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1. Presidentin katsaus 

Vuosi 2017 oli itsenäisen Suomen juhlavuosi. Se alkoi Turun hovioikeuden osalta, kuten edellisetkin 

vuodet, väistötiloissa. Vuonna 2014 aloitettu Akatemiatalon korjaus jatkui, mutta talon valmistuminen 

häämötti jo loppuvuodesta ja lokakuussa 2017 hovioikeus pääsi suunnitellun aikataulun mukaisesti 

muuttamaan takaisin kotiin, Akatemiataloon. Kun hovioikeus väistön aikana oli toiminut viidessä eri 

pisteessä, oli henkilökunnan saaminen saman katon alle merkittävä parannus. Työhuoneiden jako 

toteutettiin hovioikeuden osastojaon mukaisesti, jolloin vuorovaikutus ratkaisukokoonpanojen kesken 

helpottui.   

Akatemiatalon on sanottu symboloivan Suomen kehittymistä moderniksi oikeusvaltioksi ja 

oikeusministeriö on tuonut esiin, että Akatemiatalo on Suomen oikeuslaitoksen merkkirakennus. Tätä ei 

voi kiistää. Turun hovioikeus on pian 400 vuotta kestäneen toimintansa aikana työskennellyt yli 180 

vuotta Akatemiatalossa. Se on hyvin pitkä aika. Kun taloa on nyt perusteellisesti korjattu voi hovioikeus 

toimia Akatemiatalossa myös seuraavat 180 vuotta. 

Akatemiatalo on herättänyt paljon kiinnostusta yleisön keskuudessa ja 10.11.2017 pidettiin 

hovioikeudessa avoimet ovet, jolloin voitiin yleisölle näyttää osa hovioikeuden tiloista. Jo aikaisemmin, 

5.11.2017 oli Akatemiatalossa avattu näyttely ”Akatemiatalo 200 – Kuningatar Kristiinan kunniaksi”, 

joka kuului Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumiin.  Näyttely esitteli laajasti talossa toimineita virastoja 

sekä myös ainutlaatuista Akatemiatalon juhlasalia. Näyttelyn läpivieminen oli monen toimijan yhteisten 

ponnisteluiden tulos, ja näyttelyn valmisteluun ja toteuttamiseen osallistuivat hovioikeuden lisäksi mm. 

Kansallisarkisto, Kansallisgalleria, Turussa toimivat yliopistot sekä Senaattikiinteistöt. Haluan tässä 

yhteydessä kiittää kaikkia projektiin osallistuneita ainutlaatuisen näyttelyn luomisesta! 

Turun hovioikeuden toiminta lukuina kuvataan tarkemmin edempänä tässä kertomuksessa. 

Hovioikeuksiin saapui vuonna 2017 noin 4 prosenttia vähemmän asioita kuin vuonna 2016. Kuten 

vuonna 2016 myös vuonna 2017 vähennys oli Turun hovioikeudessa pienempi kuin muissa 

hovioikeuksissa. Hovioikeusvertailusta voidaan todeta, että Turun hovioikeuteen saapui eniten asioita 

laskettuna per jäsen. Ratkaistujen asioiden lukumäärän osalta Turun hovioikeus ylitti tulostavoitteen 33 

ratkaistulla asialla. Turun hovioikeudessa ratkaistiin myös selvästi eniten asioita laskettuna per jäsen 

heti Rovaniemen hovioikeuden jälkeen. Vaikka ratkaisuteho siten jälleen kerran oli kiitettävällä tasolla, 

on Turun hovioikeudessa edelleen eniten ratkaisemattomia asioita laskettuna per jäsen. 

Keskimääräisen käsittelyajan suhteen Turun hovioikeus sijoittui keskikastiin. Pääkäsittelyssä 

ratkaistavien asioiden osalta käsittelyaika oli Turun hovioikeudessa kuitenkin lyhyempi kuin toisessa 

suuressa hovioikeudessa, Helsingin hovioikeudessa. Pääkäsittelyssä käsiteltiin 159 asiaa vähemmän 

kuin vuonna 2016. Pääkäsittelyihin käytetty yhteenlaskettu tuntimäärä nousi kuitenkin 22 tunnilla. Tämä 

osoittaa, että pääkäsittelyasiat ovat tulleet entistä vaikeammiksi ja vaativammiksi.  

Noin 10 prosenttia asioista käsiteltiin matkakäräjillä Maarianhaminassa tai Tampereella. Osuus olisi 

voinut olla hieman suurempikin, mutta Tampereella esiintyi ajoittain vaikeuksia löytää hovioikeudelle 

käsittelysaleja. Maan ruotsin kielellä käsiteltävistä ja ratkaistavista muutoksenhakuasioista valtaosa 

käsiteltiin Turun hovioikeudessa.  

Hovioikeuteen perustettiin asessorin koulutusvirka 1.9.2017 lukien. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt 

tuomariresurssiin lisäystä, koska samalla lakkautettiin yksi hovioikeudenneuvoksen virka. Hakijoita 

asessorin virkaan oli runsaasti, ja tällä kertaa korkein oikeus nimitti virkaan kolmen vuoden määräajaksi 

hovioikeuden esittelijän. Asessorinvirkoja tullaan tulevina vuosina lisäämään ja 1.9.2018 lukien 

hovioikeuteen nimitetään kaksi uutta asessoria. 

Moni hovioikeuden esittelijä on viime vuosina siirtynyt määräaikaiseksi käräjätuomariksi eri 

käräjäoikeuksiin. Tämä on aiheuttanut sen, että uusien esittelijöiden rekrytointiprosessi on tullut tutuksi 

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

opetuksen ja Turussa toimivat isot tuomioistuimet, takaavat kuitenkin sen, että rekrytointipohja on hyvä. 
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Hovioikeus onkin onnistunut rekrytoimaan osaavia esittelijöitä. Hovioikeuden esittelijän tehtävässä 

toimiminen on edelleen tärkeä askel tuomioistuinuralla.  

Laadukkaan tuomioistuinratkaisun aikaansaaminen edellyttää työyhteisössä sekoitusta, joka sisältää 

prosessinjohtokykyä, rautaista ammattitaitoa, innostusta, uteliaisuutta, avarakatseisuutta, tarkkuutta, 

ratkaisun muotoilukykyä ja kykyä työvälineiden hallintaan. Uskon, että hovioikeuden henkilökunta 

kokonaisuudessaan muodostaa tällaisen työyhteisön. Hovioikeuden henkilökunta on eri tilaisuuksiin 

osaa ottaen osallistunut jatkokoulutukseen. Ammatillisen koulutuksen lisäksi panostettiin vuonna 2017 

edelleen sähköisten työvälineiden hallintaa tukevaan koulutukseen. 

Hovioikeus on vuonna 2017 saavuttanut hyvän tuloksen. Tästä haluan esittää koko henkilökunnalle 

parhaimmat kiitokset. Samalla esitän hovioikeuden puolesta kiitokset hyvästä yhteistyöstä 

hovioikeuspiirin käräjäoikeuksille ja muille sidosryhmille.     

 

Kenneth Nygård 

presidentti 

 

Presidentens översikt 

År 2017 var ett jubileumsår för det självständiga Finland. För Åbo hovrätts del inleddes året på samma 

sätt som tidigare år, i tillfälliga utrymmen. Reparationerna i Akademihuset, som inletts år 2014, fortsatte, 

men vid horisonten hägrade redan slutet på reparationerna och i oktober 2017 kunde hovrätten, i enlighet 

med den planerade tidtabellen, flytta tillbaka hem, till Akademihuset. Då hovrätten under reparationerna 

arbetat i fem olika utrymmen var det en markant förbättring att personalen nu samlades under ett tak. 

Arbetsrummen fördelades med avdelningsindelningen som utgångspunkt, vilket medförde att 

interaktionen inom beslutskollegierna underlättades. 

Man har sagt att Akademihuset symboliserar Finlands utveckling till en modern rättsstat och 

justitieministeriet har framhållit Akademihuset som det finska rättsväsendets symbol. Detta kan inte 

bestridas. Åbo hovrätt har under sin nästan 400 år långa verksamhet i över 180 år arbetat i Akademihuset. 

Det är en mycket lång tid. Då huset nu grundligt reparerats kan hovrätten verka i Akademihuset också 

de följande 180 åren.  

Akademihuset har väckt stort intresse bland allmänheten och 10.11.2017 anordnade hovrätten öppet hus, 

då en del av hovrättens utrymmen kunde visas för allmänheten. Redan tidigare, 5.11.2017 hade 

utställningen ”Akademihuset 200 – till drottning Kristina ära” öppnats. Utställningen var en del av 

Finland 100 -jubileumsåret. Utställningen innehöll en omfattande presentation av de ämbetsverk som 

verkat i byggnaden samt även av den enastående Solennitetssalen. Förverkligandet av utställningen var 

ett resultat av gemensamma ansträngningar och i förberedelserna för och genomförandet av utställningen 

deltog förutom hovrätten bl.a. Riksarkivet, Nationalgalleriet, de i Åbo verksamma universiteten samt 

Senatsfastigheter.  Jag vill i detta sammanhang tacka alla de som deltog i projektet för att en unik 

utställning kunde skapas! 

Åbo hovrätts verksamhet presenteras närmare i siffror senare i denna berättelse. Till hovrätterna inkom 

år 2017 cirka 4 procent färre ärenden än år 2016. Såsom år 2016 var minskningen i Åbo hovrätt också 

år 2017 mindre än i de övriga hovrätterna. Vid en jämförelse med de övriga hovrätterna kan jag 

konstatera att det till Åbo hovrätt inkom flest ärenden räknat per ledamot. Beträffande antalet avgjorda 

ärenden överträffade hovrätten sitt resultatmål med 33 stycken ärenden. I Åbo hovrätt avgjordes också 

flest ärenden räknat per ledamot genast efter Rovaniemi hovrätt. Fastän Åbo hovrätts prestation än en 

gång är på berömlig nivå har hovrätten fortfarande flest oavgjorda ärenden räknat per ledamot. 
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Beträffande den genomsnittliga handläggningstiden befann sig Åbo hovrätt på en medelnivå. 

Handläggningstiden i huvudförhandlingsärenden var dock i Åbo hovrätt kortare än i den andra stora 

hovrätten, Helsingfors hovrätt. Vid huvudförhandling handlades 159 färre ärenden än år 2016. Den 

sammanlagda tid som åtgick i huvudförhandling steg dock med 22 timmar. Detta visar att 

huvudförhandlingsärendena har blivit allt svårare och mer krävande. 

I cirka 10 procent av ärendena hölls huvudförhandlingen i Mariehamn eller Tammerfors. Andelen kunde 

ha varit större, men det var tidvis svårt att i Tammerfors hitta handläggningssalar för hovrätten. 

Majoriteten av de besvärsärenden som handlades och avgjordes på svenska fanns i Åbo hovrätt. 

Vid hovrätten inrättades en utbildningstjänst som assessor 1.9.2017. Detta innebär dock inte en utökning 

av domarresursen för samtidigt indrogs en hovrättsrådstjänst. Det fanns ett stort antal sökande till 

tjänsten och den här gången utnämnde högsta domstolen en föredragande vid hovrätten till tjänsten för 

tre år. Det kommer under de närmaste åren att grundas fler assessorstjänster och från 1.9.2018 utnämns 

två nya assessorer vid hovrätten. 

Flera av hovrättens föredragande har under de senaste åren utnämnts till tingsdomare på viss tid vid 

olika tingsrätter. Detta har medfört att rekryteringen av nya föredragande har blivit en bekant vardag i 

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

och de i Åbo verksamma stora domstolarna, garanterar att rekryteringsbasen är god. Hovrätten har också 

lyckats rekrytera kunniga föredraganden. Det är fortfarande ett viktigt steg på domarbanan att arbeta 

som föredragande vid en hovrätt. 

Ett kvalitativt avgörande skapas i en arbetsmiljö som innehåller en lämplig blandning av 

processledningsförmåga, benhård yrkeskunskap, entusiasm, nyfikenhet, vidsynthet, noggrannhet samt 

en förmåga att formulera avgöranden och behärska arbetsredskapen. Jag är övertygad om att hovrättens 

personal i sin helhet bildar en dylik arbetsmiljö. Hovrättens personal har deltagit i olika 

fortbildningstillfällen. Förutom substansutbildning satsade hovrätten år 2017 fortsättningsvis på 

utbildning som stödde en bättre användning av de elektroniska arbetsredskapen. 

Hovrätten har år 2017 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 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 2013-2017 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 

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 

2013 2 200 2 181 2 200 2 203 1 023 996 

 

 

Saapuneiden asioiden jakauma vuosina 2013-2017: 

 

 

Saapuneet asiat 2013 2014 2015 2016 2017 

- riita 631 679 757 592 549 

- rikos 1 402 1 544 1 498 1418 1452 

- muut (ulosotto-, hakemus ym.) 148 138 149 175 152 

Yhteensä 2 181 2 361 2 404 2185 2153 
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Hovioikeuteen vuonna 2017 saapuneista asioista rikosjuttuja oli 67,4 % ja riita-asioita 25,5 %. Vuoteen 

2016 verrattuna rikosjuttujen osuus lisääntyi 2,5 prosenttiyksiköllä ja riita-asioiden osuus väheni 

1,6 prosenttiyksiköllä. 

 

Saapuneet asiat tuomioistuimittain ja asiaryhmittäin vuonna 2017 

 

H = hakemusasia 

R = rikosasia 

S = siviiliasia 

U = ulosottoasia 

 

 H R S U Yht 

Kanta-Hämeen käräjäoikeus 6 104 53  163 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus 5 170 72  247 

Pirkanmaan käräjäoikeus 18 689 196 46 949 

Turun hovioikeus 10    10 

Varsinais-Suomen käräjäoikeus 24 436 210 20 690 

Ålands tingsrätt 4 53 18 6 81 

Muita 13    13 

Kaikkiaan 80 1452 549 72 2153 

 

Hovioikeuteen saapuneista asioista Pirkanmaan käräjäoikeudesta tulleita oli 44,1 prosenttia ja Varsinais-

Suomen käräjäoikeudesta 32,0 prosenttia. Ruotsinkielisiä asioita saapui 101 kappaletta eli 4,7 prosenttia 

hovioikeuteen tulleista asioista. 

 

 

Vuoden lopussa antamatta olevien asioiden määrän kehittyminen vuosina 2013-2017: 
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Pääkäsittelyt 

Pääkäsittelyjä pidettiin kertomusvuonna 534 kpl. Arvio oli 580 pääkäsittelyä. 

 

Esittelystä ja pääkäsittelyssä ratkaistujen asioiden määrät sekä pääkäsittelyihin käytetyt tunnit vuosina 

2013-2017: 

 

Ratkaistu 2013 2014 2015 2016 2017 

- esittelystä 1 491 1 513 1 668 1 648 1 583 

- pääkäsittelyssä 711 614 712 692 525 

- annettu ratkaisuja 2 203 2 131 2 380 2 340 2 110 

Pääkäsittelyjen aika (h) 2 495 2 078 2 250 2 212 2 234 

 

Annetuista asioista pääkäsittelyssä ratkaistiin vuonna 2013 32 %, vuonna 2014 29 %, vuonna 2015 

30 %, vuonna 2016 30 % ja vuonna 2017 25 %. 

 

Pääkäsittelyiden ja annettujen ratkaisujen suhde vuosina 2013-2017: 

 

 

 

Jatkokäsittelylupa-asiat 

Myönnetyt ja evätyt jatkokäsittelyluvat vuonna 2017: 

 

Lupa myönnetty Lupa myönnetty 

osittain 

Lupa evätty 

725 56 595 

 

 

  

2013

2014

2015

2016

2017

0 500 1000 1500 2000 2500

PÄÄKÄSITTELYT

ANNETUT RATKAISUT



8 

Käsittelyaika 

Tavoitteena oli, että esittelystä ratkaistavien asioiden keskimääräinen käsittelyaika on 5,0 kuukautta 

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

keskimääräinen käsittelyaika on 2,0 kuukautta (toteutunut 2,0). Pääkäsittelystä ratkaistavien asioiden 

osalta hovioikeuden tavoitteena oli, että keskimääräinen käsittelyaika on 9,2 kuukautta (toteutunut 10,2). 

 

 

Asioiden keskimääräinen käsittelyaika asiaryhmittäin vuosina 2013-2017: 

 

Diaari- 

ryhmä 

kpl Keski-

määräinen 

käsittely-

aika 

   

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 

2013   

E 1 1,2 kk 

H 86 2,3 kk 

R 1 413 5,3 kk 

S 636 6,7 kk 

U 67 5,0 kk 

Yhteensä 2 203 5,6 kk 



9 

Asioiden keskimääräinen käsittelyaika havainnollistettuna: 

 

 

 

Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys 

Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys vuonna 2017 annetuista ratkaisuista ratkaisuistunnoittain: 

 

  

<3 kk

3-6 kk

6-9 kk

9-12 kk

12-18 kk

>18 kk



10 

 

Valitusluvat ja hovioikeuden ratkaisujen pysyvyys 

Korkein oikeus on vuonna 2017 antanut valitusluvan 24 hovioikeuden ratkaisemassa asiassa. 

Valituslupahakemuksia on hylätty 426. Kertomusvuonna korkein oikeus on antanut ratkaisun 24 asiassa. 

Hovioikeuden ratkaisu on muutettu 4 asiassa, kumottu 4 asiassa, kumottu ja palautettu 6 asiassa. 

Hovioikeuden ratkaisua ei ole muutettu 10 asiassa. Lisäksi kertomusvuonna korkein oikeus on antanut 

ratkaisun 1 sellaisessa asiassa, jossa muutoksen hakeminen ei ole edellyttänyt valituslupaa. 

Hovioikeuden ratkaisua ei muutettu. 

 

Korkeimmalle oikeudelle tehdyt valituslupapyynnöt vuosina 2013-2017 Turun hovioikeuden osalta: 

 

Rikos (R) ja riita (S) 

 

  Annetut 

asiat 

Valituslupaa 

pyydetty 

Osuus 

annetuista 

2017    

R 1 410 229 16,2% 

S 549 149 27,1% 

Muut 151 34 22,5% 

Yhteensä 2110 412 19,5% 

2016    

R 1 478 198 13,4% 

S 676 181 26,8% 

Muut 186 36 19,4% 

Yhteensä 2340 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% 

2013    

R 1 413 215 15,2% 

S 636 193 30,3% 

Muut 154 39 25,3% 

Yhteensä 2 203 447 20,3% 
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3.2. Toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus 

Hovioikeuden toiminnan taloudellisuus ja tuottavuus vuosina 2013-2017: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Toimintamenomääräraha (€)      

myönnetty 9 055 700 8 592 200 8 264 200 8 103 500 7 781 800 

siirtyneet ed. vuodelta 72 725 384 215 441 175 415 697 443 108 

      

käytetty 8 744 210 8 535 240 8 289 678 8 076 089 8 058 847 

siirtyneet seur. vuodelle 384 215 441 175 415 697 443 108 166 061 

      

Henkilöstömäärä (htv) 110,6 104,4 104,2 101,0 98,7 

      

Annetut asiat 2 203 2 131 2 380 2 340 2 110 

      

*)Taloudellisuus      

tavoite 4122 1 729 1 505 1 617 1 757 

toteutunut 3969 1 653 1 378 1 538 1 740 

*)Tuottavuus      

tavoite 19,7 48 55 52 47,2 

toteutunut 19,7 49 58 52 47 

*)  

Taloudellisuus = toimintamenot/annettu asia 

Tuottavuus = annettu asia / henkilötyövuosi 

Tuottavuus- ja taloudellisuusluvut on aiemmin laskettu asiamäärän perusteella. Vuodesta 2014 lukien 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 31.12.2017 virkatilanteen perusteella laskettuna 

 

Vakinaiset viranhaltijat 

Hovioikeudenlaamannit (1) Otanta liian pieni 

Hovioikeudenneuvos  T14 (24) 57 vuotta 10 kuukautta 

Hovioikeudenneuvos  T12 (9) 50 vuotta 1 kuukautta 

Tuomareiden keski-ikä on 55 vuotta 9 kuukautta 

Esittelijät (16) 42 vuotta 6 kuukautta 

Kansliahenkilökunta (30) 52 vuotta 7 kuukautta 

Määräaikaiset virkamiehet 

 Hovioikeudenneuvos T12  (3) 52 vuotta 4 kuukautta 

Asessorit (1) Otanta liian pieni 

Esittelijät (22) 33 vuotta 4 kuukautta 

Kansliahenkilökunta (4) 27 vuotta 

Johtoryhmä 

Johtoryhmä (5) 59 vuotta 7 kuukautta 

 
Koko henkilöstön keski-ikä on 47 vuotta eli lähes sama kuin edellisenä vuonna. Tuomareiden ja 

kansliahenkilökunnan keski-ikä on pysynyt lähes samana, mutta esittelijöiden keski-ikä on hieman 

laskenut. 

 

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. 

 

Muutokset viranhaltijoiden osalta 

 

Vuonna 2017 eläkkeelle siirtyivät hovioikeudenneuvos Arto Suomi 1.2.2017 lukien, 

hovioikeudenneuvos Kaarlo Mikkola 1.9.2017 lukien ja virastomestari Ismo Montonen 1.11.2017 

lukien. 

 

Vuonna 2017 hovioikeudenneuvoksen T14 virkaan nimitettiin Kari Lahdenperä, Hannele Satopää, Matti 

Kolehmainen ja Kaarina Syysvirta. Hovioikeudenneuvoksen T12 virkaan nimitettiin Virpi Vuorinen, 

Sanna Niinistö, Atso Sinervo, Nora Viikari ja Vilja Hahto. 

 

Hovioikeudenneuvos Pekka Määttä nimitettiin Kainuun käräjäoikeuden laamannin virkaan (1.1.2017 

lukien). Hovioikeuden esittelijä Essi Kinnunen nimitettiin korkeimman oikeuden oikeussihteerin T11 

virkaan (1.7.2017 lukien) ja hovioikeuden esittelijä Sakari Salminen Pirkanmaan käräjäoikeuden 

käräjätuomarin T11 virkaan (1.1.2017 lukien). 
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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. 

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 17 kertaa. 

Lausuntovaliokunnan lausunnot 

Lausuntovaliokunta antoi 14 lausuntoa hovioikeuspiirin tuomarin virkojen täyttämisestä. 

Muut lausunnot 

Hovioikeus antoi kertomusvuonna lausunnon seuraavista asioista: 

 

• Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien 

muuttamisesta 

• Lausuntosummaaristen riita-asioiden keskittämistä koskevasta oikeusministeriön mietinnöstä 

12/2017 

• Lausunto arviomuistiosta, joka koskee pikaluottosääntelyn kehittämisvaihtoehtoja 

• Lausunto tuomioistuinten hallintohenkilöstön toimenkuvien kehittämistarpeita koskevasta 

arviomuistiosta (oikeusministeriön julkaisusarja Toiminta ja hallinto 11/2017) 

• Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

• Lausunto mietinnöstä ”Tuomioistuinviraston perustaminen” (OMML 23/2017) 

• Lausunto oikeusprosessien keventämisestä käsitelleen työryhmän mietinnöstä 2017:39 

• Lausunto työryhmän mietinnöstä ”Lapsenhuoltolain uudistaminen” (47/2017) 

 

Hovioikeuden henkilökunnan osallistuminen koko hallinnonalaa 

koskevaan kehitystyöhön 

Kansliapäällikkö Jussi Virtanen toimi jäsenenä asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishankkeen 

(AIPA) henkilöstörakennetyöryhmässä. 

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 oikeushallinnon asiasanaston kehittämisen 

jatkohankkeessa (asiasanasto-ontologiahanke) sekä oikeusministeriön hallinnonalan 

tietopalvelutyöryhmässä. 
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Alioikeuksien tarkastus 

Alioikeuksien valvonnasta vastasi pääasiassa alioikeuksien tarkastajaksi määrätty ma. hovioikeuden 

esittelijä Hanne-Maria Kari 30.4.2017 saakka ja 1.5.2017 lukien ma. hovioikeuden esittelijä Helena 

Virtanen. 

Tarkastus suoritettiin vuonna 2017 Ahvenanmaan, Kanta-Hämeen ja Länsi-Uudenmaan 

käräjäoikeuksissa. Alioikeuksien tarkastuksesta vuonna 2017 laaditaan erillinen kertomus. 

 

Koulutus 

• Eurooppaoikeutta Turun hovioikeudelle ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle luentosarjan 

osio ”Rikosoikeus” 3.2.2017, kouluttajana apulaisprofessori Sakari Melander 

• Aikaisemman rangaistuksen huomioon ottamista koskevat rikoslain 7 luvun 6-9 §:t 3.3.2017, 

kouluttajana kansliapäällikkö Jussi Virtanen 

• Eurooppaoikeutta Turun hovioikeudelle ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle luentosarjan 

osio ”EU:n kansainvälinen yksityisoikeus” 31.3.2017, kouluttajana professori Tuulikki Mikkola 

• 19.5.2017 Ryhmänormit yrityksessä ja työehtojen muuttaminen, kouluttajana OTT Jari Murto 

• Kiinteistökauppariidat – ajankohtaisia kysymyksiä 9.6.2017, kouluttajana professori Matti 

Niemi 

• Osallisuusoppi 15.9.2017, kouluttajana OTT Jussi Tapani 

• Taakat tuomioistuimessa 20.10.2017, kouluttajana professori Mikko Vuorenpää 

• Ennakkoratkaisupyynnön tekeminen 3.11.2017, kouluttajana OTT Allan Rosas 

• Tilinpäätöskoulutus 10.11.2017, kouluttajana KTL Asta Manner 

• Ensiapukoulutusta 1.12.2017, kouluttajana ensiapuhoitaja/ensiapukouluttaja Eero Salonen 

• Rikosasian vastaajaa avustavan asianajajan lojaalisuusvelvollisuus asianajollisen 

totuusvelvollisuuden rajoissa OTM (väit.) Jukka Ahtinen, 1.12.2017 

 

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 henkilökunnalle järjestettiin 

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

Poissaolot koulutuksen vuoksi (suluissa vuosi 2016): 

- Lainkäyttöhenkilökunta 275 (373) päivää 

- Kansliahenkilökunta 63 (125) päivää 
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Tuomioistuinharjoittelu 

Vuonna 2017 osan tuomioistuinharjoittelustaan suorittivat hovioikeudessa käräjänotaarit Karoliina 

Kontturi, Saara Ingström ja Ida Similä. 

 

Muita tapahtumia ja tilaisuuksia 

• Asianajajapäivät 13.1.2017 Helsingissä 

• Turun hovioikeuden tuomariyhdistyksen vuosikokous 4.2.2017 

• Yleisten tuomioistuinten sektorineuvottelut 19.4.2017 Helsingissä 

• Tulostavoitejuhla 16.2.2017 

• Virastopäällikköpäivät 8.-9.5.2017 Turussa 

• Tuomariliiton ja Suomen hovioikeustuomarit ry:n vuosikokous 19.5.2017 Vaasassa 

• Kansliahenkilökunnan koulutus- ja virkistysmatka 8.-9.6.2017 

• Virkistyspäivä 18.8.2017 

• Tuomioistuinten jalkapalloturnaus 1.9.2017 Helsingissä 

• Lakimiespäivä 6.10.2017 Helsingissä 

• Tulosneuvotteluihin vuodelle 2018 osallistuivat 24.10.2017 hovioikeuden presidentti 

Kenneth Nygård, ma. kansliapäällikkö Nina Ovaska, hovioikeudenneuvos Kimmo Vanne, 

hallintosihteeri Merja Nauma-Ilo sekä talous- ja henkilöstösihteerit Outi Kukola ja Tiina 

Mannila 

• Turun hovioikeuden ensimmäisen istunnon 31.10.1623 ja Tapahtuipa kerran – Kertomuksia 

Turun hovioikeudesta -kirjan julkaisun kunniaksi cocktail-tilaisuus 31.10.2017 

• Akatemiatalo 200 - Kuningatar Kristiinan kunniaksi -näyttely 5.11.2017 – (7.1.2018) 

• Avoimet ovet -iltapäivä 10.11.2017 

• Turun hovioikeuspiirin tuomaripäivä 24.11.2017 

• Yleisten tuomioistuinten sektorineuvottelut 27.11.2017 Helsingissä 

• Suomi 100  vuotta -kahvitilaisuus 5.12.2017 

• Pikkujoulujuhla Linnateatterissa 8.12.2018 

• Akatemiatalon uudelleenkäyttöönoton johdosta järjestetty kutsuvierasjuhla 14.12.2017 

 

Yhteistyö 

Lakimiesharjoittelua jatkettiin yhteistyössä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa. 

Tiedekunnan opiskelijat voivat suorittaa hovioikeudessa kuukauden pituisen harjoittelujakson, jolloin 



17 

heitä perehdytetään käytännön lakimiestehtäviin. Opiskelijat voivat sisällyttää harjoittelunsa 

tiedekunnan opintojaksoihin ja osaksi korkeakoulututkintoaan. 

Vierailut 

Hovioikeuden presidentti Kenneth Nygård osallistui EJTN:n järjestämälle kolmipäiväiselle vierailulle 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen Strasbourgiin sekä 3.-5.5.2017 Tukholmassa viestintään 

keskittyneeseen SEND-seminaariin. 

Hovioikeudenneuvos Sanna Niinistö osallistui kaksipäiväiselle vierailulle Euroopan unionin 

tuomioistuimeen Luxembourgiin sekä 29.-31.3.2017 oikeusministeriön yhteistyössä SEND:n kanssa 

järjestämään pohjoismaiseen tuomarivaihtoon Svean hovioikeuteen. 

Hovioikeudenneuvos Kai Kokko osallistui 13.-17.3.2017 Madridissa järjestettyyn kielikoulutukseen 

EJTN Language training on the vocabulary of Judicial cooperation on criminal matters. 

Hovioikeuden presidentti Kenneth Nygård sekä hovioikeudenneuvokset Kimmo Vanne, Lea Rosa 

Pohjola ja Sanna Niinistö osallistuivat 24.-25.8.2017 Pohjoismaiseen 41. lakimieskokoukseen 

Helsingissä. 

Hovioikeudessa vieraili muiden muassa ETJN-tuomarivaihtoon osallistunut saksalainen tuomari 

Christine Milger. 

Lisäksi hovioikeuteen kävi tutustumassa opiskelija- tms. vierailuryhmiä. Avoimien ovien päivänä 

Akatemiataloon kävi tutustumassa n. 300 vierasta. 

 

 

 

  Hovioikeuden vitriini Akatemiatalo 200 - Kuningatar Kristiinan kunniaksi -näyttelyssä 
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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 

Kirjaaja 

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 31.12.2017 

 

Kenneth Nygård hovioikeuden presidentti 

Asko Nurmi hovioikeudenlaamanni 

 

Salla-Maaret Keränen hovioikeudenneuvos 

Leena Virtanen-Salonen 

Marianne Salonen 

Kirsi Kanerva 

Jouko Valtonen 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

Arja Maunula 

Nina Porkka 

Elise Mäki 

Tarja Huossa 

Kai Kokko 

Kari-Matti Kauppila 

Juha Laaksonen 

Kimmo Vanne 

Elina Paasivirta 

Lea Rosa Pohjola 

Leena Mikkonen 

Juha Karvinen 

Kimmo Suorsa 

Rita Melartin 

Katariina Sorvari 

Kari Lahdenperä 

Hannele Satopää 

Matti Kolehmainen 

Kaarina Syysvirta 

Erkki Reijonen 

Pirjo Tammio 

Anne Laine 

Camilla Mäkinen 

Virpi Vuorinen 

Sanna Niinistö 

Atso Sinervo 

Nora Viikari 

Vilja Hahto 

 

Teija Vainiopää 

Mika Koivunen 

Pekka Varjus 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

hovioikeudenneuvos 

 

hovioikeudenneuvos (ma.) 

hovioikeudenneuvos (ma.) 

hovioikeudenneuvos (ma.) 

Jussi Virtanen kansliapäällikkö 

Nina Ovaska kansliapäällikkö (ma.) 
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Martta Plathin-Arvidsson asessori (ma.) 

 

Taina Martti 

Merja Maunuksela 

Esko Junnila 

Juha Suvanto 

Hanna Finne 

hovioikeuden esittelijä 

hovioikeuden esittelijä 

hovioikeuden esittelijä 

hovioikeuden esittelijä 

hovioikeuden esittelijä 

Peter Arvidsson 

Juho Angervo 

Kalle Kalliokoski 

Susanna Leppänen 

Pia Haga 

Terhi Salo 

Camilla Nissi 

Timo Hinkkanen 

Jenny Wacklin 

Mervi Kutvonen 

Nina Lahtinen 

hovioikeuden esittelijä 

hovioikeuden esittelijä 

hovioikeuden esittelijä 

hovioikeuden esittelijä 

hovioikeuden esittelijä 

hovioikeuden esittelijä 

hovioikeuden esittelijä 

hovioikeuden esittelijä 

hovioikeuden esittelijä 

hovioikeuden esittelijä 

hovioikeuden esittelijä 

  

Hanna-Kaisa Heinonen 

Jenni Sihvonen 

Anniina Anthoni 

Rickard Grönqvist 

Riku Äärimaa 

Teija Siika-aho 

Laura Heikkilä 

Helena Virtanen 

Hanne Leivo 

Linda Lübchow 

Elina Arnamo 

Anna-Kaisa Byman 

Sanna Mäkelä 

Johannes Koskenniemi 

Sanna-Mari Makkonen 

Nina Fagerholm 

Emmi Koiranen 

Miia Ylikulju 

Anita Raunio-Rajalin 

Reettasisko Pakkala 

Jussi Päivärinne 

Heidi Pellonperä 

Alma Elonheimo 

 

Ida Similä 

 

Merja Nauma-Ilo 

Virpi Viitanen 

 

Outi Kukola 

Tiina Mannila 

Maarit Voutilainen 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

hovioikeuden esittelijä (ma.) 

 

käräjänotaari 

 

hallintosihteeri 

johdon sihteeri 

 

talous- ja henkilösihteeri 

talous- ja henkilösihteeri 

taloussihteeri 
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Pauliina Ruusu 

 

Katri Snellman 

Henrik Hurtig 

Heidi Tikkanen 

Sari Silén 

Mirka Tohni 

 

Tuula Hellman 

Anne Hiltunen 

Tarja Yli-Huikko 

Merja Harju 

Aila Kotoneva 

Tiina Rinne 

Minna Lahtinen 

Mervi Törö 

Annina Heikkinen 

Kaija Mäntymäki 

Anne Mattila 

Brita Iivonen 

Eeva Hurme 

Elina Kauppinen 

Tiina Rajasto 

Ferdane Imeri 

 

Pertti Pasala 

Marja-Leena Haavisto 

Seppo Tuominen 

Jouko Laine 

Risto Nila 

Petteri Pasala 

 

Viljami Silvennoinen 

 

ma. = määräaikainen 

 

 

informaatikko 

 

kirjaaja (ma.) 

apulaiskirjaaja (ma.) 

kirjaamosihteeri 

kirjaamosihteeri 

kirjaamosihteeri 

 

notaari 

notaari 

notaari 

lainkäyttösihteeri 

lainkäyttösihteeri 

lainkäyttösihteeri 

lainkäyttösihteeri 

lainkäyttösihteeri 

lainkäyttösihteeri 

lainkäyttösihteeri 

lainkäyttösihteeri 

lainkäyttösihteeri 

lainkäyttösihteeri 

lainkäyttösihteeri 

lainkäyttösihteeri 

lainkäyttösihteeri (ma.) 

 

ylivirastomestari 

virastomestari 

virastomestari 

virastomestari 

virastomestari 

virastomestari (ma.) 

 

siviilipalvelusvelvollinen 

Henkilökuntaluettelossa on mainittu myös virkavapaalla olevat työntekijät. 

  



22 

 

6. Toimintakertomuksen hyväksyminen 

Hyväksyn edellä olevan Turun hovioikeuden toimintakertomuksen vuodelta 2017. 

Turun hovioikeudessa 6.7.2018 

 
 

Hovioikeuden presidentti Kenneth Nygård 

 

 

 

 

Akatemiatalo 200 - Kuningatar Kristiinan kunniaksi -näyttelyn esineistöä 

 


