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1. Johdanto / Inledning 
 

Presidentin tervehdys 

 

Kiteytän kuluneen toimintavuoden päällimmäiseksi nousseiksi asioiksi juttutilanteen hallinnan loppuun-

saattamisen, jatkokäsittelylupa-asioiden käsittelyn vakiinnuttamisen, tietojärjestelmiin perehtymisen ja 

henkilövaihdosten käynnistymisen. Vahvistin myös 28.12.2016 uuden tuomioistuinlain mukaisen 

työjärjestyksen.  

 

Juttutilanne 

Saimme juttutilanteen varsin hyvään hallintaan jo vuosien 2014 ja 2015 aikana. Kertomusvuoden alkaessa 

oli antamatta 553 asiaa, joista 22 oli ylivuotisia ja 180 yli kuusi kuukautta vireillä olleita. Vuoden lopussa 

antamatta oli 454 asiaa, joista 31 oli ylivuotisia ja 150 yli kuusi kuukautta vireillä olleita. Vanhojen asioiden 

määrä oli loppuvuodesta lievässä kasvussa. Tämä ei kuitenkaan huolestuttanut minua, koska saatoin havaita 

henkilöstön vaihtuminen aiheuttavan lievää epäsymmetriaa juttujen ikärakenteeseen ja arvioin sen 

korjautuvan itsestään ajan myötä. Näin näyttääkin myös vuoden 2017 kevään aikana käyvän. 

Strategiamme on ollut järjestää vähätöisten asioiden käsittely niin, että niiden työvaiheita karsitaan ja 

työnjakoa niiden käsittelyssä pyritään kehittämään. Toinen kehittämiskohteemme on ollut kaikkien 

laajimpien juttujen käsittely. Niiden käsittely on pyritty saamaan etupainoisemmaksi, niiden valmistelu 

napakammaksi ja pyritty resursoimaan käsittely niin, että asiat pystyttäisiin käsittelemään keskitetysti ja 

mahdollisimman vähin toisiaan ilman tarpeettomia viivästyksiä seuraavin työvaihein. Kummasakin 

tapauksessa on siten pyrkimyksenä ollut mahdollistaa keskittyminen kulloinkin käsiteltävänä oleviin 

asioihin ja sitä kautta näiden asioiden kokonaistyömäärän pienentäminen. 

Toiminnan tuloksellisuus osoittaa, että tavoitteet on saavutettu. Rehellisyyden nimissä on kuitenkin 

tunnustettava, että tämä on vaatinut henkilökunnalta paljon työtä ja että olette sitä tehdessänne olleet 

kovilla.  

 

Jatkokäsittelylupa-asiat 

Jatkokäsittelyluvan soveltamisala laajeni huomattavasti 1.10.2015 lukien. Saimme niiden käsittelyn hyvin 

alkuun jo vuoden 2015 puolella ja toimintavuosi oli toiminnan vakiinnuttamisen aikaa. Asiat, joissa 

kielteinen jatkokäsittelylupa tai joka tapauksessa varsin suppea käsittely on todennäköinen, on jaettu 

kummallakin osastolla yhdelle valmistelusta vastaavalle jäsenelle (ns. jkl-vj) ja hovioikeuslain 9 §:n 

mukaisille esittelijöille. Jkl-vj:t ovat tukeutuneet toiminnassaan kahteen erityissihteeriin, joiden 

toimenkuvaa verrattuna muutoin osastoilla toimiviin lainkäyttösihteereihin on kehitetty. 

Tavoitteeksi toiminnan suunnittelussa asetettiin jäsenten työmäärän vähentäminen rutinoidulla toiminnalla 

ja sihteeriapua hyväksi käyttäen. Lisäksi tavoitteena oli muille jäsenille jaettavien juttujen lukumäärän 

vähentäminen ja sitä kautta mahdollisuuksien luominen sille, että jäsen voi paremmin keskittyä asioiden 

valmisteluun. Organisaation on sovittu toimivan kahden vuoden ajan ja sen jälkeen sen toiminta 

evaluoidaan sekä päätetään toiminnan organisoinnista jatkossa. 

Toiminnan käynnistivät ja sen toimintatavat suunnittelivat hovioikeudenneuvokset Eija-Liisa Helin ja 

Petteri Korhonen sekä erityissihteerit Kaisa Orrenmaa ja Riina Rajamäki. Sitä jatkoivat ja toiminnan 

vakiinnuttivat samojen erityissihteerien kanssa hyvässä yhteistyössä hovioikeudenneuvokset Jukka Mäkelä 

ja Maija Hakkarainen-Ylänkö. He kaikki ovat tehneet erittäin ansiokasta ja tuloksekasta työtä. He 

ansaitsevat siitä erityisen kiitokseni. 
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Tietojärjestelmät 

Kuluvan vuoden loppupuoliskolla otettiin käyttöön koko valtionhallinnossa käytössä oleva Kieku, jossa 

käsitellään kaikki henkilöstö- ja talousasiat. Sen käyttöönotto ja siihen valmistautuminen edellytti 

hallinnossa työskenteleviltä notaari Tiina Holmilta sekä talous- ja henkilöstösihteeri Tuija Laxilta 

poikkeuksellisen suurta työpanosta. Myös heidän esimiehenään toimineilta kansliapäälliköiltä, ensin Sirpa 

Virkkalalta ja sitten Sandra Wallinilta vaadittiin paljon asian hoitamisessa. He ovat tehneet poikkeuksellisen 

hyvää työtä ja järjestelmä on saatu toimimaan hyvin, vaikka se käyttöönottovaiheessa teki jatkuvasti 

yllättäviä temppuja. Se mm. esti useiden viikkojen ajaksi muista oikeushallinnon yksiköistä hovioikeuteen 

siirtyneiden henkilöiden kirjautumisen tietojärjestelmiin. Henkilökunnaltamme vaadittiin paljon työtä ja 

kärsivällisyyttä ennen kuin tietojärjestelmäasiantuntijat suostuivat uskomaan, että kysymys on 

järjestelmässä olevasta virheestä eikä käyttäjien virheistä. 

Tuomioistuimien käyttöön suunnitellaan AIPA -nimistä asiakäsittelyjärjestelmää, johon siirtymisen jälkeen 

toimimme täysin digitaalisessa maailmassa. Tämä tulee olemaan iso muutos ja vaati paljon uuden 

oppimista. Olemme päätyneet siihen, että kouluttautuminen on aloitettava ajoissa ja järjestelmään on 

järkevä siirtyä porrastetusti siten, että alamme pienin askelin totuttautua nykyisillä työvälineillämme uusiin 

työtapoihin. Samalla voimme antaa tietojärjestelmähankkeen suunnittelijoille tietoa, joka auttaa sen 

suunnittelussa. 

 

Henkilöstövaihdokset 

Hovioikeuden jäsenistä kolme, Kaija Suvilehto-Nieminen, Mikko Pentti ja Osmo Hänninen jäivät 

eläkkeelle kertomusvuoden alkusyksyllä. Vuoden loppupuoliskolla hovioikeudenlaamannit Robert ja Raija 

Liljenfeldt sekä hovioikeudenneuvos Pirjo Latvala jäivät vuosilomalle siirtyäkseen eläkkeelle vuoden 2017 

alkupuolella. Näin ollen molemmat osaston johtajat ja kuudesta säännönmukaisen kokoonpanon 

puheenjohtajasta viisi siirtyi noin puolen vuoden aikana pois tehtävästään. Tämä vaikutti huomattavasti 

toimintaedellytyksiimme. Saimme kuitenkin avautuneisiin sijaisuuksiin kokeneita henkilöitä ja useimmilla 

näyttää olevan mahdollisuus tulla nimitetyiksi vakinaisiin virkoihin tai ainakin hoitaa pitkiä jaksoja 

tehtäväänsä määräaikaisena jäsenenä. Tämä on mahdollistanut toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun ja 

olemme välttyneet varsin pitkälle käsittelijän vaihtumisesta johtuvasta päällekkäisestä työstä. 

Henkilöstövaihdokset ja juttujen käsittelijöiden vaihdot ovat sujuneet huomattavasti jouhevammin kuin 

alun perin johtoryhmässä arvioimme. 

Saimme useamman vuoden kestäneen ruuhkanpurkumme loppuun ja työtilanteemme hyvään kuntoon juuri, 

kun ennen kuin mainitut henkilöt siirtyivät eläkkeelle. He tekivät – kuten olivat koko työuransa tehneet – 

työnsä siihen vahvasti sitoutuen ja halusivat ratkaista kansalaisten asiat laadukkaasti kohtuullisessa ajassa. 

He ansaitsevat toiminnastaan meidän kaikkien kunnioittavan kiitoksemme. Toivotamme heille hyviä 

eläkepäiviä. 

Aivan erityisellä lämmöllä muistelen yhteistyötäni hovioikeudenlaamanniemme kanssa. He osallistuivat 

aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja sitoutuivat vahvasti johtoryhmässä yhdessä sovittujen päämäärien 

toteuttamiseen ja saivat osastonsa tekemään erinomaista tulosta. He olivat yli 40 vuotta kestäneen 

hovioikeustyönsä aikana vahvasti sitoutuneet hovioikeuden työn kehittämiseen ja juridisesti laadukkaiden 

ratkaisujen aikaansaamiseen. Robert Liljenfeldt on osallistumalla kehittämistoimintaan ja lukuisilla 

kirjoituksillaan tuonut valtakunnalliseen tietoisuuteen hovioikeusprosessin kehittämiseen merkittävästi 

vaikuttaneita ajatuksia sekä tietoa muutoksenhakutuomioistuinten toiminnasta muissa Pohjoismaissa. 

Kokoamme hänen kirjoituksensa omiksi niteikseen ja sijoitamme sen kunniapaikalle kirjastoomme, jonka 

kehittämiseen hän on myös antanut merkittävän panoksensa.  

Henkilöstövaihdoksiin ja samanaikaisiin käräjäoikeuden nimityksiin liittyvät rekrytoinnit haastatteluineen 

ovat merkinneet suurta työmäärää ja ylimääräistä kiirettä kansliapäällikkönä niitä esitelleelle Sandra 

Wallinille ja lausuntovaliokuntatyöhön osallistuneille hovioikeudenlaamanneille sekä hovioikeuden-

neuvoksille Juhani Palmulle ja Eija-Liisa Helinille. Kiitän heitä hyvästä yhteistyöstä. 
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Työjärjestystyö 

Uudessa työjärjestyksessä päivitettiin organisaatiomme ja työnkulut sekä työnjakoa koskevat määräykset. 

Niissä varauduttiin myös jo ennakoivasti digitaalisten työvälineiden aiheuttamiin muutoksiin työnteossa. 

Työjärjestystä ja tulevaa toimintaa valmisteli laajapohjainen työryhmä, johon kuluivat minun lisäkseni 

hovioikeudenneuvokset Eija-Liisa Helin, Antti Vaittinen, Harri Kurkinen, Petteri Korhonen, Ulla-Maj 

Leppäkorpi, Tapio Kaarniemi, kansliapäällikkö Sandra Wallin, viskaalit Anne Saranpää, Linda Taivassalo 

ja Aleksi Rantanen, notaari Tiina Holm, apulaiskirjaaja Katri Kivelä-Anttila sekä erityissihteeri Kaisa 

Orrenmaa. Kiitän työryhmän jäseniä rakentavasta ja idearikkaasta työstä. 

 

Kertomusvuoden toiminnan arviointia 

Hovioikeuteen saapuvien asioiden määrä on pienentynyt. Ruuhkanpurun loppuun saaminen merkitsee sitä, 

että tavoitteemme on nyt ratkaista sama määrä asioita kuin niitä saapuu. On kuitenkin selvästi havaittavissa, 

että jatkokäsittelylupajärjestelmän takia saapumatta jääneet jutut ovat niitä, joiden käsittely vaati suhteessa 

paljon vähemmän resursseja kuin ne asiat, joissa hovioikeus muuttaa käräjäoikeuden ratkaisua, joutuu 

kirjoittamaan laajat perustelut tai ainakin harkitsemaan kiperiä näyttö- ja oikeuskysymyksiä, vaikka lopulta 

päätyisi samaan tulokseen kuin käräjäoikeus. On olemassa riski, että hovioikeuden resursointia harkitsevat 

tahot erehtyvät luulemaan, että työt ovat vähentyneet samassa suhteessa kuin asiamäärät. Saapumatta ja 

jatkokäsittelylupaa vaille ovat jääneet asiat, joiden työmäärä on suhteessa huomattavasti pienempi kuin 

jäljelle jäävien. 

Kertomusvuoden alkuvuotta voidaan luonnehtia ruuhkanpurun loppuunsaattamisen ajaksi. Loppuvuonna 

toimintaamme vaikuttivat henkilöstövaihdokset. Samanaikaisesti olemme alkaneet totuttautua ajatukseen, 

että olemme siirtymässä digiaikaan. Olemme aloittaneet sen opiskelun. Tämä kaikki on kuormittanut 

henkilöstöämme. Olette tästä huolimatta tehneet työnne tunnollisesti ja laadukkaasti. Yhteistyö kanssanne 

on ollut mutkatonta ja palkitsevaa. Ansaitsette suuren kiitoksen tästä kaikesta. 

 

Hovioikeuden presidentti 

Tapani Vasama 

 

Vaasan hovioikeuden presidentti Tapani Vasama hovioikeuden 240-vuotisjuhlaseminaarissa 22.8.2016 /  

Vasa hovrättspresident Tapani Vasama på hovrättens 240-års festseminarie 22.8.2016 
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Presidentens hälsning 

Jag summerar det gångna verksamhetsåret med att vi har fått kontroll på våra ärenden, etablerat 

handläggningen av målen som hör till tillståndssystemet, bekantat oss med de nya datasystemen och inlett 

personalväxlingarna. Jag fastställde också 28.12.2016 vår nya arbetsordning i enlighet med domstolslagen.  

 

Ärendesituationen 

Vi fick ganska bra kontroll på ärendesituationen redan under åren 2014 och 2015. I början av berättelseåret 

var andelen icke-avgjorda ärenden 553, varav 22 var över ett år gamla och 180 över sex månader gamla. I 

slutet av året hade vi 454 icke avgjorda ärenden, varav 31 var över ett år gamla och 150 över sex månader 

gamla. Andelen gamla mål växte litet i slutet av året. Detta bekymrade ändå inte mig, eftersom 

personalväxlingarna skapade en asymmetri i ärendenas åldersstruktur och jag estimerade att situationen 

skulle korrigeras av sig själv med tiden. Utvecklingen går också åt det hållet nu under våren 2017. 

Vår strategi har varit att organisera handläggningen av målen, som kräver mindre arbetsinsats, så att arbets-

momenten minskas och arbetsfördelningen utvecklas. Vårt andra utvecklingsområde har varit hand-

läggningen av de allra största ärendena. Vi har försökt uppnå en effektivering av handläggningen av målen 

med tyngdpunkt på ett så tidigt skede som möjligt och eftersträvat att målen handläggs koncentrerat och 

utan onödiga dröjsmål med så få arbetsmoment som möjligt. I samband med båda utvecklingsområdena 

har vi strävat efter att man i större utsträckning ska kunna koncentrera sig på målen i fråga och på detta sätt 

minska den totala arbetsmängden. 

Verksamhetens resultat visar att målen har uppnåtts. I ärlighetens namn måste ändå erkännas att det har 

krävt mycket arbete av personalen och att ni har varit hårt pressade.  

 

Ärendena som hör till förfarandet med tillstånd till fortsatt handläggning 

Tillämpningsområdet för förfarandet med tillstånd till fortsatt handläggning utvidgades märkbart fr.o.m. 

1.10.2015. Vi kom bra igång med det nya systemet redan i slutet av året 2015 och under berättelseåret har 

vi kunnat etablera förfarandesättet. Ärendena, som antagligen inte beviljas tillstånd eller som enbart kräver 

en mycket begränsad handläggning, delas till våra bägge avdelningars hovrättsråd, som är ansvariga för 

handläggningen av tillståndsärendena (sk. jkl-vj) eller till föredraganden, som är behöriga enligt hovrätts-

lagens 9 §. Jkl-vj:na har haft till sitt förfogande två specialsekreterare, vars befattningsbeskrivningar har 

omkonstruerats från lagskipningssekreterarnas tjänster.   

I samband med planeringen av förfarandesättet hade vi som målsättning att minska rådens arbetsmängd 

med ett rutinförfarande i vilket sekreterarna kunde hjälpa till. Dessutom var målsättningen att minska på 

antalet mål som delades till de övriga hovrättsråden och således göra det möjligt för dem att bättre kunna 

koncentrera sig på beredningen av ärendena. Vi har bestämt att vi använder denna organisation under två 

år och att vi sedan evaluerar förfarandesättet och bestämmer hur vi ska fortsätta. 

Hovrättsråden Eija-Liisa Helin och Petteri Korhonen samt specialsekreterarna Kaisa Orrenmaa och Riina 

Rajamäki inledde verksamheten och planerade förfaringssättet. Hovrättsråden Jukka Mäkelä och Maija 

Hakkarainen-Ylänkö tog sedan vid tillsammans med specialsekreterarna och etablerade förfaringssättet 

ytterligare. De har alla gjort ett mycket förtjänstfullt och resultatrikt arbete. De förtjänar mitt särskilda tack.  

 

Datasystemen 

I slutet av det gångna året togs Kieku i bruk. Kieku är ett personal- och ekonomiprogram som används inom 

hela statsförvaltningen. Kiekus ibruktagande och förberedelserna inför det nya programmet innebar en 

extraordinärt stor arbetsinsats i förvaltningen av notarie Tiina Holm och ekonomie- och personalsekreterare 

Tuija Lax. Även av deras förmän, först Sirpa Virkkala och senare Sandra Wallin, krävdes mycket i samband 
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med det nya datasystemet. De har gjort ett extra bra arbete och vi har fått programmet att fungera bra, fastän 

det i början gjorde överraskande konster. Det hindrade bl.a. i flera veckor personer som kommit till 

hovrätten från andra håll inom justitieförvaltningen att skriva in sig. Det krävdes mycket arbete och tålamod 

av vår personal före dataprogramsexperterna förstod att det var fråga om ett systemfel och inte ett 

användarfel. 

För domstolarna planeras ett nytt ärendehandläggningsprogram, AIPA. Efter dess ibruktagande kommer vi 

att verka i en helt digital värld. Det här kommer att innebära en stor förändring och kräver mycket ny 

inlärning. Vi har beslutat oss för att vi ska inleda inlärningen i tid och stegvis på ett sådant sätt att vi vänjer 

oss med de nya arbetsmetoderna med våra nuvarande arbetsredskap. Samtidigt kan vi ge planerarna av 

datasystemet användbar information.  

 

Personalväxlingarna 

Tre hovrättsråd, Kaija Suvilehto-Nieminen, Mikko Pentti och Osmo Hänninen gick i pension på hösten.  I 

slutet av berättelseåret inledde hovrättslagmännen Robert och Raija Liljenfeldt samt hovrättsrådet Pirjo 

Latvala sin semester före deras pensionering i början av året 2017. Detta innebär att båda avdelnings-

cheferna och fem av sex personer, som brukar fungera som sammansättningarnas ordförande avslutade sin 

karriär inom loppet av ungefär ett halvt år. Det här påverkade anmärkningsvärt våra verksamhets-

förutsättningar. Vi rekryterade ändå erfarna personer till de öppna vakanserna och de flesta av dem verkar 

att ha möjlighet att bli utnämnda till stadigvarande tjänster eller i alla fall sköta tjänsterna för viss tid i långa 

perioder. Detta har gjort det möjligt att långsiktigt planera verksamheten och vi har i stor utsträckning 

kunnat eliminera det dubbla arbetet som brukar förekomma i samband med byten av handläggare. Personal-

växlingarna och bytena av handläggare har fungerat mycket smidigare än vi från början hade förutspått i 

ledningsgruppen. 

Vi fick ett slut på vårt arbete med att lösa upp anhopningarna av gamla mål och ett bra arbetsläge strax 

innan de nämnda personerna gick i pension. De gjorde, såsom de under hela sin karriär hade gjort, deras 

arbete med en stark dedikation och ville avgöra medborgarnas ärenden kvalitativt inom en skälig tidsram. 

De förtjänar alla vårt respektfulla tack. Vi önskar dem trevliga pensionsdagar.  

Med en särskild värme kommer jag ihåg samarbetet med våra hovrättslagmän. De har aktivt deltagit i 

planeringen av verksamheten och förbundit sig till att uppnå målsättningarna, som har uppsatts i 

ledningsgruppen. Genom deras arbeten uppnådde avdelningarna utomordentliga resultat. De hade under 

sina över 40 år i hovrätten starkt dedikerat sig till att utveckla hovrättsarbetet och få till stånd juridiskt 

kvalitativa avgöranden. Robert Liljenfeldt har genom att delta i utvecklingsarbetet och genom sina många 

skrivelser förmedlat på riksnivå många idéer som på ett betydande sätt påverkat utvecklingen av 

hovrättsprocessen och spridit kunskap om ändringssökandet i de andra nordiska länderna. Vi samlar hans 

skrivelser och sparar dem på en hedersplats i vårt bibliotek, vars utveckling han även på ett betydande sätt 

har bidragit till.   

Personalbytena och tingsrätternas samtidiga utnämningar samt de till dem hörande intervjuerna har 

inneburit en stor arbetsinsats och extra brådska för kanslichef Sandra Wallin, som har föredragit ärendena 

samt för hovrättslagmännen och hovrättsråden Juhani Palmu och Eija-Liisa Helin som har deltagit i 

remissgruppen. Jag tackar dem för gott samarbete. 

 

Arbetsordning 

I den nya arbetsordningen uppdaterades föreskrifterna angående vår organisation, arbetsskedena och 

arbetsfördelningen. I den togs redan preliminärt i beaktande förändringarna i arbetet, som de nya 

digitaliserade arbetsredskapen kommer att medföra. En omfattande arbetsgrupp bearbetade arbets-

ordningen. Till arbetsgruppen hörde undertecknad samt hovrättsråden Eija-Liisa Helin, Antti Vaittinen, 

Harri Kurkinen, Petteri Korhonen, Ulla-Maj Leppäkorpi, Tapio Kaarniemi, kanslichef Sandra Wallin, 

fiskalerna Anne Saranpää, Linda Taivassalo och Aleksi Rantanen, notarie Tiina Holm, bitr. registratorn 
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Katri Kivelä-Anttila och specialsekreterare Kaisa Orrenmaa. Jag tackar arbetsgruppen för ett konstruktivt 

och idérikt arbete. 

 

Utvärdering av verksamheten under berättelseåret 

De till hovrätten inkomna ärendenas antal har minskat. Vårt mål är nu, när vi har fått ordning på 

anhopningarna av ärenden, att avgöra lika många mål som kommer in. Det är ändå anmärkningsvärt att de 

mål som lämnat bort på grund av systemet med tillstånd till fortsatt handläggning är de som i proportion 

kräver mindre arbetsinsats än hovrättens andra mål, där hovrätten ändrar tingsrättens avgörande, måste 

skriva omfattande motiveringar eller i alla fall avväga svåra bevis- eller rättsfrågor, fastän man sist och 

slutligen kommer till samma slutresultat som tingsrätten. Det finns en risk att instanserna som bestämmer 

över hovrättens resurser felaktigt tror att arbetena har minskat i samma proportion som ärendemängden. 

Ärendena som uteblivit eller som man inte beviljar tillstånd i är sådana som i proportion kräver mindre 

arbetsmängd än de övriga ärendena.  

Verksamhetsårets början kan beskrivas som en tid när vi slutförde rensningen av gamla ärenden. Slutet av 

året påverkades främst av personalväxlingarna. Samtidigt har vi börjat acceptera att vi håller på att flytta 

oss till en digitaliseringstid. Vi har inlett inlärningen. Allt detta har belastat vår personal. Ni har trots detta 

gjort ert arbete samvetsgrant och med hög kvalitet. Samarbetet har varit okomplicerat och givande. Ni 

förtjänar ett stort tack för allting. 

 

Hovrättspresident 

Tapani Vasama 

 

2. Vaasan hovioikeus / Vasa hovrätt 

Vaasan hovioikeus on yksi Suomen viidestä hovioikeudesta. Vaasan hovioikeus on saapuvien ja ratkaista-

vien asioiden sekä henkilöstömäärän perusteella Suomen neljänneksi suurin hovioikeus. Hovioikeuspiirin 

alueella asui vuonna 2016 noin 940.000 henkilöä ja siihen kuului 5 käräjäoikeutta. Ruotsinkielinen väes-

tönosa muodosti noin 10,5 prosenttia Vaasan hovioikeuden tuomiopiirin väestöstä ja ruotsinkielisten asioi-

den osuus hovioikeuteen saapuvista asioista on noin 4 prosenttia. 

Tarkoituksenmukaisen toiminnan turvaamiseksi hovioikeus on jakautunut kahteen osastoon. Osasto I on 

toimittanut pääkäsittelyt Porissa Satakunnan käräjäoikeudesta saapuneissa asioissa ja osasto II on toimitta-

nut pääkäsittelyt Jyväskylässä Keski-Suomen käräjäoikeudesta saapuneissa asioissa. Lisäksi molemmat 

osastot ovat toimittaneet pääkäsittelyjä Vaasan hovioikeudessa tai Pohjanmaan käräjäoikeuden tiloissa Poh-

janmaan käräjäoikeudesta, Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudesta ja Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudesta saa-

puneissa asioissa. Pääkäsittelyjä toimitettiin tarvittaessa myös muilla paikkakunnilla. 
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Vasa hovrätt är en av Finlands fem hovrätter. Med beaktande av antalet inkomna ärenden och givna avgö-

randen samt personalmängden är Vasa hovrätt den fjärde största hovrätten i Finland. Invånarantalet i hov-

rättens domkrets var år 2016 ungefär 940.000. Till hovrättens domkrets hörde 5 tingsrätter. Personer med 

svenska som modersmål utgjorde ungefär 10,5 procent av den totala folkmängden i domkretsen. Andelen 

svenskspråkiga mål som inkommer till hovrätten är ungefär 4 procent. 

För att kunna utöva sin verksamhet ändamålsenligt är hovrätten indelad i två avdelningar. Avdelning I har 

förrättat huvudförhandlingar i Björneborg i ärenden från Satakunta tingsrätt och avdelning II har förrättat 

huvudförhandlingar i Jyväskylä i ärenden från Mellersta Finlands tingsrätt. Dessutom har hovrättens båda 

avdelningar förrättat huvudförhandlingar i Vasa i ärenden från Österbottens tingsrätt, Mellersta Österbot-

tens tingsrätt samt Södra Österbottens tingsrätt. Huvudförhandlingar hölls även vid behov i tingsrätternas 

utrymmen på andra orter. 

 

 

 

 

3. Lainkäyttötoiminta / Lagskipningsverksamheten 

 

Saapuneet asiat 

 
Vuodelle 2016 siirtyi edelliseltä vuodelta yhteensä 497 ratkaisematonta asiaa. Hovioikeuteen saapui vuonna 

2016 yhteensä 1.154 asiaa, joista noin 70 prosenttia oli rikosasioita. Pääkäsittelyjä toimitettiin yhteensä 

392, joista noin 52 % toimitettiin matkakäräjillä hovioikeuspaikkakunnan ulkopuolella. Hovioikeuteen saa-

pui 4 asiaa käräjäoikeuksien ulkopuolelta. Saapuneista asioista 42 eli noin 3,6 prosenttia oli sellaisia, joissa 

oikeudenkäyntikieli oli ruotsi. 

 

 

Inkomna ärenden 

 
År 2016 överfördes sammanlagt 497 icke avgjorda ärenden från föregående år. Totalt inkom 1.154 nya 

ärenden, av vilka cirka 70 procent var brottmål. Huvudförhandling hölls i 392 ärenden och cirka 52 % av 

dessa hölls utanför hovrättsorten. Till hovrätten inkom 4 ärenden från annat håll än tingsrätterna. Av de 

inkomna ärendena hade 42 svenska som handläggningsspråk, vilket utgör cirka 3,6 procent av alla ärenden. 
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Käräjäoikeuksittain asioita saapui/ Ärenden inkom från tingsrätterna: 

 

Käräjäoikeus (ko) 

Tingsrätt (tr) 

I-asteen virka- 

rikosasiat 

tjänstebrott i     

I-instans 

Hakemusasiat 

Ansöknings-

ärenden 

Rikosasiat 

Brottmål 

Siviiliasiat 

Tvistemål 

Ulosottoasiat 

Utsöknings- 

ärenden 

Yhteensä 

Samman-

lagt 

Etelä-Pohjanmaan ko 

Södra Österbottens tr 
 4 161 58  223 

Keski-Pohjanmaan ko 

Mellersta Österbottens tr 
  

1 43 23 

 

67 

Keski-Suomen ko 

Mellersta Finlands tr 
 

17 243 68 10 338 

Pohjanmaan ko 

Österbottens tr 
 

4 139 54 10 207 

Satakunnan ko 

Satakunta tr 
 

9 185 103 7 304 

muu*) 

annan 
 

4 
   

4 

*) mm. oikeusaputoimistoista / bl.a. från rättshjälpsbyråer 
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Hovioikeuksiin saapuneet määrät vuonna 2016 / Till hovrätterna inkomna ärenden år 2016 

 

 
 

Ratkaistut asiat / Avgjorda ärenden  

 

Annettuja ratkaisuja oli 1.253. Ratkaisuista oli rikosasioita 834 (66,6 %), riita-asioita 337 (26,9 %), hake-

musasioita 48 (3,8 %) ja ulosottoasioita 34 (2,7 %). Hovioikeus antoi vuoden aikana 9 Finlex -oikeusta-

paustietokannassa julkaistua ratkaisua. 

 

 

 

Under året gavs 1.253 avgöranden. Av dessa gällde 834 (66,6 %) brottmål, 337 (26,9 %) tvistemål, 48  (3,8 

%) ansökningsärenden och 34 (2,7 %) utsökningsärenden. Hovrätten publicerade under året 9 avgöranden 

i Finlex-rättsfallsdatabasen. 

 

Turun hovioikeus 2180 asiaa 

Rovaniemen hovioikeus 1110 asiaa

Vaasan hovioikeus 1154 asiaa

Helsingin hovioikeus 2775 asiaa

Itä-Suomen hovioikeus 1361 asiaa
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Vaasaan hovioikeuteen saapuneiden ja ratkaistujen asioiden määrä 2006-2016 

Till Vasa hovrätt ankomna och avgjorda ärenden åren 2006-2016 

 

 

 

 

Vuonna 2016 ratkaistut asiat / Avgjorda ärenden år 2016
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Käsittelytietoja / Handläggningsuppgifter 
    

Käräjäoikeuden ratkaisua ei ole muutettu yhteensä 278 asiassa (22,2 %). Kaikkiaan 102 asiassa (8,1 %) 

muutokset koskivat ainoastaan perusteluja. Perusteluja ja lopputulosta muutettiin näytön uudelleen arvioin-

nin johdosta 136 asiassa (10,9 %) ja muusta syystä 186 asiassa (14,8 %). 34 asiassa (2,7 %) muutos on 

koskenut vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa. 18 asiaa (1,4 %) jätettiin tutkimatta ja 43 

asiaa (3,4 %) palautettiin uudelleen käsiteltäväksi käräjäoikeuteen. Lausunnon antaminen valituksesta rau-

kesi kaikkiaan 63 asiassa (5 %) ja 7 asiaa (0,6 %) jäi sillensä. Ensimmäisen asteen vaatimus hyväksyttiin 

10 asiassa (0,8 %) ja hylättiin 9 asiassa (0,7 %). Sovinto vahvistettiin yhteensä 16 asiassa (1,3 %). Vasta-

valitus oli tehty 93 asiassa, joista 64 oli rikosasioita ja 29 riita-asioita. 

 

Kaikista vuonna 2016 saapuneista asioista 928 eli noin 80,4 % on kuulunut jatkokäsittelylupaa koskevien 

säännösten piiriin. Jatkokäsittelylupa on vuonna 2016 myönnetty 56,5%:ssa, myönnetty osittain 2,5 %:ssa 

ja evätty 41 % :ssa asioista. 

 

Pääkäsittelyjä toimitettiin 392 eli noin 30,4 prosentissa kaikista ratkaistuista asioista. Pääkäsittely jouduttiin 

peruuttamaan 69 asiassa. Vuoden aikana ratkaistujen asioiden pääkäsittelyistä 189 (48,2 %) toimitettiin 

Vaasassa ja 203 (51,8 %) muualla hovioikeuspiirissä. Pääkäsittely toimitettiin Jyväskylässä 115 asiassa 

(29,3 % kaikista asioista) ja Porissa 88 asiassa (22,4 %). Pääkäsittelyssä ratkaistuista asioista oli 303 (77,3 

%) rikosasioita ja 86 (21,9 %) riita-asioita. Suullisen valmistelun istuntoja tai puhelinvalmisteluja toimitet-

tiin yhteensä 4 asiassa. Hovioikeus antoi vuoden aikana yhteensä 2.649 kutsua pääkäsittelyyn. Kirjallisessa 

menettelyssä ratkaistiin yhteensä 899 asiaa. Hovioikeuslain 9 §:ssä tarkoitetussa 2 jäsenen ja esittelijäjäse-

nen (viskaali tai asessori) kokoonpanossa ratkaistiin 185 asiaa. 

 

Asianimikkeeltään kolme suurinta asiaryhmää olivat annettujen ratkaisujen osalta pahoinpitely (8,1 %), 

törkeä rattijuopumus (5,5 %) ja törkeä pahoinpitely (3,2 %). Suurimpien asianimikkeiden ryhmässä olivat 

myös varkaus (2,9 %), kantelu (2,8 %) ja ulosottovalitus (2,6 %). 

 

 

 

 

  

  
Tingsrättens avgörande ändrades inte i sammanlagt 278 ärenden (22,2 %). I 102 ärenden (8,1 %) gällde 

ändringarna endast domskälen. Domskälen och slutresultatet ändrades till följd av omprövning av bevis-

ningen i 136 ärenden (10,9 %) och av annan orsak i 186 ärenden (14,8 %). I 34 ärenden (2,7 %) gällde 

ändringarna endast en för slutresultatet oväsentlig del. 18 ärenden (1,4 %) avvisades och 43 ärenden (3,4 
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%) återförvisades till tingsrätten för ny handläggning. Avgivande av utlåtande över besvären förföll i sam-

manlagt 63 ärenden (5 %) och 7 ärenden (0,6 %) avskrevs. Av yrkandena framställda i första instans god-

kändes 10 (0,8 %), medan 9 (0,7 %) förkastades. Förlikning stadfästes i sammanlagt 16 ärenden (1,3 %). I 

93 ärenden inkom motbesvär. Av dessa utgjorde 64 brottmål och 29 tvistemål.   

 

Under berättelseåret har 928 ärenden eller cirka 80,4 % av alla inkomna ärenden hört till tillämpningsom-

rådet för stadgandena gällande tillstånd till fortsatt handläggning.  Tillstånd till fortsatt handläggning har 

beviljats i 56,5 % av ärendena, beviljats delvis i 2,5 % av ärendena och förkastats i 41 % av ärendena. 

 

Huvudförhandling hölls i 392 eller cirka 30,4 procent av alla ärenden. Den utsatta huvudförhandlingen 

måste inställas i 88 ärenden. Av huvudförhandlingarna hölls 189 (48,2 %) i Vasa och 203 (51,8 %) på annan 

ort inom hovrättsdistriktet, varav 115 (29,3 % av alla ärenden) i Jyväskylä och 88 (22,4 %) i Björneborg. 

Av de ärenden som avgjordes i huvudförhandling utgjorde 303 (77,3 %) brottmål och 86 (21,9 %) tvistemål. 

Muntliga förberedelsesammanträden samt förhandlingar per telefon hölls sammanlagt i 4 ärenden. Hovrät-

ten gav under årets lopp sammanlagt 2.649 kallelser till huvudförhandling. I skriftligt förfarande avgjordes 

sammanlagt 899 ärenden. Den i 9 § i hovrättslagen avsedda sammansättningen bestående av två ledamöter 

och en föredragande med ställning av ledamot (fiskal eller assessor) användes vid avgörande av 185 ären-

den. 

 

Bland de brottmål som avgjordes var de tre största ärendekategorierna misshandel (8,1 %), grovt rattfylleri 

(5,5 %) och grov misshandel (3,2 %).  Till de största ärendekategorierna hörde också stöld (2,9 %), klagan 

(2,8 %) och utsökningsbesvär (2,6 %). 

 

 
 

 

 
(Ratkaisematta olevien asioiden määrä vuoden lopussa/Antalet icke avgjorda mål vid årets slut) 
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Oikeudenkäyntiasioiden käsittelyajat / Rättegångsärendenas handläggningstider 

 

Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2016 Vaasan hovioikeudessa 5,2 kuukautta, kun 

se oli kaikissa hovioikeuksissa 6,0 kuukautta. 

 

Käsittelyaika jakaantui eri asiaryhmien kesken seuraavasti:  

 - riita-asioissa 6,0 kk  (7,5 kk v. 2015) 

 - rikosasioissa 5,1 kk  (5,9 kk v. 2015) 

 - hakemusasioissa 1,5 kk  (1,9 kk v. 2015) 

 - ulosottoasioissa 3,6 kk  (5,1 kk v. 2015) 

Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli suomenkielisten asioiden osalta 5,1 kuukautta, kun se 

oli ruotsinkielisten asioiden osalta 6,6 kuukautta. Vuoden 2016 aikana annettiin ratkaisu yhteensä 52 ruot-

sinkielisessä asiassa, kun niitä saapui 42. 

 

 
 

 

 

Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga ärenden i Vasa hovrätt var 5,2 månader år 2016. Den 

genomsnittliga handläggningstiden för samtliga hovrätter var 6,0 månader. 

 

Handläggningstiden fördelades mellan olika ärenden enligt följande: 

 - i tvistemål 6,0 mån  (7,5 mån år 2015) 

 - i brottmål 5,1 mån  (5,9 mån år 2015) 

 - i ansökningsärenden 1,5 mån (1,9 mån år 2015) 

 - i utsökningsärenden 3,6 mån (5,1 mån år 2015) 

Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden, vars handläggningsspråk var finska var 5,1 månader. 

Motsvarande siffra för ärenden med svenska som handläggningsspråk var 6,6 månader. År 2016 gavs 52 

avgöranden i svenskspråkiga ärenden, medan antalet inkomna ärenden var 42. 
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Käsittelyajat vuonna 2016 / Handläggningstider år 2016 

 

 
 

 
Keskimääräiset käsittelyajat kieliryhmittäin vuosina 2009-2016 /  

Genomsnittliga handläggningstider enligt språkgrupper 2009-2016 

(sininen / blå: suomi / finska - punainen / röd: ruotsi / svenska) 

 

 

 

Tavoitteet ja toteutuneet luvut vuodelle 2016 / Målsättningar och realiserade antal för 2016 

 
Alla olevassa taulukossa on kertomusvuodelle määritetyt tavoitteet ja toteutuneet luvut saapuneiden asioi-

den, annettujen ratkaisujen, pääkäsittelyjen ja seuraavalle vuodelle siirtyneiden asioiden osalta: 

 

Saapuneet asiat Annetut ratkaisut Pääkäsittelyt Siirtyneet asiat (anta-

mattomat asiat) 

tavoite toteutunut tavoite toteutunut tavoite toteutunut tavoite toteutunut 

1350 1154 1350 1253 445 392 650 454 
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Tavoitteena oli, että asioiden keskimääräinen käsittelyaika on 6,5 kuukautta ja toteutunut käsittelyaika oli 

5,2 kuukautta. 

 

 

I tabellen nedan finns de målsättningar som fastställts för berättelseåret och de realiserade antalen beträf-

fande inkomna och avgjorda ärenden, huvudförhandlingar och överförda ärenden: 

 

Inkomna ärenden Avgjorda ärenden Huvudförhandlingar Överförda ärenden (icke 

utgivna) 

målsättning realiserat 

antal 

målsättning realiserat 

antal 

målsättning realiserat 

antal 

målsättning realiserat 

antal 

1350 1154 1350 1253 445 392 650 454 

 

Målsättningen var en genomsnittlig handläggningstid på 6,5 månader, och den realiserade genomsnittliga 

handläggningstiden var 5,2 månader. 

 

 

Muutoksenhaku korkeimmalta oikeudelta / Sökande av ändring i högsta domstolen 

Hovioikeuden vuonna 2016 antamista ratkaisuista on haettu muutosta yhteensä 202 asiassa. Valituslupaa ei 

ole myönnetty kaikkiaan 198 asiassa. Valituslupa on myönnetty 4 asiassa ja käsittely oli kesken yhteensä 

91 asian osalta. 

 

Ändring har sökts i sammanlagt 202 ärenden av de ärenden vilka hovrätten har avgjort under år 2016. 

Besvärstillstånd har inte beviljats i 198 ärenden. Besvärstillstånd har beviljats i 4 ärenden och handlägg-

ningen har ännu inte avslutats i 91 ärenden. 

 

 

 

4. Toimintamenot, taloudellisuus ja tuottavuus / Verksamhetsutgifter, 

lönsamhet och produktivitet 
 

Hovioikeudelle myönnettiin toimintamenorahaa vuodelle 2016 yhteensä 5.388.874,87 euroa. Toteutuneet 

toimintamenot olivat yhteensä 5.067.169,32 euroa. Alitus budjettiin nähden oli yhteensä 321.705,55 euroa. 

Tuomioistuintuloja saatiin yhteensä 80.519,21 euroa. 

 

Toiminnan taloudellisuutta tarkasteltaessa ratkaistun asian keskimääräinen hinta (toimintamenot/ratkaistut 

asiat) oli 3.925 euroa. Verrattuna vuonna 2015 toteutuneeseen 3.730 euroon on ratkaistun asian keskimää-

räinen hinta noussut 195 eurolla asiaa kohden. Tuottavuutta kuvaava tunnusluku (painotettu työmäärä/htv) 

on vuonna 2016 ollut 49 ja taloudellisuutta kuvaava tunnusluku (€/painotettu työmäärä) 1.659 (vuonna 

2015 tuottavuus on ollut 57 ja taloudellisuus 1.459).  
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Hovrätten beviljades sammanlagt 5.388.874 ,87 euro för verksamhetens utgifter för år 2016. Den förverk-

ligade utgiftssumman var sammanlagt 5.067.169,32 euro. Besparingen jämfört med den budgeterade ut-

giftssumman var sammanlagt 321.705,55 euro. Inkomsterna från domstolsverksamheten uppgick till 

80.519,21 euro. 

 

Vid en granskning av verksamhetens lönsamhet kan noteras att det genomsnittliga priset per avgjort ärende 

(utgifter/avgjorda ärenden) var 3.925 euro. Jämfört med en kostnad om 3.730 euro/ärende år 2015 har det 

genomsnittliga priset stigit med 194 euro per ärende. Den parameter som utvisar produktiviteten (uppvägd 

arbetsmängd/årsverke) har år 2016 varit 49 och den parameter som utvisar ekonomin (€/uppvägd arbets-

mängd) 1.659 (år 2015 var produktiviteten 57 och ekonomin 1.459).  

 
       

                   

5. Hallinto / Förvaltningen 

 

Hovioikeuden täysistunto kokoontui kertomusvuonna yhden kerran. Hovioikeuden johtoryhmä kokoontui 

10 kertaa ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 10 §:ssä tarkoitettu hovioikeuden ns. lausuntovalio-

kunta 9 kertaa. Lausuntovaliokunta teki esityksen tuomarinvalintalautakunnalle yhteensä 15 tuomarinviran 

täyttämisestä. Laajennettu johtoryhmä, johon on kutsuttu erikseen henkilökunnan edustajat, on vuoden ai-

kana kokoontunut 4 kertaa. Hovioikeuden yhteistyökomitea ja työsuojelutoimikunta kokoontui 5 kertaa. 

Hovioikeudessa on myös toiminut erilaisia työryhmiä. 

 

Hovioikeus on vuonna 2016 antanut lausunnon seuraavista lainsäädäntöehdotuksista ja kehittämishank-

keista ja lausuntopyynnöistä: 

1. lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä 7/2016 vp (tuomioistuinlaki) 

2. lausunto oikeusministeriön arviomuistiosta Oikeusprosessin keventäminen 

3. lausunto oikeusministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rikoslain 34 a 

luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (OM 1/879/2015) 

4. lausunto oikeusministeriön arviomuistiosta Tuomioiden perusteluille asetettujen vaatimusten ke-

ventämisestä yksinkertaisissa rikosasioissa (OM 3/41/2015) 

5. lausunto Eduskunnan lakivaliokunnalle julkisen talouden suunnitelmasta 2017-2020 

6. lausunto vaikutusvallan kauppaamisrikoksesta (7/41/2014) 

7. lausunto työryhmän mietinnöstä Rikoksen uhrin tiedonsaannin edistäminen (mietintöjä ja lausun-

toja 23/2016) 
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1.10.2011 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä käräjäoikeuden laamanni nimittää tuomioistuinharjoitte-

lijat mikäli harjoittelu suoritetaan kokonaisuudessaan käräjäoikeudessa. Harjoittelijan nimike on mainitun 

lainmuutoksen myötä muuttunut käräjänotaariksi ja tuomarin valan tai vakuutuksen voi antaa myös kärä-

jäoikeudessa. Hovioikeudessa otettiin vastaan yhden valan tai vakuutuksen vuonna 2016. Hovioikeus ei 

pidä erillistä luetteloa käräjänotaareista. Varatuomarin arvonimi myönnettiin 20 tuomioistuinharjoittelunsa 

suorittaneelle käräjänotaarille. 

 

Hovioikeuden presidentti on vuoden aikana myöntänyt hovioikeusmitalin hovioikeudenlaamannille Raija 

Liljenfeldille sekä hovioikeudenneuvoksille Kaija Suvilehto-Niemiselle ja Osmo Hänniselle. Hovioikeu-

denlaamanni Raija Liljenfeldtille on myös 6.12.2016 myönnetty Suomen Leijonan komentajamerkki ja ho-

vioikeudenneuvos Antti Vaittiselle Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki. 

 

 

 

Hovrätten har samlats till plenum en gång under verksamhetsåret. Hovrättens ledningsgrupp sammanträdde 

10 gånger och det i 10 § lagen om utnämning av domare avsedda remissutskottet 9 gånger. Remissutskottet 

avgav förslag till domarförslagsnämnden beträffande besättandet av 15 domartjänster. Den utvidgade led-

ningsgruppen, till vilken personalens representanter skilt har kallats, har under året samlats 4 gånger. Hov-

rättens samarbetskommitté och arbetarskyddskommission sammanträdde 5 gånger. I hovrätten har därtill 

verkat flera olika kommittéer och arbetsgrupper. 

 

Hovrätten har under år 2016 avgivit utlåtande angående följande lagstiftningsförslag, utvecklingsprojekt 

och utlåtanden: 

1. utlåtande till riksdagens lagutskott angående regeringspropositionen 7/2016 rd (domstolslagen) 

2. utlåtande angående justitieministeriets utvärderingspromemoria angående lättandet av rättsproces-

sen 

3. utlåtande angående justitieministeriets utkast till en regeringsproposition vad beträffar lag om änd-

ring av strafflagens 34 a kapitel och andra tillhörande lagar (OM 1/879/2015) 

4. utlåtande angående justitieministeriets utvärderingspromemoria beträffande lättande av kraven på 

domskälen i enkla brottmål (OM 3/41/2015) 

5. utlåtande till riksdagens lagutskott angående den offentliga ekonomins planering 2017-2020 

6. utlåtande angående påverkningsbrott (7/41/2014) 

7. utlåtande angående arbetsgruppens betänkande beträffande befrämjande av informationen till 

brottsoffret (betänkanden och utlåtande 23/2016) 

 

Från och med 1.10.2011 är det tingsrättens lagman som utnämner domstolspraktikanten i sådana fall att 
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praktiken i sin helhet utförs vid tingsrätten. Praktikantens benämning har vid lagändringen ändrats till tings-

notarie och domareden kan avläggas eller domarförsäkran avges också i tingsrätten. I hovrätten mottogs en 

domared eller domarförsäkran under år 2016. Hovrätten upprätthåller ingen förteckning över tingsnotari-

erna. Vicehäradshövdingstiteln beviljades 20 tingsnotarier som hade utfört domstolspraktik. 

 

Hovrättens president har under året beviljat hovrättslagmannen Raija Liljenfeldt samt hovrättsråden Kaija 

Suvilehto-Nieminen och Osmo Hänninen hovrättsmedaljen. Till hovrättslagmannen Raija Liljenfeldt har 

också 6.12.2016 förlänats Kommendorstecknet av Finlands Lejons orden och till hovrättsrådet Antti Vait-

tinen har förlänats Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros’ orden.  

 

 

 

 

6. Alioikeuksien tarkastustoiminta / Granskningen av underrätterna 
 

 

Hovioikeuslain 2 §:n 3 (voimassa 31.12.2016 saakka) momentin mukaan hovioikeus muun ohella valvoo 

alaistensa tuomioistuinten toimintaa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien kor-

jaamiseksi. Hovioikeus järjestää vuosittain kokouksen hovioikeuspiirin laamanneille. 

 

Alioikeuksien tarkastukseen osallistuu osaston laamanni ja osastolta valittu tarkastusviskaali tai laamannin 

valitsema hovioikeudenneuvos. Käytännön tarkastustoiminta hoidetaan yksityiskohtaisen ohjeistuksen mu-

kaisesti. 

 

Hovioikeudenlaamannien tarkastajiksi määräämät hovioikeudenneuvokset ja tarkastusviskaalit ovat vuo-

den aikana tarkastaneet hovioikeuspiirin käräjäoikeuksista Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeuk-

sien toiminnan. Tarkastustoiminnasta annetaan vuosittain erillinen tarkastuskertomus. Tarkastuksissa on 

kiinnitetty huomioita viraston organisaatioon, arkistoon, kirjaamotoimintaan, rikos- ja riita-asioiden käsit-

telyaikoihin, tuomioistuinharjoitteluun ja työviihtyvyyteen. Tarkastuksissa on kiinnitetty huomiota myös 

oikeuskanslerinviraston esille tuomiin seikkoihin. 
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Enligt 2 § 3 momentet hovrättslagen (i kraft t.o.m. 31.12.2016) övervakar hovrätten verksamheten vid de 

domstolar som lyder under den och vidtar vid behov åtgärder för att avhjälpa missförhållanden som den har 

observerat. Hovrätten ordnar årligen ett möte för domkretsens lagmän. 

 

I granskningen av underrätterna deltar avdelningens lagman och den granskningsfiskal som utsetts från 

avdelningen eller en ledamot som har utsetts av lagmannen. För den praktiska granskningsverksamheten 

har givits detaljerade instruktioner. 

 

De av hovrättslagmännen utsedda hovrättsråden och granskningsfiskalerna har under verksamhetsåret 

granskat tingsrätterna i Södra Österbotten och Österbotten. En skild granskningsberättelse sammanställs 

årligen över granskningsverksamheten. Vid granskningarna har man fäst uppmärksamhet vid organisat-

ionen, arkivet, registratorsverksamheten, handläggningstiderna i brottmål och tvistemål, domstolspraktiken 

och trivseln på arbetsplatsen. Dessutom har man fäst uppmärksamhet vid omständigheter som justitiekans-

lern har lyft fram. 
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7. Hovioikeuden henkilökunta / Hovrättens personal 

 

Hovioikeuden toimintaa johtaa presidentti. Hovioikeudessa on presidentin lisäksi tuomareina kaksi osaston 

johtajana toimivaa hovioikeudenlaamannia ja 22 hovioikeudenneuvosta. Lainkäyttöasioiden esittelijöinä 

toimii kaksi asessoria ja 16 viskaalia. Lisäksi hovioikeudessa on kansliapäällikkö ja 20 kansliahenkilökun-

taan kuuluvaa. Hovioikeudessa on myös määräaikaista henkilökuntaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. OSASTO 

osaston johtaja 

hovioikeudenneuvoksia 

asessori 

viskaaleja 

osaston notaareja 

lainkäyttösihteereitä 

HALLINTO- 

KANSLIA 

kansliapäällikkö 

 hallintonotaari 

talous- ja 

henkilöstösihteeri 

virastomestarit 

 

KIRJAAMO 

kirjaaja 

apulaiskirjaaja 

  kirjaamosihteeri 

arkistonhoitaja 

 

KIRJASTO 
informaatikko 

 

Johtoryhmä   Täysistunto 

Presidentti 

1. OSASTO  

osaston johtaja 

 hovioikeudenneuvoksia 

asessori 

viskaaleja 

osaston notaareja 

lainkäyttösihteereitä 
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Hovrättens verksamhet leds av presidenten. Utöver presidenten tjänstgör två hovrättslagmän, som också 

verkar som avdelningschefer, samt 22 hovrättsråd som domare vid hovrätten. Föredragande är två assesso-

rer samt 16 fiskaler. I hovrätten finns även en kanslichef samt kanslipersonal, som uppgår till 20 anställda. 

Vid hovrätten finns också tillfällig personal. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. AVDELNINGEN 

avdelningschef 

hovrättsråd 

 assessor 

fiskaler 

avd. notarier 

lagskipningssekreterare 

 

FÖRVALTNINGS- 

KANSLIET 

kanslichef 

förvaltningsnotarie 

personal- och 

ekonomisekreterare 

expeditionsvakter 

 

REGISTRATORS- 

KONTORET 

registrator 

bitr. registrator 

byråsekreterare 

  arkivarie 

 

 

BIBLIOTEK 
informatiker 

 

Ledningsgrupp   Plenum 

1. AVDELNINGEN  

avdelningschef 

hovrättsråd 

 assessor 

fiskaler 

avd. notarier 

lagskipningssekreterare 

President 
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Hovioikeuden terveyspalvelut ja työhyvinvointi 
 

Hovioikeudessa oli kertomusvuonna yhteensä 64 vakinaista virkaa. Virkamiehistä miesten osuus oli noin 

35 % ja naisten osuus 65 % ja keski-ikä oli noin 45 vuotta. 

 

Vuoden 2016 aikana sairauspoissaolopäiviä kertyi yhteensä 629. Sairauspoissaoloja oli 7,1 päivää / henki-

lötyövuosi. Yksittäisiä sairaustapauksia oli yhteensä 146. Terveystalo Vaasa on huolehtinut työterveyshuol-

losta, joka on jakautunut ehkäisevään ja työkykyä ylläpitävään toimintaan sekä yleislääkäritason sairaan-

hoitoon. Työterveyshuolto on suorittanut ikäryhmätarkastuksia ja työergonomian tarkistuksia. Hovioikeu-

den henkilökunnalle on tarjottu mahdollisuus influenssarokotuksen ottamiseen ja hierontaan, jonka kustan-

nuksista hovioikeus on maksanut osan. Hovioikeus on myös tukenut henkilöstön liikunnallisia harrastuksia. 

Virkistyspäivä järjestettiin Ähtärin eläinpuistoon ja Flowpark-köysiratapuistoon liikunnallisissa merkeissä.  

 

Hovrättens arbetshälsovård och arbetsvälmående 
 

Vid hovrätten fanns under verksamhetsåret sammanlagt 64 stadigvarande tjänster. Av tjänstemännen var 

cirka 35 % män och 65 % kvinnor, och medelåldern var cirka 45 år. 

 

Sjukfrånvaron under år 2016 uppgick till sammanlagt 629 dagar. Sjukdagarna utgjorde 7,1 dagar per års-

verke. Sammanlagt förekom 146 enskilda sjukdomsfall. Terveystalo Vaasa har sörjt för arbetshälsovården. 

Åldersgrupps- och arbetsergonomigranskningar har fortsatt på samma sätt som tidigare. Arbetshälsovården 

är indelad i å ena sidan preventiv verksamhet, som syftar till att upprätthålla arbetsförmågan, och å andra 

sidan sjukvård på allmänläkarbasis. Hovrättens personal har erbjudits möjlighet till influensavaccinering. 

Hovrätten har även ordnat möjlighet för personalen att erhålla massage, och betalat en del av kostnaderna 

för denna. Hovrätten har understött personalens motionsutövning. Rekreationsdagen tillbringades med mot-

ionstema i Ähtäri djurpark och Flowpark -repbaneparken.  

 

Koulutus 

Hovioikeuden henkilökunta on osallistunut oikeusministeriön järjestämään koulutukseen. Hovioikeudessa 

on järjestetty useita koulutus- ja keskustelutilaisuuksia lainkäyttöhenkilökunnalle ajankohtaisista aiheista. 

Hovioikeus on järjestänyt myös omaa koulutusta, esimerkiksi 13.5.2016 luennoi OTT Teija Stanikic Sil-

minnäkijätunnistamisesta todisteena ja 26.8.2016 pidettiin prosessioikeudellinen seminaari yhteistyössä 

Helsingin käräjäoikeuden ja Turun yliopiston kanssa, johon osallistuvat muun muassa OTT Jaakko Rautio, 

OTT Antti Tapanila, AA, OTL Markku Fredman ja OTT Mirjami Paso. 

 

Hovioikeus järjesti sen 240 -juhlan yhteydessä seminaarin. Seminaarissa hovioikeuden presidentti Vasama 

piti alkusanat, oikeusministeriön kansliapäällikkö Asko Välimaa välitti oikeusministeriön tervehdyksen ja 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomari Pauliine Koskelo, presidenten för Övre Norrlands hovrätt 

Margareta Bergström ja Korkeimman oikeuden presidentti Timo Esko pitivät puheet. Illalla järjestettiin 

iltatilaisuus ravintola Strampenilla. 

 

Utbildning 

Hovrättens personal har deltagit i den utbildning som arrangerats av justitieministeriet. Hovrätten har också 

ordnat flera utbildnings- och diskussionstillfällen om aktuella ärenden för lagskipningspersonalen. Hovrät-

ten har anordnat också egen utbildning, till exempel föreläste jur.dr. Teija Stanikic 13.5.2016 om bevisning 

i form av ögonvittnesigenkännande och 26.8.2016 hölls ett processrättsligt seminarium tillsammans med 

Helsingfors tingsrätt och Åbo universitet, vari deltog bl.a. jur.dr. Jaakko Rautio, jur.dr. Antti Tapanila, adv., 

jur.lic. Markku Fredman och jur.dr. Mirjami Paso. 
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Hovrätten ordnade i samband med dess 240-års fest ett seminarium. Vid seminariet höll hovrättspresidenten 

Vasama inledningstalet och justitieministeriets kanslichef Asko Välimaa förmedlade ministeriets häls-

ningar. Domare Pauliine Koskelo vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, presidenten för 

Övre Norrlands hovrätt Margareta Bergström och Högsta domstolens president Timo Esko höll tal. På kväl-

len ordnades en kvällstillställning på restaurang Strampen. 

 

 

 

 
 
Pauliine Koskelo  Margareta Bergström  Timo Esko 

 

 

 

Henkilökunnan kokemuksia hovioikeustyöskentelystä kertomusvuonna / Personalens erfa-

renheter av hovrättsarbetet under berättelseåret 

 

 

Hovioikeudenneuvos Tapio Kaarniemi: Palloilua 2016 muun kulttuurin ohella 

 

Teen istumatyötä, mikä myös voi olla terveysriski. Minulla on sen vuoksi nostopöytä. Työasentojen vaihtelu 

tukee työterveyttä ja työtehoa samoin kuin tulostimella käynti. Kaikkinainen arkiaktiivisuus, erityisesti por-

taiden käyttö, on hyväksi myös työpaikalla. Työkykyni ja henkisen hyvinvointini ylläpitämiseksi olen hyö-

dyllisen arkiliikunnan ohella harjoittanut muutakin liikuntaa vapaa-ajalla. Tiedän, että osaltaan työasen-

noista aiheutuvia liikuntaelinvaivoja ehkäisevän harjoittelun tulisi olla riittävän rasittavaa, motivoivaa ja 

turvallista, vähintään puoli tuntia kolme kertaa viikossa. Tämän lisäksi liikkujan on hyvä ottaa huomioon 

oma kulloinenkin terveydentilansa, kuntonsa ja ikänsä. Yhdessä urheilevien tulee tiedostaa vastuunsa myös 

toisten hyvinvoinnista. Näihin seikkoihin nähden olen vuosien varrella harrastanut useita minua kiinnosta-

via lajeja, myös salibandya ja jalkapalloa yhdessä työtovereideni kanssa, työnantajani tarjoamalla tuella, 

myös Vaasan hovioikeudessa. 

 

Vaasan hovioikeuden ja Pohjanmaan käräjäoikeuden yhdistetty joukkue osallistui järjestyksessään kolman-

teen tuomioistuinten salibandyturnaukseen Oulussa perjantaina 8.4.2016. Tapahtuman järjesti tällä kertaa 

Oulun käräjäoikeus. Joukkue matkusti Ouluun linja-autolla. Yövyimme hotellissa. Vaasan hovioikeuden 

pelaajat olivat valmistautuneet turnaukseen omakustanteisissa viikoittaisissa peliharjoituksissa syys-huhti-

kuussa ja lisäksi maalis-huhtikuussa yhdessä Pohjanmaan käräjäoikeudesta olevien pelaajien kanssa. Tur-

naustapahtumaan oli kutsuttu joukkueemme lisäksi Oulun käräjäoikeus, Ylivieska-Raahen käräjäoikeus, 

Keski-Suomen käräjäoikeus ja yhdistetyt joukkueet Oulusta (oikeusapu, hallinto-oikeus, ulosotto) ja Rova-

niemeltä (hovioikeus ja Lapin käräjäoikeus). Olimme varanneet riittävän ajan alkulämmittelyyn, ja fyysi-

nen ponnistelu sujuikin ongelmitta. Kentällä oli jatkuvasti pelaajina molempien sukupuolten edustajia. Ot-

telut olivat varsin tasaväkisiä. Lopputulokset johtuivat usein varsin taitavista yksilösuorituksista. Jat-

koimme iltaa vuosien varrella tutuksi tulleiden pelitovereiden kanssa maittavien antimien äärellä. 



 26 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - 

 

 

 

Vaasan hovioikeuden joukkue osallistui järjestyksessään kuudenteen tuomioistuinten jalkapalloturnauk-

seen, jonka tapahtuman järjestivät tällä kertaa Itä-Suomen hovioikeus ja Itä-Suomen hallinto-oikeus Kuo-

piossa perjantaina 19.8.2016. Matkustimme Kuopioon linja-autolla yhteiskuljetuksella Vaasan hallinto-oi-

keuden joukkueen kanssa. Yövyimme hotellissa. Vaasan joukkueet olivat valmistautuneet turnaukseen 

touko-, kesä- ja elokuussa yhteisissä viikoittaisissa peliharjoituksissa sisä- ja ulkokentällä. Matkan aikana 

joukkueemme sovitteli vielä pelipaikkoja ja viimeisteli hyökkäys- ja puolustuskuvioitaan, jotka kiinnosti-

vat myös mukana ollutta huolto- ja kannustusjoukkoamme, kenties myös Vaasan hallinto-oikeuden jouk-

kuetta. Tapahtumaan oli kutsuttu 16 tuomioistuinta: Korkein oikeus, hovioikeudet, hallinto-oikeuksia, kä-

räjäoikeuksia ja vakuutusoikeus. Väinölänniemen stadionilla koettiin kello 10-17 urheilullisia 20-25 mi-

nuutin kamppailuja pienkentillä seitsemällä pelaajalla (maalivahti ja 6 kenttäpelaajaa), luonnollisesti fair-

play -hengessä vapain pelaajavaihdoin. Kentällä tuli olla jatkuvasti joukkueen molempien sukupuolten 

edustajia. Arvonta oli saattanut Vaasan joukkueet pelaamaan myös vastakkain. Vaikka Vaasan joukkueet 

olivat voitoillaan jo varmistaneet pääsynsä jatko-otteluihin, keskinäinen kamppailu oli yksi parhaista run-

sasmaalisista peleistämme. Yritteliäs peli päättyi kuitenkin tasapeliin. Vaasan hovioikeuden ja Vaasan hal-

linto-oikeuden joukkueet jakoivat lopulta turnauksen kolmannen sijan. Otteluissa tuomarilinja oli tasokas 

ja niin myös illanvietto Kuopion Musiikkikeskuksessa herkkuineen. 
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Hovrättens föredragande Linda Taivassalo: Domarutbyte genom the European Judicial Training 

Network (EJTN) 

 

Jag fick chansen att åka på domarutbyte till Rumänien 6-17.6.2016. Vår grupp bestod av fyra domare från 

Tyskland, en från Österrike, två från Polen, en från Spanien och jag från Finland. Utöver den information 

som vi fick om det rumänska rättssystemet fick vi också genom utbytet en inblick i respektive deltagarlands 

rättssystem. Vi hann diskutera allt möjligt från åklagarverksamhetens uppbyggnad till lagstiftning om 

samkönade äktenskap i respektive länder. Bland annat förundrades de andra deltagarna över att vi inte 

använder särskilda rättegångsklädnader och att vi inte har någon grundlagsdomstol i Finland. Utöver 

dagsprogrammet åt vi också middag tillsammans nästan varje kväll, och det blev också kvällstid en hel del 

juridiska diskussioner.  

Första veckan av utbytet tillbringades i Bukarest, där vi bland annat besökte flertalet domstolar, 

justitieministeriet, åklagarämbetet, domstolsverket, antikorruptionsmyndigheten och Rahova-fängelset. 

Den andra veckan tillbringade vi i Constanta vid Svarta havets kust, där fullföljdsdomstolen fungerade som 

vår huvudsakliga värd. Också där fick vi följa med rättegångar och fördjupa oss i t.ex. hur och på vilka 

grunder man väljer ut prejudikatsmål för förhandsavgöranden och hurudana problem man haft efter 

kommunismens fall, bland annat genom restitutionsrättegångar.  

Under veckoslutet hann jag besöka Transsylvanien tillsammans med en tysk domare. Jag hann också njuta 

av B-Fit in the street och StreetArt-festivalerna som båda ordnades under veckan vi tillbringade i Bukarest 

och erbjöd fantastiska konst- och performanceupplevelser. I Constanta hade vi också tid för långa 

promenader och bad i Svarta havet. 

- - - - - - - - 
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Vasa hovrätt ordnade domarutbyte 5-16.9.2016 i samarbete med Vasa förvaltningsdomstol, Österbottens 

tingsrätt och Mellersta Finlands tingsrätt. Jag och hovrättsrådet Eija-Liisa Helin fick äran att ordna utbytet 

samt att fungera som tutorer för våra gäster. De tre domare som kom i utbyte var Suzanne Kuypers från 

Nederländerna, domare i barn- och ungdomsärenden, Monica Marchionni från Italien, fängelsedomare och 

Steven Bouckaert från Belgien, domare vid arbetsdomstolen, där också sociala ärenden och skuldsaneringar 

behandlas. Redan i planeringsskedet strävade vi efter att utforma ett program som beaktade gästernas 

specialiseringsområden.   

Under den första veckan bekantade sig våra gäster med arbetet vid hovrätten och vårt rättssystem, med 

fokus på ovan nämnda specialiseringsområden. De fick också följa med rättegångar och hur ärenden bereds 

och avgörs i hovrätten. Gästerna besökte åklagarämbetet i Österbotten, socialbyrån vid Vasa stad, juridiska 

fakulteten vid Helsingfors universitet; enheten i Vasa, Roschier advokatbyrå, Vasa fängelse och Vasa 

huvudpolisstation vid polisinrättningen i Österbotten. Veckan avslutades med att hålla en ledd 

paneldiskussion i Vasa hovrätt, och därigenom erbjuda hela personalen en möjlighet till ömsesidig 

samverkan med gästerna och praktisk rättsjämförande diskussion.  

Den andra veckan av utbytet stod Vasa förvaltningsdomstol och Österbottens tingsrätt värdar för utbytet en 

dag vardera, och Mellersta Finlands tingsrätt i Jyväskylä två dagar. Gästerna fick följa med rättegångar och 

domarens praktiska arbete och erhöll såväl kunskap om som tillfällen att diskutera handläggningen av barn 

mål, socialärenden, skuldsaneringar och medling. Utbytet avslutades med en dag i Helsingfors, där domarna 

besökte Högsta domstolen och Aipa-byrån. 

Våra gäster erbjöds också möjlighet att delta i frivilligt program som ordnades under fritiden. Gästerna 

besökte under veckoslutet Kvarkens världsarvsområde tillsammans Eija-Liisa Helin. Under första veckan 

tog undertecknad och fiskal Sanja Raunio med gästerna ut på middag och en kort rundtur i staden. Under 

den andra vecka ordnade Österbottens tingsrätt en bastukväll för gästerna.  

 

 

Notaari Leena Lehmusvirpi: Kauan, kauan sitten 

 

Syksyllä vuonna 1972 kävin Vaasassa erittäin maineikasta Rullon konekirjoituskoulua. Marras-joulukuun 

vaihteessa koulu oli lopuillaan ja samoihin aikoihin sain kutsun tulla hovioikeuteen haastatteluun.  

 

Siihen aikaan hovioikeuden talossa toimi lääninhallitus ja hovioikeus. Perhosia vatsassa avasin ulko-oven 

ja astuin hämärään isoon aulaan. Kaikki ovet olivat kiinni ja oli aivan hiljaista; minkä oven aukaisen, ko-

putanko johonkin oveen? Yhtäkkiä aulan oikeanpuoleinen ovi avattiin (nykyään siitä ovesta mennään käy-

tävään ja alas kellarikerrokseen).  Nainen, jolla oli lähes nilkkoihin asti ulottuva musta hame, valkoinen 

pusero, musta tukka nutturalla, opasti minut hovioikeuteen. Myöhemmin sain tietää, että hän oli keskuk-

senhoitaja Hertta. Hän vastasi ulkoa tuleviin puheluihin ”lääninhovi”, tästä ei ainakaan hovioikeuden väki 

pitänyt. Keskus toimi käytävästä tehdyssä huoneessa. 

 

Minut ohjattiin kakkoskerrokseen odottamaan vt.sihteeri Anders Bouchtia. Haastattelu oli hyvin lyhyt ja 

sovimme, että aloitan tammikuun puolessa välissä   äitiysloman sijaisena. Sijaisuuden pituus oli 56 arki-

päivää. Myöhemmin minua pyydettiin aloittamaan jo 1.1.1973. Sehän sopi minulle mainiosti, aloitin työn-

teon heti pyhäpäivällä. Ehkä minun onnekseni tai ehkä epäonnekseni sijaistin heti perään toisen äitiyslo-

masijaisuuden ja näin aloitin rakentelemaan itselleni hovioikeudessa paikkaa nimeltä ANSA. 

 

Neiti LL:lle annettiin toimikirja ylimääräiseen konekirjoittajantoimeen 1.11.1973 ja toimikirja perus- palk-

kaiseen konekirjoittajantoimeen 15.4.1975. Muistelen, että ensimmäinen kuukauden palkkani oli 648 tai 

684 markkaa, ilman ikälisiä ja nopeuslisiä. Siihen aikaan saimme kuukauden palkan etukäteen. Noihin ai-

koihin vannoin myös virkavalan. Hallintojaosto otti virkavalan vastaan ja tilaisuuteen sai osallistua muita-

kin jäseniä, jos halusivat ja mielenkiintoa riitti. Valatilaisuudesta en muista oikeastaan mitään, kun jännitti 

niin kovin, kuinka astelen salista ulos takaperin ja piti varoa leveää kynnystä. Hyvin se meni. Konekirjoit-

tajan nimike muutettiin 80-luvulla toimistosihteeriksi ja 90-luvun alkupuolella hovioikeus jaettiin kolmeen 
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osastoon ja minusta tuli osastosihteeri, nimike muutettiin myöhemmin notaariksi. 

 

Haluan kuitenkin kertoa vähän alkuajoistani hovioikeudessa. Konekirjoittajien huone oli nykyinen ylivi-

rastomestari Kalervo Pihlajamäen sekä syyttäjien ja asiamiesten huone, ilman väliseinää. Kun minäkin tulin 

mukaan, meitä oli viisi konekirjoittajaa samassa huoneessa, Anna-Mi Andersson, Tuula Pitkäranta, Pirjo 

Hokkanen, Annikka Javanainen nyk. Järvinen. Jokaisella oli isotelaiset sähkökirjoituskoneet. Huonees-

samme oli myös, viimein ja vihdoin, hovioikeuteen hankittu ihme kapine, kopiokone. Voitte varmaan ku-

vitella, minkälainen meteli huoneessa oli, kun viisi konekirjoittajaa ”hakkasi” hyvin äänekkäitä kirjoitus-

koneita ja kopiokone oli käytössä. Sen lisäksi nurkassa oli komuutti ja särmi, meidän kahvinkeittonurk-

kauksemme. Lisäksi seinällä oli kolmetasoinen hylly, johon esittelijät toivat tehtävät työt ja josta esittelijät 

myös hakivat valmiit työt. Ikkunalaudalla oli musta, ihmeellinen, sähkörasiaa muistuttava pyöreä johdolli-

nen esine, jonka keskellä oli   vihreä painike. Oli ehdottomasti kiellettyä tahattomasti painamasta vihreää 

painiketta. Kun painiketta painoi, vahtimestari juoksi kakkoskerroksesta konekirjoittajien huoneeseen ja 

otti kiireellisen työn mukaansa ja juoksi takaisin kakkoskerrokseen toimittaen kiireellisen työn perille. Mi-

nun aikanani painiketta ei koskaan käytetty. Puhelinta ei konekirjoittajien huoneessa ollut.  

 

Vahtimestari Viktor Svanbäck esitteli minulle taloa, lähinnä istuntosaleja. Siihen aikaan istuntosalit olivat 

tylsiä, likaisen valkoiset seinät ja risaiset, punaiset kokolattiamatot, mutta taulut olivat todella upeita ja 

monenlaisia erikoisia esineitä.  Näppäränä tyttönä kierrokselta pois lähtiessäni sammutin IV-jaoston valot, 

jolloin vahtimestari Svanbäck lupasi ensimmäisessä palkassani viisi markkaa ylimääräistä. Odotan yhä yli-

määräistä luvattua viittä markkaa.  

 

Konekirjoittajat eivät tarvinneet kovinkaan paljon työvälineitä; paperia, ehdottomasti kalkkeeripaperia, lyi-

jykynän, pyyhekumin, konekirjoituskumin ja partakoneen terän. Kanslisti Ritva Svenssiltä sai kuulakärki-

kynän, oikein ballografin, värin sai itse valita ja kuulakärkikynä piti kuitata saaduksi. Tosin konekirjoittajat 

eivät oikein kuulakärkikynällä mitään tehneetkään.  

 

Minulle oli laitettu tilapäinen työpiste Tuulan pöydän jatkeeksi, konekirjoituspöytä ja iso vanha sähkökir-

joituskone, muuta pöydälle ei oikein mahtunutkaan. Kirjoituskone oli pelastettu merestä, hovioikeuden al-

taan pohjasta, muiden esineiden kanssa, varkaan jäljiltä. Istuimena oli wienertuoli. Juuri ja juuri yletyin 

kirjoittamaan koneella, ergonomiasta ei ollut tietoakaan.  

 

Virka-aika oli talvella klo 8.00-16.15 ja kesällä klo 8.00-15.15. Emme pitäneet ruokatuntia ollenkaan, näin 

saimme lähteä kotiin talvella klo 15.15 ja kesällä klo 14.30, mutta aina jonkun oli jäätävä päivystämään 

virka-ajan loppuun. On ihan pakko mainita siitä, että silloin kaikki teitittelivät toisiaan (ei kuitenkaan kans-

liaväen keskuudessa, paitsi kirjaajaa kaikki teitittelivät). Kun vähän vanhempi konekirjoittaja Anna-Mi An-

dersson ryhtyi teitittelemään jotakin jäsentä tai esittelijää, se kuulosti ihan luontevalta, itse jouduin ehkä 

hieman harjoittelemaan. Erään hovioikeudenneuvoksen   mielestä oli hyvin tarkkaa se, että ennen kello 

11.00 oli sanottava hyvää huomenta ja vasta kello 11.00 jälkeen hyvää päivää.  

 

Konekirjoittajien työtehtäviä olivat konseptit, taltiot ja julkipanot sekä jonkin verran kirjeitä, vt.sihteerin 

määräyksiä ja otteita ym. Konseptit ja taltiot kirjoitettiin A3:n kokoisille papereille. Taltiot kirjoitettiin Ter-

vakosken leimalla varustetulle paperille ja piti olla hyvin tarkkana, että leiman leijonalla ei mennyt veri 

päähän. Istuntopöytäkirjat kirjoitettiin viitenä kappaleena, ehdottomasti kalkkeeripaperin avulla. Kopioko-

netta ei saanut noin vaatimattomaan työhön käyttää. Istuntopöytäkirjat olivat hyvin samanlaisia kuin tänä-

kin päivänä, mutta niihin laitettiin näkyviin asian pistemäärä ja diaarinumero. Diaarinumero oli ehdotto-

masti alleviivattava. Diaarinumeron alleviivauksesta oli 1.1.1972 annetuissa ohjeissa erillinen maininta. 

Vetojutut, joita vain jäsenet hoitivat, vietiin ns. ”kollaamoon” (Katri Kivelä-Anttilan nykyinen huone) ja 

kaksi nuorimmaista esittelijää lukivat ja tarkastivat oikeinkirjoituksen. Rikosjutut sekä julkipanokappaleet 

laitettiin huoneessa olevalle hyllylle, josta esittelijät kävivät omat juttunsa hakemassa. Ulosmenevien jul-

kipanokappaleiden kanssa joutui tekemään vähän enemmän töitä. Jo taltion puhtaaksikirjoitusvaiheessa piti 

ottaa huomioon se, että taltion viimeiselle sivulle piti kirjoittaa hovioikeuden tuomiosta ainakin muutama 

rivi, niin että asiakkaille meneviin kappaleisiin mahtui viimeiselle sivulle vielä kirjoittamaan tekstin ”Vaa-

san hovioikeuden puolesta:” paikka presidentin allekirjoitusta varten (presidentti allekirjoitti kaikki ulos 
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menevät kappaleet ja sanaan ”presidentti” piti jokaisen kirjaimen väliin tehdä välilyönti) ja presidentin ni-

menselvennys, vahtimestarin laittama sinetti sekä sinetin alle paikka esittelijän allekirjoitusta varten ja esit-

telijän nimenselvennys ja ihan alas diaarinumero ja teksti: Tuomio NN:n valitukseen. Kappaleen etusivulle 

alas kirjoitettiin kenelle kappale oli tarkoitettu sekä tieto maksuttomuudesta tai maksullisuudesta.   

 

Kirjaamo sijaitsi samassa paikassa kuin nykyään (Marja-Leena Luhdan huone). Kirjaamossa olivat kirjaaja 

Hellä Heimo (1953-1975), apulaiskirjaaja Tarja Haapaharju ja kanslisti Ritva Svenns. Kansliaväestä kir-

jaaja oli ainut, joka tuli joka päivä töihin noin kello 9.30. Hän oli arvokas hieno nainen. Aina jakkupuku 

päällä ja korkokengät ja että tyyli olisi täydellinen ja hillitty, joka aamu hänellä oli muutama papiljotti 

päässä töihin tullessaan sekä kävellessään pikkurilli ja nimetön hieman koholla. Kirjaamossa lähes aina 

vallitsi täydellinen hiljaisuus, jos jostain asiasta keskusteltiin, keskustelun oli aloittanut kirjaaja.  

 

Parin vuoden kuluttua tapahtui aikamoisia mullistuksia. Anna-Mi Andersson lähti lääninhallitukseen ja An-

nikka Järvinen vesiylioikeuteen konekirjoittajaksi (vesiylioikeus muutti Rantakadulle, Hakorannan kerros-

taloon), Tuula Pitkäranta siirtyi kirjaamoon kanslistiksi ja Pirjo Hokkanen jäi kotiäidiksi vähäksi aikaa. 

Uusia nuoria naisia otettiin heidän tilalla ja vaihtuvuus oli suuri. Huomasin olevani aika nopeassa tahdissa 

virkavuosiltani vanhin. Konekirjoittajat siirrettiin isompaan huoneeseen, nykyinen suullisten pääkäsittely-

jen salinumero 1. Salista oli erotettu kanneviskaalin ja hänen apulaisensa huone. Saimme myös yhden pu-

helimen yhteiseen käyttöön. Nyt meillä oli myös kellarikerroksessa kahvio. Kopiokone siirrettiin käytävälle 

(nykyinen pääkäsittelyjen odotushuone). Tästä käytävästä johti leveät tammiportaat kakkoskerrokseen ja 

kapeat portaat alas kahvioon, arkistoon ja esittelijöiden   isoon työhuoneeseen. 

 

Uudistimme hieman menetelmiä. Työt tuotiin konekirjoittajien huoneeseen, mutta nyt veimme ne suoraan 

esittelijöille. Jonkin ajan kuluttua menimme vielä pidemmälle, jokaisella jaostolla oli oma konekirjoittaja. 

Näin vähän tutustuttiin paremmin talon väkeen. Jäsenien kanssa olimme kuitenkin hyvin vähän tekemisissä. 

Jäsenillä ei ollut hovioikeuden talossa omaa pöytää, työhuoneesta nyt puhumattakaan. Yleensä jäsenet saa-

puivat vähän ennen klo 11.00 istuntoon ja ehdottomasti jäsenten piti käyttää paraatiportaita saapuessaan ja 

pois lähtiessään. Istunnon jälkeen jäsenet kävivät kahviossa puurolla tai kahvilla ja lähtivät kotiin. Juuri 

hovioikeudenneuvokseksi nimitetty Ossi Kangasmaa ei jostain syystä halunnut käyttää aulan rappusia toi-

seen kerrokseen, vaan tuli aina ensimmäisen kerroksen ovesta ja sehän aiheutti kansliaväessä ihmetystä, 

hämmennystä ja ylimääräistä supinaa. Joskus jäsenet kävivät konekirjoittajien huoneessa kysymässä, mitä 

kokoonpanon toinen jäsen on lisännyt kynällä taltioon, kun eivät saaneet tekstistä mitään tolkkua. Koska 

konekirjoittajat olivat tottuneet niin moniin käsialoihin, kirjoituksesta oli helppo saada selvää. Tekevälle 

sattuu ja hauskoja kirjoitusvirheitä tulikin, yhden tai kahden kirjaimen virhe ja asia muuttui täysin esim.: 

siihen aikaan oli käytössä kuritushuonerangaistus, kirjoitin ”kuristushuonerangaistus”, taltion sivuun oli 

kirjoitettu teksti: ei nyt sentään ja ”Jyväshyvä” sekä oikein iso moka, asia: ”Tärkeä luvaton hirven tapaa-

minen” ym. ym. 

 

Ilmeisesti olimme nuoria, villejä ja vapaita, koska saimme kirjaajalta kommentin, että olemme varmaan 

toiselta planeetalta. Meitä myös holhottiin. Vt.sihteeri Gunilla Boucht kävi päivittäin mm. jumppauttamassa 

meitä ja hän ilmoitti meille, että pihahousuilla (farkut) ei missään tapauksessa  saa tulla kakkoskerrokseen. 

Vuonna 1976, jolloin meillä oli 200-vuotisjuhlat, vt.sihteeri kävi ilmoittamassa, että iltajuhlassa pitää olla 

pitkä iltapuku. Se vähän harmitti, kun olimme kiertäneet kaikki Vaasan kaupat ja joku peräti Seinäjoella ja 

ihan Helsinkiä myöten etsimässä sopivaa pitkää iltapukua. 

 

Huoneeni oven vieressä olen presidentti Erkki Rintalan kanssa koonnut minimuseon. Siinä on vanha kone-

kirjoittajan pöytä lisätasoineen, konseptiteline, lamppu ja kirjoitusneuvoteline sekä presidentti Eero Corel-

lin käyttämä kirjoituskone. Taulu seinällä on vanhan tammikaapin takaseinä, johon puhtaaksikirjoittajat ja 

konekirjoittajat kautta aikojen ovat raapustaneet nimensä ja joku on vielä kirjoittanut ajankohtaisia asioita. 

Löytyypä sieltä puhtaaksikirjoittajien listoilta yksi miehenkin nimi. Kannattaa käydä tutustumassa. 

 

Nyt tämä oli tällä kertaa tässä. Vielä olisi ollut hauska kertoa mm. ketä vt.sihteeri kävi pyytämässä ja hake-

massa töihin, mitä tehtiin ja mitä tapahtui yrittäessämme hovioikeuteen kuudetta jaostoa, silloisista juttu-

ruuhkista, tummanpunaisesta kivestä, kadoksissa olleista akteista ja niiden löytymisistä, kuka oli estynyt 
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kovan tuulen vuoksi tulemasta töihin, evakkomatkasta ja paluusta takaisin,  punaisista korkokengistä ja 

mansikkahillosta, runoja kirjoittavasta herrasta, Maukan polusta, kellokortin tulemisesta, kansliaväen Kus-

taan päivän kokoontumisista, Botniahoolista, tupakkahuoneen lopettajaisista, laamannin antamasta upeasta 

lausunnosta ja paljosta, paljosta muusta. 

 

On ollut monenlaista ja tulee yhä edelleen olemaan. Vanhoja, jo menneitä asioita ja uusia kujeita iloksenne 

ja harmiksenne sekä päänvaivaksenne mm. MINTTU, FINLEX, IBM, ATK, DOS, TEKO, TLP, RITU, 

ROMEO, TIMECON, KAIKU, KIEKU, VyVi, AIPA ja LL, joka onneksi poistetaan pian käytöstä. 

 

 

 

8.  Hovioikeuden kirjasto / Hovrättens bibliotek 
 

Henkilökunnan käytössä on oikeudellinen virastokirjasto, jonka palveluja voivat käyttää myös muut ylioi-

keudet ja hovioikeuspiirin käräjäoikeudet, syyttäjät, paikalliset asianajajat sekä opiskelijat ja tutkijat. Kir-

jastoon kuuluu suomalaisia ja kansainvälisiä oikeustieteellisiä monografioita, kausijulkaisuja, lainvalmis-

telu- ja lainsäädäntöaineistoa, oikeustapauskokoelmia, bibliografioita, hakuteoksia sekä muuta oheiskirjal-

lisuutta. 

 

Vuonna 2016 kirjastoon hankittiin 260 nidettä. Kirja- ja lehtihankintoihin käytettiin noin 25.800 euroa. 

Hankinnoista kotimaisten kirjojen osuus oli 64 % (mihin sisältyvät myös lakikirjat), ulkomaisten kirjojen 

osuus oli 26 % ja aikakausijulkaisujen osuus oli 10 %. Vaasan hovioikeuden henkilöstön lainauskerrat olivat 

717. Hovioikeuden ulkopuoliset henkilöt lainasivat 285 kirjaa ja tekivät noin 90 yhteydenottoa. 

 

Hovioikeus julkaisee viikoittain tiedotteen, Perjantaibladetin, joka hovioikeuden henkilökunnan lisäksi jae-

taan muun muassa hovioikeuspiirin käräjäoikeuksiin ja syyttäjänvirastoihin. Perjantaibladet sisältää tietoa 

hovioikeuden tulevan viikon toiminnasta, kirjaston uutuuksista sekä ajankohtaisista asioista. 
 

 
Till personalens förfogande finns ett juridiskt bibliotek, vars tjänster kan användas även av andra överrätter, 

av de tingsrätter som hör till hovrättens domkrets, åklagarna, de lokala advokaterna samt studerande och 

forskare. I biblioteket finns finska och internationella juridiska monografier, tidskrifter, lagberednings- och 

lagstiftningsmaterial, rättsfallssamlingar, bibliografier, uppslagsverk och övrig litteratur. 

 

Till biblioteket införskaffades 260 titlar år 2016. För dessa anskaffningar användes ungefär 25.800 euro. Av 

anskaffningarna utgjorde antalet inhemska böcker 64 % (inklusive lagböckerna), utländska böcker 26% och 

tidskrifter 10 %. Hovrättens egen personal har gjort 717 lån. Utomstående personer har gjort 285 lån och 

kontaktat biblioteket cirka 90 gånger. 

 

Hovrätten utger varje vecka en kommuniké, Perjantaibladet, som förutom till hovrättens personal delas ut 

till bland annat domkretsens tingsrätter och åklagarämbeten. Perjantaibladet innehåller information om 

hovrättens verksamhet under den kommande veckan, bibliotekets nyheter samt aktuella ärenden. 
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9. Yhteistoiminta Helsingin yliopiston kanssa / Samarbete med Helsing-

fors universitet 

 
Hovioikeus on jo usean vuoden ajan toiminut myös yhteistyössä Helsingin yliopiston oikeustieteellisen 

tiedekunnan Vaasan yksikön kanssa järjestäen muun muassa oikeustieteen opiskelijoille mahdollisuuden 

hovioikeusharjoitteluun rikos- ja prosessioikeuden käytännöllisen kurssin merkeissä. 

 

 

Hovrätten har redan under flera års tid samarbetat med Helsingfors universitets juridiska fakultets enhet i 

Vasa. Studerandena har erbjudits en möjlighet till hovrättspraktik i form av en praktisk kurs i straff- och 

processrätt. 

 

 

10. Liitteet / Bilagor 

 
 

1. Vaasan hovioikeuden hovioikeuspiiri / Vasa hovrätts domkrets 1.1.2016. 

2. Luettelo hovioikeuden henkilökunnasta 31.12.2016 / Förteckning över hovrättens personal 31.12.2016 

3. Henkilökunnassa tapahtuneet muutokset vuonna 2016/ Ändringar i personalen år 2016 
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Liite 1 / Bilaga 1: Hovioikeuspiiri / Domkrets 1.1.2016 

 

Käräjäoikeudet ja niihin kuuluvat kunnat 31.1.2016 / 

Tingsrätterna och till dem tillhörande kommuner 31.1.2016 

 

 

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus (192 625 as.), kanslia Seinäjoella 

 Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane,  Kurikka, 

Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri 

Södra Österbottens tingsrätt (192 625 inv.), kansliet i Seinäjoki 

 Alajärvi, Alavus, Bötom, Etseri, Evijärvi, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhajoki, Kauhava,  

 Kuortane, Kurikka, Lappajärvi, Lappo, Seinäjoki, Soini, Storå, Vimpeli och Östermark 

 

 

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus (69 023 as.), kanslia Kokkolassa 

 Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli 

Mellersta Österbottens tingsrätt (69 023 inv.), kansliet i Karleby 

 Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Veteli 

 

 

Keski-Suomen käräjäoikeus (275 818 as.), kanslia Jyväskylässä 

 Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, 

 Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipu-

 das, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski 

Mellersta Finlands tingsrätt (275 818 inv.), kansliet i Jyväskylä 

 Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, 

 Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipu-

 das, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari och Äänekoski 

 

 

Pohjanmaan käräjäoikeus (181 684 as.), kanslia Vaasassa 

 Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Laihia, Luoto, Maalahti, 

 Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri,  

Österbottens tingsrätt (181 684 inv.), kansliet i Vasa 

 Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Laihela, Larsmo, Malax,   

 Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Storkyro, Vasa och Vörå 

 

 

Satakunnan käräjäoikeus (222 878 as.), kanslia Porissa 

 Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Koke-

 mäki, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä ja Ulvila 

Satakunta tingsrätt (222 878 inv.), kansliet i Björneborg 

 Björneborg, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen (Vittis), Jämijärvi,  

 Kankaanpää, Karvia, Kumo, Kjulo, Lavia, Luvia, Nakkila, Påmark, Raumo, Sastmola,  

 Siikai- nen, Säkylä och Ulvsby 
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Liite 2 / Bilaga 2 : Henkilökunta 31.12.2016 / Personalen 31.12.2016 
 

 

Presidentti / Presidenten  Tapani Vasama 

 

Osaston johtajat ja hovioikeudenlaamannit / Avdelningschefer och hovrättslagmännen 

 

   Robert Liljenfeldt 

   Raija Liljenfeldt 

 

Hovioikeudenneuvokset / Hovrättsråden 

   Juhani Palmu 

   Pirjo Latvala (60 %) 

   Eija-Liisa Helin (osaston johtaja / avdelningschef 1.2.2017-) 

   Antti Vaittinen (osaston johtaja / avdelningschef 1.3.2017-) 

   Annette Laukkonen 

   Pirkko Loukusa 

   Harri Kurkinen 

   Tuula Keltikangas 

   Hagar Nordström 

   Jukka Mäkelä 

   Petteri Korhonen 

   Ulla Maija Hakomäki 

   Pasi Vihla 

   Ulla-Maj Leppäkorpi 

   Markku Mäkynen  

   Maija Hakkarainen-Ylänkö 

   Kirsi Häkkinen 

   Eerika Hirvelä 

   Tapio Kaarniemi 

   Timo Saranpää (ma/tf vv/tl viskaali / fiskal) 

   Mika Kinnunen (ma/tf) 

   Sirpa Virkkala (ma/tf vv/tl kansliapäällikkö / kanslichef) 

   Johanna Borgmästars (ma/tf) 

   Yvonne Strömsholm (ma/tf vv/tl esittelijä / föredragande) 

     

Kansliapäällikkö / Kanslichef Sandra Wallin (ma/tf vv/tl esittelijä / föredragande) 

   

Viskaalit / Fiskaler  Annina Wahlbeck (vv/tl) 

   Yvonne Strömsholm (vv/tl) 

   Andreas Uthardt (vv/tl) 

    Nina Träskbäck (vv/tl) 

   Otto Ollikainen (vv/tl) 

   Patrick Palmroos (vv/tl) 

   Sami Lehtimäki (vv/tl) 

   Ulf Brunberg (vv/tl) 

   Sandra Wallin (vv/tl) 

   Anne Saranpää 

   Matti Pekka Kuuttinen (vv/tl) 

   Linda Taivassalo 

   Aleksi Rantanen (vv/tl) 

   Nina Sillanpää (ma/tf) 

   Antti Oinas (ma/tf) 

   Henriikka Rantanen (ma/tf, vv/tl) 
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   Pia-Maria Pihlaja (ma/tf, vv/tl) 

   Sanja Raunio (ma/tf) 

   Heini Hakala (ma/tf) 

   Mari Tikkala (ma/tf) 

   Toni Savolainen (ma/tf) 

    

Notaarit / Notarier  Tiina Holm 

   Leena Lehmusvirpi 

   Tarja Pajuluoma 

   Desiré Fremleson-Mäkynen (50 %) 

   Eija Hautalaakso 

 

Informaatikko / Informatiker Katja Hemminki 

 

Kirjaaja / Registrator  Kaisa Sundholm (vv/tl) 

 

Apulaiskirjaaja / Biträdande registrator 

   Katri Kivelä-Anttila 

 

Kirjaamosihteeri / Registratorssekreterare 

   Marja-Leena Luhta 

   Marielle Agbejule (ma/tf 55,2 %) 

  

Talous- ja henkilöstösihteeri / Ekonomi- och personalsekreterare 

   Tuija Lax 

    

Lainkäyttösihteerit / Lagskipningssekreterare 

   Sari Kuusela 

   Kaisa Orrenmaa (erityissihteeri) 

   Riina Rajamäki (erityissihteeri) 

   Heini Korpi-Hallila 

   Virpi Reinikka (vv/tl) 

   Katri Kronman (ma/tf) 

   Mirka Peltonen (ma/tf, vv/tl) 

   Nelli Säntti (ma/tf, vv/tl) 

   Päivi Matinmikko (ma/tf, vv/tl) 

   Anne Lehtinen (ma/tf) 

    

Arkistonhoitaja / Arkivarie Harri Peltoniemi 

 

Virastomestarit / Expeditionsvakter Kalervo Pihlajamäki 

   Anita Hietamäki 

 

lyhennykset/förkortningar: 

vv/tl: virkavapaalla/tjänstledig 

ma/tf: määräaikainen/tillfällig 
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Liite 3 / Bilaga 3: Muutokset henkilökunnassa vuonna 2016 / Ändringar i 

personalen år 2016 

 
 

Asessori ja ma hovioikeudennevuos / Assessorn och tf hovrättsrådet Tapio Kaarniemi nimitettiin hovioi-

keudenneuvoksen (T12) virkaan 1.1.2016 lukien / utnämndes till hovrättsrådstjänsten (T12) fr.o.m. 

1.1.2016.  

 

Viskaali / fiskalen (T8) Matti-Pekka Kuuttinen nimitettiin viskaalin (T9) virkaan 1.1.2016 lukien / ut-

nämndes till fiskalstjänsten (T9) fr.o.m. 1.1.2016. 

 

Viskaali / Fiskalen Kaisa Kuparinen nimitettiin korkeimman oikeuden oikeussihteerin virkaan 1.5.2016 

lukien / utnämndes till högsta domstolens justitiesekreterare fr.o.m. 1.5.2016. 

 

Ma viskaali / tf fiskalen Aleksi Rantanen nimitettiin viskaalin (T8) virkaan 1.6.2016 lukien / utnämndes 

till fiskalstjänsten (T8) fr.o.m. 1.6.2016. 

 

Lainkäyttösihteeri / Lagskipningssekreteraren Eva-Maria Eriksson irtisanoutui 1.7.2016 lukien / sade upp 

sig fr.o.m. 1.7.2016. 

 

Viskaali ja ma hovioikeudenneuvos / Fiskalen och tf hovrättsrådet Samuli Nyblom nimitettiin Satakunnan 

käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2016 lukien / utnämndes till Satakunta tingsrätts tingsdomart-

jänst fr.o.m. 1.9.2016. 

 

Hovioikeudenneuvokset / hovrättsrådetn (T12) Ulla Maija Hakomäki ja / och Pasi Vihla nimitettiin hovi-

oikeudenneuvoksen virkaan (T14) 1.9.2016 lukien / utnämndes till hovrättsrådstjänsten (T14) fr.o.m. 

1.9.2016. 

 

Hovioikeudeneuvos / hovrättsrådet Osmo Hänninen jäi eläkkeelle 1.9.2016 / gick i pension 1.9.2016. 

 

Hovioikeudenneuvos / hovrättsrådet (T12) Ulla-Maj Leppäkorpi nimitettiin hovioikeudenneuvoksen vir-

kaan (T14) 1.10.2016 lukien / utnämndes till hovrättsrådstjänsten (T14) fr.o.m. 1.10.2016. 

 

Hovioikeudeneuvokset / hovrättsråden Kaija Suvilehto-Nieminen och Mikko Pentti jäivät eläkkeelle 

1.10.2016 / gick i pension 1.10.2016. 

 

Määräaikaisina hovioikeudenneuvoksina / som tillfälliga hovrättsråd: 

- Samuli Nyblom 1.1.-31.8.2016 

- Sirpa Virkkala 1.9.-31.12.2016 

- Timo Saranpää 1.9.-31.12.2016 

- Mika Kinnunen 1.9.-31.12.2016 

- Johanna Borgmästars 1.10.-31.12.2016 

 

Määräaikaisina viskaaleina / som tillfälliga fiskaler: 

- Aleksi Rantanen 1.1.-31.5.2016 

- Nina Sillanpää 1.1.-31.12.2016 (vv / tl 1.1.-30.4.2016) 

- Antti Oinas 1.1.-31.12.2016 

- Paula Pennanen 1.1.-28.2.2016 

- Henriikka Rantanen 1.1.-31.12.2016 (vv / tl 10.12.2016-) 

- Pia-Maria Pihlaja 1.1.-31.12.2016 (vv / tl 16.4.2016-) 

- Sanja Raunio 1.1.-31.12.2016 

- Heini Hakala 1.1.-31.12.2016 

- Mari Tikkala 1.1.-31.12.2016 
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- Timo Tuurihalme 1.1.-28.8.2016 

- Henna Niemi 1.1.-31.12.2016 (vv/tl: 1.1.-31.12.2016) 

- Toni Savolainen 1.9.-31.12.2016 

 

Määräaikaisena toimistosihteerinä / som tillfälliga byråsekreterare: 

- Katri Kronman 1.1.-31.12.2016 

- Nelli Säntti 1.1.-31.12.2016 (vv / tl 24.5.2016-) 

- Päivi Matinmikko 1.1.-31.12.2016 (vv / tl 4.5.2016-) 

- Marielle Agbejule 19.9.-31.12.2016 

- Anne Lehtinen 5.9.-31.12.2016 

 

Yliopistoharjoittelijana / som högskolepraktikant: 

Mia Rintasalo 1.6. - 31.8.2016 

 

Oikeustradenomiharjoittelijana / som rättstradenompraktikant: 

- Marielle Agbejule 1.5.-18.9.2016 

 

Työllistämistuella / med arbetsstöd 

- Marianne Pohjoisaho 25.4.-31.12.2016 

 

Määräaikaisina käräjätuomareina / Som tillfälliga tingsdomare: 

 

Pohjanmaan käräjäoikeudessa / i Österbottens tingsrätt 

- viskaali / fiskal Andreas Uthardt 1.1. - 31.12.2016 

- viskaali / fiskal Nina Träskbäck  1.1. - 31.8.2016 

- viskaali /fiskal Ulf Brunberg 1.1.-31.12.2016 

 

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa / i Södra Österbottens tingsrätt 

- viskaali / fiskal Matti-Pekka Kuuttinen 1.1.-31.12.2016 

- viskaali / fiskal Sami Lehtimäki 1.-31.12.2016 

 

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudessa / i Mellersta Österbottens tingsrätt 

- viskaali / fiskal Sami Lehtimäki 1.1.-31.10.2016 

 

Vantaan käräjäoikeudessa / i Vanda tingsrätt 

- viskaali / fiskal Otto Ollikainen 1.1. - 31.12.2016 

 

Korkeimmassa oikeudessa / i Högsta domstolen 

- viskaali / fiskal Kaisa Kuparinen 1.1. – 30.4.2016 

 

Virkavapaalla / Tjänstledig: 

- kansliapäällikkö / kanslichef Sirpa Virkkala 1.9.-31.12.2016 

- viskaali / fiskal Annina Wahlbeck 1.1. - 31.12.2016 

- viskaali / fiskal Yvonne Strömsholm 1.1. – 10.7.2016 

- viskaali / fiskal Andreas Uthardt 1.1. - 31.12.2016 

- viskaali / fiskal Otto Ollikainen 1.1. - 31.12.2016 

- viskaali / fiskal Nina Träskbäck 1.1. - 31.8.2016 

- viskaali / fiskal Kaisa Kuparinen 1.1. – 30.4.2016 

- viskaali / fiskal Sami Lehtimäki 1.1.-31.10.2016 ja 1.-31.12.2016 

- viskaali / fiskal Ulf Brunberg 1.1.-31.12.2016 

- viskaali / fiskal Sandra Wallin 1.9.-31.12.2016 

- viskaali / fiskal Matti-Pekka Kuuttinen 1.1.-31.12.2016 

- ma viskaali / tf fiskal Nina Sillanpää 1.1.-30.4.2016 

- ma viskaali / tf fiskal Henriikka Rantanen 10.-31.12.2016 
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- ma viskaali / tf fiskal Pia-Maria Pihlaja 16.4.-31.12.2016 

- ma viskaali / tf fiskal Henna Niemi 1.1.-31.12.2016 

- ma lainkäyttösihteeri / tf lagskipningssekreterare Mirka Peltonen 22.11-31.12.2016 

- ma lainkäyttösihteeri / tf lagskipningssekreterare Nelli Säntti 24.5.-31.12.2016 

- ma lainkäyttösihteeri / tf lagskipningssekreterare Päivi Matinmikko 4.5.-31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAASAN HOVIOIKEUS / VASA HOVRÄTT 
Rantakatu / Strandgatan, PL / PB 217 

65100  VAASA / VASA  

                        

Puh./Tel.: 029 564 1600 

Fax: 029 564 1695 

Sähköposti / e-post: vaasa.ho@oikeus.fi 

Internet: www.oikeus.fi/ho/vaasa 


