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1. Johdanto 
 
Presidentin katsaus 
 

Henkilöstötilanne 

Aloitin presidentin virassa 1.5.2014. Tuon ajan-
kohdan jälkeen on siirtynyt yhdeksän jäsentä ja 
kolme kansliahenkilökuntaan kuuluvaa vanhuus-
eläkkeelle. Esittelijäkunta on vaihtunut kokonaan. 
Lähes kaikki talosta lähteneet esittelijät ovat siirty-
neet tuomareiksi. Muussa henkilökunnassa vaih-
tuvuus on ollut vähäisempää. 

Jäsenen virkoihin on tähän mennessä nimitetty 
kolme talon omaa esittelijää, kansliapäällik-
kömme, asianajaja ja julkinen oikeusavustaja. Ho-
vioikeudessa on aloittanut 2017 ja 2018 uuden jär-
jestelmän mukaiset kaksi tuomarikoulutettavaa 
asessoria. Saamme lisäksi 1.9.2019 kolmannen 
asessorin. 

Tuomareiden määrä on asessorit mukaan lukien 
noussut vuoden 2014 24,5:stä vuoden 2019 
27:ään. Esittelijän virkoja on vähennetty vuoden 
2014 19:stä 11:een. Henkilöstörakenteemme on 
siten muuttunut aikaisempaa tuomaripainottei-
semmaksi, mikä näkyy myös siinä, että vuonna 
2014 ilman esittelijää ratkaistiin 51,5 % esittelyju-
tuista ja 46 % pääkäsittelyjutuista ja vuonna 2018 
ilman esittelijää ratkaistiin 81 % esittelyjutuista ja 
65,2 % pääkäsittelyjutuista. Iso muutos on tapah-
tunut myös, kun vuonna 2014 ratkaistiin 15,8 % 
esittelyjutuista ja 7 % pääkäsittelyjutuista 
1.1.2016 kumotun hovioikeuslain 9 §:n mukai-
sessa kokoonpanossa, johon kuului kaksi jäsentä ja 
yksi kokenut esittelijä. Kansliahenkilökunnan 
määrä on vähentynyt 22,5:stä 20:een. Vähennyk-
set on pystytty toteuttamaan luonnollisten henki-
lövaihdosten kautta eikä kenenkään työpaikka ole 
ollut sen takia tosiasiassa uhattuna. 

Lokakuussa 2018 järjestettyihin tulosneuvottelui-
hin saakka suureksi ongelmaksi osoittautuivat run-
saat virkojen täyttökiellot. Oikeusministeriö on 
kuitenkin muuttanut selkeästi linjaansa ja on 
myöntänyt täyttölupia tuomarin ja esittelijän vir-
koihin. Tällä on ollut selkeä myönteinen vaikutus 

rekrytointiin. Kansliahenkilökunnan kohdalla täyt-
tölupia on saatu vähemmän, mikä on selkeästi vai-
keuttanut rekrytointia. 

Henkilöstön suuri vaihtuvuus on selkeästi rasitta-
nut henkilöstöä. Eläkkeelle jääneet ovat pitäneet 
viimeisinä työkuukausinaan kahdelta lomavuo-
delta kertyneitä lomia peräkkäin eikä heidän tilal-
leen ole voinut palkata siksi ajaksi ketään. Uusiin 
työtehtäviin siirtyminen ja niiden omaksuminen 
aiheuttaa aina järjestelyjen tarvetta ja kuormittaa 
henkilöstöä. Tällä on ollut vaikutusta sekä asioiden 
etenemiseen että henkilöstön jaksamiseen. 

Rekrytointi on vienyt entistä enemmän aikaa ja 
sen ajan tasalla pitäminen on ollut hyvin haasteel-
lista. Kiitän erityisesti kansliapäällikön tehtävästä 
käräjätuomarin tehtävään kesän 2018 jälkeen siir-
tynyttä Sandra Wallinia ja siihen käräjätuomarin 
tehtävästä tullutta Antti Oinasta, notaari Tiina Hol-
mia sekä osaston johtajia Eija-Liisa Heliniä ja Antti 
Vaittista heidän valtavan suuresta ja ansiokkaasta 
työpanoksestaan. 

 

Jatkokäsittelylupamenettely 

Jatkokäsittelylupajärjestelmää laajennettiin 
1.10.2015 lukien. Järjestelmän toimivuutta on ar-
vioitu oikeusministeriön tilaamassa selvityksessä 
(Jatkokäsittelylupajärjestelmän käyttöönoton ja 
soveltamisalan laajentamisen vaikutukset hovioi-
keuksissa, OM Selvityksiä ja ohjeita 2019:1). Siinä 
on todettu uuden järjestelmän toimivan suunni-
telluin tavoin eikä siinä ole havaittu selkeitä ongel-
makohtia. 

Jatkokäsittelyluvan epäävien ratkaisujen määrä 
putosi Vaasan hovioikeudessa vuonna 2017 ta-
solle 307 (30,2 % ratkaistuista asioista), mikä oli 
alempi kuin muissa hovioikeuksissa. Oikeuskäy-
tännöstä käytiin sisäisiä keskusteluita. Vuonna 
2018 evättyjen lupien määrä nousi tasoon 398 
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(34,9 % ratkaistuista asioista), mikä on varsin hyvin 
linjassa muiden hovioikeuksien käytännön kanssa. 

Vaasan hovioikeuden osalta voidaan myös todeta, 
että saapuneiden asioiden lukumäärään tason voi-
daan karkeasti arvioiden alentuneen noin 200 asi-
alla ja pääkäsittelyiden määrän noin 150 asialla. 
Vähennys on tapahtunut nimenomaan painoker-
roinluokan R1 rikosasioissa. Siihen kuuluvat sellai-
set rikosnimikkeet, joiden työmääräksi arvioidaan 
yksi, kun se luokassa R2 on kaksi ja luokassa R3 
kuusi yksikköä. Voidaan siis todeta, että pois ovat 
jääneet rikosnimikkeen perusteella vähätöisiksi 
oletetut jutut ja jäljelle jääneet työläämmät. Taka-
vuosina oli tavanomaista, että osa pääkäsittelyasi-
oista ratkaistiin lyhyillä perusteluilla, joissa hovioi-
keus totesi ottaneensa pääkäsittelyssä vastaan sa-
man näytön kuin käräjäoikeus ja tehneensä niistä 
samat johtopäätökset, joten syytä käräjäoikeuden 
ratkaisun muuttamiselle ei ollut. Nykyisin tällaisia 
asioita ei juurikaan ole vaan hovioikeuden tulee 
siinäkin tapauksessa, että ratkaisun lopputulos säi-
lyisi, kirjoittaa laajemmat perustelut. 

Uusi menettely ei näyttäisi lisänneen pelätyin ta-
voin valituslupahakemusten kokonaismäärää kor-
keimpaan oikeuteen vaan ne ovat Vaasan hovioi-
keuden osalta alentuneet vuoden 2015 tasosta 
294 vuoden 2018 tasoon 191. 

Vaasan hovioikeuden toimintaa voidaan karkealla 
tasolla kuvata niin, että kertomusvuonna ratkai-
simme noin kolmanneksen asioista jatkokäsittely-
lupa epäämällä, toisen kolmanneksen kirjallisessa 
menettelyssä ja viimeisen kolmanneksen pääkäsit-
telyssä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että uudistuksen 
jälkeen hovioikeuden työ kohdistuu aikaisempaa 
huomattavasti paremmin asiakantaan, joka ovat 
oikeudellisesti ja näytöllisesti keskimääräistä vaa-
tivampia ja sen vuoksi oikeusturvan toteutumisen 
ydinaluetta. Vaikka vain osa käräjäoikeuden rat-
kaisuista muuttuu, asioiden käsittelemiselle ja rat-
kaisun oikeellisuuden tarkastamiselle on ollut ai-
kaisempaa paremmat perusteet. Tätä johtopää-
töstä tukee myös se, että Vaasan hovioikeuspii-
rissä haettiin muutosta vuonna 2014 11,8 %:iin kä-
räjäoikeuden ratkaisemista rikosasioista ja 2018 

9,9 %:iin. Oikeudenkäynnin painopiste on aikai-
sempaa paremmin käräjäoikeuksissa. 

 

Työtilanne 

Saapuvien asioiden määrä laski vuonna 2017 poik-
keuksellisen alhaiseksi (1.095). Kertomusvuoden 
aikana saapuvien asioiden määrä alkoi selvästi 
kasvaa ja pitkään näytti siltä, että se nousisi tasolle 
1.200. Loppuvuonna saapui kuitenkin asioita sen 
verran vähemmän, että lopulta päädyttiin lukuun 
1.149. Ratkaisimme 1.141 ja annoimme 1.137 
asiaa. Tavoitteenamme oli ratkaista suunnilleen 
sama määrä asioita kuin meille saapuu, joten py-
syimme melko hyvin perustavoitteessamme. 

Henkilövaihdokset ja vuodelle 2018 osoitetut su-
pistetut henkilöstöresurssit ovat aiheuttaneet sen, 
että antamatta olevien asioiden määrä on alkanut 
jonkin verran kasvaa. Se oli alimmillaan vuonna 
2014 457 ja kertomusvuoden lopussa 515. Samoin 
vanhojen asioiden määrä on kasvanut. Tilantee-
seen on yritetty vaikuttaa monin keinoin, mutta 
sen korjaaminen vaatii selkeästi aikaa ja myös 
malttia. Vaikuttaa siltä, että korjaavat toimenpi-
teet alkavat vähitellen tehota ja tilanne alkaa oi-
eta. Huolestuttavaa on kuitenkin se, että sekä yli-
vuotisten että vanhentumisvaarassa (yli kuusi kuu-
kautta antamatta olleet) olevien asioiden määrä 
on ollut kasvamaan päin. Henkilöstön jaksamista 
vaarantamatta ei ole kuitenkaan ollut mahdollista 
näin suurella vaihtuvuudella saada asioita ripeäm-
min eteenpäin. Olemme saaneet vuodelle 2019 
hiukan paremmat resurssit, joten odotamme tilan-
teen hitaasti tasaantuvan, vaikka henkilöstövaih-
dokset näyttävän edelleen jatkuvan.  

Henkilökunta on joutunut tässä tilanteessa koville. 
Kiitän kaikkia kunnioitettavasta työpanokses-
tanne, vahvasta sitoutumisesta työhön ja sen laa-
dukkaasta suorittamisesta. 

 

Tulevaisuuden näkymät 

Tuomioistuimet ovat siirtymässä yhä enenevässä 
määrin käyttämään sähköisiä välineitä. Siihen liit-
tyvän AIPA-hankkeen aikataulu on viivästynyt. 
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Tämä on kuitenkin mahdollistanut sen, että 
voimme pyrkiä harjoittelemaan uusien työmene-
telmien käyttöönottoa rajatussa määrässä asioita 
nykyisillä laitteilla. Saamme käyttöömme melko 
laajasti asioihin liittyvää perusmateriaalia käräjä-
oikeudesta ja hovioikeuteen saapuva materiaali 
on pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. 

Olemme viime vuoden aikana siirtyneet ns. jkl-vj -
asioissa aineiston sähköiseen jakamiseen. Kokoon-
panot saavat ainoastaan kalenterikutsun istun-
toon ja jutun aineisto löytyy siinä olevasta sähköi-
sestä linkistä. Samaa työtapaa on noudatettu va-
paaehtoisuuden pohjalta myös muissa asioissa. 
Vuoden 2019 tulostavoitteeseen on kirjattu, että 
esittelijöiden tulee käyttää tätä työtapaa kaikissa 
sinä vuonna saapuneissa asioissa. Jäsenten itse 
valmistelemien asioiden osalta se on vielä vapaa-
ehtoista.   

Uusien työtapojen avulla olemme voineet saada 
mahdollisuuden tutustua uusiin työmenetelmiin, 

saada kokemusta materiaalin työstämisestä tar-
koituksenmukaisella tavalla ja tuottaa kokemuk-
seen perustuvaa tietoa uuden asiankäsittelyjärjes-
telmämme AIPAn valmistelua varten. Kokeilut 
ovat myös osoittaneet, että jäsenillä on selviä 
osaamiskapeikkoja, jotka tulee saada paikatuiksi, 
jotta siirtyminen AIPAan ei aiheuttaisi suuria on-
gelmia. Siirtyminen sähköisessä muodossa olevan 
aineiston käyttöön on niin suuri muutos, että sii-
hen on totuttauduttava ja sitä on voitava harjoi-
tella niin, että käsittelyssä voidaan vielä tukeutua 
tarpeen mukaan paperimuotoiseen aineistoon. 

Muutospaineet kuormittavat henkilöstöä, mutta 
uskon pienin askelin tapahtuvan totuttelun autta-
van uusien asioiden omaksumisessa. 

 

Hovioikeuden presidentti 

Tapani Vasama 
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Presidentens hälsning 
 

Hovrättens personalsituation 

Jag inledde min ämbetsperiod som president 
1.5.2014. Sedan dess har nio ledamöter och tre ur 
kanslipersonalen avgått med ålderspension. Före-
dragandena har alla bytts ut. Nästa alla föredra-
ganden som lämnat hovrätten har övergått till do-
martjänst. Bland den övriga personalen har för-
ändringarna varit mindre. 

Till ledamöter i hovrätten har hittills utnämnts tre 
föredraganden från det egna huset, vår kanslichef, 
en advokat och ett offentligt rättsbiträde. Under 
2017 och 2018 har två nya assessorer enligt det 
nya utbildningsprogrammet inlett sin tjänst vid 
hovrätten. Från 1.9.2019 får vi en tredje assessor. 

Antalet domare inklusive assessorerna har stigit 
från 24,5 år 2014 till 27 år 2019. Föredragande-
tjänsterna har minskats från 19 år 2014 till 11. Per-
sonalstrukturen har således blivit mer domarbeto-
nad vilket också framgår av att år 2014 avgjordes 
51,5 % av föredragningarna och 46 % av huvudför-
handlingarna utan föredragande, medan år 2018 
81 % av föredragningarna och 65,2 % av huvudför-
handlingarna avgjordes utan föredragande. En 
stor förändring har också skett då 2014 15,8 % av 
föredragningarna och 7 % av huvudförhandling-
arna avgjordes i en sammansättning enligt dåva-
rande 9 § hovrättslagen, till vilken hörde två leda-
möter och en erfaren föredragande. Kansliperso-
nalens antal har sjunkit från 22,5 till 20. Vi har kun-
nat genomföra minskningen genom naturlig av-
gång och ingens arbetsplats har varit i verklig fara. 

Fram till resultatförhandlingarna i oktober 2018 
var det största problemen de många tjänsterna 
som inte fick besättas ordinarie. Justitieministeriet 
har nu klart ändrat sin linje och gett tillstånd att 
besätta domar- och föredragandetjänsterna. 
Detta har haft en klart positiv inverkan på rekryte-
ringen. För kanslipersonalens del har vi fått färre 
tillstånd, vilket klart har försvårat rekryteringen. 

Den stora personalomsättningen har klart belastat 
personalen. De som avgått med pension har under 
sina sista arbetsmånader hållit sina semestrar från 

två kvalifikationsår efter varandra och vi har inte 
kunnat anställa någon i deras ställe under denna 
tid. Att övergå till nya arbetsuppgifter och komma 
in i dem förorsakar alltid nya arrangemang och 
detta belastar personalen. Detta inverkar både på 
hur ärendena framskrider och på hur personalen 
orkar. 

Rekryteringen har tagit allt mera tid i anspråk och 
det har varit en stor utmaning att hålla den uppda-
terad. Jag tackar i synnerhet kanslichefen Sandra 
Wallin, som våren 2018 övergick till tjänst som 
tingsdomare, samt den nye kanslichefen, tidigare 
tingsdomaren Antti Oinas, notarien Tiina Holm och 
avdelningscheferna Eija-Liisa Helin och Antti Vait-
tinen för deras enormt stora och förtjänstfulla in-
sats. 

 

Förfarandet med tillstånd til l fortsatt 
handläggning 

Förfarandet med tillstånd till fortsatt handlägg-
ning utvidgades 1.10.2015. Förfarandets funkti-
onalitet har utvärderats av justitieministeriet (Jat-
kokäsittelylupajärjestelmän käyttöönoton ja so-
veltamisalan laajentamisen vaikutukset hovioi-
keuksissa, OM Selvityksiä ja ohjeita 2019:1). Ut-
redningen har konstaterat att det nya förfarandet 
har fungerat enligt planerna och att det inte finns 
några klara problempunkter. 

Ärendena där tillstånd inte beviljats sjönk i Vasa 
hovrätt 2017 till 307 (30,2 % av de avgjorda må-
len), vilket var lägre än i de övriga hovrätterna. In-
terna diskussioner hölls om praxisen. Under år 
2018 steg antalet icke-beviljade tillstånd till 398 
(34,9 % av de avgjorda målen), vilket är helt i linje 
med praxis vid de övriga hovrätterna. 

Vad gäller Vasa hovrätt kan man konstatera att an-
talet anhängiggjorda mål i grova tal gått ner med 
200 och antalet huvudförhandlingar med 150. 
Minskningen har uttryckligen skett i brottmålen i 
koefficientgruppen R1. Till denna grupp hör 
brottsrubriker vars arbetsinsats uppskattas till ett, 
då det i koefficientgrupp R2 är två och i R3 sex 
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enheter. Man kan alltså konstatera att de mål som 
fallit bort är mål där brottsrubriken antyder att 
målet inte är arbetsdrygt och kvar blir de arbets-
dryga målen. Under tidigare år har det varit vanligt 
att en del av huvudförhandlingsmålen avgjordes 
med korta domskäl där hovrätten konstaterade sig 
ha mottagit samma bevisning som tingsrätten och 
gjort samma bedömning, varför skäl att ändra 
tingsrättens avgörande inte fanns. Numera finns 
dylika mål sällan och hovrätten bör, också då slut-
resultatet inte ändras, skriva utförliga domskäl. 

Det nya förfarande har inte, tvärtemot vad man 
befarade, ökat antalet ansökningar om prövnings-
tillstånd till högsta domstolen. De har för Vasa 
hovrätts del sjunkit från 294 år 2015 till 191 år 
2018. 

Vasa hovrätts verksamhet kan i stora drag beskri-
vas så, att vi under verksamhetsåret avgjorde en 
tredjedel av målen genom att inte bevilja tillstånd 
till fortsatt handläggning, en tredjedel i skriftligt 
förfarande och den sista tredjedelen i huvudför-
handling. 

Sammanlagt kan man konstatera att efter föränd-
ringen är hovrättens arbete i allt högre grad inrik-
tat på de mål som juridiskt och bevismässigt är ut-
manande och därför i centrum för rättsskipningen. 
Fastän bara en del av tingsrättens avgöranden 
ändras i hovrätten, finns det bättre grunder än ti-
digare för att handlägga målen och granska avgö-
randenas riktighet. Denna slutsats stöds också av 
att inom Vasa hovrätts domkrets söktes 2014 änd-
ring i 11,8 % av tingsrätternas avgöranden och år 
2018 i 9,9 %. Tyngdpunkten i rättegångarna är nu 
mera än tidigare i tingsrätterna. 

 

Arbetssituationen 

Antalet anhängiggjorda mål var exceptionellt lågt 
år 2017 (1.095). Under verksamhetsåret började 
andelen inkommande mål klart öka och verkade 
nå 1.200. Under slutet av året inkom dock något 
färre antal mål, och det slutliga antalet var 1.149. 
Vi avgjorde 1.141 mål och gav 1.137 avgöranden. 
Vårt mål är att avgöra ungefär lika många mål som 
det kommer in, så vi har ganska bra kunnat upp-
fylla detta grundmål. 

Personalbytena och de minskade personalresur-
serna för år 2018 har medfört att antalet icke-
givna ärenden har ökat något. Det var som lägst 
2014 (457) och i slutet av verksamhetsåret 515. Li-
kaså har antalet gamla mål ökat. Vi har försökt på-
verka situationen på många olika sätt, men det 
kommer att ta tid och tålamod att korrigera det. 
Nu verkar det som om de korrigerande åtgärderna 
så småningom börjar verka och situationen rättas 
till. Viss oro ger dock det faktum att målen som är 
över ett år gamla eller hota att bli det (över sex 
månader utan att avgörande givits) verkar växa. 
Med så stor personalomsättning är det inte möjligt 
att behandla ärendena snabbare utan att persona-
lens kapacitet ansträngs. Vi har för år 2019 fått nå-
got mera resurser och vi förväntar oss att situat-
ionen långsamt förbättras, fastän personalomsätt-
ningen ser ut att fortsätta. 

Personalen har ställts inför stora utmaningar. Jag 
vill tacka alla för er lovvärda arbetsinsats, starka 
engagemang och högkvalitativa arbete. 

 

Framtiden 

Domstolarna övergår allt mer till att använda 
elektroniska redskap. AIPA-projektet, som är en 
del av det, har blivit försenat. Förseningen har 
dock inneburit att vi kan öva användningen av nya 
arbetsmetoder i begränsad omfattning med den 
nuvarande utrustningen. Vi får i ganska stor ut-
sträckning grundmaterialet från tingsrätterna i 
elektronisk form till hovrätten. 

Vi har under året i de mål som förberetts av den 
domare som ansvarat för förberedelsen av till-
ståndsansökningarna övergått till elektronisk ut-
delning av målen. Ledamöterna får endast en ka-
lenderkallelse till sessionen och materialet finns i 
en elektronisk länk. Samma arbetssätt har på fri-
villig bas använts också i andra mål. I resultatför-
handlingarna för 2019 har antecknats att föredra-
gandena bör övergå till att använda detta sätt i alla 
mål som anhängiggörs det året. I de mål som leda-
möterna själva förbereder är förfarandet ännu fri-
villigt. 

Med de nya arbetsmetoderna har vi kunnat be-
kanta oss med nya arbetssätt, fått erfarenhet av 
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att bearbeta materialet på ett ändamålsenligt sätt 
och samtidigt samla erfarenheter för det nya 
handläggningsprogrammet AIPA. Erfarenheterna 
har visat att ledamöterna har luckor i sina kun-
skaper och dessa bör åtgärdas så att övergången 
till AIPA inte innebär större problem. Övergången 
till handläggning där materialet är i elektronisk 
form är en så stor förändring att man bör kunna 
öva det och vänja sig vid det och vid behov ännu 
kunna utnyttja materialet i pappersform. 

De många förändringarna belastar personalen, 
men jag är övertygad om att då det sker i mindre 
etapper blir det lättare att tillägna sig dem. 

 

Hovrättspresident 

Tapani Vasama 
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Vaasan hovioikeus / Vasa hovrätt 
 

Vaasan hovioikeus on yksi Suomen viidestä hovioikeudesta. Vaasan hovioikeus on saapuvien ja ratkaistavien 
asioiden sekä henkilöstömäärän perusteella Suomen neljänneksi suurin hovioikeus. Hovioikeuspiirin alueella 
asui vuonna 2018 noin 935.000 henkilöä ja siihen kuului viisi käräjäoikeutta. Ruotsinkielinen väestönosa muo-
dosti noin 10,5 prosenttia Vaasan hovioikeuden tuomiopiirin väestöstä ja ruotsinkielisten asioiden osuus ho-
vioikeuteen saapuvista asioista on noin neljä prosenttia. 

Tarkoituksenmukaisen toiminnan turvaamiseksi hovioikeus on jakautunut kahteen osastoon. Osasto I on toi-
mittanut pääkäsittelyt Porissa Satakunnan käräjäoikeudesta saapuneissa asioissa ja osasto II on toimittanut 
pääkäsittelyt Jyväskylässä Keski-Suomen käräjäoikeudesta saapuneissa asioissa. Lisäksi molemmat osastot 
ovat toimittaneet pääkäsittelyjä Vaasan hovioikeudessa tai Pohjanmaan käräjäoikeuden tiloissa Pohjanmaan 
käräjäoikeudesta, Keski-Pohjanmaan käräjäoikeudesta ja Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudesta saapuneissa 
asioissa. Pääkäsittelyjä toimitetaan tarvittaessa myös muilla paikkakunnilla. 

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 2018 ungefär 935.000. Till hovrättens domkrets hörde fem tingsrätter. Personer med 
svenska som modersmål utgjorde ungefär 10,5 procent av den totala befolkningsmängden i domkretsen. 
Andelen svenskspråkiga mål som inkommer till hovrätten är ungefär fyra 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 hovrätts eller Österbottens tingsrätts lokaliteter i ärenden 
från Österbottens tingsrätt, Mellersta Österbottens tingsrätt samt Södra Österbottens tingsrätt. Huvudför-
handlingar hålls även vid behov på andra orter. 
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Lainkäyttötoiminta / Rättskipningsverksamheten 
 

Saapuneet asiat / Inkomna ärenden 

Vuodelle 2018 siirtyi edelliseltä vuodelta yhteensä 435 ratkaisematonta asiaa. Hovioikeuteen saapui yhteen-
sä 1.149 asiaa, joista noin 69 prosenttia oli rikosasioita. Pääkäsittelyjä toimitettiin yhteensä 336, joista noin 
puolet toimitettiin matkakäräjillä hovioikeuspaikkakunnan ulkopuolella. Saapuneista asioista 45 eli noin 3,9 
prosenttia oli sellaisia, joissa oikeudenkäyntikieli oli ruotsi. 

År 2018 överfördes sammanlagt 435 icke avgjorda ärenden från föregående år. Totalt inkom 1.149 nya ären-
den, av vilka cirka 69 procent var brottmål. Huvudförhandling hölls i 336 ärenden och cirka hälften av dessa 
hölls utanför hovrättsorten. Av de inkomna ärendena hade 45 svenska som handläggningsspråk, vilket utgör 
cirka 3,9 procent av alla ärenden. 

 

 

 

 

 

Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain / Ärenden inkom från tingsrätterna 

Käräjäoikeus 
 
Tingsrätt 

1. asteen vir-
karikosasiat 
Tjänstebrott i 
1. instans 

Hakemusasiat 
 
Ansökningsä-
renden 

Rikosasiat 
 
Brottmål 

Siviiliasiat 
 
Tvistemål 

Ulosottoasiat 
 
Utsökningsä-
renden 

Yhteensä 
 
Sammanlagt 

Etelä-Pohjanmaan KO 
Södra Österbottens TR 

 1 138 49  188 

Keski-Pohjanmaan KO 
Mellersta Österbottens TR 

  35 19  54 

Keski-Suomen KO 
Mellersta Finlands TR 

 1 248 82 15 346 

Pohjanmaan KO 
Österbottens TR  5 189 70 13 277 

Satakunnan KO 
Satakunta TR 

 6 180 73 6 265 

Muu * 
Annan * 

 2    2 

Vaasan hovioikeus 
Vasa hovrätt 

1 13    14 

* mm. oikeusaputoimistoista / bl.a. från rättshjälpsbyråer 
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Ratkaistut asiat / Avgjorda ärenden  

Annettuja ratkaisuja oli 1.137. Ratkaisuista oli rikosasioita 757 (66,6 %), riita-asioita 321 (28,2 %), hakemus-
asioita 27 (2,4 %), ulosottoasioita 31 (2,7 %) ja 1. asteen asioita 1 (0,1 %). Hovioikeus antoi vuoden aikana 10 
Finlex-oikeustapaustietokannassa julkaistua ratkaisua. 

Under året gavs 1.137 avgöranden. Av dessa gällde 757 (66,6 %) brottmål, 321 (28,2 %) tvistemål, 27 (2,4 %) 
ansökningsärenden, 31 (2,7 %) utsökningsärenden och 1 (0,1 %) mål i 1. instans. Hovrätten publicerade under 
året 10 avgöranden i Finlex-rättsfallsdatabasen. 
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Käsittelytietoja / Handläggningsuppgifter   

Käräjäoikeuden ratkaisua ei ole muutettu yhteensä 238 asiassa (20,9 %). Kaikkiaan 88 asiassa (7,7 %) muu-
tokset koskivat ainoastaan perusteluja. Perusteluja ja lopputulosta muutettiin näytön uudelleen arvioinnin 
johdosta 132 asiassa (11,6 %) ja muusta syystä 127 asiassa (11,2 %). 30 asiassa (2,6 %) muutos on koskenut 
vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa. 12 asiaa (1,1 %) jätettiin tutkimatta ja 26 asiaa (2,3 %) 
palautettiin uudelleen käsiteltäväksi käräjäoikeuteen. Lausunnon antaminen valituksesta raukesi kaikkiaan 
44 asiassa (3,9 %) ja 5 asiaa (0,4 %) jäi sillensä. Ensimmäisen asteen vaatimus hyväksyttiin 3 asiassa (0,3 %) ja 
hylättiin 5 asiassa (0,4 %). Sovinto vahvistettiin yhteensä 22 asiassa (1,9 %). Vastavalitus oli tehty 96 asiassa, 
joista 72 oli rikosasioita ja 24 riita-asioita. 

Kaikista vuonna 2017 saapuneista asioista 912 eli noin 80,7 % on kuulunut jatkokäsittelylupaa koskevien 
säännösten piiriin. Jatkokäsittelylupa on vuonna 2018 evätty 35,4 %:ssa asioista. 

Pääkäsittelyjä toimitettiin 336 eli noin 29,6 prosentissa kaikista ratkaistuista asioista. Pääkäsittely jouduttiin 
peruuttamaan 46 asiassa. Vuoden aikana ratkaistujen asioiden pääkäsittelyistä 181 (53,9 %) toimitettiin Vaa-
sassa ja 155 (46,1 %) muualla hovioikeuspiirissä. Pääkäsittely toimitettiin Jyväskylässä 77 asiassa (22,9 % kai-
kista asioista) ja Porissa 76 asiassa (22,6 %). Pääkäsittelyssä ratkaistuista asioista oli 250 (74,4 %) rikosasioita 
ja 85 (25,3 %) riita-asioita. Suullisen valmistelun istuntoja tai puhelinvalmisteluja toimitettiin yhteensä 1 asi-
assa. Hovioikeus antoi vuoden aikana yhteensä 2.076 kutsua pääkäsittelyyn. Kirjallisessa menettelyssä rat-
kaistiin yhteensä 800 asiaa.  

Asianimikkeeltään kolme suurinta asiaryhmää olivat annettujen ratkaisujen osalta pahoinpitely (7,8 %), tör-
keä rattijuopumus (4,2 %) sekä lapsen huolto ja tapaamisoikeus (3,5 %). Suurimpien asianimikkeiden ryh-
mässä olivat myös varkaus (3,1 %), vangitsemisasia (3,0 %) ja huumausainerikos (2,9 %) 

Tingsrättens avgörande ändrades inte i sammanlagt 238 ärenden (20,9 %). I 88 ärenden (7,7 %) gällde änd-
ringarna endast domskälen. Domskälen och slutresultatet ändrades till följd av omprövning av bevisningen i 
132 ärenden (11,6 %) och av annan orsak i 127 ärenden (11,2 %). I 30 ärenden (2,6 %) gällde ändringarna 
endast en för slutresultatet oväsentlig del. 12 ärenden (1,1 %) avvisades och 26 ärenden (2,3 %) återförvisa-
des till tingsrätten för ny handläggning. Avgivande av utlåtande över besvären förföll i sammanlagt 44 ären-
den (3,9 %) och 5 ärenden (0,4 %) avskrevs. Av yrkandena framställda i första instans godkändes 3 (0,3 %), 
medan 5 (0,4 %) förkastades. Förlikning stadfästes i sammanlagt 22 ärenden (1,9 %). I 96 ärenden inkom 
motbesvär och av dessa utgjorde 72 brottmål och 24 tvistemål. 

Under berättelseåret har 912 ärenden eller cirka 80,7 % av alla inkomna ärenden hört till tillämpningsområ-
det för stadgandena gällande tillstånd till fortsatt handläggning. Tillstånd till fortsatt handläggning har för-
kastats i 35,4 % av ärendena. 

Huvudförhandling hölls i 336 eller cirka 29,6 % av alla avgjorda ärenden. Den utsatta huvudförhandlingen 
måste inställas i 46 ärenden. Av huvudförhandlingarna hölls 181 (53,9 %) i Vasa och 155 (46,1 %) på annan 
ort inom hovrättsdistriktet, varav 77 (22,9 %) i Jyväskylä och 76 (22,6 %) i Björneborg. Av de ärenden som 
avgjordes i huvudförhandling utgjorde 250 (74,4 %) brottmål och 85 (25,3 %) tvistemål. Muntliga förbere-
delsesammanträden samt förhandlingar per telefon hölls sammanlagt i 1 ärende. Hovrätten gav under årets 
lopp sammanlagt 2.076 kallelser till huvudförhandling. I skriftligt förfarande avgjordes sammanlagt 800 ären-
den.  

Bland de brottmål som avgjordes var de tre största ärendekategorierna misshandel (7,8 %), grovt rattfylleri 
(4,2 %) samt vårdnad om barn och umgängesrätt (3,5 %). Till de största ärendekategorierna hörde också 
stöld (3,1 %), häktningsärende (3,0 %) och narkotikabrott (2,9 %). 
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Oikeudenkäyntiasioiden käsittelyajat / Handläggningstiderna för rättegångsärenden 

Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2018 Vaasan hovioikeudessa 5,2 kuukautta, kun se 
oli kaikissa hovioikeuksissa 5,6 kuukautta. 

Käsittelyaika jakaantui eri asiaryhmien kesken seuraavasti:  

 - riita-asioissa 5,9 kk  (6,7 kk v. 2017) 
 - rikosasioissa 5,1 kk  (5,1 kk v. 2017) 
 - hakemusasioissa 2,5 kk  (2,4 kk v. 2017) 
 - ulosottoasioissa 2,9 kk  (2,0 kk v. 2017) 

Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli suomenkielisten asioiden osalta 5,2 kuukautta, kun se oli 
ruotsinkielisten asioiden osalta 6,3 kuukautta. Vuoden 2018 aikana annettiin ratkaisu yhteensä 49 ruotsin-
kielisessä asiassa, kun niitä saapui 45. 

Den genomsnittliga handläggningstiden för samtliga ärenden i Vasa hovrätt var 5,2 månader år 2018. Den 
genomsnittliga handläggningstiden för samtliga hovrätter var 5,6 månader. 

Handläggningstiden fördelades mellan olika ärenden enligt följande: 

 - i tvistemål 5,9 mån  (6,7 mån år 2017) 
 - i brottmål 5,1 mån  (5,1 mån år 2017) 
 - i ansökningsärenden 2,5 mån (2,4 mån år 2017) 
 - i utsökningsärenden 2,9 mån (2,0 mån år 2017) 

Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden, vars handläggningsspråk var finska var 5,2 månader. 
Motsvarande siffra för ärenden med svenska som handläggningsspråk var 6,3 månader. År 2018 gavs 49 av-
göranden i svenskspråkiga ärenden, medan antalet inkomna ärenden var 45. 
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Tavoitteet ja toteutuneet luvut vuodelle 2018 / Målsättningar och realiserade siffror för 
2018 

Alla olevassa taulukossa on toimintavuodelle määritetyt tavoitteet ja toteutuneet luvut saapuneiden asioi-
den, annettujen ratkaisujen, pääkäsittelyjen ja seuraavalle vuodelle siirtyneiden asioiden osalta: 

Saapuneet asiat Annetut ratkaisut Pääkäsittelyt Siirtyneet asiat  

Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma Tavoite Toteuma 

1150 1149 1150 1137 350 336 450 515 

 

Tavoitteena oli, että asioiden keskimääräinen käsittelyaika on 5,5 kuukautta ja toteutunut käsittelyaika oli 
5,2 kuukautta. 

 

I tabellen nedan finns de målsättningar som fastställts för verksamhetsåret och de realiserade antalen be-
träffande inkomna och avgjorda ärenden, huvudförhandlingar och överförda ärenden: 

Inkomna ärenden Avgjorda ärenden Huvudförhandlingar Överförda ärenden  

Målsättning Realiserat  Målsättning Realiserat  Målsättning Realiserat  Målsättning Realiserat  

1150 1149 1150 1137 350 336 450 515 

 

Målsättningen var en genomsnittlig handläggningstid på 5,5 månader och den realiserade genomsnittliga 
handläggningstiden var 5,2 månader. 

 

Muutoksenhaku korkeimmalta oikeudelta / Sökande av ändring i högsta domstolen 

Hovioikeuden vuonna 2018 antamista ratkaisuista on haettu muutosta yhteensä 203 asiassa. Valituslupaa ei 
ole myönnetty kaikkiaan 137 asiassa. Valituslupa on myönnetty 9 asiassa ja käsittely oli kesken yhteensä 58 
asian osalta. 

Ändring har sökts i sammanlagt 203 ärenden av de ärenden vilka hovrätten har avgjort under år 2018. Be-
svärstillstånd har inte beviljats i 137 ärenden. Besvärstillstånd har beviljats i 9 ärenden och handläggningen 
har ännu inte avslutats i 58 ärenden. 
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2. Toimintamenot, taloudellisuus ja tuottavuus / Verksamhetsutgifter, 
lönsamhet och produktivitet 
 

Hovioikeudelle myönnettiin toimintamenorahaa vuodelle 2018 yhteensä 5.059.007,83 euroa. Toteutuneet 
toimintamenot olivat yhteensä 4.597.074,70 euroa. Alitus budjettiin nähden oli yhteensä 461.933,13 euroa. 
Tuomioistuintuloja saatiin yhteensä 116.482,80 euroa. 

Toiminnan taloudellisuutta tarkasteltaessa ratkaistun asian keskimääräinen hinta (toimintamenot / ratkais-
tut asiat) oli 4.043 euroa. Verrattuna vuonna 2017 toteutuneeseen 4.443 euroon on ratkaistun asian keski-
määräinen hinta laskenut 400 eurolla asiaa kohden. Tuottavuutta kuvaava tunnusluku (painotettu työmäärä 
/ htv) on vuonna 2018 ollut 46 ja taloudellisuutta kuvaava tunnusluku (euroa / painotettu työmäärä) 1.751 
(vuonna 2017 tuottavuus on ollut 44 ja taloudellisuus 1.856). 

Hovrätten beviljades sammanlagt 5.059.007,83 euro för verksamhetens utgifter för år 2018. Den förverkli-
gade utgiftssumman var sammanlagt 4.597.074,70 euro. Besparingen jämfört med den budgeterade utgifts-
summan var sammanlagt 461.933,13 euro. Inkomsterna från domstolsverksamheten uppgick till 116.482,80 
euro. 

Vid en granskning av verksamhetens lönsamhet kan noteras att det genomsnittliga priset per avgjort ärende 
(utgifter / avgjorda ärenden) var 4.043 euro. Jämfört med en kostnad om 4.443 euro / ärende år 2017 har 
det genomsnittliga priset sjunkit med 400 euro per ärende. Den parameter som utvisar produktiviteten (upp-
vägd arbetsmängd / årsverke) har år 2018 varit 46 och den parameter som utvisar ekonomin (euro / uppvägd 
arbetsmängd) 1.751 (år 2017 var produktiviteten 44 och ekonomin 1.856). 
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3. Hallinto / Förvaltningen 
 

Hovioikeuden täysistunto kokoontui kerran kertomusvuoden aikana. Hovioikeuden johtoryhmä kokoontui 
14 kertaa. Lausuntovaliokunta teki esityksen tuomarinvalintalautakunnalle yhteensä seitsemän tuomarinvi-
ran täyttämisestä. Laajennettu johtoryhmä, johon on kutsuttu erikseen henkilökunnan edustajat, on vuoden 
aikana kokoontunut neljä kertaa. Hovioikeuden yhteistyökomitea ja työsuojelutoimikunta kokoontui viisi ker-
taa. Hovioikeudessa on myös toiminut erilaisia työryhmiä.  

Hovioikeus on vuonna 2018 antanut lausunnon seuraavista lainsäädäntöehdotuksista ja kehittämishank-
keista ja lausuntopyynnöistä:  

 Lausunto HE 136/2018 vp (tuomioistuinvirasto) 
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallin-

nasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 
 Lausunto työryhmän mietinnöstä ”Konkurssilain tarkastaminen” 
 Lausunto koskien arviomuistiota luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muutostar-

peista 
 Lausunto lakivaliokunnalle koskien HE 17/2018 vp (Laki syyttäjälaitoksesta ym.) 
 Lausunto työryhmän ehdotuksesta rikoslain 6 luvun 10 §:n ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöön-

panosta annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta ”Ehdollisen vankeuden oheisseu-
raamukset” 

 Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojär-
jestelmästä annetun lain muuttamisesta 

 Lausunto HE 190/2017 (summaaristen asioiden käsittely) 
 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä säh-

köisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain eräiden säädösten kumoamisesta 
 Lausunto terrorismirikosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä 

Hovioikeudenneuvos Pirkko Loukusalle on 6.12.2018 myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritari-
merkki ja virastomestari Anita Hietamäelle on samana päivänä myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun I luokan 
mitali kultaristein. 

Hovrätten har samlats till plenum en gång under verksamhetsåret. Hovrättens ledningsgrupp sammanträdde 
14 gånger. Det i 10 § lagen om utnämning av domare avsedda remissutskottet gav förslag till domarförslags-
nämnden beträffande besättandet av sju domartjänster. Den utvidgade ledningsgruppen, till vilken persona-
lens representanter skilt har kallats, har under året samlats fyra gånger. Hovrättens samarbetskommitté och 
arbetarskyddskommission sammanträdde fem gånger. I hovrätten har därtill verkat flera olika kommittéer 
och arbetsgrupper.  

Hovrätten har under år 2018 avgivit utlåtande angående följande lagstiftningsförslag, utvecklingsprojekt och 
utlåtanden:  

 Utlåtande angående RP 136/2018 rd (domstolsverket)  
 Utlåtande gällande utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informat-

ionshantering inom den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den 
 Utlåtande angående arbetsgruppens betänkande om revideringen av konkurslagstiftningen 
 Utlåtande om bedömningspromemoria om ändringsbehoven i lagen om rättegångsbiträden med till-

stånd 
 Utlåtande till lagutskottet om RP 17/2018 rd (Lag om åklagarmyndigheten) 
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 Utlåtande angående arbetsgruppens betänkande om förslag till lagar om ändring av 6 kap. 10 § i 
strafflagen, av lagen om verkställighet av samhällspåföljder och av vissa andra lagar ”tilläggspåfölj-
derna i samband med villkorligt fängelse” 

 Utlåtande gällande utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring 
av lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem 

 Utlåtande angående RP 190/2017 rd (behandlingen av summariska ärenden) 
 Utlåtande gällande utkast till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillhanda-

hållande av digitala tjänster och lag om upphävande av 5 §, 6 § och 7 § 1 mom. i lagen om elektronisk 
kommunikation i myndigheternas verksamhet. 

Till hovrättsrådet Pirkko Loukusa har 6.12.2018 förlänats Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros’ orden 
samt till expeditionsvakten Anita Hietamäki har förlänats medalj av I klass med guldkors av Finlands Vita Ros' 
orden.  
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4. Alioikeuksien tarkastustoiminta / Granskningen av underrätterna 
 

Tuomioistuinlain 3 luvun 2 §:n 3 momentin mukaan hovioikeus muun ohella valvoo alaistensa tuomioistuin-
ten toimintaa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin havaitsemiensa epäkohtien korjaamiseksi. Hovioikeus jär-
jestää vuosittain kokouksen hovioikeuspiirin laamanneille. 

Alioikeuksien tarkastukseen osallistuu osaston johtaja ja osastolta valittu tarkastusviskaali tai osaston johta-
jan valitsema hovioikeudenneuvos. Käytännön tarkastustoiminta hoidetaan yksityiskohtaisen ohjeistuksen 
mukaisesti. 

Osaston johtajan tarkastajaksi määräämä hovioikeudenneuvos ja hovioikeuden tarkastusviskaali ovat vuo-
den aikana tarkastaneet hovioikeuspiirin käräjäoikeuksista Satakunnan käräjäoikeuden toiminnan. Tarkas-
tustoiminnasta annetaan vuosittain erillinen tarkastuskertomus. Tarkastuksissa on kiinnitetty huomioita vi-
raston organisaatioon, arkistoon, kirjaamotoimintaan, rikos- ja riita-asioiden käsittelyaikoihin, tuomioistuin-
harjoitteluun ja työviihtyvyyteen. Tarkastuksissa on kiinnitetty huomiota myös oikeuskanslerinviraston esille 
tuomiin seikkoihin. 

Enligt 3 kapitlet 2 § 3 momentet domstolslagen 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 avdelningschefen och den granskningsfiskal som utsetts från avdel-
ningen eller en ledamot som har utsetts av avdelningschefen. För den praktiska granskningsverksamheten 
har givits detaljerade instruktioner. 

Det av avdelningschefen utsedda hovrättsrådet och hovrättens granskningsfiskal har under verksamhetsåret 
granskat Satakunta tingsrätt. En skild granskningsberättelse sammanställs årligen över granskningsverksam-
heten. Vid granskningarna har man fäst uppmärksamhet vid organisationen, arkivet, registratorsverksam-
heten, handläggningstiderna i brottmål och tvistemål, domstolspraktiken och trivseln på arbetsplatsen. Dess-
utom har man fäst uppmärksamhet vid omständigheter som justitiekanslern har lyft fram. 
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5. Hovioikeuden henkilökunta / Hovrättens personal 
 

Hovioikeuden toimintaa johtaa presidentti. Hovioikeudessa on presidentin lisäksi tuomareina 23 hovioikeu-
denneuvosta, joista kaksi toimii osaston johtajina sekä kaksi asessoria. Lainkäyttöasioiden esittelijöinä toimii 
11 hovioikeuden esittelijää. Lisäksi hovioikeudessa on kansliapäällikkö ja 19 kansliahenkilökuntaan kuuluvaa. 
Hovioikeudessa on myös määräaikaista henkilökuntaa. 
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Hovrättens verksamhet leds av presidenten. Utöver presidenten tjänstgör 23 hovrättsråd, varav två är avdel-
ningschefer samt två assessorer som domare vid hovrätten. Hovrätten har 11 föredraganden. I hovrätten 
finns även en kanslichef samt kanslipersonal, som uppgår till 19 anställda. Vid hovrätten finns också tillfällig 
personal. 

 

 

 

 

 

Hovioikeuden terveyspalvelut ja työhyvinvointi 
 

Hovioikeudessa oli kertomusvuonna yhteensä 58 vakinaista virkaa. Virkamiehistä miesten osuus oli noin 35 
% ja naisten osuus 65 % ja keski-ikä oli noin 44 vuotta. 

Vuoden 2018 aikana sairauspoissaolopäiviä kertyi yhteensä 874. Sairauspoissaoloja oli 15,07 päivää / henki-
lötyövuosi. Yksittäisiä sairaustapauksia oli yhteensä 117. Terveystalo Vaasa on huolehtinut työterveyshuol-
losta, joka on jakautunut ehkäisevään ja työkykyä ylläpitävään toimintaan sekä yleislääkäritason sairaanhoi-
toon. Työterveyshuolto on suorittanut ikäryhmätarkastuksia ja työergonomian tarkistuksia. Hovioikeuden 
henkilökunnalle on tarjottu mahdollisuus influenssarokotuksen ottamiseen ja hierontaan, jonka kustannuk-
sista hovioikeus on maksanut osan. Hovioikeus on myös tukenut henkilöstön liikunnallisia harrastuksia. Vir-
kistyspäivänä vierailtiin Pohjois-Norlannin hovioikeudessa (Hovrätten för Övre Norrland) Uumajassa. 

  

Presidenten

Ledningsgruppen

Plenum

1. Avdelningen
Avdelningschef

Hovrättsråd
Assessorer

Föredragande

Notarier
Lagskipnings-
sekreterare

2. Avdelningen

Avdelningschef
Hovrättsråd

Assessorer
Föredragande

Notarier

Lagskipnings-
sekreterare

Förvaltnings-
kansliet

Kanslichef
Förvaltnings-

notarie
Personal- och 

ekonomi-
sekreterare 

Expeditionsvakter

Registrators-
kontoret

Registrator

Bitr. registrator
Byråsekreterare

Arkivarie

Biblioteket

Informatiker



25 
 

Hovrättens arbetshälsovård och arbetsvälmående 
 

Vid hovrätten fanns under verksamhetsåret sammanlagt 58 stadigvarande tjänster. Av tjänstemännen var 
cirka 35 % män och 65 % kvinnor, och medelåldern var cirka 44 år. 

Sjukfrånvaron under år 2018 uppgick till sammanlagt 874 dagar. Sjukdagarna utgjorde 15,07 dagar per års-
verke. Sammanlagt förekom 117 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. Hov-
rätten har även ordnat möjlighet för personalen att erhålla massage, och betalat en del av kostnaderna för 
denna. Hovrätten har understött personalens motionsutövning. Hovrätten besökte Hovrätten för Övre Norr-
land i Umeå vid rekreationsdagen. 

 

Koulutus / Utbildning 
 

Hovioikeuden henkilökunta on toimintavuonna 2018 osallistunut useisiin sähköistä oikeudenkäyntiä koske-
viin koulutustilaisuuksiin. Henkilökunta on osallistunut mm. oikeusministeriön järjestämään sähköisen oikeu-
denkäynnin konseptin koulutuspäivään 26.1.2018 Vaasan yliopistossa. Hovioikeus on myös itse järjestänyt 
henkilökunnalleen koulutusta sähköisistä työmenetelmistä. Henkilökunnalla on ollut myös mahdollisuus 
osallistua oikeusministeriön järjestämiin sähköisiä työmenetelmiä käsitteleviin webinaareihin. Lisäksi hovioi-
keus on järjestänyt henkilökunnalle koulutusta tietosuojasta, EU:n tietosuoja-asetuksesta, tulevasta kansal-
lisesta tietosuojalaista ja rikosasioiden tietosuojalaista. Hovioikeus on myös järjestänyt yhteistyössä poliisin 
ja pelastuslaitoksen kanssa turvallisuuspäivän, jossa on käyty läpi mm. uhkaavia tilanteita sekä paloturvalli-
suutta. 

Hovioikeus on järjestänyt yhteistyössä Turun yliopiston kanssa nk. lainkäytön iltapäiviä, joiden aiheita ovat 
olleet mm. samastaminen osakeyhtiössä (tutkija Anssi Kärki), oikeushenkilön rangaistusvastuu (prof. Jussi 
Tapani) ja rikostekninen tutkimus ja asiantuntijatodistelu (dos. Kimmo Himberg).  

Hovioikeus järjestää vuosittain käräjänotaaripäivän, johon kutsutaan hovioikeuspiirin käräjäoikeuksissa tuo-
mioistuinharjoittelua suorittavat käräjänotaarit. 

Hovioikeus on isännöinyt useita EJTN-tuomarivaihto-ohjelmaan osallistuneita eurooppalaisia tuomareita. 
Hovioikeuden lainkäyttöhenkilökunta on vastavuoroisesti käynyt tuomarivaihdoissa eurooppalaisissa tuo-
mioistuimissa. 

Hovioikeus on vieraillut Uumajassa sijaitsevassa Pohjois-Norlannin hovioikeudessa (Hovrätten för Övre Norr-
land). Kaksipäiväiselle matkalle osallistui hovioikeuden lainkäyttö- ja kansliahenkilökuntaa. Kansliahenkilö-
kunta on myös osallistunut hovioikeuspiirin kansliahenkilöstön koulutuspäiville, joka järjestettiin tällä kertaa 
Jyväskylässä.  

Hovrättens personal har under verksamhetsåret 2018 deltagit i flera kurser om den elektroniska rättegången. 
Personalen har bl.a. deltagit i en av justitieministeriet arrangerad utbildningsdag om elektronisk rättegång 
vid Vasa universitet 26.1.2018.  Hovrätten har också anordnat egen skolning i elektroniska arbetsmetoder. 
Personalen har även haft möjlighet att delta i justitieministeriets webbseminarier om elektroniska arbetsme-
toder. Därtill har hovrätten arrangerat utbildning i dataskydd, EU:s dataskyddsförordning, den kommande 
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nationella dataskyddslagen och lagen om dataskydd i brottmål. Hovrätten har även i samarbete med polisen 
och räddningsverket ordnat en säkerhetsdag med övningar i bl.a. hotande situationer och brandsäkerhet.  

Under verksamhetsåret har hovrätten tillsammans med Åbo universitet ordnat s.k. rättskipningseftermid-
dagar där man behandlat ansvarsgenombrott i ett aktiebolag (forskare Anssi Kärki), juridiska personers 
straffansvar (prof. Jussi Tapani) samt kriminalteknik och expertvittnen (doc. Kimmo Himberg). 

Hovrätten ordar varje år en tingsnotariedag för tingsnotarierna som utför domstolspraktik vid hovrättskret-
sens tingsrätter. 

Hovrätten har fungerat som värd för europeiska domare som har deltagit i EJTN:s utbytesprogram. Hovrät-
tens domare och föredraganden har i sin tur varit på utbyte i europeiska domstolar.  

Hovrätten besökte under verksamhetsåret Hovrätten för Övre Norrland i Umeå. Hovrättens domare, före-
dragande och kanslipersonal deltog i det två dagar långa besöket. Kanslipersonalen har också deltagit i skol-
ningsdagar för hovrättskretsens kanslipersonal, som arrangerades denna gång i Jyväskylä. 
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Henkilökunnan kokemuksia hovioikeustyöskentelystä kertomusvuonna / Personalens erfa-
renheter av hovrättsarbetet under berättelseåret 
 

Osaston johtaja, hovioikeudenneuvos  
Eija-Liisa Helin: Muistoja Vaasan hovioikeuden  
menneiltä vuosikymmeniltä 
 

Kun kesällä 1977 astelin lyhyen määräyksen saa-
neena vt. ylimääräisenä viskaalina Hovioikeuden-
puistikkoa kohti Vaasan hovioikeutta, en ole voi-
nut kuvitella, miten pitkän taipaleen alussa olin. 

Esittelijöillä oli käytössään nykyisin istuntosalina 2 
tunnettu tila, jossa istui vastakkain olevien kirjoi-
tuspöytien ääressä, mikäli oikein muistan, kahdek-
san esittelijää. Minua vastapäätä istui onnekseni 
kokeneempi viskaali Riitta Virmasuo-Nordström. 
Riitalta sain neuvot alkuun pääsemiseksi, mitä 
suurella kiitollisuudella muistelen. Tuomio- ja pää-
tösluonnoksen kirjoittamista varten oli käytössä 
useammanlaisia lomakkeita. Myös tuomiolausel-
majärjestelmä otettiin käyttöön tuohon aikaan 
niin, että erillisessä kappaleessa oli selvästi erotel-
tuna tuomion tai päätöksen lopputulos. Keltaisista 
rikosasioiden konseptilomakkeista lomake 1 vas-
tasi mielestäni pitkälti nykyisin ei lupaa -päätöstä 
sillä erotuksella, että tuomiossa oli vain vaatimuk-
set ja lopputulos kihlakunnanoikeuden / raastu-
vanoikeuden tuomiota ei muuteta ilman mitään 
perusteluja. Mikäli valittajia oli useita, käytettiin 
lomaketta 2 ja syyttäjän valitusta varten oli lo-
make 3. Riita-asioita varten oli erilliset lomakkeet. 
Tuohon aikaan alioikeusprosessi oli suullis- pöytä-
kirjallista ja hovioikeusprosessi kirjallista. Todista-
jien kertomukset oli selostettu pöytäkirjassa. Esit-
telijän tehtävänä oli alioikeuden pöytäkirjasta ot-
taa selko, mitä todistajat olivat alioikeudessa ker-
toneet ja mitä muuta näyttöä asiassa oli esitetty 
sekä laatia siitä ja oikeudellisista kysymyksistä 
muistio. Näyttökysymyksetkin siis ratkaistiin pel-
kästään kirjallisen aineiston perusteella. Näyttöky-
symysten arviointi oli senkin takia haastavaa, kun 
alioikeuden tuomioon rikosasiassa saattoi riittää, 
että kihlakunnanoikeus katsoo syytteen selvite-
tyksi tai riita-asiassa, että raastuvanoikeus katsoo 
kanteen selvitetyksi. Joka tapauksessa 1970 tai 80-

luvulla näyttöä ei juurikaan tuomiossa arvioitu, 
vaan alioikeuden tuomarin mietteet tältä osin jäi-
vät pimentoon. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut 
sitä, etteikö asioita olisi hovioikeudessa huolelli-
sesti tutkittu paitsi oikeuskysymysten osalta kuin 
myös näytön riittävyyttä, mikäli siitä oli kysymys.  

Juttujen jakamisesta huolehti erityinen jakotoimi-
kunta. Jutut pisteytettiin sivumäärän mukaan ja ja-
ettiin suoraan viskaalille. Viskaalin esittelyvelvolli-
suus oli neljä pistettä viikossa ja jäsenet istuivat 
juttuja neljänä päivänä viikossa ja joka kolmas 
viikko kolmena päivänä viikossa. Esittelyä varten 
jäsenille jaettiin muistio, joka sisälsi esittelijän eh-
dotuksen hovioikeuden ratkaisuksi. Esittelytilan-
teeseen piti valmistautua hyvin, koska asia käytiin 
siellä perusteellisesti läpi ja useammin kuin kerran 
myös sydän kylmänä siitä onko ratkaisuesitys edes 
oikean suuntainen ja että kaikki saatavissa oleva 
valmisteluaineisto oli käytössä. Korkeimman oi-
keuden ratkaisut, hallituksen esitykset ja oikeus-
kirjallisuus haettiin kirjastosta käsivaraisesti ja se 
oli hyvinkin aikaa vievää.     

1990-luku oli sitten suurten muutosten aikaa. 
Muutos, jonka ajankohtaa en tarkemmin muista, 
oli, kun hovioikeudessa esitettyjen vaatimusten 
kirjaamisen lisäksi alettiin kirjata näkyviin myös 
niiden perusteet. Tämän siirtymävaiheen tuo-
mioita ei voi oikein hyvällä mielellä katsoa, koska 
pahimmassa tapauksessa vaatimusten perusteet 
saattoivat olla monta sivua ja vastaus oli edelleen, 
että tuomiota ei muuteta. Kesti jonkin aikaa, että 
tasapaino löytyi ja vaatimusten perusteet löysivät 
oikean muotonsa ja niihin annettiin perusteltuja 
vastauksia. 

Suomen liityttyä Euroopan Neuvostoon tapahtui 
suuri muutos, kun hovioikeudessa ryhdyttiin jär-
jestämään pääkäsittelyjä eikä pelkästään 
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Vaasassa, vaan myös Jyväskylässä, Kokkolassa ja 
Raahessa. Hovioikeus jalkautui silloisen hovioi-
keuspiirin alueelle. Tämä toi uusia tuulia koko rat-
kaisutoimintaan. Pääsimme näkemään asianosai-
set ja kuulemaan todistajat. Silloin tuli mahdol-
liseksi asianosaisten ja todistajien kertomusten us-
kottavuuden arviointi ja näytön arviointi kokonai-
suudessaankin. Myös liittyminen Euroopan Unio-
niin vaikutti toimintaamme ja laajensi näkökulmaa 
niin, että Vaasan hovioikeus oli ensimmäisinä Suo-
men tuomioistuimista pyytämässä EY-tuomioistui-
melta ennakkoratkaisua EU-oikeuden soveltami-
sesta liittyen rahapelien monopoliasemaan. Vaa-
san hovioikeuden emeritus hovioikeudenneuvos 
Matti Kuusimäki oli tuolloin Valtakunnansyyttäjän 
viraston päällikkönä ja häneltä presidentti Erkki 
Rintala sai vinkin, että EU:n osittaisella tuella on 
mahdollisuus saada tuomareille EU-oikeuden kou-
lutusta. Tästä innostuttiin ja hovioikeus järjesti kai-
kille hovioikeuspiirin tuomareille kaksivuotisen 
EU-oikeuden koulutuksen, johon saatiin luennoit-
sijoiksi sen ajan parhaat EU-oikeuden tuntijat.     

Paitsi että prosessuaalisia muutoksia tapahtui 
myös organisatorisesti hovioikeus järjestäytyi uu-
delleen. Aiemman viiden jaoston sijaan hovioikeu-
teen tuli kolme osastoa, jotka saivat johtajikseen 
laamannit ja osaston vanhimmasta viskaalista teh-
tiin asessori. Työpensumi säilyi kuitenkin tässä vai-
heessa vielä ennallaan niin, että jäsenet istuivat 
juttuja pääsääntöisesti neljänä päivänä viikossa ja 
viskaalin esittelyvelvollisuus oli edelleen neljä pis-
tettä viikossa. Pääkäsittelyjen toimittaminen vaati 
kuitenkin erilaista etukäteissuunnittelua ja 

vähitellen pisteisiin perustuvasta työpensumista 
luovuttiin ja juttuja vietiin pääkäsittelyyn ja esitte-
lyyn sitten kun ne olivat valmisteltu.  

Seuraava askel työmenetelmien kehittämisessä oli 
valmistelusta vastaavan jäsenen nimeäminen jut-
tuun ja valmistelusta vastaavan jäsenen ja viskaa-
lin yhteistyö jutun valmistelussa ennen pääkäsitte-
lyä tai ennen kirjallisen menettelyn istuntoa. Tämä 
osaltaan tehosti ja terävöitti valmistelua, mikä 
etenkin pääkäsittelyjen onnistumisen kannalta oli 
tarpeen. 

Hovioikeudessa käsiteltävien juttujen määrä on ol-
lut vähenemään päin ja erityisesti riita-asioiden 
määrä on huomattavasti vähentynyt. Esimerkiksi 
vielä vuonna 1996 hovioikeudessa ratkaistuista 
noin 2.000 jutusta riita-asioita oli 819. Tämä on 
tietysti jonkin verran yksipuolistanut hovioikeus-
työtä rikospainotteiseksi, mutta toisaalta ensin 
seulontamenettely jonkin verran ja sitten jatkokä-
sittelylupamenettely laajemmin ovat karsineet 
juttuja niin, että on voitu keskittyä niihin juttuihin, 
joissa on tarpeen antaa muutoksenhakutuomiois-
tuimen ratkaisu. 

Hovioikeudet ovat taas suurten muutosten edessä 
ja työmenetelmät tulevat kehittymään ennen nä-
kemättömällä tavalla.  

Kiitän Vaasan hovioikeuden henkilökuntaa näistä 
yhteisistä muistorikkaista vuosista ja toivotan Vaa-
san hovioikeuden henkilökunnalle onnea ja me-
nestystä tulevaisuuden uudistuksissa. 
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Hovrättens tf. föredragande Martina Nyman:  
Vasa hovrätt på besök i Umeå 2018 
 

Det var ett gäng förväntansfulla resenärer som gav 
sig iväg tidig morgon med färjan från Vasa till 
Umeå i slutet av september 2018 besöka Hovrät-
ten för Övre Norrland. Det huvudsakliga syftet 
med resan var, förutom att knyta närmare kontakt 
med våra svenska kolleger, att under ett besök vid 
Hovrätten för Övre Norrland bekanta oss med den 
svenska hovrättsprocessen och i synnerhet de tek-
niska lösningar som i Sverige utnyttjas under rät-
tegången. Temat för besöket var aktuellt med 
tanke på den nya lagstiftning gällande närvaro vid 
rättegång via videolänk som infördes vid årsskiftet 
i Finland och samtidigt hade det år 2018 gått tio år 
sedan reformen ”En modernare rättegång” (EMR) 
infördes i Sverige. Som ett led i EMR började mo-
dern teknik utnyttjas i större utsträckning under 
rättegångarna och reformen innebar bland annat 
att vittnesmålen i tingsrätten började spelas in på 
video. För hovrätternas del betydde detta samti-
digt att det huvudsakliga sättet att ta emot munt-
lig bevisning i huvudförhandling blev att spela upp 
inspelningarna av vittnesförhören från tingsrät-
ten. Ett av syftena med reformen var att ge hov-
rätten bättre förutsättningar att grunda sitt avgö-
rande på motsvarande bevismaterial som tingsrät-
ten och befästa tyngdpunkten för processen i un-
derrätten. 

Innan vi anlände i Umeå fick vi dock på ditresan 
bland annat bekanta oss med användargränssnit-
tet för den del av AIPA som i tingsrätterna tagits i 
bruk vid handläggningen av vissa tvångsmedel. 
Även om ibruktagandet av AIPA i dess fulla skala 
fortfarande ligger ett tag fram i tiden, var det 
mycket intressant att få en konkret inblick i hur 
AIPA i nuläget fungerar och ser ut i praktiken. Väl 
framme i Umeå blev vi mycket väl emottagna och 
fick under kvällen avnjuta en god middag 

tillsammans med flera kolleger från Hovrätten för 
Övre Norrland. Under middagen fördes många in-
tressanta diskussioner kring både likheter och olik-
heter oss grannar emellan. Stämningen var verkli-
gen på topp under hela kvällen. 

Följande dag besökte vi hovrättens lokaliteter i 
centrum av Umeå där vi under eftermiddagen gui-
dades runt och blev förevisade den tekniska ut-
rustningen i en av sessionssalarna. Samtidigt fick vi 
tillfälle att diskutera och ställa frågor om hand-
läggningen och de tekniska lösningarna. Den all-
männa uppfattningen bland våra kollegor var att 
EMR har fört med sig många förbättringar till hov-
rättsprocessen och att det nuvarande systemet 
och tekniska lösningarna är välfungerande, även 
om det alltid finns en viss sårbarhet i utnyttjandet 
av tekniken i synnerhet vid närvaro i rättegången 
via videolänk. Praktiska erfarenheter har gjort att 
inställningen till utnyttjandet av tekniska lösningar 
både inom domstolsväsendet och bland parterna 
hela tiden har blivit mer positiv, även bland de som 
i början ställde sig mer försiktigt till reformen. De 
utmaningar som i början fanns t.ex. med inspel-
ningarnas kvalitet från tingsrätterna hade med ti-
den blivit lösta och användningen av den tekniska 
utrustningen hade blivit vardag för personalen. 
När möjligheten att i hovrätten på motsvarande 
sätt som i Sverige ta emot personbevisning från 
tingsrätten som bild- och ljudinspelning nu utreds 
i Finland finns det alla skäl att blicka mot vårt 
grannland och ta del av de erfarenheter och kun-
skap som där inhämtats sedan EMR infördes. Efter 
besöket var det dags att vinka av våra kolleger 
med önskan om ett snart återseende! 
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6. Hovioikeuden kirjasto / Hovrättens bibliotek 
 

Henkilökunnan käytössä on oikeudellinen virastokirjasto, jonka palveluja voivat käyttää myös muut ylioikeu-
det ja hovioikeuspiirin käräjäoikeudet, syyttäjät, paikalliset asianajajat sekä opiskelijat ja tutkijat. Kirjastoon 
kuuluu suomalaisia ja kansainvälisiä oikeustieteellisiä monografioita, kausijulkaisuja, lainvalmistelu- ja lain-
säädäntöaineistoa, oikeustapauskokoelmia, bibliografioita, hakuteoksia sekä muuta oheiskirjallisuutta. 

Vuonna 2018 kirjastoon hankittiin 271 nidettä. Kirja- ja lehtihankintoihin käytettiin noin 23.900 euroa. Han-
kinnoista kotimaisten kirjojen osuus oli 61 % (mihin sisältyvät myös lakikirjat), ulkomaisten kirjojen osuus oli 
26 % ja aikakausijulkaisujen osuus oli 13 %. Vaasan hovioikeuden henkilöstön lainauskerrat olivat 583. Hovi-
oikeuden ulkopuoliset henkilöt lainasivat 180 kirjaa ja tekivät noin 80 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 finländska och internationella juridiska monografier, tidskrifter, lagberednings- 
och lagstiftningsmaterial, rättsfallssamlingar, bibliografier, uppslagsverk och övrig litteratur. 

Till biblioteket införskaffades 271 titlar år 2018. För dessa anskaffningar användes ungefär 23.900 euro. Av 
anskaffningarna utgjorde antalet inhemska böcker 61 % (inklusive lagböckerna), utländska böcker 26 % och 
tidskrifter 13 %. Hovrättens egen personal har gjort 583 lån. Utomstående personer har gjort 180 lån och 
kontaktat biblioteket cirka 80 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 hov-
rättens verksamhet under den kommande veckan, bibliotekets nyheter samt aktuella ärenden. 
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7. Yhteistoiminta Helsingin yliopiston kanssa / Samarbete med Helsingfors 
universitet 
 

Hovioikeus on jo usean vuoden ajan toiminut myös yhteistyössä Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiede-
kunnan Vaasan yksikön kanssa järjestäen muun muassa oikeustieteen opiskelijoille mahdollisuuden hovioi-
keusharjoitteluun rikos- ja prosessioikeuden käytännöllisen kurssin merkeissä. 

Hovioikeus on lukuvuonna 2017 - 2018 antanut henkilökunnalleen mahdollisuuden osallistua täydennyskou-
lutukseen yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa. Koulutusosion voi sisällyttää ammatillisen lisensiaatintut-
kintoon. 

Hovrätten har redan under flera års tid samarbetat med Helsingfors universitets juridiska fakultets enhet i 
Vasa. Studerandena har erbjudits möjlighet till hovrättspraktik i form av en praktisk kurs i straff- och pro-
cessrätt. 

Hovrätten har under läsåret 2017 - 2018 samarbetat med Helsingfors universitet och gett rättskipningsper-
sonalen möjlighet att delta i fortbildning. Utbildningen kan användas i samband med en yrkesinriktad licen-
tiatexamen. 
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8. Liitteet / Bilagor 
 

Liite 1. Vaasan hovioikeuden hovioikeuspiiri 31.12.2018 / Vasa hovrätts domkrets 31.12.2018 

Liite 2. Luettelo hovioikeuden henkilökunnasta 31.12.2018 / Förteckning över hovrättens personal 
31.12.2018 

Liite 3. Henkilökunnassa tapahtuneet muutokset vuonna 2018 / Ändringar i personalen år 2018 
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Liite 1 / Bilaga 1: Hovioikeuspiiri 31.12.2018 / Domkrets 31.12.2018 
 

Käräjäoikeudet ja niihin kuuluvat kunnat 31.12.2018 / Tingsrätterna och till dem tillhörande kommuner 
31.12.2018: 

 

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus (189.715 as.), kanslia Seinäjoella 

Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Ilmajoki, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, 
Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Teuva, Vimpeli ja Ähtäri 

Södra Österbottens tingsrätt (189.715 inv.), kansliet i Seinäjoki 

Alajärvi, Alavus, Bötom, Etseri, Evijärvi, Ilmajoki, Kauhajoki, Kauhava, Kuortane, Kurikka, 
Lappajärvi, Lappo, Soini, Storå, Vimpeli och Östermark 

 

Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus (68.437 as.), kanslia Kokkolassa 

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

Mellersta Österbottens tingsrätt (68.437 inv.), kansliet i Karleby 

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

 

Keski-Suomen käräjäoikeus (275.521 as.), kanslia Jyväskylässä 

Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi,  Kon-
nevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saa-
rijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski 

Mellersta Finlands tingsrätt (275.521 inv.), kansliet i Jyväskylä 

Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi,  Kon-
nevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saa-
rijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari och Äänekoski 

 

Pohjanmaan käräjäoikeus (180.794 as.), kanslia Vaasassa 

Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Laihia, Luoto, Maalahti, Musta-
saari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri,  

Österbottens tingsrätt (180.794 inv.), kansliet i Vasa 

Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Laihela, Larsmo, Malax, Nykar-
leby, Närpes, Pedersöre, Storkyro, Vasa och Vörå 

 

 



34 
 

Satakunnan käräjäoikeus (218.624 as.), kanslia Porissa 

Eura, Eurajoki, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, 
Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Rauma, Siikainen, Säkylä ja Ulvila 

Satakunta tingsrätt (218.624 inv.), kansliet i Björneborg 

Björneborg, Eura, Euraåminne, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen (Vittis), Jämijärvi, Kankaan-
pää, Karvia, Kumo, Nakkila, Påmark, Raumo, Sastmola, Siikainen, Säkylä och Ulvsby 

  



35 
 

Liite 2 / Bilaga 2: Henkilökunta 31.12.2018 / Personalen 31.12.2018 
 

Presidentti / Presidenten  Tapani Vasama 

Osastonjohtajat / Avdelningschefer  Eija-Liisa Helin  
Antti Vaittinen  

Hovioikeudenneuvokset / Hovrättsråden 

Annette Laukkonen  
Pirkko Loukusa  
Harri Kurkinen  
Tuula Keltikangas  
Hagar Nordström  
Jukka Mäkelä  
Petteri Korhonen  
Ulla Maija Hakomäki  
Pasi Vihla  
Ulla-Maj Leppäkorpi   
Markku Mäkynen  
Kirsi Häkkinen  
Eerika Hirvelä  
Tapio Kaarniemi  
Timo Saranpää (vv/tl)  
Mika Kinnunen 
Johanna Borgmästars  
Sirpa Virkkala   
Yvonne Strömsholm (ma/tf, vv/tl esittelijä/föredragande)  
Tarja Kalliomäki (ma/tf, vv/tl)  
Ville Aaltonen (ma/tf) 
Päivi Kylmälahti (ma/tf)     

Kansliapäällikkö / Kanslichef  Antti Oinas 

Asessorit / Asessorer Linda Taivassalo (vv/tl, esittelijä/föredragande) 
Anne Saranpää (vv/tl, esittelijä/föredragande) 

Esittelijät / Föredragande  Annina Wahlbeck (vv/tl)  
Yvonne Strömsholm (vv/tl)  
Otto Ollikainen (vv/tl)  
Patrick Palmroos (vv/tl)  
Anne Saranpää (vv/tl)  
Linda Taivassalo (vv/tl)  
Aleksi Rantanen (vv/tl)  
Nina Sillanpää (vv/tl) 
Henriikka Rantanen (ma/tf, vv/tl)  
Pia-Maria Sillanpää (ma/tf)  
Heini Hakala (ma/tf) 
Maria Rudanko (ma/tf, vv/tl)  
Matti Vaattovaara (ma/tf)  
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Laura Kyyrönen (ma/tf)  
Jurkka Jämsä (ma/tf, oa/dt)  
Martina Nyman (ma/tf) 
Maarit Renko (nyk. Sieppi) (ma/tf)  
Toni Värttö (ma/tf)  
Timo Juntunen (ma/tf) 
Timo Torkko /ma/tf)    

Notaarit / Notarier  Tiina Holm (hallinto) 
Desiré Fremleson-Mäkynen (oa/dt)  
Eija Hautalaakso  
Kaisa Palmroos (vv/tf) 
Riina Rajamäki (vv/tl) 
Heini Korpi-Hallila (ma/tf) 
Virpi Reinikka (ma/tf) 

Informaatikko / Informatiker  Katja Hemminki 

Kirjaaja / Registrator  Kaisa Sundholm (vv/tl) 

Apulaiskirjaaja / Biträdande registrator 

   Katri Kivelä-Anttila 

Kirjaamosihteeri / Registratorssekreterare 

   Marja-Leena Luhta 
   Juho Puranen (ma/tf, oa/dt) 

Talous- ja henkilöstösihteeri / Ekonomi- och personalsekreterare 

   Kaisa Palmroos (ma/tf) 

Lainkäyttösihteerit / Lagskipningssekreterare 

   Sari Kuusela  
Heini Korpi-Hallila (erit. siht. vv/tl) 
Virpi Reinikka (vv/tl) 
Katri Kronman-Lassuri (vv/tl, ma/tf erit. siht.) 
Marielle Agbejule (nyk. Filpus) (ma/tf erit. siht.) 
Päivi Mäkelä (ma/tf) 
Ella Kaitamäki (ma/tf)   

Arkistonhoitaja / Arkivarie  Harri Peltoniemi 

Virastomestarit / Expeditionsvakter Kalervo Pihlajamäki (ylivirastomestari) 
Anita Hietamäki (ICT-yhdyshenkilö) 

lyhenteet / förkortningar:  vv/tl: virkavapaalla/tjänstledig 
ma/tf: määräaikainen/tillfällig 
oa/dt: osa-aikainen/deltidsanställd 
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Liite 3 / Bilaga 3: Muutokset henkilökunnassa vuonna 2018 / Ändringar i personalen år 2018 
 

Talous- ja henkilöstösihteeri / ekonomie- och personalseketeraren Tuija Lax jäi eläkkeelle / gick i pension 
1.2.2018. 

Notaari / notarien Leena Lehmusvirpi jäi eläkkeelle / gick i pension 1.2.2018. 

Hovioikeudenneuvos / hovrättsrådet Maija Hakkarainen-Ylänkö jäi eläkkeelle / gick i pension 1.3.2018. 

Hovioikeudenneuvos / hovrättsrådet Juhani Palmu jäi eläkkeelle / gick i pension 1.4.2018. 

Ma. käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä / tf tingsdomaren, hovrätts föredraganden Ulf Brunberg nimitet-
tiin Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan / utnämndes till Österbottens tingsrätts tingsdo-
martjänst fr.o.m. 1.7.2018. 

Ma. kansliapäällikkö, hovioikeuden esittelijä / tf kanslichefen, hovrätts föredraganden Sandra Wallin nimi-
tettiin Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan / utnämndes till Österbottens tingsrätts tings-
domartjänst fr.o.m. 1.9.2018. 

Ma. käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä / tf tingsdomaren, hovrätts föredraganden Antti Oinas nimitet-
tiin Vaasan hovioikeuden kansliapäällikön virkaan / utnämndes till Vasa hovrätts kanslichefstjänst fr.o.m. 
1.9.2018. 

Ma. hovioikeuden esittelijän / tf hovrätts föredraganden Matti Sankamon palvelussuhde päättyi / 
tjänsteförhållande upphörde 31.8.2018. 

Notaari / notarien Tarja Pajuluoma jäi eläkkeelle 1.9.2018 / gick i pension 1.9.2018. 

Ma. lainkäyttösihteerin / tf lagskipningssekreteraren Mirka Peltonens palvelussuhde päättyi / tjänsteförhål-
lande upphörde 30.9.2018. 

Hovioikeudenneuvos / hovrättsrådet Juhani Laurinolli jäi eläkkeelle / gick i pension 1.10.2018. 

Ma. hovioikeuden esittelijä / tf hovrätts föredraganden Mari Tikkala irtisanoutui / sade upp sig fr.o.m. 
1.9.2018. 

Ma. talous- ja henkilöstösihteeri / tf ekonomie- och personalsekreteraren Minerva Heikkilä irtisanoutui / 
sade upp sig 1.10.2018. 

Ma. hovioikeuden esittelijä / tf hovrätts föredraganden Toni Savolainen irtisanoutui / sade upp sig 
2.10.2018.  

Ma. lainkäyttösihteeri / tf lagskipningssekreteraren Nelli Säntti nimitettiin Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeu-
den käräjäsihteerin virkaan / utnämndes till Södra Österbottens tingsrätts tingssekterartjänst fr.o.m. 
8.10.2018. 

Määräaikaisina hovioikeudenneuvoksina / som tillfälliga hovrättsråd: 

Johanna Borgmästars 1.1. - 31.3.2018 
Sirpa Virkkala 1.1. - 31.3.2018 
Yvonne Strömsholm 1.1. - 31.12.2018 
Heikki Sneck 1.1. - 28.2.2018 
Tarja Kalliomäki 1.1. - 31.12.2018 (vv/tl 16.8. - 31.12.2018) 
Anne Saranpää 1.1. - 31.8.2018 



38 
 

Ville Aaltonen 1.5. - 31.12.2018 
Pia-Maria Sillanpää 1.10. - 4.11.2018 
Päivi Kylmälahti 1.11. - 31.12.2018 

Määräaikaisena kansliapäällikkönä / som tillfällig kanslichef: 

Sandra Wallin 1.1. - 31.8.2018 

Määräaikaisina esittelijöinä / som tillfälliga föredraganden: 

Toni Savolainen 1.1. - 2.10.2018 (vv/tl) 
Henriikka Rantanen 1.1. - 31.12.2018 (vv/tl) 
Pia-Maria Sillanpää 1.1. - 31.12.2018 
Heini Hakala 1.1. - 31.12.2018 
Mari Tikkala 1.1. - 31.8.2018 
Maria Rudanko 1.1. - 31.12.2018 (vv/tl 23.11. - 31.12.2018) 
Matti Vaattovaara 1.1. - 31.12.2018 
Laura Kyyrönen 1.1. - 31.12.2018 
Jurkka Jämsä 1.1. - 31.12.2018 (oa/dt) 
Martina Nyman 1.1. - 31.12.2018 
Matti Sankamo 1.1. - 31.8.2018 
Maarit Renko (nyk. Sieppi) 1.1. - 31.12.2018 
Toni Värttö 1.1. - 31.12.2018 
Timo Juntunen 1.2. - 31.12.2018 
Timo Torkko 3.9. - 31.12.2018 

Määräaikaisena talous- ja henkilöstösihteerinä / som tillfällig ekonomie- och personalsekreteraren  

Minerva Heikkilä 1.2. - 1.10.2018 

Määräaikaisena erityissihteerinä / som tillfällig specialsekreterare: 

Katri Kronman-Lassuri 1.4. - 31.12.2018  
Marielle Filpus (ent. Agbejule) 1.9. - 31.12.2018 

Määräaikaisina lainkäyttösihteereinä / som tillfälliga lagskipningssekreterare: 

Mirka Peltonen 1.1. - 30.9.2018 (vv/tl 1.1. - 28.2.2018) 
Nelli Säntti 1.1. - 7.10.2018 (vv/tl) 
Marielle Filpus (ent. Agbejule) 1.1. - 31.8.2018 
Päivi Mäkelä (ent. Matinmikko) 1.1. - 31.12.2018 
Ella Kaitamäki 1.9. - 31.12.2018 

Ma. kirjaamosihteeri / som tillfällig registratorssekreterare: 

Juho Puranen 1.1. - 31.12.2018 

Harjoittelijana / som praktikant: 

Nathalie Brännkärr (oikeustieteen yo. / juris studerande) 1.6. - 31.8.2018 
Annina Laiti (oikeustradenomiopiskelija / rättstradenomstuderande) 30.4. - 16.9.2018 

Määräaikaisena esittelijäneuvoksena / som tillfälligt referendarieråd: 

Korkeimmassa oikeudessa / i Högsta domstolen  
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hovioikeudenneuvos / hovrättsrådet Timo Saranpää 1.1. - 31.12.2018 

Määräaikaisina käräjätuomareina / som tillfälliga tingsdomare: 

Pohjanmaan käräjäoikeudessa / i Österbottens tingsrätt 

Patrick Palmroos 1.1. - 31.12.2018 
Ulf Brunberg 1.1. - 30.6.2018 
Antti Oinas 1.1. - 31.8.2018 
Toni Savolainen 1.1. - 2.10.2018 

Vantaan käräjäoikeudessa / i Vanda tingsrätt  

Otto Ollikainen 1.1. - 31.12.2018 

Satakunnan käräjäoikeudessa / i Satakunta tingsrätt 

Aleksi Rantanen 1.1. - 31.12.2018 
Henriikka Rantanen 1.8. - 31.12.2018 
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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 


