihteeri 

Johdon sihteeri 

2 talous- ja henkilöstö- 

sihteeriä 

Taloussihteeri 

 

KIRJAAMO/ARKISTO 

Kirjaaja 

Apulaiskirjaaja 

3 kirjaamosihteeriä 

TIETOPALVELU 

Informaatikko 

VIRASTOMESTARIT 

Ylivirastomestari 

4 virastomestaria 

KANSLIAPÄÄLLIKKÖ 

HOVIOIKEUDEN PRESIDENTTI 

HALLINTO 
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Hovioikeuden henkilökunta 31.12.2019 

 

Kenneth Nygård  hovioikeuden presidentti 

Asko Nurmi  hovioikeudenlaamanni 

Kirsi Kanerva  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 

Vilja Hahto  hovioikeudenneuvos 

Erkki Reijonen  hovioikeudenneuvos 

Pirjo Tammio  hovioikeudenneuvos 

Anne Laine  hovioikeudenneuvos 

Camilla Mäkinen  hovioikeudenneuvos 

Virpi Vuorinen  hovioikeudenneuvos 

Sanna Niinistö  hovioikeudenneuvos 

Atso Sinervo  hovioikeudenneuvos 

Nora Viikari  hovioikeudenneuvos 

Teija Vainiopää  hovioikeudenneuvos 

Atte Andersson  hovioikeudenneuvos 

Kirsti Avola  hovioikeudenneuvos (ma.) 

Esko Junnila  hovioikeudenneuvos (ma.) 

Pekka Varjus  hovioikeudenneuvos (ma.) 

Juuso Lehtinen  hovioikeudenneuvos (ma.) 

Juho Angervo  hovioikeudenneuvos (ma.) 

Mervi Kutvonen  hovioikeudenneuvos (ma.) 

 

Nina Ovaska  kansliapäällikkö 

Martta Plathin-Arvidsson asessori (ma.) 

Sanna Mäkelä  asessori (ma.) 

Hanna-Kaisa Heinonen asessori (ma.) 

Anna-Kaisa Byman asessori (ma.) 

Helena Virtanen  asessori (ma.) 
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Pekka Varjus  hovioikeuden esittelijä 

Taina Martti  hovioikeuden esittelijä 

Esko Junnila  hovioikeuden esittelijä 

Juha Suvanto  hovioikeuden esittelijä 

Juho Angervo  hovioikeuden esittelijä 

Martta Plathin-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 

Hanna-Kaisa Heinonen hovioikeuden esittelijä 

Jenna Mansikkamäki hovioikeuden esittelijä 

Jenni Sihvonen  hovioikeuden esittelijä 

Teija Siika-aho  hovioikeuden esittelijä 

Anniina Anthoni  hovioikeuden esittelijä 

Elina Arnamo  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Miia Ylikulju  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Heidi Pellonperä  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Maiju Virtanen  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.) 

Mikael Bomström  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Kimmo Kajander  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Karoliina Sourander hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Jutta Holmberg  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Hanna Tammiaho  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Miika Laaksoharju hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Mikael Pulkkinen  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Anna-Erika Mäkitalo hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Pia Ingves  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Kati Ruoho  hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Jenna-Lotta Perkiökangas hovioikeuden esittelijä (ma.) 

Päivi Kyllönen  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.) 

Annika Kurki  apulaiskirjaaja (ma.) 

Heidi Tikkanen  apulaiskirjaaja (ma.), kirjaamosihteeri 

Sari Silén  kirjaamosihteeri 

Mirka Tohni  kirjaamosihteeri 

Mirja Naula  kirjaamosihteeri (ma.) 



24 

Tuula Hellman  notaari 

Anne Hiltunen  notaari 

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 Richter  lainkäyttösihteeri 

Tiina Rajasto  lainkäyttösihteeri 

Ferdane Imeri  lainkäyttösihteeri (ma.) 

Satu Jounela  lainkäyttösihteeri (ma.) 

Taina Äikäs  lainkäyttösihteeri (ma.) 

Pertti Pasala  ylivirastomestari 

Seppo Tuominen  virastomestari 

Jouko Laine  virastomestari 

Risto Nila  virastomestari 

Petteri Pasala  virastomestari 

Kari Paara  siviilipalvelusvelvollinen 

Ensio Kallonen  työllistetty 

 

ma. = määräaikainen 

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

Hyväksyn edellä olevan Turun hovioikeuden toimintakertomuksen vuodelta 2019. 

Turun hovioikeudessa 18.6.2020 

 
 

Hovioikeuden presidentti Kenneth Nygård 
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