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1. Presidentin katsaus 
 

Vuonna 2016 hovioikeus työskenteli edelleen väistötiloissa viidessä eri rakennuksessa. Vuonna 2014 

aloitettu Akatemiatalon korjaus jatkui siten, että vain osa talon istuntosaleista oli hovioikeuden käytössä. 

Loppukesällä saimme kuitenkin Akatemiatalossa käyttöömme viisi korjattua pääkäsittelysalia samalla 

kun aikaisemmin käytössä olleita saleja ryhdyttiin korjaamaan. Väistötiloissa toimimista helpotti myös 

tieto siitä, että korjausprojekti eteni aikataulun mukaisesti ja että syksyllä 2017 olisi edessä henkilökun-

nan muutto takaisin kotiin, Akatemiataloon.  

Hovioikeuden 43. presidentti Timo Esko siirtyi korkeimman oikeuden presidentiksi 1.1.2016 lukien. 

Presidentin tehtäviä hoiti alkuvuonna 2016 hovioikeudenlaamani Asko Nurmi kunnes allekirjoittanut 

nimitettiin hovioikeuden 44. presidentiksi 1.6.2016 lukien. Paljon vettä oli ehtinyt virrata Aurajoessa 

niinä 22 vuotena, jolloin olin ollut poissa hovioikeudesta muissa tehtävissä. Palatessani hovioikeuden 

palvelukseen huomasin, että jotkin asiat tuntuivat vielä tutuilta, mutta paljon oli myös muuttunut.  

Turun hovioikeuden toiminta lukuina kuvataan tarkemmin edempänä tässä kertomuksessa. Yleisellä ta-

solla voidaan kuitenkin todeta, että vuonna 2016 hovioikeuksiin saapui yli 12 prosenttia vähemmän 

asioita kuin vuonna 2015. Turun hovioikeudessa vähennys oli kuitenkin pienempi kuin muissa hovioi-

keuksissa. Maan hovioikeuksista Turun hovioikeuteen saapui edelleen toiseksi eniten asioita, vaikka 

saapuvien asioiden määrä laski vuoden 2013 tasolle. Saapuvien asioiden kappalemääräinen lasku ei kui-

tenkaan tarkoita sitä, että työmäärä olisi samassa suhteessa alentunut. Tuomioistuimissa käsiteltävät 

asiat ovat vuosi vuodelta vaikeutuneet ja muutosta on hyvin todennäköisesti jätetty hakematta ensisijai-

sesti sellaisissa asioissa, joissa jatkokäsittelynluvan myöntäminen on koettu epätodennäköiseksi. 

Ratkaistujen asioiden osalta hovioikeus ylitti tulostavoitteensa. Hovioikeuden tavoitteena oli ratkaista 

2250 asiaa, mutta vuoden päättyessä asioita oli ratkaistu 2335 kappaletta. Tulostavoite ylitettiin siten 85 

ratkaistulla asialla. Hyvästä tuloksesta kertoo myös se seikka, että Turun hovioikeudessa ratkaistiin sel-

keästi enemmän asioita tuomaria kohden kuin muissa hovioikeuksissa Rovaniemen hovioikeutta lukuun 

ottamatta. Myös ratkaistujen asioiden määrässä tuomaria ja esittelijää kohden Turun hovioikeus asettuu 

toiselle sijalle Rovaniemen hovioikeuden jälkeen.  

Keskimääräisen käsittelyajan osalta ei kahden ison hovioikeuden välillä ole juurikaan eroa. Pääkäsitte-

lyssä ratkaistavien asioiden osalta käsittelyaika on sen sijaan Turussa lyhyempi kuin Helsingissä. Noin 

10 prosenttia pääkäsittelyasioista käsiteltiin matkakäräjillä Maarianhaminassa ja Tampereella. Maan 

ruotsin kielellä käsiteltävistä ja ratkaistavista muutoksenhakuasioista valtaosa käsiteltiin Turun hovioi-

keudessa. 

Vuoden 2016 aikana hovioikeuden sisäisten työtapojen kehittämistä jatkettiin. Kehitystyö otti aimo as-

keleen eteenpäin kun käräjäoikeuksista alkoi saapua siellä sähköisesti käsiteltyä asioita. Yhteistyössä 

käräjäoikeuksien kanssa hovioikeudessa kehitettiin järjestelmä, jolla käräjäoikeudessa sähköisessä muo-

dossa oleva oikeudenkäyntiaineisto saatiin siirrettyä tässä muodossa suoraan hovioikeuden käyttöön. 

Hovioikeudessa kokeiltiin myös hyvin tuloksin paperimuotoisen isomman asian digitoimista pääkäsit-

telyä varten. Mielikuva siitä, että Turun hovioikeus pitäytyisi vain vanhoissa tutuissa työtavoissa ei siten 

pidä paikkaansa. 

Vuosi 2016 toi uudistuksia myös hallinnon tietojärjestelmiin. Suuri muutos tältä osin oli Kieku -järjes-

telmän käyttöönotto. Koska tämä valtion yhteinen järjestelmä otettiin viimeisenä käyttöön oikeushallin-

non toimialalla oli perusteltuna oletuksena, että saisimme käyttöön valmiiksi kehitetyn ja hyvin toimi-

van ohjelman. Petyimme. Järjestelmästä aiheutui paljon käytännön murheita. Yksittäisen virkamiehen 

pääsy sähköisiin työvälineisiin saattoi estyä moneksi päiväksi kerrallaan.  

Syksyllä 2016 käydyissä tulosneuvotteluissa hovioikeuden henkilöstöresursseja leikattiin jälleen kerran. 

Leikkaus kohdistui hovioikeuden esittelijöihin ja yhteenlaskettu henkilöstöresurssi laski nyt alle 100 
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henkilötyövuoteen. Hovioikeuteen perustetaan kuitenkin 1.9.2017 lukien asessorin koulutusvirka. Ho-

vioikeuden tuomariresurssi ei kuitenkaan suurene, koska samasta päivästä lakkautetaan hovioikeuden-

neuvoksen virka.  

Syksyllä 2016 valmisteltiin myös siirtymistä 1.1.2017 voimaan tulleen tuomioistuinlain aikakauteen. 

Tuomioistuinlain myötä osa aikaisemmista asetustason määräyksistä edellytti nyt työjärjestysmääräyk-

siä. Uutta työjärjestystä valmisteltiin eri henkilöstöryhmiä edustavassa työryhmässä ja valmistelun ai-

kana kuultiin laajasti hovioikeuden henkilökuntaa. Jokainen voi tutustua lopputuotteeseen käymällä ho-

vioikeuden kotisivuilla internetissä.  

Vuosi 2017 on itsenäisyyden 100 -vuotisjuhlia viettävän Suomen vuosi. Turun hovioikeus osallistuu 

juhlavuoden viettämiseen omalla panoksellaan. Samalla Akatemiatalon täyttää 200 vuotta juuri kun ho-

vioikeus pääsee palaamaan Akatemiataloon. Myös tämä tapahtuma on juhlimisen arvoinen. 

Tuomioistuimen tärkein resurssi on ammattitaitoinen, osaava ja työstään innostunut henkilökunta. Tu-

run hovioikeudella on tällainen henkilökunta. Hyvän tuloksen saavuttamiseen tarvitaan jokaisen työpa-

nos. Hovioikeuden vuonna 2016 saavuttamasta hyvästä tuloksesta haluan kiittää koko henkilökuntaa. 

Samalla esitän hovioikeuden puolesta kiitokset hyvästä yhteistyöstä hovioikeuspiirin käräjäoikeuksille 

ja muille sidosryhmille. 

 

Kenneth Nygård 

presidentti 

 

 

Presidentens översikt 

 

Hovrätten verkade år 2016 fortfarande i tillfälliga utrymmen. Reparationerna i Akademihuset, som in-

letts år 2014, fortsatte och endast en del av husets förhandlingssalar kunde användas av hovrätten. I 

slutet av sommaren fick vi dock i akademihuset fem reparerade förhandlingssalar till vårt förfogande 

samtidigt som reparationsarbetena inleddes i de salar vi tidigare använt. Det kändes dock lättare att 

arbeta i de tillfälliga utrymmena då vi visste att reparationsarbetena framskred enligt tidtabell och att 

personalen kunde förbereda sig på att flytta hem till Akademihuset på hösten 2017.  

Hovrättens 43. president Timo Esko övergick till tjänsten som president i högsta domstolen från och 

med 1.1.2016. Presidentens uppgifter sköttes under förra delen av år 2016 av hovrättslagman Asko 

Nurmi innan undertecknad utnämndes till hovrättens 44. president från 1.6.2016. Mycket vatten hade 

flutit under Aura ås broar under de 22 år jag varit borta från hovrätten och skött andra uppgifter. Då jag 

återkom till hovrätten märkte jag att vissa saker kändes bekanta, men att mycket också förändrats. 

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

man ändå konstatera att det år 2016 till hovrätterna inkom 12 procent färre ärenden än år 2015. I Åbo 

hovrätt var dock minskningen mindre än i de andra hovrätterna. Av de till landets hovrätter inkomna 

ärendena inkom till Åbo hovrätt fortfarande näst mest ärenden fastän ärendemängden återgått till 2013 

års nivå. Ett mindre antal ärenden innebär dock inte att arbetsmängden skulle ha minskat i motsvarande 

utsträckning. Domstolsärendena har år efter år blivit allt svårare och parterna har högst antagligt låtit bli 

att söka ändring i sådana ärenden där man upplevt att beviljande av tillstånd till forsatt handläggning är 

osannolikt.  

Beträffande antalet avgjorda ärenden överträffade hovrätten sitt resultatmål. Hovrättens resultatmål var 

att avgöra 2250 ärenden, men vid årsskiftet hade 2335 ärenden avgjorts. Resultatmålet överträffades 
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således med 85 avgjorda ärenden. Om ett gott resultat vittnar också det faktum att det i Åbo hovrätt 

avgjordes klart fler mål räknat per domare än i de andra hovrätterna förutom i Rovaniemi hovrätt. Också 

då man räknar antalet avgjorda ärenden per domare och föredragande placerar sig Åbo hovrätt på andra 

plats efter Rovaniemi hovrätt.  

Om man studerar den genomsnittliga handläggningstiden så finner man inte några stora skillnader mel-

lan de två stora hovrätterna. I huvudförhandlingsmål är handläggningstiden däremot kortare i Åbo än i 

Helsingfors. I cirka 10 procent av de ärenden som handlades och avgjordes i huvudförhandling hölls 

sessionen i Mariehamn eller Tammerfors. Majoriteten av de besvärsärenden som i hela landet handlades 

och avgjordes på svenska fanns i Åbo hovrätt. 

Under år 2016 fortsatte arbetet med att vidareutveckla hovrättens arbetsmetoder. Utvecklingsarbetet tog 

ett rejält steg framåt när ärenden som i tingsrätterna hanterats elektronisk började inkomma till hovrät-

ten. I samarbete med tingsrätterna utvecklades vid hovrätten ett förfarande för att i elektronisk form 

överföra det rättegångsmaterial, som i tingsrätten redan fanns i elektronisk form, till hovrätten för att i 

samma form kunna utnyttjas här. I hovrätten testades också med god framgången digitalisering av ett 

större ärende inför handläggningen i huvudförhandling. Uppfattningen om att Åbo hovrätt bara skulle 

hålla sig till gamla beprövade arbetsmetoder håller således inte streck.  

År 2016 medförde också förnyelser i förvaltningens datasystem. En stor förändring var ibruktagandet 

av Kieku-systemet. Då justitieförvaltningen var den sista förvaltningsgrenen som tog i bruk datasyste-

met förväntade vi oss att få ett färdigt utvecklat och väl fungerande datasystem. Vi blev besvikna. Da-

tasystemet medförde många praktiska problem. En enskild tjänsteman kunde vara förhindrad att an-

vända sina elektroniska arbetsredskap i flera dagar åt gången.  

Vid resultatförhandlingarna hösten 2016 minskades hovrättens personalresurser än en gång. Nedskär-

ningen gällde hovrättens föredraganden och den sammanräknade personalresursen gick nu under 100 

årsverken. Vid hovrätten grundas dock 1.9.2017 en utbildningstjänst som asessor. Hovrättens domarre-

surs ökar dock inte för från samma dag dras en hovrättsrådstjänst in. 

Under hösten 2016 förberedde sig hovrätten också för att från 1.1.2017 övergå i domstolslagens tidsål-

der. Domstolslagens ikraftträdande medförde att en del av de bestämmelser som tidigare funnits på för-

ordningsnivå nu skulle ingå i domstolens arbetsordning. Den nya arbetsordningen bereddes i en arbets-

grupp med företrädare från alla personalgrupper och under beredningen hördes personalen i stor ut-

sträckning. Var och en kan bekanta sig med slutresultatet genom att gå in på hovrättens hemsidor på 

internet. 

År 2017 firas det självständiga Finlands 100-års jubileum. Åbo hovrätt bidrar till firandet av jubileet. 

Akademihuset å sin sida fyller 200 år samtidigt som hovrätten igen kan flytta tillbaka till huset. Också 

det är en händelse att fira.  

Den viktigaste resursen i en domstol är en yrkeskunnig och skicklig personal som är entusiastisk i sitt 

arbete. Åbo hovrätt har en dylik personal. För att uppnå ett gott resultat behövs hela personalens ar-

betsinsats. Jag vill tacka hela personalen för det goda resultat som vi uppnått år 2016.  Samtidigt framför 

jag också för hovrättens del vårt tack till hovrättsdomkretsens tingsrätter och övriga samarbetsparters 

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 yhteiskuntarau-

han turvaaminen. Hovioikeuden on ratkaistava sen tutkittavaksi saatetut riita- ja rikosasiat oikein. Ho-

vioikeuden on lisäksi huolehdittava siitä, että sen toimintatavat ja hovioikeudessa noudatettava menet-

tely 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 koh-

dellaan asianmukaisella tavalla. Hyvään hallintoon sisältyvän palveluperiaatteen mukaisesti hovioikeu-

dessa asioivien on saatava mahdollisimman laadukasta palvelua. 

Hovioikeuden käytettävissä ei ole tietoa siitä, miten sen toiminnan onnistumista voidaan arvioida kai-

kissa 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 toimin-

nallista tehokkuutta ja tuottavuutta kuin toiminnan suoranaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Hovioikeuden toiminnan vaikuttavuutta voidaan arvioida seuraavassa jaksossa - Hovioikeuden toimin-

nan tuloksellisuus - olevien tietojen perusteella. Erityisesti viitataan tulostavoitteen saavuttamista, rat-

kaistujen asioiden lukumäärää, käsittelyaikoja, käräjäoikeuksien tuomioiden muuttumista hovioikeu-

dessa sekä valituslupahakemusten määrää ja hovioikeuden tuomioiden muuttumista korkeimmassa oi-

keudessa koskeviin tietoihin. 

 

 

3. Hovioikeuden toiminnan tuloksellisuus 
 

3.1. Toiminnan tehokkuus 
 

Taulukossa 1 on esitetty kertomusvuoden aikana määritetyt tavoitteet ja toteutuneet luvut saapuneiden 

asioiden, annettujen ratkaisujen, pääkäsittelyiden ja seuraavalle vuodelle siirtyneiden asioiden osalta. 

 

Taulukko 1 

Saapuneet asiat Annetut ratkaisut Pääkäsittelyt Siirtyneet asiat 

tavoite toteutunut tavoite toteutunut Arvio toteutunut tavoite toteutunut 

2 450 2 185 2 250 2 340 550 693 1 586 1095 

 

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

teutunut 4,8). Asioissa, joissa ei myönnetä jatkokäsittelylupaa, hovioikeuden tavoitteena oli, että keski-

määräinen käsittelyaika on 2,0 kuukautta (toteutunut 1,9). Pääkäsittelystä ratkaistavien asioiden osalta 

hovioikeuden tavoitteena oli, että keskimääräinen käsittelyaika on 9,0 kuukautta (toteutunut 9,8). 

Toiminnan tavoitteena ollut tuottavuus oli 51,7 ja toteutunut tuottavuus oli 52. 
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Taulukossa 2 on verrattu saapuneita asioita, annettuja ratkaisuja ja siirtyneitä asioita tavoitteeksi asetet-

tuihin lukuihin vuosina 2012-2016. 

Taulukko 2 

 Saapuneet asiat Annetut ratkaisut Siirtyneet asiat 

 tavoite toteutunut tavoite toteutunut tavoite toteutunut 

2012 2 550 2 254 2 600 2 457 1 468 1 020 

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

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

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

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

 

Taulukossa 3 on esitetty saapuneiden, ratkaistujen ja ratkaisematta olevien asioiden sekä annettujen rat-

kaisujen sekä siirtyneiden ja tarkastettavina olevien asioiden kehitys vuosina 2012-2016. 

Taulukko 3 

 Saapuneet Ratkaistut 
Ratkaise-

matta 

Annetut 

ratkaisut 

Siirtyneet 

31.12. 

Tarkastet-

tavana 

31.12. 

2012 2 254 2 517 833 2 457 1 020 187 

2013 2 181 2 201 814 2 203 996 183 

2014 2 361 2 111 1 067 2 131 1 229 164 

2015 2 404 2 336 1 138 2 380 1 254 116 

2016 2 185 2 335 986 2 340 1 095 109 

 

Taulukossa 4 on esitetty saapuneiden asioiden jakauma vuosina 2012-2016. 

Taulukko 4 

Saapuneet asiat 2012 2013 2014 2015 2016 

- riita 653 631 679 757 592 

- rikos 1 450 1 402 1 544 1 498 1418 

- muut (ulosotto, hakemus ym.) 151 148 138 149 175 

Yhteensä 2 254 2 181 2 361 2 404 2185 

 

Hovioikeuteen vuonna 2016 saapuneista asioista rikosjuttuja oli 64,9 % ja riita-asioita 27,1 %. 

Vuoteen 2015 verrattuna rikosjuttujen osuus lisääntyi 2,6 prosentilla ja riita-asioiden osuus väheni 

4,4 prosentilla.  
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Taulukon 5 luvut kuvaavat annettujen ratkaisujen jakaumaa vuosina 2012-2016. 

Taulukko 5 

Annetut ratkaisut 2012 2013 2014 2015 2016 

- riita 722 636 588 777 676 

- rikos 1 574 1 413 1 418 1 460 1478 

- muut 161 154 125 143 186 

Yhteensä 2 457 2 203 2 131 2 380 2 340 

 

Taulukossa 6 on esitetty saapuneet asiat ja annetut ratkaisut vuosina 2012-2016. 

Taulukko 6 

 

Taulukko 7 kuvaa vuoden lopussa ratkaisematta olevien asioiden määrän kehittymistä vuosina 2012-

2016. 

Taulukko 7 
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Taulukko 8 kuvaa vuoden lopussa antamatta olevien asioiden määrän kehittymistä vuosina 2012-2016. 

Taulukko 8 

 

Taulukossa 9 esitetään saapuneet asiat tuomioistuimittain ja asiaryhmittäin vuonna 2016. 

 

Taulukko 9 

E = virkasyyteasia 

H = hakemusasia 

R = rikosasia 

S = siviiliasia 

U = ulosottoasia 

 E H R S U Yht 

Kanta-Hämeen käräjäoikeus  8 119 65  192 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus  4 131 72  207 

Pirkanmaan käräjäoikeus  24 661 199 60 944 

Turun hovioikeus  8    8 

Varsinais-Suomen käräjäoikeus  16 458 235 22 731 

Ålands tingsrätt  1 49 21 1 72 

Muita 3 28    31 

Kaikkiaan 3 89 1418 592 83 2185 

 

Hovioikeuteen saapuneista asioista Pirkanmaan käräjäoikeudesta tulleita oli 43,2 prosenttia ja Varsi-

nais-Suomen käräjäoikeudesta 33,5 prosenttia. Ruotsinkielisiä asioita saapui 96 kappaletta eli 4,4 pro-

senttia hovioikeuteen tulleista asioista. 
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Taulukko 10 osoittaa esittelystä ja pääkäsittelyssä ratkaistujen asioiden määriä sekä pääkäsittelyihin 

käytettyjä tunteja vuosina 2012-2016. 

Taulukko 10 

Ratkaistu 2012 2013 2014 2015 2016 

- esittelystä 1 695 1 489 1 457 1 631 1642 

- pääkäsittelyssä 822 712 654 705 693 

- ratkaistu yhteensä 2 517 2 201 2 111 2 336 2 335 

- annettu ratkaisuja 2 457 2 203 2 131 2 380 2 340 

Pääkäsittelyjen aika (h) 2 552 2 495 2 078 2 250 2 212 

 

Ratkaistuista asioista pääkäsittelyssä ratkaistiin vuonna 2012 33 %, vuonna 2013 32 %, vuonna 2014 

31 %, vuonna 2015 30 % ja vuonna 2016 30 %. 

Taulukko 11 kuvaa pääkäsittelyiden ja annettujen ratkaistujen suhdetta vuosina 2012-2016. 

 

Taulukko 11 

 

Taulukossa 12 esitetään asioiden viipymistilasto kertomusvuonna. 

Taulukko 12 
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Taulukossa 13 kuvataan asioiden keskimääräistä käsittelyaikaa asiaryhmittäin vuosina 2012-2016. 

Taulukko 13 

Diaari- 

ryhmä 

Käsittelyaika (kpl) kpl Keskimääräi-

nen käsittely-

aika 

 < 3 kk 3 - 6 kk 6 - 9 kk 9 -12 kk 12 - 18 kk > 18 kk   

2012         

E 1 3  1   5 4,9 kk 

H 58 27 8 5   98 3,2 kk 

R 508 361 373 238 87 7 1 574 5,8 kk 

S 126 194 174 150 75 3 722 7,0 kk 

U 18 22 11 6 1  58 4,8 kk 

Yhteensä 711 607 566 400 163 10 2 457 6,0 kk 

2013         

E 1      1 1,2 kk 

H 64 14 4 3 1  86 2,3 kk 

R 521 326 289 203 64 10 1 413 5,3 kk 

S 144 157 159 114 57 5 636 6,7 kk 

U 26 20 10 9 1 1 67 5,0 kk 

Yhteensä 756 517 462 329 123 16 2 203 5,6 kk 

2014         

E 1 2   1  4 4,4 kk 

H 42 14 5 1   62 2,7 kk 

R 522 288 305 206 89 8 1 418 5,6 kk 

S 161 114 141 107 58 7 588 6,6 kk 

U 25 17 11 2 4  59 4,4 kk 

Yhteensä 751 435 462 316 152 15 2 131 5,7 kk 

2015         

E 1      1 1,9 kk 

H 46 12 4 4   66 2,8 kk 

R 502 237 280 300 128 13 1 460 6,3 kk 

S 136 143 218 181 91 8 777 7,7 kk 

U 33 21 10 4 8  76 2,8 kk 

Yhteensä 718 413 512 489 227 21 2 380 6,6 kk 

2016         

E 1  1    2 3,9 kk 

H 58 13 7 5 1  84 2,8 kk 

R 483 285 280 249 163 18 1 478 6,3 kk 

S 200 113 121 128 103 11 676 7,0 kk 

U 49 24 10 12 5  100 2,8 kk 

Yhteensä 791 435 419 394 272 29 2 340 6,3 kk 
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Käräjäoikeuksista saapuneiden ratkaisujen muuttuminen hovioikeudessa 

 

Oikeusministeriön tilaston mukaan ratkaisua ei kertomusvuonna muutettu 421 asiassa eli 18 prosentissa 

hovioikeuden antamista ratkaisuista. Alioikeuden ratkaisun lopputulosta muutettiin olennaisesti 531 asi-

assa eli 22,7 prosentissa jutuista. Vain alioikeuden perusteluja muutettiin 337 asiassa eli 14,4 prosentissa 

ratkaistuista asioista. Ratkaisun perusteluja ja lopputulosta muutettiin näytön uudelleen arvioimisen joh-

dosta 242 tapauksessa, perusteluja ja lopputulosta muutettiin muun syyn kuin näytön arvioimisen takia 

287 jutussa. Ratkaisun lopputulosta muutettiin epäolennaiselta osalta 64 asiassa. Valitus jätettiin tutki-

matta 20 asiassa, palauttamispäätöksiä tehtiin 35 ja lausunnon antaminen raukesi 129 jutussa sekä asia 

jäi sillensä 8 asiassa. Sovintoja vahvistettiin 22 asiassa. 

 

Taulukossa 14 on esitetty korkeimmalle oikeudelle tehdyt valituslupapyynnöt vuosina 2012-2016. 

Taulukko 14 

Rikos (R) ja riita (S) 

 
Annettu Valituslupaa 

pyydetty 

 % 

2012     

R 1 574 249 = 15,8 

S 722 188 = 26,0 

Muut 161 55 = 34,2 

Yhteensä 2 457 492 = 20,0 

2013     

R 1 413 215 = 15,2 

S 636 193 = 30,3 

Muut 154 39 = 25,3 

Yhteensä 2 203 447 = 20,3 

2014     

R 1 418 228 = 16,1 

S 588 167 = 28,4 

Muut 125 19 = 15,2 

Yhteensä 2 131 414 = 19,4 

2015     

R 1 460 260 = 17,8 

S 777 178 = 22,9 

Muut 143 35 = 24,5 

Yhteensä 2 380 473 = 19,9 

2016     

R 1 478 198 = 13,4 

S 676 181 = 26,8 

Muut 186 36 = 19,4 

Yhteensä 2340 415 = 17,7 
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Myönnetyt valitusluvat ja hovioikeuden ratkaisujen pysyvyys 

 

Korkein oikeus on vuonna 2016 antanut valitusluvan 25 hovioikeuden ratkaisemassa asiassa. Valituslu-

pahakemuksia on hylätty 473. Kertomusvuonna korkein oikeus on asioissa, joissa valituslupa on myön-

netty muuttanut hovioikeuden ratkaisua 7 kertaa. Hovioikeuden ratkaisua ei ole muutettu 7 asiassa. 5 

asiassa hovioikeuden ratkaisu on kumottu sekä 7 asiassa kumottu ja palautettu hovioikeuden tutkitta-

vaksi. Lisäksi kertomusvuonna korkein oikeus on antanut ratkaisun 1 sellaisessa asiassa, jossa muutok-

sen hakeminen ei ole edellyttänyt valituslupaa. Hovioikeuden ratkaisua ei muutettu. 

 

3.2. Toiminnan taloudellisuus 
 

Hovioikeuden toiminnan taloudellisuus vuosina 2012-2016 ilmenee taulukosta 15. 

 

Taulukko 15 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Toimintamenomääräraha (€)      

myönnetty 9 147 400 9 055 700 8 592 200 8 264 200 8 103 500 

siirtyneet ed. vuodelta 27 514 72 725 384 215 441 175 415 697 

käytetty 9 102 189 8 744 210 8 535 240 8 289 678 8 076 089 

      

siirtyneet seur. vuodelle 72 725 384 215 441 175 415 697 443 108 

      

Henkilöstömäärä (htv) 115,8 110,6 104,4 104,2 101,0 

      

Saapuneet asiat      

arvio 2 500 2 200 2 200 2 400 2 450 

toteutunut 2 254 2 181 2 361 2 404 2 185 

      

Annetut asiat      

tavoite 2 600 2 200 2 200 2 330 2 250 

toteutunut 2 457 2 203 2 131 2 380 2 340 

      

Siirtyneet asiat      

arvio 1 468 1 023 1 020 1 266 1 586 

toteutunut 1 020 996 1 229 1 254 1 095 

      

Taloudellisuus      

tavoite 3 444 4122 *) 1 729 *) 1 505 *) 1 617 

toteutunut 3 705 3969 *) 1 653 *) 1 378 *) 1 538 

*) Vuoteen 2013 asti taloudellisuus on laskettu ratkaistuista asioista, mutta vuodesta 2014 alkaen paino-

tetusta työmäärästä. 
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3.3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 
 

Henkilöstö: 

Keski-ikä henkilöstöryhmittäin 1.3.2017 virkatilanteen perusteella laskettuna: 

Vakinaiset viranhaltijat: 

Hovioikeudenlaamannit (1) Otanta liian pieni. 

T14 hovioikeudenneuvos (22) 56 vuotta 10 kuukautta 

T12 hovioikeudenneuvos (10) 52 vuotta 5 kuukautta 

Tuomareiden keski-ikä on 55 vuotta 5 kuukautta 

Asessorit (0) ja T9 viskaalit (20) 42 vuotta 11 kuukautta 

Esittelijät (20) 42 vuotta 11 kuukautta 

Kansliahenkilökunta (33) 52 vuotta 3 kuukautta 

Määräaikaiset virkamiehet: 

Esittelijät (22) 34 vuotta  

Kansliahenkilökunta (4) 28 vuotta  

Johtoryhmä: 

Johtoryhmä (5) 56 vuotta 2 kuukautta 

 

Koko henkilöstön keski-ikä on 46 vuotta 11 kuukautta eli lähes sama kuin kahtena edellisenä vuonna. 

Henkilöstöryhmistä vakituisten jäsenten keski-ikä on laskenut eläköitymisten myötä yli kolmella vuo-

della. Esittelijöiden ja kansliahenkilökunnan keski-iät ovat pysyneet jokseenkin samoina.  

 

Poissaolot 

 päivää kertaa henkilöä 

Lainkäyttöhenkilökunta 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

- palkallinen sairausloma 638 428 107 77 41 38 

- alle 3:n päivän sairausloma 42 52 30 37 19 29 

Kansliahenkilökunta 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

- palkallinen sairausloma 223 257 22 63 11 26 

- alle 3:n päivän sairausloma 77 56 53 37 22 19 

 

Lainkäyttöhenkilökunnan sairauslomien määrä laski merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna. Kansliahen-

kilökunnan sairauspoissaolot sen sijaan kasvoivat jonkin verran. Hovioikeus seuraa poissaoloja yhdessä 

Terveystalon kanssa neljännesvuosittain otetuilla tilastoilla. Työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja sekä 

kansliapäällikkö pitävät seurantakokouksia neljän kuukauden välein. Seurantakokouksissa on tultu sii-

hen tulokseen, että tilanne on työterveyden osalta hyvä.  
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Henkilöstön kehittäminen 

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

lökunnalle säännöllisesti ruotsin kielen opetusta. Lainkäyttöhenkilökunta osallistui koulutusyhteistyössä 

tuotetun koulutuksen lisäksi runsaasti Turun yliopiston ja oikeusministeriön järjestämiin täydennyskou-

lutuksiin.  

 

Muutokset viranhaltijoiden osalta 

Vuonna 2016 eläkkeelle siirtyivät hovioikeudenlaamanni Allan Ahnger 1.6.2016 lukien, hovioikeuden-

neuvos Mariitta Lehmus 1.2.2016 lukien, hovioikeudenneuvos Eeva Perho 1.10.2016 lukien, notaari 

Anja Savolainen 1.5.2016 lukien ja kirjaamosihteeri Ulla Vieru 1.1.2016 lukien. 

Vuonna 2016 hovioikeuden presidentin D22 virkaan nimitettiin Kenneth Nygård. Hovioikeudenneu-

voksen T14 virkaan nimitettiin Pekka Määttä, Leena Mikkonen, Juha Karvinen, Kimmo Suorsa, Rita 

Melartin, Kaarlo Mikkola ja Katariina Sorvari. Hovioikeudenneuvoksen T12 virkaan nimitettiin Pirjo 

Tammio, Anne Laine ja Camilla Mäkinen. Viskaalin T9 virkaan nimitettiin Mervi Kutvonen ja Nina 

Lahtinen sekä kirjaamosihteerin Y8 virkaan Mirka Tohni. 

Hovioikeuden presidentti Timo Esko nimitettiin 1.1.2016 lukien korkeimman oikeuden presidentin vir-

kaan. Viskaalit Juuso Lehtinen (1.2.2016 lukien) ja Jarmo Hannikainen (1.2.2016 lukien) nimitettiin 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin T11 virkaan sekä viskaalit Hanna Väliaho (1.3.2016), 

Katja Mäki (1.3.2016) ja Anna-Liisa Autio (1.6.2016 lukien) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjä-

tuomarin T11 virkaan. Virastomestari Harri Grönvall siirtyi 1.1.2016 lukien Varsinais-Suomen käräjä-

oikeuden virastomestarin virkaan. 

 

3.4. Yhteenvetotaulukko hovioikeuden toiminnan tuloksellisuudesta 

 ja vaikuttavuudesta 
 

Hovioikeuden keskeiset tavoitteet ja toteuma vuodelle 2016 olivat: 

 

 Arvio/Tavoite Toteutunut 

Ratkaistut asiat 2 250 asiaa 2 340 asiaa 

Siirtyneet asiat 1 586 asiaa 1 095 asiaa 

Käsittelyaika 6,0 kk 6,3 kk 

Taloudellisuus 1 617 euroa 1 538 euroa 

Tuottavuus 52 asiaa 52 asiaa 

 

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

laskennan perusteena on työmäärä, jossa on otettu painokertoimien avulla huomioon asiaryhmien väli-

nen työmääräero.  
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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. Valvon-

nan keinoja ovat muun muassa tarkoituksenmukaisten toimintamenetelmien ja asianmukaisen työnjaon 

omaksuminen, määrärahojen käytön kontrollointi, tulostavoitteen toteutumisen, asioiden käsittelyn ete-

nemisen ja käsittelyaikojen seuraaminen sekä koulutus ja tiedonkulku. Yksittäiset lainkäyttöratkaisut 

ovat sidottuja lakiin ja päätökset tehdään voimassaolevia säännöksiä noudattaen. Hovioikeuden toi-

minta, toimintatavat ja hallinnolliset menettelyt perustuvat niitä koskeviin säädöksiin, hovioikeuden työ-

järjestykseen ja sisäisiin ohjeisiin. Talouden laillisuuden ja tuloksellisuuden varmistamiseksi hovioikeus 

noudattaa oikeusministeriön taloussääntöä. 

Vuonna 2016 oikeusministeriö pyysi perinteiseen tapaan hovioikeutta suorittamaan erityisen sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin. Arviointi toteutettiin siten, että koko henkilökuntaa pyydettiin 

ilmoittamaan havaitsemistaan riskeistä. Esitettyjä riskejä ja kehitysehdotuksia käsiteltiin johtoryhmässä 

ja yhteistyökomiteassa, minkä jälkeen kansliapäällikkö laati asiaa koskevan lausuman oikeusministeri-

ölle.  

Hovioikeus käy lisäksi vuosittain oikeusministeriön kanssa tulosneuvottelut, joissa sovitaan seuraavan 

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

lostavoitteen toteutumista valvoo presidentti ja sitä seurataan johtoryhmässä sekä osastojen kokouk-

sissa. Hovioikeus valvoo lisäksi jatkuvasti työtilanteen kehittymistä. Erityistä huomiota on kiinnitetty 

vanhoihin, yli vuoden vireillä olleisiin, asioihin. 

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

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

teiden 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 18 kertaa. 

 

Lausuntovaliokunnan lausunnot 

 

Lausuntovaliokunta antoi 13 lausuntoa hovioikeuspiirin tuomarin virkojen täyttämisestä. 

 

Muut lausunnot 

 

Hovioikeus antoi kertomusvuonna lausunnon seuraavista asioista: 

 Lausunto Haagin kansainvälistä yksityisoikeutta koskevan konferenssin puitteissa laaditusta, 

maailmanlaajuisen siviili- ja kauppaoikeuden alalla annettujen tuomioiden tunnustamista ja täy-

täntöönpanoa koskevan yleissopimuksen artiklaluonnoksesta 

 Lausunto arviomuistiosta ”Käräjäoikeuksien tuomiopiirit eräissä keskitetyissä asiaryhmissä” 

 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun, pakkokeinolain 10 

luvun ja poliisilain 5 luvun muuttamisesta (HE 93/2016 vp) 

 Lausunto hallintoasioita koskevan tiedonhallintasuunnitelman laatimisesta ja hallintoasioiden 

tehtäväluokituksesta  

 Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä 

koskevaksi lainsäädännöksi (HE 252/2016 vp) 

 Lausunto työryhmämietinnöstä "Rikoksen uhrin tiedonsaannin edistäminen"  

 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lahjontaa koskevaan rikosoikeu-

delliseen yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä ja laiksi rikoslain 

muuttamisesta, siltä osin, kun on kysymys nk. vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisoinnista 

 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi liiketoimintakiellosta annetun lain muuttami-

sesta 

 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta 

ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi  

 Lausunto muistiosta ”Oikeusprosessien keventäminen” 

 Lausunto arviomuistiosta ”Tuomioiden perusteluille asetettujen vaatimusten keventämisestä 

yksinkertaisissa rikosasioissa”  
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Hovioikeuden henkilökunnan osallistuminen koko hallinnonalaa 

koskevaan kehitystyöhön 

 

Osaston johtaja, hovioikeudenneuvos Kirsi Kanerva toimi jäsenenä asian- ja dokumentinhallinnan ke-

hittämishankkeen (AIPA) viestintätyöryhmässä.  

Kansliapäällikkö Jussi Virtanen toimi jäsenenä asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishankkeen 

(AIPA) henkilöstörakennetyöryhmässä.  

Kirjaaja Nina Ovaska toimi jäsenenä oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan arviointi- ja kehittämisryh-

mässä ja oikeusministeriön asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishankkeen (AIPA) tietosuojatyö-

ryhmässä.  

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

Nina Ovaska toimivat hovioikeuspiirin AIPA-avainvaikuttajina. 

Informaatikko Pauliina Ruusu toimi jäsenenä oikeushallinnon pysyvässä tietopalveluryhmässä sekä 

ASSI-ontologiahankkeessa.  

 

Alioikeuksien tarkastus 

 

Alioikeuksien valvonnasta vastasivat pääasiassa alioikeuksien tarkastajaksi määrätty ma. viskaali 

Hanne-Maria Kari.  

Tarkastus suoritettiin vuonna 2016 Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksissa. Alioikeuksien 

tarkastuksesta vuonna 2016 laaditaan erillinen kertomus.  

 

Koulutus 

 

 Työntekijän korvausvastuu erityisesti ratkaisun KKO 2015:57 valossa kouluttajana professori 

Ari Saarnilehto 29.1.2016 

 Oikeudenkäymiskaaren 17 lukua koskeva keskustelu- ja koulutustilaisuus 12.2.2016 koulutta-

jana hovioikeudenneuvos Pekka Määttä 

 Koulutusta tuomioistuimen puheenjohtajan tehtävistä 12.5.2016 kouluttajina hovioikeudenlaa-

mannit  

 Koulutusta työoikeudesta 13.5.2016 kouluttajana professori Jaana Paanetoja 

 Eurooppaoikeutta Turun hovioikeudelle ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle luentosarjan 

osio ”EU-oikeuden vaikutus kansallisissa tuomioistuimissa” 30.9.2016 kouluttajana professori 

Jukka Snell  

 Koulutusta rikosoikeuden yleisistä opeista 30.9.2016 kouluttajana professori Jussi Tapani 

 Eurooppaoikeutta Turun hovioikeudelle ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudelle luentosarjan 

osio ”EU-oikeus ja kansallinen oikeudenkäyntiprosessi 11.11.2016 kouluttajana OTT Janne 

Salminen 

 Huomioita hovioikeuskäytännöstä luento 13.12.2016 kouluttajana hovioikeudenneuvos Pekka 

Määttä  
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Lainkäyttöhenkilökunta osallistui myös Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan järjestämiin 

täydennyskoulutustilaisuuksiin.  

Ruotsin kielen opetusta järjestettiin henkilökunnalle kerran viikossa. Koko henkilökunnalle järjestettiin 

myös koulutusta tietojärjestelmien sekä ICT- yms. tekniikan käyttämisestä.  

 

Poissaolot koulutuksen vuoksi (suluissa vuosi 2015): 

Lainkäyttöhenkilökunta 373 (155) päivää 

Kansliahenkilökunta 125 (61) päivää 

 

Lakimiesharjoittelua jatkettiin yhteistyössä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa. Tie-

dekunnan opiskelijat voivat suorittaa hovioikeudessa kuukauden pituisen harjoittelujakson, jolloin heitä 

perehdytetään käytännön lakimiestehtäviin. Opiskelijat voivat sisällyttää harjoittelunsa tiedekunnan 

opintojaksoihin ja osaksi korkeakoulututkintoaan.  

 

Tuomioistuinharjoittelu 

 

Tuomarinvalan vannoi tai tuomarinvakuutuksen antoi 4 oikeustieteen maisteria tai kandidaattia. Vara-

tuomarin arvon sai kaikkiaan 35 henkilöä.  

Vuonna 2016 osan tuomioistuinharjoittelustaan suorittivat hovioikeudessa käräjänotaarit Hanne Hirvo-

nen, Johanna Kosunen ja Karoliina Kontturi.  

 

Muita tapahtumia ja tilaisuuksia 

 

 Kansliapäällikköpäivät Turussa 26.-27.1.2016 

 Turun hovioikeuden tuomariyhdistyksen vuosikokous 23.2.2016 

 Oikeuslaitospäivä Helsingissä 11.3.2016 

 Yleisten tuomioistuinten sektorineuvottelut 18.4.2016 Helsingissä  

 Tuomariliiton ja Suomen hovioikeustuomarit ry:n vuosikokous 20.-21.5.2016 Tampereella 

 Virastopäällikköpäivät Tampereella 1.-2.6.2016 

 Kansliahenkilökunnan koulutus- ja virkistysmatka 9.-10.6.2016 

 Tuomioistuinten jalkapalloturnaus Kuopiossa 19.8.2016 

 Tuomaripäivä Helsingissä 14.10.2016 

 Kansliahenkilökuntapäivä 14.10.2016 

 Tulosneuvotteluihin vuodelle 2017 osallistuivat 3.11.2016 hovioikeuden presidentti Kenneth 

Nygård, ma. kansliapäällikkö Susanna Leppänen, ma. hovioikeudenneuvos Juha Suvanto, hal-

lintosihteeri Merja Nauma-Ilo sekä talous- ja henkilöstösihteerit Outi Kukola ja Tiina Mannila. 
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Yhteistyö 

 

Lakimiesharjoittelua jatkettiin yhteistyössä Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa. Tie-

dekunnan opiskelijat voivat suorittaa hovioikeudessa kuukauden pituisen harjoittelujakson, jolloin heitä 

perehdytetään käytännön lakimiestehtäviin. Opiskelijat voivat sisällyttää harjoittelunsa tiedekunnan 

opintojaksoihin ja osaksi korkeakoulututkintoaan. 

 

Vierailut 

 

Kertomusvuonna hovioikeudessa vieraili muiden muassa ETJN-tuomarivaihtoon osallistunut saksalai-

nen tuomari Christine Milger. 

Lisäksi hovioikeuteen kävi tutustumassa opiskelija- tms. vierailuryhmiä. 
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Turun hovioikeuden organisaatio 1.1.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOVIOIKEUDEN PRESIDENTTI 

Kenneth Nygård 

JOHTORYHMÄ 

Presidentti 

3 osastonjohtajaa 

Kansliapäällikkö 

LAUSUNTOVALIOKUNTA 

Presidentti 

3 osastonjohtajaa 

Kansliapäällikkö esittelijänä 

OSASTOT 

I OSASTO 

Osastonjohtaja, 

hovioikeudenneuvos 

Marianne Salonen 

11 hovioikeudenneuvosta 

9 hovioikeuden esittelijää 

käräjänotaari 

Notaari 

Anne Hiltunen 

4 lainkäyttösihteeriä 

II OSASTO 

Osastonjohtaja, 

hovioikeudenlaamanni 

Asko Nurmi 

12 hovioikeudenneuvosta 

9 hovioikeuden esittelijää 

 

Notaari 

Tuula Hellman 

4 lainkäyttösihteeriä 

III OSASTO 

Osastonjohtaja, 

hovioikeudenneuvos 

Kirsi Kanerva 

12 hovioikeudenneuvosta 

8 hovioikeuden esittelijää 

 

Notaari 

Tarja Yli-Huikko 

4 lainkäyttösihteeriä 

HALLINTO 

HOVIOIKEUDEN PRESIDENTTI 

Kenneth Nygård 

MA. KANSLIAPÄÄLLIKKÖ 

Susanna Leppänen 

 

 
HALLINTOKANSLIA 

Hallintosihteeri 

Merja Nauma-Ilo 

Johdon sihteeri 

Virpi Viitanen 

2 talous- ja 

henkilöstösihteeriä 

Taloussihteeri 

KIRJAAMO/ARKISTO 

Kirjaaja 

Nina Ovaska 

Ma. apulaiskirjaaja 

Katri Ylönen 

3 kirjaamosihteeriä 

TIETOPALVELU 

Informaatikko 

Pauliina Ruusu 

VIRASTOMESTARIT 

Ylivirastomestari 

Pertti Pasala 

6 virastomestaria 
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Hovioikeuden henkilökunta 31.12.2016 

 

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 

Pekka Määttä   hovioikeudenneuvos 

Leena Mikkonen   hovioikeudenneuvos 

Juha Karvinen   hovioikeudenneuvos 

Kimmo Suorsa   hovioikeudenneuvos 

Rita Melartin   hovioikeudenneuvos 

Kaarlo Mikkola   hovioikeudenneuvos 

Katariina Sorvari   hovioikeudenneuvos 

Kari Lahdenperä   hovioikeudenneuvos 

Erkki Reijonen   hovioikeudenneuvos 

Hannele Satopää   hovioikeudenneuvos 

Kaarina Syysvirta   hovioikeudenneuvos 

Pirjo Tammio   hovioikeudenneuvos 

Anne Laine   hovioikeudenneuvos 
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Camilla Mäkinen   hovioikeudenneuvos 

 

Virpi Vuorinen   hovioikeudenneuvos (ma.) 

Teija Vainiopää   hovioikeudenneuvos (ma.) 

Mika Koivunen   hovioikeudenneuvos (ma.) 

Taina Martti   hovioikeudenneuvos (ma.) 

Esko Junnila   hovioikeudenneuvos (ma.) 

Sanna Niinistö   hovioikeudenneuvos (ma.) 

Pekka Varjus   hovioikeudenneuvos (ma.) 

Juha Suvanto   hovioikeudenneuvos (ma.) 

 

Jussi Virtanen   kansliapäällikkö 

Susanna Leppänen  kansliapäällikkö (ma.) 

 

Hanna Finne   asessori (ma.) 

Juho Angervo   asessori (ma.) 

Jenny Wacklin   asessori (ma.) 

 

Merja Maunuksela  viskaali 

Peter Arvidsson  viskaali 

Kalle Kalliokoski   viskaali 

Martta Plathin-Arvidsson  viskaali 

Pia Haga   viskaali 

Terhi Salo   viskaali 

Sakari Salminen   viskaali 

Camilla Nissi   viskaali 

Timo Hinkkanen   viskaali 

Mervi Kutvonen   viskaali 

Nina Lahtinen   viskaali 

 

Hanne-Maria Kari  viskaali (ma.) 

Hanna-Kaisa Heinonen  viskaali (ma.) 

Jenni Sihvonen   viskaali (ma.) 

Jenna Mansikkamäki  viskaali (ma.) 
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Anniina Anthoni   viskaali (ma.) 

Katja Frondelius-Mäkinen  viskaali (ma.) 

Inkeri Kuuskoski   viskaali (ma.) 

Rickard Grönqvist  viskaali (ma.) 

Riku Äärimaa   viskaali (ma.) 

Juho Vuori   viskaali (ma.) 

Teija Siika-aho   viskaali (ma.) 

Laura Heikkilä   viskaali (ma.) 

Helena Virtanen   viskaali (ma.) 

Hanna Leivo   viskaali (ma.) 

Linda Lübchow   viskaali (ma.) 

Elina Arnamo   viskaali (ma.) 

Anna-Kaisa Byman  viskaali (ma.) 

Reetta-Leena Pitkänen  viskaali (ma.) 

Sanna Mäkelä   viskaali (ma.) 

Niko Kiviluoto   viskaali (ma.) 

Johannes Koskenniemi  viskaali (ma.) 

Hanna Syrjä   viskaali (ma.) 

Antti Ristimäki   viskaali (ma.) 

Sanna-Mari Makkonen  viskaali (ma.) 

 

Karoliina Kontturi  käräjänotaari 

 

Merja Nauma-Ilo   hallintosihteeri 

Virpi Viitanen   johdon sihteeri 

Tiina Mannila   talous- ja henkilöstösihteeri 

Outi Kukola   talous- ja henkilöstösihteeri 

Maarit Voutilainen  taloussihteeri 

 

Pauliina Ruusu   informaatikko 

 

Nina Ovaska   kirjaaja 

Marja Saarni   apulaiskirjaaja (ma.) 

Sari Silén   kirjaamosihteeri 
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Heidi Tikkanen   kirjaamosihteeri 

Mirka Tohni   kirjaamosihteeri 

Katri Ylönen   kirjaamosihteeri (ma.) 

 

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 

Brita Ilvonen   lainkäyttösihteeri 

Eeva Hurme   lainkäyttösihteeri 

Elina Kauppinen   lainkäyttösihteeri 

Tiina Rajasto   lainkäyttösihteeri 

Ferdane Imeri   lainkäyttösihteeri (ma.) 

 

Pertti Pasala   ylivirastomestari 

Marja-Leena Haavisto  virastomestari 

Seppo Tuominen   virastomestari 

Jouko Laine   virastomestari 

Risto Nila   virastomestari 

Ismo Montonen   virastomestari 

Petteri Pasala   virastomestari (ma.) 

 

ma. = määräaikainen 

 

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

Hyväksyn edellä olevan Turun hovioikeuden toimintakertomuksen vuodelta 2016. 

 

Turun hovioikeudessa 14.6.2017 

 

 

 

Hovioikeuden presidentti Kenneth Nygård.  

 


