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1. Johdanto

1. Vuoden 2010 alusta toteutetun käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen myötä Vaasan hovioikeuden yh-

teistyö tuolloin toimintansa aloittaneiden viiden käräjäoikeuden kanssa on sujunut hyvin.  Hovioikeus on 

käräjäjäoikeuksiin toimitettujen tarkastusten yhteydessä voinut todeta, että käräjäoikeuksien yhdistymiset 

ovat suurelta osin toteutuneet hyvin.

2.  Vuoden 2011 alusta voimaan tullut jatkokäsittelulupajärjestelmä saattoi historiaan seulonnan. Ensim-

mäiset jatkokäsitteluluvan piiriin kuuluvat asiat saapuivat hovioikeuteen helmikuun puolivälissä.  Hovioi-

keudessa oli jo edellisenä kertomusvuonna kiinnitetty erityistä huomiota tulevaan uuteen järjestelmään. 

Tänä kertomusvuonna jatkokäsittelylupaan liittyvää koulutusta on jatkettu. Koulutusta on annettu  Vaa-

sassa, Porissa ja Jyväskylässä. Koulutettavina ovat olleet hovioikeuden oma henkilökunta sekä käräjätuo-

marit, syyttäjät ja avustajat.  Manuaaliseen seurantaan perustuvan tilastoinnin mukaan kaikista vuonna 

2011 saapuneista asioista 36 prosenttia on kuulunut uusien säännösten piiriin.  Näistä lupa on myönnetty 

51,6 prosentissa ja evätty 48,4 prosentissa asioista.  Luvan myöntämisessä näyttää  hovioikeuksien kesken 

olevan melko suuria eroja.  Toivon mukaan  tulevaisuudessa erot tasoittuvat.

3. Toinen ajankohtainen asia kertomusvuonna on ollut hovi- ja hallinto-oikeusverkoston kehittäminen. 

Toimikunta antoi asiasta mietintönsä maaliskuussa ( n:o 17/2011).  Toimikunnan ehdotuksen mukaan 

kaksi hovioikeutta yhdistettäisiin.  Yhdistäminen ei koskisi Vaasan hovioikeutta. Oikeusministeriö on vii-

me syksynä antamassaan tiedotteessa ilmoittanut, että hovioikeuksien määrää vähennetään yhdellä ja hal-

linto-oikeuksien määrää kahdella. Tuoreen tiedotteen mukaan oikeusministeri tekee asiasta päätöksensä 

3.5.2012.  Mietinnössä ehdotetaan lisäksi eräitä piirirajamuutoksia. Jos rakenneuudistus tältä osin toteu-

tettaisiin toimikunnan esittämällä tavalla, niin Satakunnan käräjäoikeus siirrettäisiin Turun hovioikeuspii-

riin ja Pirkanmaan käräjäoikeus siirrettäisiin Vaasan hovioikeuspiiriin.   Vaasan hovioikeudessa  on jo 

alustavasti  varauduttu mahdollisiin muutoksiin.  

4. Kolmas merkittävä asia kertomusvuonna on ollut se, että heinäkuun alusta voimaan tulleiden eräiden 

lainmuutosten johdosta täysistunnon toimivalta nimitys- ja hallintoasioiden päätöksentekoelimenä lakkasi 

ja päätäntävalta siirtyi hovioikeuden presidentille.  Lainmuutoksen voimaan tultua hovioikeudessa ei ole 

pidetty  yhtään täysistuntoa.

5.  Esittelijöiden vaihtuvuus on kahden aikaisemman vuoden aikana ollut varsin  merkittävä. Kertomus-

vuonna tilanne on ollut parempi. Tästä huolimatta kokemattomien esittelijöiden määrä on edelleenkin ol-

lut suuri.   Lähivuosina tuomareiden  runsas eläköityminen sekä hovioikeudessa että käräjäoikeuksissa 

jatkuu, kun suuret ikäluokat siirtyvät pois työelämästä. Tämän myötä avautuu paljon sekä tuomarin- että 

esittelijöiden virkoja.  Näiden virkojen  täyttäminen tulee olemaan haasteellinen tehtävä. 
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6.  Hovioikeuteen saapuneiden asioiden määrässä tapahtui merkittävä vähennys aikaisempiin vuosiin ver-

rattuna. Kertomusvuonna saapuneita asioita oli 1395 ( 1551 vuonna 2010  ja 1547 vuonna 2009). Saman 

suuntainen kehitys oli muissakin hovioikeuksissa Helsingin hovioikeutta lukuunottamatta.  Mitään yksit-

täistä  selvää syytä asioiden näin merkittävään vähenemiseen ei ole.  Oletan kuitenkin, että jatkokäsittelu-

lupasäännöksillä on  tähän jokin osuus.

7. Hovioikeuden antamien ratkaisujen määrä on myös jonkin verran pienempi kuin edellisenä vuonna. 

Yhtenä syynä tähän on se, että kertomusvuonna hovioikeutta työllisti muutama asia, joihin käytetty työ-

määrä oli varsin suuri.  Hovioikeus ratkaisi kertomusvuonna 1455 asiaa (1486 asiaa vuonna 2010 ja 1482 

asiaa vuonna 2009 ).

8.  Asioiden siirtymässä on, toisin kuin kahtena edellisenä vuonna,  tapahtunut pientä  vähennystä. Yhtenä 

syynä tähän on  saapuneiden asioiden määrässä tapahtunut vähennys.  Kertomusvuoden lopussa asioita oli 

vireillä 791,  kun edellisen vuoden vastaava määrä oli 798  asiaa.

9.  Asioiden keskimääräinen käsittelyaika on  kertomusvuonna ollut 7 kuukautta. Se on selvästi pidempi 

kuin edellisenä vuonna ( 6,3 kk  ).  Tämä on  suurelta osin johtunut siitä, että yli vuoden hovioikeudessa 

vireillä olleiden asioiden määrä oli päässyt kasvamaan. Kertomusvuonna ratkaistavien asioiden päähuo-

mio onkin ollut näissä asioissa.  Kaikista ponnisteluista huolimatta vuoden lopussa yli vuoden vanhoja 

asioita  oli 87 ( 83 asiaa vuonna  2010).

10. Hovioikeuden toimittamien pääkäsittelyjen määrässä on kertomusvuonna tapahtunut pientä vähennys-

tä muutamaan  aikaisempaan vuoteen verrattuna. Niitä oli kertomusvuonna yhteensä 549 eli noin 38 pro-

senttia asioista ( 582 vuonna 2010 ) Toisaalta pääkäsittelyihin käytetyssä ajassa on tapahtunut  merkittävä 

lisäys edelliseen vuoteen verrattuna  ( 1808 tuntia vuonna  2011 ja 1290 tuntia vuonna 2010 ). Pääkäsitte-

lyitä on Vaasan lisäksi toimitettu edellisten vuosien tapaan  säännöllisesti myös Jyväskylässä ja  Porissa. 

Matkakäräjillä toimitettujen pääkäsittelyiden  määrä on kertomusvuonna ollut 50,1 prosenttia ( 49.7 pro-

senttia vuonna 2010 ).

11. Hovioikeudessa on kertomusvuonna ollut vakinaisen  henkilökunnan lisäksi yksi määräaikainen hovi-

oikeudenneuvos.

12.  Hovioikeus on ollut hyviä kokemuksia  ns. varhaisen puuttumisen mallista. Mallia on käsitelty hovi-

oikeuden  työsuojelutoimikunnan  ja yhteistyökomitean kokouksissa sekä johtoryhmässä. Mallin sisältö ja 

menettelytavat on käyty läpi koko henkilökunnan yhteisessä tilaisuudessa.  Mallista on saatu hyviä koke-

muksia.
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13. Hovioikeuden henkilökunta on tänäkin vuonna tehnyt parhaansa.  Kertomusvuoden aikana vanhoja, 

yli vuoden vireillä olleita asioita on saatu ratkaistua paljon.  Tämän vuoksi niiden määrä  saatiin pysytet-

tyä  lähes tulkoon samana kuin edellisenä kertomusvuonna.  On selvää, että nämä asiat ovat olleet keski-

määräistä työläämpiä ja niihin on käytetty tavallista enemmnän työaikaa.  Tähän nähden olen saavutet-

tuun tulokseen varsin tyytyväinen. Lämpimät kiitokset koko hovioikeuden henkilökunnalle.

Vaasassa 2.5.2012

Olli Varila

Presidentti

1. Inledning

1. Vuoden 2010 alusta toteutetun käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen myötä Vaasan hovioikeuden yh-
teistyö tuolloin toimintansa aloittaneiden viiden käräjäoikeuden kanssa on sujunut hyvin.  Hovioikeus on 
käräjäjäoikeuksiin toimitettujen tarkastusten yhteydessä voinut todeta, että käräjäoikeuksien yhdistymiset 
ovat suurelta osin toteutuneet hyvin.
2.  Vuoden 2011 alusta voimaan tullut jatkokäsittelulupajärjestelmä saattoi historiaan seulonnan. Ensim-
mäiset jatkokäsitteluluvan piiriin kuuluvat asiat saapuivat hovioikeuteen helmikuun puolivälissä.  Hovioi-
keudessa oli jo edellisenä kertomusvuonna kiinnitetty erityistä huomiota tulevaan uuteen järjestelmään. 
Tänä kertomusvuonna jatkokäsittelylupaan liittyvää koulutusta on jatkettu. Koulutusta on annettu  Vaa-
sassa, Porissa ja Jyväskylässä. Koulutettavina ovat olleet hovioikeuden oma henkilökunta sekä käräjätuo-
marit, syyttäjät ja avustajat.  Manuaaliseen seurantaan perustuvan tilastoinnin mukaan kaikista vuonna 
2011 saapuneista asioista 36 prosenttia on kuulunut uusien säännösten piiriin.  Näistä lupa on myönnetty 
51,6 prosentissa ja evätty 48,4 prosentissa asioista.  Luvan myöntämisessä näyttää  hovioikeuksien kesken 
olevan melko suuria eroja.  Toivon mukaan  tulevaisuudessa erot tasoittuvat.
3. Toinen ajankohtainen asia kertomusvuonna on ollut hovi- ja hallinto-oikeusverkoston kehittäminen. 
Toimikunta antoi asiasta mietintönsä maaliskuussa ( n:o 17/2011).  Toimikunnan ehdotuksen mukaan 
kaksi hovioikeutta yhdistettäisiin.  Yhdistäminen ei koskisi Vaasan hovioikeutta. Oikeusministeriö on vii-
me syksynä antamassaan tiedotteessa ilmoittanut, että hovioikeuksien määrää vähennetään yhdellä ja hal-
linto-oikeuksien määrää kahdella. Tuoreen tiedotteen mukaan oikeusministeri tekee asiasta päätöksensä 
3.5.2012.  Mietinnössä ehdotetaan lisäksi eräitä piirirajamuutoksia. Jos rakenneuudistus tältä osin toteu-
tettaisiin toimikunnan esittämällä tavalla, niin Satakunnan käräjäoikeus siirrettäisiin Turun hovioikeuspii-
riin ja Pirkanmaan käräjäoikeus siirrettäisiin Vaasan hovioikeuspiiriin.   Vaasan hovioikeudessa  on jo 
alustavasti  varauduttu mahdollisiin muutoksiin.  
4. Kolmas merkittävä asia kertomusvuonna on ollut se, että heinäkuun alusta voimaan tulleiden eräiden 
lainmuutosten johdosta täysistunnon toimivalta nimitys- ja hallintoasioiden päätöksentekoelimenä lakkasi 
ja päätäntävalta siirtyi hovioikeuden presidentille.  Lainmuutoksen voimaan tultua hovioikeudessa ei ole 
pidetty  yhtään täysistuntoa.
5.  Esittelijöiden vaihtuvuus on kahden aikaisemman vuoden aikana ollut varsin  merkittävä. Kertomus-
vuonna tilanne on ollut parempi. Tästä huolimatta kokemattomien esittelijöiden määrä on edelleenkin ol-
lut suuri.   Lähivuosina tuomareiden  runsas eläköityminen sekä hovioikeudessa että käräjäoikeuksissa 
jatkuu, kun suuret ikäluokat siirtyvät pois työelämästä. Tämän myötä avautuu paljon sekä tuomarin- että 
esittelijöiden virkoja.  Näiden virkojen  täyttäminen tulee olemaan haasteellinen tehtävä. 

5



6.  Hovioikeuteen saapuneiden asioiden määrässä tapahtui merkittävä vähennys aikaisempiin vuosiin ver-
rattuna. Kertomusvuonna saapuneita asioita oli 1395 ( 1551 vuonna 2010  ja 1547 vuonna 2009). Saman 
suuntainen kehitys oli muissakin hovioikeuksissa Helsingin hovioikeutta lukuunottamatta.  Mitään yksit-
täistä  selvää syytä asioiden näin merkittävään vähenemiseen ei ole.  Oletan kuitenkin, että jatkokäsittelu-
lupasäännöksillä on  tähän jokin osuus.
7. Hovioikeuden antamien ratkaisujen määrä on myös jonkin verran pienempi kuin edellisenä vuonna. 
Yhtenä syynä tähän on se, että kertomusvuonna hovioikeutta työllisti muutama asia, joihin käytetty työ-
määrä oli varsin suuri.  Hovioikeus ratkaisi kertomusvuonna 1455 asiaa (1486 asiaa vuonna 2010 ja 1482 
asiaa vuonna 2009 ).
8.  Asioiden siirtymässä on, toisin kuin kahtena edellisenä vuonna,  tapahtunut pientä  vähennystä. Yhtenä 
syynä tähän on  saapuneiden asioiden määrässä tapahtunut vähennys.  Kertomusvuoden lopussa asioita oli 
vireillä 791,  kun edellisen vuoden vastaava määrä oli 798  asiaa.
9.  Asioiden keskimääräinen käsittelyaika on  kertomusvuonna ollut 7 kuukautta. Se on selvästi pidempi 
kuin edellisenä vuonna ( 6,3 kk  ).  Tämä on  suurelta osin johtunut siitä, että yli vuoden hovioikeudessa 
vireillä olleiden asioiden määrä oli päässyt kasvamaan. Kertomusvuonna ratkaistavien asioiden päähuo-
mio onkin ollut näissä asioissa.  Kaikista ponnisteluista huolimatta vuoden lopussa yli vuoden vanhoja 
asioita  oli 87 ( 83 asiaa vuonna  2010).
10. Hovioikeuden toimittamien pääkäsittelyjen määrässä on kertomusvuonna tapahtunut pientä vähennys-
tä muutamaan  aikaisempaan vuoteen verrattuna. Niitä oli kertomusvuonna yhteensä 549 eli noin 38 pro-
senttia asioista ( 582 vuonna 2010 ) Toisaalta pääkäsittelyihin käytetyssä ajassa on tapahtunut  merkittävä 
lisäys edelliseen vuoteen verrattuna  ( 1808 tuntia vuonna  2011 ja 1290 tuntia vuonna 2010 ). Pääkäsitte-
lyitä on Vaasan lisäksi toimitettu edellisten vuosien tapaan  säännöllisesti myös Jyväskylässä ja  Porissa. 
Matkakäräjillä toimitettujen pääkäsittelyiden  määrä on kertomusvuonna ollut 50,1 prosenttia ( 49.7 pro-
senttia vuonna 2010 ).
11. Hovioikeudessa on kertomusvuonna ollut vakinaisen  henkilökunnan lisäksi yksi määräaikainen hovi-
oikeudenneuvos.
12.  Hovioikeus on ollut hyviä kokemuksia  ns. varhaisen puuttumisen mallista. Mallia on käsitelty hovi-
oikeuden  työsuojelutoimikunnan  ja yhteistyökomitean kokouksissa sekä johtoryhmässä. Mallin sisältö ja 
menettelytavat on käyty läpi koko henkilökunnan yhteisessä tilaisuudessa.  Mallista on saatu hyviä koke-
muksia.
13. Hovioikeuden henkilökunta on tänäkin vuonna tehnyt parhaansa.  Kertomusvuoden aikana vanhoja, 
yli vuoden vireillä olleita asioita on saatu ratkaistua paljon.  Tämän vuoksi niiden määrä  saatiin pysytet-
tyä  lähes tulkoon samana kuin edellisenä kertomusvuonna.  On selvää, että nämä asiat ovat olleet keski-
määräistä työläämpiä ja niihin on käytetty tavallista enemmnän työaikaa.  Tähän nähden olen saavutet-
tuun tulokseen varsin tyytyväinen. Lämpimät kiitokset koko hovioikeuden henkilökunnalle.

Vaasassa 2.5.2012

Olli Varila
Presidentti
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2. Vaasan hovioikeus
Vaasan hovioikeus on yksi Suomen kuudesta hovioikeudesta. Vaasan hovioikeus on saapuvien ja ratkais-

tavien asioiden sekä henkilöstömäärän perusteella Suomen kolmanneksi suurin hovioikeus. Hovioikeus-

piirin alueella asui vuonna 2011 noin 940.000 henkilöä ja siihen kuului 5 käräjäoikeutta. Ruotsinkielinen 

väestönosa muodosti vuonna 2011 noin 10,5 prosenttia Vaasan hovioikeuden tuomiopiirin väestöstä ja 

ruotsinkielisten asioiden osuus hovioikeuteen saapuvista asioista on 4-5 prosenttia.

Tarkoituksenmukaisen  toiminnan  turvaamiseksi  hovioikeus  on  jakautunut  kolmeen  osastoon.  Vuonna 

2011 osasto I toimitti pääkäsittelyt Porissa Satakunnan käräjäoikeudesta saapuneissa asioissa. Osastot II 

ja III toimittivat pääkäsittelyt Jyväskylässä Keski-Suomen käräjäoikeudesta saapuneissa asioissa. Lisäksi 

kaikki kolme hovioikeuden osastoa toimitti pääkäsittelyjä Vaasan hovioikeudessa Pohjanmaan käräjäoi-

keudesta, Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudesta ja Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudesta saapuneissa asiois-

sa. Pääkäsittelyjä toimitettiin tarvittaessa myös muilla paikkakunnilla käräjäoikeuksien tiloissa.

2. Vasa hovrätt
Vasa hovrätt är en av Finlands sex hovrätter. Med beaktande av antalet inkomna ärenden  och givna avgö-

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

rättens domkrets var år 2011 ungefär 940.000. Till hovrättens domkrets hörde 5 tingsrätter. Personer med 

svenska som modersmål utgjorde år 2011 ungefär 10,5 procent av den totala folkmängden i domkretsen.  

Andelen svenskspråkiga mål som inkommer till hovrätten är 4-5 procent.

För att kunna utöva sin verksamhet ändamålsenligt är hovrätten indelad i tre avdelningar. Under år 2011 

förrättade avdelning I huvudförhandlingar i Björneborg i ärenden från Satakunta tingsrätt. Avdelning II 

och III förrättade huvudförhandlingar i Jyväskylä i ärenden från Mellersta Finlands tingsrätt. Dessutom 

förrättade hovrättens alla tre avdelningar huvudförhandlingar i Vasa i ärenden från Österbottens tingsrätt,  

Mellersta  Österbottens  tingsrätt  samt Södra Österbottens  tingsrätt.  Huvudförhandlingar  hölls  även vid 

behov i tingsrätternas utrymmen på andra orter.
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3. Lainkäyttötoiminta
Saapuneet asiat
Vuodelle  2011  siirtyi  edelliseltä  vuodelta  yhteensä  681  ratkaisematonta  asiaa.  Hovioikeuteen  saapui 

vuonna 2011 yhteensä 1395 asiaa,  joista noin 70 prosenttia  oli  rikosasioita.  Pääkäsittelyjä  toimitettiin 

vuonna 2011 yhteensä 549, joista hieman yli puolet toimitettiin matkakäräjillä hovioikeuspaikkakunnan 

ulkopuolella. Hovioikeuteen saapui 15 asiaa käräjäoikeuksien ulkopuolelta. Yksi oli ensimmäisenä astee-

na hovioikeudessa käsiteltävä virkasyyteasia ja muut pääasiassa oikeusaputoimistojen oikeusapupäätök-

sistä tehtyjä ratkaisupyyntöjä. Saapuneista asioista 64 eli 4,6  prosenttia oli sellaisia, joissa oikeudenkäyn-

tikieli oli ruotsi.

3. Lagskipningsverksamhet
Inkomna  ärenden
År 2011 överfördes sammanlagt 681  icke avgjorda ärenden från föregående år. Totalt inkom 1395 nya 

ärenden, av vilka cirka 70 procent var brottmål. Huvudförhandling hölls i 549 ärenden, och litet över hälf-

ten av dessa hölls utanför hovrättsorten. Till hovrätten inkom 15 ärenden utanför tingsrätterna. Av dessa 

gällde ett ärende tjänsteåtal, vilka handläggs i hovrätten som första instans, och de övriga ärendena gällde 

främst begäran om avgörande i rättshjälpsärenden som hade avgjorts av rättshjälpsbyrån. Av de inkomna 

ärendena hade 64 svenska som handläggningsspråk, vilket utgör 4,6 procent av alla ärenden.

Käräjäoikeuksittain asioita saapui/ Ärendena 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 7 175 67 249
Keski-Pohjanmaan ko
Mellersta Österbottens tr 3 48 19 70
Keski-Suomen ko
Mellersta Finlands tr 4 265 96 20 385
Pohjanmaan ko
Österbottens tr 6 178 71 16 270
Satakunnan ko
Satakunta tr 12 289 99 6 406
muu*)
annan 15 15
*) mm. oikeusaputoimistoista / bl.a. från rättshjälpsbyråer
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Kaikkiin hovioikeuksiin saapuneet asiat vuonna 2011 /
Till alla hovrätter inkomna ärenden år 2011
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Ratkaistut asiat Vaasan hovioikeudessa

Annettuja  ratkaisuja  oli  1.455.  Ratkaisuista  oli  rikosasioita  1.041 (71,5 %),  riita-asioita  334 (23 %), 

hakemusasioita 43 (2,9 %), ulosottoasioita 36 (2,5 %) ja virkarikosasioita 1 (0,1 %). Hovioikeus antoi 

vuoden aikana 8 Finlex -oikeustapaustietokannassa julkaistua ratkaisua. 

Avgjorda ärenden i Vasa hovrätt

Under året gavs 1.455 avgöranden. Av dessa gällde 1.041 (71,5 %) brottmål, 334 (23 %) tvistemål,  43 

(2,9 %) ansökningsärenden, 36 (2,5 %) utsökningsärenden och 1 (0,1 %) tjänstebrott.  Hovrätten publice-

rade under året 8 avgöranden i Finlex-rättsfallsdatabasen. 

10

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1595
1659

1807 1796 1767

1600 1564
1482 1486 1455

Vaasan hovioikeudessa annetut asiat vuosina 2002-2011
Avgjorda ärenden åren 2002-2011

Rikosasiat/Brottmål 1038
Riita-asiat/Tvistemål 340
Hakemusasiat/             
Ansökningsärenden 43
Ulosottoasiat/          Utsökningsärenden 
35
Virkarikosasiat/             
Tjänstebrottsärenden 1



Käsittelytietoja

Käräjäoikeuden ratkaisua ei muutettu yhteensä 439 asiassa (30,1 %). Kaikkiaan 147 asiassa (12 %) muu-

tokset koskivat ainoastaan perusteluja. Perusteluja ja lopputulosta muutettiin näytön uudelleen arvioinnin 

johdosta 168 asiassa (10,5 %) ja muusta syystä 214 asiassa (14,9 %).  49 asiassa (3,3 %) muutos on kos-

kenut vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa. 13 asiaa (1,4 %) jätettiin tutkimatta ja 17 asiaa 

(1,8 %) palautettiin uudelleen käsiteltäväksi käräjäoikeuteen. Lausunnon antaminen valituksesta raukesi 

kaikkiaan 93 asiassa (6,4 %) ja 23 asiaa (1,5 %) jäi sillensä. Vuoden aikana seulottiin yhteensä 55 asiaa 

(2,3 %). Ensimmäisen asteen vaatimus hyväksyttiin 10 asiassa (2,3 %) ja hylättiin 10 asiassa (1,4 %). So-

vinto vahvistettiin yhteensä 29 asiassa (1,7 %). Vastavalitus oli tehty 94 asiassa, joista 72 oli rikosasioita 

ja 22 riita-asioita.

Vuoden 2011 alusta voimaan tulleet jatkokäsittelylupaa koskevat säännökset ovat korvanneet aiemmin 

voimassa olleet seulontasäännökset. Hovioikeuteen saapui kertomusvuonna 256 vuonna 2010 ratkaistua 

asiaa, jotka kuuluivat vanhojen säännösten piiriin. Kaikista vuonna 2011 saapuneista asioista noin  36 % 

on kuulunut uusien säännösten piiriin. Manuaaliseen seurantaan perustuvan tilastoinnin mukaan lupa on 

vuonna 2011 myönnetty 51,6 %:ssa  ja evätty 48,4 % :ssa asioista.

Pääkäsittely toimitettiin 549 eli noin 38 prosentissa kaikista ratkaistuista asioista. Pääkäsittely jouduttiin 

peruuttamaan 137 asiassa. Vuoden aikana ratkaistujen asioiden pääkäsittelyistä 274 (49,9 %) toimitettiin 

Vaasassa ja 275 (50,1 %) muualla hovioikeuspiirissä. Pääkäsittely toimitettiin Jyväskylässä 114 asiassa 

(20,8 % kaikista asioista) ja Porissa 161 asiassa (29,3 %). Pääkäsittelyssä ratkaistuista asioista oli 413 

(75,2 %) rikosasioita, 131 (23,9 %) riita-asioita ja 5 (0,9 %) muita asioita. Suullisen valmistelun istuntoja 

toimitettiin 4 asiassa. Asioita valmistellaan myös puhelimitse asianosaisten kanssa käytävin neuvotteluin.
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Hovioikeus antoi vuoden aikana yhteensä 3.920 kutsua pääkäsittelyyn. Kirjallisessa menettelyssä ratkais-

tiin yhteensä 908 asiaa. Hovioikeuslain 9 §:ssä tarkoitetussa 2 jäsenen ja esittelijäjäsenen (viskaali tai 

asessori) kokoonpanossa ratkaistiin 213 asiaa. Asianimikkeeltään kolme suurinta asiaryhmää olivat annet-

tujen ratkaisujen osalta pahoinpitely (11,3 %) törkeä rattijuopumus (8,2 %) ja varkaus (3,5 %). Suurim-

pien asianimikkeiden ryhmässä oli törkeä pahoinpitely (3,2 %), lähestymiskieltoasiat (2,6 %),  törkeä lii-

kenneturvallisuuden vaarantaminen (2,5 %) ja ulosottovalitus (2,5 %). 

Handläggningsuppgifter

Tingsrättens avgörande ändrades inte i sammanlagt 439 ärenden (30,1 %). I 147 ärenden (12 %) gällde 

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

ningen i 168 ärenden (10,5 %) och av annan orsak i 214 ärenden (14,9 %). I 49 ärenden (3,3 %) gällde 

ändringarna endast en för slutresultatet oväsentlig del. 13 ärenden (1,4 %) avvisades och 17 ärenden (1,8 

%) återförvisades till  tingsrätten för ny handläggning. Avgivande av utlåtande över besvären förföll i 

sammanlagt 93 ärenden (6,4 %) och 23 ärenden (1,5 %) avskrevs.  Under året sållades sammanlagt 55 

ärenden (2,3 %). Av yrkandena framställda i första instans godkändes 10 (2,3 %), medan 10 (1,4 %) för-

kastades. Förlikning stadfästes i sammanlagt 29 ärenden (1,7 %). I 94 ärenden inkom motbesvär. Av des-

sa utgjorde 72 brottmål och 22 tvistemål.  

Stadgandena gällande tillstånd till fortsatt handläggning, som trädde i kraft 1.1.2011, har ersatt de tidigare 

gällande stadgandena om sollning. Under berättelseåret har inkommit 256 år 2010 avgjorda ärenden, som 

hörde till de gamla stadgandenas tillämpningsområde och cirka 36 % av alla inkomna ärenden har hört till 

de nya stadgandenas tillämpningsområde.  Enligt statistiken som baserar sig på manuell uppföljning har 

tillstånd till fortsatt handläggning beviljats i 51,6 5 av ärenden och förkastats i 48,4 % av dessa ärenden. 

Huvudförhandling hölls i 549 eller cirka 38 procent av alla ärenden. Den utsatta huvudförhandlingen mås-

te inställas i 137 ärenden. Av huvudförhandlingarna hölls 274 (49,9 %) i Vasa och  275 (50,1 %) på an-

nan ort inom hovrättsdistriktet, varav 114 (20,8 % av alla ärenden) i Jyväskylä, 161 (29,3 %) i Björne-

borg. Av de ärenden som avgjordes vid huvudförhandling utgjorde 413 (75,2 %) brottmål och 131 (23,9 

%) tvistemål, medan 5 (0,9 %) hörde till gruppen övriga ärenden. Muntliga förberedelsesammanträden 

hölls i 4 ärenden. Mål förbereds också tillsammans med parterna genom underhandlingar per telefon. 

Hovrätten gav under årets lopp sammanlagt 3.920 kallelser till huvudförhandling.  I skriftligt förfarande 

avgjordes sammanlagt 908 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 213 ärenden.
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Bland de brottmål som avgjorts var de tre största målkategorierna misshandel (11,3 %), grovt rattfylleri 

(8,2 %) och stöld (3,5 %).  Till de största målkategorierna hörde också grov misshandel (3,2 %), ärenden 

som gäller besöksförbud (2,6 %), grovt äventyrande av trafiksäkerheten (2,5 %)  och utsökningsärenden 

(2,6 %). 

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

Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2011 Vaasan hovioikeudessa 7 kuukautta, kun 

se oli kaikissa hovioikeuksissa 6,1 kuukautta.

Käsittelyaika jakaantui eri asiaryhmien kesken seuraavasti:

- riita-asioissa 9,3 kk (8,9 kk v. 2010)

- rikosasioissa 6,4 kk (5,7 kk  v. 2010)

- hakemusasioissa 3,3 kk (3,3 kk  v. 2010)

- ulosottoasioissa 5,6 kk  (4,5 kk v. 2010)

Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli suomenkielisten asioiden osalta 7,1 kk, kun se oli 

ruotsinkielisten asioiden osalta 4,1 kk. Vuoden 2011 aikana annettiin ratkaisu yhteensä 57  ruotsinkieli-

sessä asiassa, kun niitä saapui 64. 

Rättegångsärendenas handläggningstider

Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga ärenden i Vasa hovrätt var 7 månader  år 2011. Den 

genomsnittliga handläggningstiden för samtliga hovrätter var 6,1 månader.

Handläggningstiden fördelades mellan olika ärenden enligt följande:

- i tvistemål 9,3 mån. (8,9 mån  år 2010)

- i brottmål 6,4 mån. (5,7 mån  år 2010)

- i ansökningsärenden 3,3 mån. (3,3 mån  år 2010)

- i utsökningsärenden 5,6 mån. (4,5 mån år 2010)

Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden vars handläggningsspråk var finska var 7,1 månader. 

Motsvarande siffra för ärenden med svenska som handläggningsspråk var 4,1 månader.  År 2011 gavs 57 

avgöranden i svenskspråkiga ärenden, medan antalet inkomna ärenden var 64. 
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Oikeudenkäyntiasioiden käsittelyajat ajalla 1.1.-31.12.2011 /

Rättegångsärendenas handläggningstider under tiden 1.1-31.12.2011

Keskimääräiset käsittelyajat kieliryhmittäin v. 2001-2011/ 
Genomsnittliga handläggningstider enligt språkgrupper åren 2001-2011
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Tavoitteet ja toteutuneet luvut vuodelle 2011
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 (antamat-
tomat asiat)

tavoite toteutunut tavoite toteutunut tavoite toteutunut tavoite toteutunut
1650 1395 1565 1455 595 535 828 791

Tavoitteena oli, että asioiden keskimääräinen käsittelyaika on 5,6 kuukautta ja toteutunut käsittelyaika oli 

7 kuukautta.

Målsättningar och realiserade antal för året 2011
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

1650 1395 1565 1455 595 535 828 791

Angående den genomsnittliga handläggningstiden var målsättningen 5,6 månader, medan den realiserade 

genomsnittliga handläggningstiden var 7 månader.

Muutoksenhaku korkeimmalta oikeudelta

Hovioikeuden vuonna 2011 antamista ratkaisuista on haettu muutosta yhteensä 245 asiassa. Valituslupaa 

ei ole myönnetty kaikkiaan 134 asiassa. Valituslupa on myönnetty 6 asiassa ja käsittely oli kesken yhteen-

sä 105 asian osalta.  Korkein oikeus  on vuonna 2011 ratkaissut  yhden riita-asian,  jossa hovioikeuden 

ratkaisun lopputulosta ei ole muutettu.

Sökande av ändring i högsta domstolen

Av alla i hovrätten under år 2011 avgjorda ärenden har ändring sökts i sammanlagt 245 ärenden. Besvärs-

tillstånd har inte beviljats i 134 ärenden. Besvärstillstånd har beviljats i 6 ärenden och handläggningen har 

ännu inte avslutats i 105 ärenden. Högsta domstolen har år 2011 avgjort ett civilmål, i vilket hovrättens 

slutresultat ändrades inte.
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4. Toimintamenot, taloudellisuus ja tuottavuus

Hovioikeudelle myönnettiin toimintamenorahaa vuodelle 2011 yhteensä  5.184.300   euroa. Toteutuneet 

toimintamenot  olivat  yhteensä  5.118.036 euroa.  Alitus  budjettiin  nähden oli  yhteensä  137.364 euroa. 

Tuomioistuintuloja saatiin yhteensä 51.276 euroa.    

Toiminnan taloudellisuutta tarkasteltaessa ratkaistun asian keskimääräinen hinta (toimintamenot/ratkaistut 

asiat) oli 3.517 euroa, kun tulostavoitteena oli 3.313 euroa/asia. Verrattuna vuonna 2010 toteutuneeseen 

3.422 euroon on ratkaistun asian keskimääräinen hinta noussut edellisestä vuodesta 95 eurolla asiaa  koh-

den. Tuottavuutta kuvaava tunnusluku (ratkaistut asiat/henkilötyövuodet) on 22,4. 

4. Verksamhetsutgifter, lönsamhet och produktivitet

Hovrätten beviljades sammanlagt 5.184.300  euro för verksamhetens utgifter för år 2011. Den förverkli-

gade utgiftssumman var sammanlagt  5.118.036 euro. Besparingen jämfört med den budgeterade utgifts-

summan var sammanlagt 137.364 euro. Inkomsterna från domstolsverksamheten uppgick till 51.276 euro.

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

de (utgifter/avgjorda ärenden) var 3.517 euro, medan målsättningen var 3.313 euro/ärende. Jämfört med 

en kostnad om 3.422 euro/ärende år 2010 har det genomsnittliga priset stigit med 95 euro per ärende från 

föregående år. Den parameter som utvisar produktiviteten (avgjorda ärenden/årsverke) var 22,4. 

           Näkymä hovioikeuden pohjakerroksen käytävästä./Utsikt över hovrättens bottenvåningens korridor.
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5. Hallinto

Hovioikeuden täysistunto on kokoontunut kertomusvuonna 4 kertaa. Täysistunnossa käsiteltiin 30.6.2011 

mennessä 12 asiaa. Lainmuutoksen myötä suurin osa täysistunnossa käsiteltävistä asioista on 1.7.2011 

lukien siirtynyt hovioikeuden presidentin ratkaisuvaltaan. Hovioikeuden johtoryhmä kokoontui 11 kertaa 

ja tuomareiden nimittämisestä annetun lain 10 §:ssä tarkoitettu hovioikeuden ns. lausuntovaliokunta 7 

kertaa. Lausuntovaliokunta teki esityksen tuomarinvalintalautakunnalle yhteensä 14 tuomarinviran täyttä-

misestä. Hovioikeuden yhteistyökomitea kokoontui viisi kertaa. Hovioikeudessa on myös toiminut erilai-

sia työryhmiä.

Hovioikeus on  antanut lausunnon seuraavista lainsäädäntöehdotuksista ja kehittämishankkeista:

-  toimikunnan mietinnöstä ”Hovi- ja hallinto-oikeusverkoston kehittäminen” (Oikeusministeriön mietin-

töjä ja lausuntoja 17/2011) ja

-  työryhmän  ehdotuksesta  tuomioistuinharjoittelua  koskevaksi  asetukseksi  sekä ehdotuksesta  käräjäoi-

keusasetuksen sekä virkavalaa ja virkavakuutusta sekä tuomarinvalaa ja tuomarinvakuutusta koskevien 

asetusten muuttamiseksi (HE 278/2010 vp.)  Lisäksi hovioikeus on antanut lausunnon seuraavista oikeus-

ministeriön lausuntopyynnöistä:

- tuomioistuinten turvatarkastuksissa noudatettavat ohjeet ja käytännöt (OM 48/03/2011), yleisten tuo-

mioistuinten asianhallinnan kehittäminen (OM 26/013/2011), Keski-Suomen käräjäoikeuden esityksestä 

Viitasaarella sijaitsevan istuntopaikan lakkauttamisesta (OM 4/31/2011) ja sisäisestä valvonnasta ja ris-

kienhallinnasta (OM 1/30/2011).

Hovioikeuteen otettiin auskultantiksi yhteensä 18 henkilöä  30.9.2011 mennessä. Heistä osa siirtyi muista 

hovioikeuksista. 1.10.2011 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä käräjäoikeuden laamanni nimittää tuo-

mioistuinharjoittelijat  mikäli  harjoittelu  suoritetaan  kokonaisuudessaan käräjäoikeudessa.  Harjoittelijan 

nimike on mainitun lainmuutoksen myötä muuttunut käräjänotaariksi ja tuomarin valan tai vakuutuksen 

voi antaa myös käräjäoikeudessa. Hovioikeus ei pidä erillistä luetteloa käräjänotaareista. Varatuomarin 

arvonimi myönnettiin 19 tuomioistuinharjoittelunsa suorittaneelle hovioikeuden auskultantille/käräjäno-

taarille.
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5. Förvaltningen           hovioikeuden täysistuntosali/hovrättens plenisal

Hovrätten har samlats till plenum 4 gånger under verksamhetsåret. I plenum behandlades 12 ärenden. Ef-

ter lagändringen 1.7.2011 hör största delen av ärenden som tidigare avgjordes i  plenum till presidentens 

avgöranderätt. Hovrättens ledningsgrupp sammanträdde 11 gånger och det i 10 § lagen om utnämning av 

domare avsedda remissutskottet 7 gånger. Remissutskottet avgav förslag till domarförslagsnämnden bet-

räffande besättandet av 14 domartjänster. Hovrättens samarbetskommitté sammanträdde totalt fem gån-

ger. I hovrätten har därutöver verkat flera olika kommittéer och arbetsgrupper.

Hovrätten har under år 2011 avgivit utlåtande över följande lagstiftningsförslag och utvecklingsprojekt:

- betänkande av kommissionen för översyn av hovrätts- och förvaltningdomstolens struktur  (Justitiemi-

nisteriets betänkanden och utlåtanden 17/2011)

- arbetsgruppbetänkande: regeringens proposition med förslag till lagstiftning om domstolspraktik, förs-

lag till ändring av tingsrättsförordning samt förslag till ändring av förordningen om domared och  domar-

försäkran (RP 278/2010 rd.)  Hovrätten har också avgivit följande utlåtanden som begärts av justitiemi-

nisteriet: föreskrifter och praxis vid domstolarnas säkerhetsgranskningar  (OM 48/03/2011), utveckling av 

allmänna domstolarnas ärendehanteringssystem  (OM 26/013/2011), Mellersta Finlands tingsrätts frams-

tällan om upphörande av i Viitasaari belägna sammanträdesplats (OM 4/31/2011) och intern övervakning 

och riskhantering (OM 1/30/2011).

Under tiden 1.1.-30.9.2011 antog hovrätten sammanlagt 18 auskultanter. Av dem överflyttades en del från 

andra hovrätter. Från och med 1.10.2011 är det tingsrättens lagman som utnämner domstolspraktikanten i 

sådana fall att praktiken i sin helhet utförs vid tingsrätten. Praktikans benämning har vid lagändringen 

ändrats till tingsnotarie och domareden kan avläggas eller domarförsäkran utges också i tingsrätten. Hov-

rätten håller ingen förteckning över tingsnotarier. Vicehäradshövdingstiteln beviljades 19 hovrättsauskul-

tanter/tingsnotarier som hade utfört vederbörlig domstolspraktik.
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6. Alioikeuksien tarkastustoiminta

Hovioikeuden tarkastustoimintaa varten tuomiopiiri on jaettu kolmeen alueeseen samoin perustein kuin 

osastojako on tehty. Alioikeuksien tarkastukseen osallistuu kunkin alueen osaston laamanni ja osastolta 

valittu tarkastusviskaali tai laamannin valitsema hovioikeudenneuvos. Käytännön tarkastustoiminta hoi-

detaan yksityiskohtaisen ohjeistuksen mukaisesti.

Hovioikeudenlaamannin tarkastajaksi määräämä hovioikeudenneuvos ja tarkastusviskaali ovat vuoden ai-

kana tarkastaneet  hovioikeuspiirin  käräjäoikeuksista  Keski-Pohjanmaan,  Keski-Suomen ja  Satakunnan 

käräjäoikeuksien toiminnan. Tarkastustoiminnasta annetaan vuosittain erillinen tarkastuskertomus.  Tar-

kastuksissa on kiinnitetty huomiota muun muassa tuomareiden mahdolliseen erikoistumiseen, työilmapii-

riin, kehityskeskustelujen käymiseen sekä tuleviin organisaatiomuutoksiin valmistautumiseen. Tarkastuk-

sissa on kiinnitetty huomiota myös oikeuskanslerinviraston esille tuomiin seikkoihin.

Hovioikeuslain 2 §:n 3 momentin mukaan hovioikeus muun ohella valvoo alaistensa tuomioistuinten toi-

mintaa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien korjaamiseksi. Hovioikeus järjes-

tää vuosittain kokouksen hovioikeuspiirin laamanneille. Lisäksi on muun muassa päivitetty käräjäoikeuk-

sille annettu ohje valitusasiakirjojen toimittamisesta hovioikeuteen.

Ikkunoita hovioikeuden ullakkokerroksessa/föster på hovrättens vindvåning
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6. Granskningen av underrätterna 

För granskningen av tingsrätterna har hovrätten indelat sin domkrets i tre områden. Indelningen bygger på 

den indelning som tillämpas inom hovrätten vid fördelning av mål mellan avdelningarna. I granskningen 

av tingsrätterna inom respektive område deltar lagmannen för den avdelning till vars område tingsrätten i 

fråga hör enligt hovrättens arbetsfördelning, jämte den granskningsfiskal som utses för varje avdelning. 

Granskningen kan även förrättas av en ledamot som har utsetts av lagmannen. För den praktiska gransk-

ningsverksamheten har givits en detaljerad instruktion.

Det  av  hovrättslagmannen  utsedda  hovrättsrådet  och  granskningsfiskalen  har  under  verksamhetsåret 

granskat tingsrätterna i Mellersta Finland, Mellersta Österbotten och Satakunta. En skild granskningsbe-

rättelse sammanställs årligen över granskningsverksamheten. Vid granskningarna har man fäst uppmärk-

samhet vid eventuell specialisering av domarna, arbetsklimatet, genomgående av utvecklingssamtal och 

förberedningen av framtida organisationsändringar. Dessutom har man fäst uppmärksamhet vid omstän-

digheter som justitiekanslern har lyft fram.

Enligt 2 § 3 momentet hovrättslagen övervakar hovrätten verksamheten vid de domstolar som lyder under 

den och vidtar vid behov åtgärder för att avhjälpa missförhållanden som den observerat. Hovrätten ordnar 

årligen ett möte för domkretsens lagmän. Hovrätten har också bland annat uppdaterat föreskrifterna för 

tillhandahållande av besvärshandlingarna som tilldelats domkretsens tingsrätter.
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7. Hovioikeuden henkilökunta

Hovioikeuden organisaatio

Hovioikeuden toimintaa  johtaa presidentti.  Lainkäyttöasioiden ratkaisemista  varten hovioikeudessa on 

kolme osastoa. Osastoa johtaa hovioikeudenlaamanni ja osastoon kuuluu lisäksi hovioikeudenneuvoksia 

sekä esittelijöinä asessori ja viskaaleja. Osastolla toimii myös osastosihteeri ja lainkäyttösihteereinä toi-

mivia osasto- ja toimistosihteereitä. Hovioikeuden henkilökuntaan kuuluu lisäksi kansliapäällikkö, kirjaa-

ja, notaareita, osastosihteereitä, toimistosihteereitä ja virastomestareita.
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Hovioikeuden terveyspalvelut ja työhyvinvointi

Hovioikeudessa oli  kertomusvuonna yhteensä  64 vakinaista  virkamiestä.  Tulosneuvotteluissa vuodelle 

2011 oli hovioikeudelle lisäksi myönnetty yksi määräaikainen hovioikeudenneuvoksen T12. Hovioikeu-

den virkamiehistä miesten osuus oli 36,7 % ja naisten osuus 63,3 % kun neljä virkaa on täyttämättä.  

Vakinaisten virkamiesten keski-ikä oli noin  45 vuotta. Osa vakinaisista virkamiehistä, lähinnä viskaaleis-

ta, oli vuoden aikana virkavapaalla ja heidän virkaansa on hoitanut toinen henkilö. Todellinen henkilöstön 

keski-ikä on siten ollut jonkin verran edellä mainittua alhaisempi. 

Vuodessa sairauspoissaolopäiviä kertyi yhteensä 704. Sairauspoissaoloja oli 10,5 päivää / henkilötyövuo-

si. Yksittäisiä sairaustapauksia oli yhteensä 140.  Terveystalo Vaasa on huolehtinut työterveyshuollosta, 

joka on jakautunut ehkäisevään ja työkykyä ylläpitävään toimintaan sekä yleislääkäritason sairaanhoi-

toon. Työterveyshuolto on suorittanut ikäryhmätarkastuksia ja työergonomian tarkistuksia. Kaksi hovioi-

keuden virkamiestä on osallistunut ASLAK -kuntoutukseen.  Hovioikeuden henkilökunnalle on tarjottu 

mahdollisuus influenssarokotuksen ottamiseen ja hierontaan, jonka kustannuksista hovioikeus on maksa-

nut osan. Hovioikeus on myös tukenut henkilöstön liikunnallisia harrastuksia. Virkistyspäivä järjestettiin 

vuonna 2011 Kokkolassa ja se vietettiin kulttuurin merkeissä Kokkolan kaupunginteatterissa.

Koulutus

Vaasan hovioikeuspiirin XIX tuomarikokous järjestettiin 11.-12.5.2011 Jyväskylässä yhteistyössä Keski-

Suomen käräjäoikeuden kanssa. Tilaisuus oli suunnattu koko hovioikeuspiirin lainkäyttöhenkilökunnalle 

ja sidosryhmille. Ajankohtaisina aiheina tuomaripäivillä käsiteltiin muun muassa ne bis in idem -proble-

matiikkaan ja itsekriminointisuojaan liittyviä kysymyksiä sekä tuomion perustelemista muutoksenhaku-

funktion näkökulmasta. Samassa yhteydessä pidettiin myös laamannipäivät.  

Hovioikeuden henkilökunta on osallistunut oikeusministeriön järjestämään koulutukseen ja hovioikeus on 

myös  itse  järjestänyt  koulutusta  koko henkilökunnalle  muun  muassa  open office  -ohjelman  käytöstä. 

Hovioikeudessa on järjestetty useita koulutus- ja keskustelutilaisuuksia lainkäyttöhenkilökunnalle ajan-

kohtaisista aiheista. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon koulutustilaisuus, jossa korkeimman oikeuden esit-

telijä Kaarlo Hakamies luennoi viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä talousrikosasioissa korkeimmassa oi-

keudessa ja Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvos Timo Vuojolahti luennoi verorikosten yksiköin-

nistä. 
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Hovioikeus on järjestänyt kertomusvuonna jatkokäsittelylupaan liittyvää koulutusta viraston omalle hen-

kilökunnalle. Vastaavaa koulutusta on järjestetty myös Jyväskylässä, Porissa ja Vaasassa hovioikeuspiirin 

käräjätuomareille, avustajille ja syyttäjille.  Hovioikeudessa on myös järjestetty yhteistyössä Turun yli-

opiston kanssa koulutusta syyteoikeuden järjestelystä, syytesidonnaisuudesta ja syytteen muuttamisesta, 

luennoitsijana toimi dosentti Mikko Vuorenpää

      Hovioikeuden koulutustilat/hovrättens skolningsutrymmen.
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7. Hovrättens personal

Hovrättens organisation

Hovrätten leds av presidenten. För avgörande av lagskipningsärenden är hovrätten indelad i tre avdelnin-

gar. Varje avdelning leds av en hovrättslagman och till avdelningen hör dessutom hovrättsråd samt en as-

sessor och fiskaler. Assessorn och fiskalerna fungerar som föredragande. Till avdelningen hör också en 

avdelningssekreterare samt byrå- eller avdelningssekreterare, som fungerar som lagskipningssekreterare. 

Till hovrättens personal hör även kanslichefen, registratorn, notarier, avdelningssekreterare, byråsekrete-

rare och expeditionsvakter.
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Hovrättens arbetshälsovård och arbetsvälmående

Vid hovrätten fanns under verksamhetsåret 64 stadigvarande tjänstemän. I samband med budgetförhand-

lingarna för år 2011 har hovrätten beviljats också en hovrättsrådstjänst T12 för viss tid. Av tjänstemännen 

är 36,7 % män  och 63,3 % kvinnor när fyra ordinarie tjänster är obesatta. Medelåldern bland de ordinarie 

tjänstemännen var cirka 45 år. En del av de ordinarie tjänstemännen, främst fiskaler, har varit tjänstlediga 

och deras tjänst har skötts av en annan person. Den verkliga medelåldern har varit något lägre än det som 

framförts ovan. 

Sjukfrånvaron uppgick till sammanlagt 704 dagar. Sjukdagarna utgjorde 10,5 dagar per årsverke. Sam-

manlagt förekom 140 enskilda sjukdomsfall. Terveystalo Vaasa har stått för arbetshälsovården. Åldersg-

rupps- och arbetsergonomigranskningar fortsatte på samma sätt som tidigare. Arbetshälsovården är inde-

lad i å ena sidan preventiv verksamhet som syftar till att upprätthålla arbetsförmågan och å andra sidan 

sjukvård på allmänläkarbasis. Två av hovrättens tjänstemän har deltagit i ASLAK -rehabilitering.

Hovrättens personal har erbjudits tillfälle att få vaccination mot influensa. Hovrätten har understött perso-

nalens motionsutövning. Genom att ordna utrymmen och betala en del av kostnaderna har hovrätten även 

ordnat möjlighet för personalen att erhålla massage. Rekreationsdagen anordnades i Karleby år 2011 och 

den tillbringades i kulturens tecken på Karleby stadsteater. 

Utbildning

Vasa hovrätts domkrets XIX domarmöte ordnades 11-12.5.2011 i Jyväskylässä i samarbete med Mellersta 

Finlands tingsrätt. Tillfället var riktad till domkretsens lagskipningspersonal och intressegrupper. Som ak-

tuella ämnen behandlades gland annat bis in idem -problematiken och förbud mot själkriminering samt 

motivering av domen ur ändingssökandefunktionens synvinkel.  I samband med domarmötet hölls också 

mötet för domkretsens lagmän.

Hovrättens personal har deltagit i den utbildning som arrangeras av justitieministeriet. Hovrätten har även 

själv anordnat  utbildning för hela personalen om bland annat användningen av open officedläggning. 

Hovrätten har också ordnat flera utbildnings- och diskussionstillfällen om aktuella ärenden för lagskip-

ningspersonalen.  Ett exempel av dessa är utbildningstillfälle under vilket högsta domstolens föredragan-

de Kaarlo Hakamies föreläste om högsta domstolens senaste rättspraxis gällande ekonomiska brott  och 

Helsingfors hovrätts hovrättsråd Timo Vuojolahti föreläste om individualisering av skattebrott. 
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Hovrätten har under berättelseåret ordnat utbildning om tillstånd till fortsatt handläggning till ämbetets 

personal. Motsvarande utbildning har ordnats också i Jyväskylä, Björneborg och Vasa. Dessa tillfällen var 

riktade åt domkretsens tingsdomare, biträden och åklagare. Hovrätten har också anordnat  utbildning i sa-

marbete med Åbo universitet om reglering av åtalsrätt, åtalsbundenhet och ändring av åtalet, föreläsnin-

gen hölls av dosent Mikko Vuorenpää.

8.  Hovioikeuden kirjasto

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 oheiskir-

jallisuutta. 

Kirjastoon hankittiin vuoden aikana 285 nimikettä. Kirjahankintoihin käytettiin noin 26.480 euroa. Han-

kinnoista kotimaisten kirjojen osuus oli 65,5 % (mihin sisältyvät myös lakikirjat), ulkomaisten kirjojen 

osuus oli 17,4 % ja aikakausijulkaisujen osuus oli 17,1 %. Vaasan hovioikeuden henkilöstön lainauskerrat 

olivat 1095. Hovioikeuden ulkopuoliset henkilöt lainasivat 219 kirjaa ja tekivät noin 100 yhteydenottoa. 

Hovioikeus julkaisee viikoittain tiedotteen,  Perjantaibladetin,  joka hovioikeuden henkilökunnan lisäksi 

jaetaan muun muassa hovioikeuspiirin  käräjäoikeuksiin  ja syyttäjänvirastoihin.  Perjantaibladet  sisältää 

tietoa hovioikeuden tulevan viikon toiminnasta, kirjaston uutuuksista sekä ajankohtaisista asioista.
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8. Hovrättens bibliotek

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

ter, 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,  lagbered-

nings- och lagstiftningsmaterial, rättsfallssamlingar, bibliografier, uppslagsverk och övrig litteratur. 

Till biblioteket införskaffades år 2011 285 titlar. För dessa anskaffningar användes ungefär 26.480 euro. 

Av anskaffningarna utgjorde antalet inhemska böcker 65,5 % (inklusive lagböckerna), utländska böcker 

17,4 % och tidskrifter 17,1  %. Hovrättens egen personal har gjort 1095 lån. Utomstående personer har 

gjort 219 lån och kontaktat biblioteket cirka 100 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

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. Vaasan yksikkö on 

myös järjestänyt seuraavia hovioikeuden henkilökunnalle ja Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskeli-

joille avoimia luentotilaisuuksia hovioikeuden tiloissa: 

- oikeustieteen tohtori Sakari Melender on luennoinut EU -rikosoikeudesta ja yleisistä opeista,

- professori Matti Ilmari Niemi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta on luennoinut vakuusvelkojan 

erikoisaseman rajoista ja

- professori Johanna Niemi luennoi todistajan kuulustelusta sekä  professori Johanna Niemi ja kriminaali-

psykologian tohtori, psykologi Katja Björklund luennoivat todistajan psykologiasta.

Hovioikeus on myös kertomusvuonna osallistunut syksyllä 2010 alkaneeseen, oikeustieteellisen tiedekun-

nan Vaasan yksikön ja Rikosuhripäivystyksen Länsi-Suomen aluetoimiston yhteistyössä toteuttamaan to-

distajantukikurssiin. Kurssille osallistuvat opiskelijat ovat päivystäneet Vaasan hovioikeuden ja Pohjan-

maan käräjäoikeuden tiloissa. Opiskelijat ovat kurssin aikana keskustelleet  ja toimineet tukihenkilöinä 

useille todistajille. 

9. Samarbete med Helsingfors universitet

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

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

processrätt.   Vasa enhet har också ordnat följande föreläsningstillfällen i hovrättens utrymmen vilka har 

varit öppna för både hovrättens personal och Helsingfors universitets juridikstuderanden:

-  juris doktor Sakari Melender har föreläst om EG -straffrätt och allmänna läror och

- professor Matti Ilmari Niemi från Lappeenranta tekniska universitet har föreläst om gränserna för säker-

hetsborgenärens specialställning och 

 - professor Johanna Niemi har föreläst om vittnesförhöret samt  professor Johanna Niemi och doktor i  

kriminalpsykologi, psykolog Katja Björklund har föreläst om vittnespsykologi.

Hovrätten har från och med hösten 2010 deltagit i vittnesstödkursen som har ordnats i samarbete med ju-

ridiska fakultetens Vasa enhet och Brottsofferjourens Västra Finlands lokalbyrå. Studeranden, som  delta-

git i kursen, har haft jour i Vasa hovrätts och Österbottens tingsrätts utrymmen. Under kursens gång har 

studerandena diskuterat med och fungerat som stödperson för ett flertal vittnen. 
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10. Tapahtumia / Evenemang

Hovioikeudessa on vuoden mittaan vieraillut useita erilaisia ryhmiä.
Under året har hovrätten besökts av flera olika grupper. 

*

Vaasan maakunta-arkisto on valinnut Vaasan hovioikeuden vuoden 2010 asiakkaaksi.
Vasa Landsarkiv har valt Vasa hovrätt till årets 2010 kund. 

*

Hovioikeudenneuvos Jyrki Laitisen läksiäisiä vietettiin hovioikeudessa 16.3.2011.    
Hovrättsrådet Jyrki Laitisens avskedsfest hölls i hovrätten 16.3.2011.    

*

Vaasan hovioikeuspiirin XIX tuomarikokous järjestettiin Jyväskylässä 11. - 12.5.2011. 
Vasa hovrättsdomkretsens XIX domarmöte ordnades i Jyväskkylä 11 -12.5.2011.

*

Vuosittainen Vaasan hovioikeuspiirin laamannikokokus järjestettiin Jyväskylässä 11.5.2011.
Den årliga lagmansmötet för lagmän vid Vasa hovrätts domkrets ordnades i Jyväskylä 11.5.2011. 

*

Hovioikeudenlaamanni Jorma Latvalan läksiäisiä vietettiin hovioikeudessa 16.5.2011.
Hovrättslagmannen Jorma Latvalas avskedsfest hölls i hovrätten 16.5.2011.    

*

Hovioikeudenneuvos Eija-Liisa Helinille myönnettiin hovioikeusmitali tunnustukseksi noin 2 vuoden pi-
tuisesta toiminnasta Kosovon korkeimman oikeuden tuomarina EULEX -kriisinhallintatehtävissä.
Hovrättsrådet Eija-Liisa Helin överräcktes hovrättsmedalj som bekännelse för hennes verksamhet som 
domare vid  Kosovos högsta domstolen i EULEX -krishanteringsuppgifter.

*

Kirjaaja Johanna Pullille myönnettiin hovioikeusmitali tunnustukseksi siitä, että hän on erityisen ansiok-
kaasti edistänyt hovioikeuden toimintaa.
Registratorn Johanna Pulli överräcktes hovrättsmedalj som bekännelse för hennes speciellt förtjänstfull 
befrämjande av hovrättens verksamhet.

*

Vaasan hovioikeus sijoittui hopealle Helsingissä 26.8.2011 järjestetyssä tuomioistuinten välisessä jalka-
pallotapahtumassa. Vasa hovrätt kom på andra plats i fotbollsevenemangen mellan domstolarna som 
ordnades i Helsingfors 26.8.2011. 

*
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Hovioikeuden presidentti osallistui Pohjoismaiden hovioikeuksien presidenttien kokoukseen 7. - 9.9.2011 
Kuopiossa ja Kolilla. 
Presidenten deltog i presidentmötet för de nordiska högsta domstolarna som hölls i Kuopio och i Koli.

*

Hovioikeuden presidentti, kansliapäällikkö ja hovioikeudenlaamannit Robert Liljenfeldt ja Mika Huovila 
osallistuivat hovioikeuksien johdon päiviin Turussa 14.-15.9.2011. 
Hovrättspresidenten, kanslichefen och hovrättslagmännen  Robert Liljenfeldt och Mika Huovila deltog i 
förhandlingsdagarna för hovrätternas ledning i Åbo 14 -15.9.2011.

*

Kirjaaja Johanna Pullin läksiäisiä vietettiin hovioikeudessa 27.10.2011.
Registratorn Johanna Pullis avskedsfest hölls i hovrätten 27.10.2011.    

*

Vaasan oikeustieteellisen koulutuksen 20-vuotisjuhlaseminaari ja Helsingin yliopiston oikeustieteen 
opiskelijoiden ainejärjestö Justus ry:n cocktail-tilaisuus järjestettiin hovioikeuden tiloissa 12.11.2011. 
Vasa juridiska utbildningens 20 -år -festseminarie och Helsingfors universitets juridikstuderande i Vasa 
ämnesförening Justus rf.s cocktail -tillfälle ordnades i hovrättens utrymmen 12.11.2011.

*

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, hänen avustajansa Elisabet Rantschukoff  sekä hallitusneuvos 
Heikki Liljeroos vierailivat hovioikeudessa 22.11.2011. 
Justitieministern Anna-Maija Henriksson, hennes biträde Elisabet Rantschukoff och styrelserådet Heikki 
Liljeroos  var på besök i hovrätten 22.11.2011. 

*

Hovioikeudenneuvos Seppo Männikön läksiäisiä vietettiin hovioikeudessa 25.11.2011.
Hovrättsrådet Seppo Männikkös avskedsfest hölls i hovrätten 25.11.2011.    

*

Perinteinen itsenäisyyspäivän juhlahetki vietettiin täysistuntosalissa 5.12.2011. Jouluglögitilaisuus ja 
joulujuhla vietettiin hovioikeudessa 16.12.2011. 
Självständighetsdagens traditionella högtidstillfälle hölls i plenisalen 5.12.2011. Julglöggtillfället och 
julfesten hölls 16.12.2011  i hovrättens utrymmen. 

*

Tasavallan presidentin myöntämät Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki ojennettiin hovioi-
keudenneuvos Juhani Palmulle, Suomen Leijonan ansioristi ojennettiin notaari Tuula Pitkärannalle ja 
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein ojennettiin  osastosihteeri Tarja Pajuluomalle.
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden överräcktes till hovrättsrådet Juhani Palmu, förtjänst-
korset av Finlands Lejons orden överräcktes till notarie Tuula Pitkäranta och medalj av I klassa med guld-
kors av Finlands Vita Ros orden överräcktes till avdelningssekreteraren Tarja Pajuluoma.
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11. Liitteet / Bilagor

1. Vaasan hovioikeuden hovioikeuspiiri / Vasa hovrätts domkrets 1.1.2012. 

2. Luettelo hovioikeuden henkilökunnasta / Förteckning över hovrättens personal 1.4.2012

3. Henkilökunnassa tapahtuneet muutokset vuonna 2011/ Ändringar i personalen år 2011
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LIITE / BILAGA 1. HOVIOIKEUSPIIRI / DOMKRETS 1.1.2011

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus (193 571 asukasta), pääkanslia Seinäjoella
Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Jalasjärvi, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, 
Kurikka, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Töysä, Vimpeli ja Ähtäri 

Södra Österbottens tingsrätt (193 571 invånare), huvudkansliet i Seinäjoki
Alajärvi, Alavus, Bötom, Etseri, Evijärvi, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kauhajoki,Kauhava, Kuortane,   
Kurikka, Lappajärvi, Lappo, Seinäjoki, Soini, Storå, Östermark, Töysä och Vimpeli

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus (68 319 asukasta), kanslia Kokkolassa
Halsua, Kannus, Kaustinen, Kokkola, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli

Mellersta Österbottens tingsrätt (68 319 invånare), kansliet i Karleby
Halsua, Kannus, Karleby, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi och Vetil

Keski-Suomen käräjäoikeus (273 690 asukasta), pääkanslia Jyväskylässä
Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi,     
Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, 
Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski.

Mellersta Finlands tingsrätt (273 690 invånare), huvudkansliet i Jyväskylä
Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi,     
Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, 
Saarijärvi,  Toivakka, Uurainen, Viitasaari och Äänekoski 

Pohjanmaan käräjäoikeus (175 788 asukasta), pääkanslia Vaasassa
Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Laihia, Luoto, Maalahti, Mustasaari, 
Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa, Vähäkyrö ja Vöyri.

Österbottens tingsrätt (175 788 invånare), huvudkansliet i Vasa
Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby,Laihela, Larsmo, Lillkyro,     
Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Storkyro, Vasa och Vörå

Satakunnan käräjäoikeus (227 111 asukasta), pääkanslia Porissa
Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kiikoinen,    
Kokemäki, Köyliö, Lavia, Luvia, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä 
ja Ulvila 

Satakunta tingsrätt (227 111 invånare), huvudkansliet i Björneborg
Björneborg, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, 
Kiikoinen, Kumo, Kjulo, Lavia, Luvia, Nakkila, Påmark,  Raumo, Sastmola, Siikainen, Säkylä 
och Ulvsby
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LIITE / BILAGA 2.   HENKILÖKUNTA / PERSONALEN 1.4.2011 

Presidentti/Presidenten Olli Varila

Hovioikeudenlaamannit / Hovrättslagmän

Robert Liljenfeldt
Mika Huovila
Raija Liljenfeldt 

Hovioikeudenneuvokset / Hovrättsråd

Raimo Risku
Kaija Suvilehto-Nieminen
Juhani Palmu
Mikko Pentti
Osmo Hänninen
Pirjo Latvala
Eija-Liisa Helin 
Antti Vaittinen
Kari-Matti Kauppila
Marjukka Huuskonen
Annette Laukkonen
Pirkko Loukusa
Tuula Keltikangas
Lena Engstrand
Jukka Mäkelä
Ulla Maija Hakomäki
Pasi Vihla 
Petteri Korhonen 
Maija Hakkarainen-Ylänkö (ma, tf)
Markku Mäkynen (ma, tf)

Kansliapäällikkö / Kanslichef Sirpa Virkkala

Asessorit / Assessorer Kirsi Häkkinen 
Tapio Kaarniemi (ma, tf)?
Minna Kangasmäki (ma, tf)

Viskaalit / Fiskaler Eerika Hirvelä 
Annina Wahlbeck
Yvonne Strömsholm (vv, tl)
Anne Moilanen-Raittila (vv, tl)

 Björn Boucht (vv, tl)
Anna-Maria Salparanta-Lindström 
Tarja Kalliomäki 
Andreas Uthardt
Samuli Nyblom 
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Nina Träskbäck 
Patrick Palmroos
Kaisa Kuparinen 
Sami Lehtimäki (ma, tf)
Ulf Brunberg (ma, tf)
Otto Ollikainen (ma, tf)
Matti Pekka Kuuttinen (ma, tf)
Nina Sillanpää (ma, tf)
Sanna Kaisa Korhonen (ma, tf)
Timo Saranpää (ma, tf)
Anne Saranpää (ma, tf)

Notaarit / Notarier Tiina Holm
Tuula Pitkäranta

Kirjaaja / Registrator Kaisa Sundholm

Osastosihteerit / Avdelningssekreterare

Tuija Lax
Leena Lehmusvirpi
Tarja Pajuluoma
Desiré Fremleson-Mäkynen 
Eija Hautalaakso
Sari Kuusela

Toimistosihteerit / Byråsekreterare Katja Hemminki 
Eva-Maria Eriksson
Linda Lammi 
Katri Kivelä-Anttila
Kaisa Orrenmaa
Marja-Leena Luhta
Riina Rajamäki 
Heini Korpi-Hallila 
Mirka Peltonen (ma, tf)
Anna Lundin-Pirkola (ma, tf)

Virastomestarit / Expeditionsvakter Harri Peltoniemi
Kalervo Pihlajamäki
Eero Viitasalo (vv, tl)
Olli Kontiokari (ma, tf)
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LIITE / BILAGA 3.  MUUTOKSET HENKILÖKUNNASSA VUONNA 
2011 / ÄNDRINGAR I PERSONALEN ÅR 2011

Hovioikeudenlamanni/hovrättslagman Jorma Latvala  jäi eläkkeelle/gick i pension 1.2.2011. 

Hovioikeudenneuvos/hovrättsrådet T14 Raija Liljenfeldt nimitettiin hovioikeudenlaamannin T16 
virkaan/utnämdes till hovrättslagmantjänsten T16 1.6.2011  lukien/fr.o.m. 1.6.2011.

Hovioikeudenneuvos/hovrättsrådet T12 Annette Laukkonen nimitettiin hovioikeudenneuvoksen T14 vir-
kaan/  utnämdes till hovrättsrådtjänsten T14 1.6.2011 lukien/fr.o.m. 1.6.2011 .

Hovioikeudenneuvos/hovrättsrådet Lena Engstrand nimitettiin Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuoma-
rin T13 virkaan/ utnämndes till tigsdomartjänsten T13 vid Österbottens tingsrätt 1.6.2011 lukien/fr.o.m. 
1.6.2011. 

Ma viskaali/tf fiskal  Anni-Leena Mäki-Valtari lopetti hovioikeudessa/slutade i hovrätten 1.7.2011.

Osastosihteeri/avdelningssekreterare Ritva Lyly eläkkeelle/gick i pension 1.10.2011.

Vuoden 2011 budjettineuvotteluissa myönnettyä ma hovioikeudenneuvos T12 virkasuhdetta hoitanut /
 den tf. hovrättsrådstjänst T12 som beviljats i budgetförhandlingarna för år 2011 har skötts av
- asessori/assessor Pasi Vihla 1.1.-31.12.2011.

Viskaaleiksi nimitettiin/till fiskalstjänster utnämndes
- T9 (viskaali/fiskal T8) Anna-Maria Salparanta-Lindström 1.3.2011 -
- T9 (viskaali/fiskal T8) Tarja Kalliomäki 1.3.2011 -
- T9 (viskaali/fiskal T8) Andreas Uthardt 1.3.2011 -
- T9 (viskaali/fiskal T8) Samuli Nyblom 1.3.2011 -
- T8 (ma viskaali/tf fiskaal) Nina Träskbäck 1.6.2011 -
- T8 (ma viskaali/tf fiskaal) Patrick Palmroos 1.6.2011 -
- T9 (viskaali/fiskal T8) Nina Träskbäck 1.9.2011 -
- T8 (ma viskaali/tf fiskal) Kaisa Kuparinen 1.11.2011 -

Määräaikaisiksi viskaaleiksi nimitettiin/till tillfälliga fiskalstjänster utnämdes:
- Antti Koskela 1.2.2011 -
- Nina Sillanpää 1.4. 2011 -
- Sanna Kaisa Korhonen 1.7.2011 -
- Timo Saranpää 1.9.2011 -

Määräaikaisiksi toimistosihteereiksi nimitettiin/till tillfälliga byråsekreterare utnämdes.
Maija Sipilä 26.1.2011 - 
Mirka Peltonen 10.10.2011 -
Anna Lundin-Pirkola 1.4.2012 -

Määräaikaiseksi virastomestariksi nimitettiin/till tillfällig expeditionsvakt utnämndes:
Olli Kontiokari 7.11.2011 -

Työllistämistuella/på sysselsättningsstöd:
Mirka Peltonen 1.4.-30.9.2011
Anna Lundin-Pirkola 1.10.2011 -31.3.2012

Yliopistoharjoittelijana/som högskolepraktikant:
Iisa Ylinen 1.6.-31.8.2011 
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Oikeustradenomiharjoittelijana/som rättstradenompraktikant:
Teija Koskinen 7.3.-24.7.2011

Työelämään tutustumassa/bekantade sig med arbetslivet:
Anna Väyrynen 14.11.-20.12.2011
(Vaasan ammattiopiston äidinkielen opettaja/modersmålslärare vid Vasa yrkesinstitut)

Määräaikaisina käräjätuomareina / Som tillfälliga tingsdomare:

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa/ i Södra Österbottens tingsrätt 
- viskaali/fiskal Markku Mäkynen 15.3. - 21.9.2011

Pohjanmaan käräjäoikeudessa / i Österbottens tingsrätt 
- viskaali / fiskal Björn Boucht 10.1. - 31.12.2011 

Satakunnan käräjäoikeudessa / i Satakunta tingsrätt 
- viskaali / fiskal Heikki Ryynänen - 31.5.2011

Ryynänen nimitettiin Satakunnan käräjätuomarin T11 virkaan 1.6.2011 lukien/ utnämndes till en tingsdo-
martjänst vid Satakunta tingsrätt fr.o.m.1.6.2011.

Virkavapaalla / Tjänstledig 
- hovioikeudenlaamanni/hovrättslagmannen Jorma Latvala - 31.1.2011 
- viskaali/fiskal Eerika Hirvelä 1.1. - 31.12.2011
- viskaali/fiskal Anne Moilanen-Raittila 1.1. - 31.12.2011
- osastosihteeri/avdelningssekreterare Ritva Lyly  - 30.9.2011
- osastosihteeri/avdelningssekreterare Desiré Fremleson-Mäkynen - 4.6.2011
- toimistosihteeri/byråsekreterare Linda Lammi - 31.8.2011 
- toimistosihteeri/byråsekreterare Katja Hemminki - 6.9.2011 
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VAASAN HOVIOIKEUS / VASA HOVRÄTT
Rantakatu / Strandgatan, PL / PB 217
65100  VAASA / VASA
                       
Puh./Tel.: 010 364 1600
Fax: 010 364 1695
Sähköposti / e-post: vaasa.ho@oikeus.fi
Internet: www.oikeus.fi/ho/vaasa
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