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LAGMANNENS ÖVERSIKT

ALLMÄNT OM ÅRET 2017

Österbottens tingsrätts första officiella verksamhetsberättelse beskriver ett rätt omvälvande år, då
vi utsattes för en ”stresstest” i den bemärkelsen, att två av avdelningscheferna vid årets början och
den tredje 1.6.2017 övergick till nya uppgifter på annat håll. Vi var också redan från tidigare inne i
en generationsväxling, med många nya tjänstemän inom de olika personalgrupperna. Utmaningen
blev att hitta en fungerande balans i verksamheten, med nya ansvarspersoner, domare och övrig
personal. Rekryteringen lyckades ändå utmärkt och den något oroliga vårterminen övergick så
småningom i en höst, med allt fastare mark under fötterna och en allmän konsolidering av
verksamheten. Också den allmänna trivseln inom personalen utvecklades i en positiv riktning.

Den miljö i vilken vi arbetar är på många sätt speciell. Sedan den senaste tingsrättsreformen 2010
har vi varit den enda tingsrätten på fastlandet i Finland med en svenskspråkig majoritet. Vi fungerar
således i en de facto tvåspråkig omgivning, där dessutom andelen invandrare av olika kategorier är
bland de största i landet. Företagsverksamheten i Österbotten är mångfasetterad och
internationellt inriktad. Vår domkrets omfattar ett långsmalt kustområde, från Kristinestad till
Kronoby, vilket medför långa resor både inom delgivningen och till sessionsplatsen i Jakobstad.  Alla
dessa ingredienser påverkar effektiviteten i rättskipningsverksamheten och gör den mer utmanande
än vad den officiella statistiken generellt utvisar.

Trots allt detta har vi lyckats sköta våra uppgifter och upprätthålla en god nivå på både kvaliteten
och effektiviteten i verksamheten. Detta har dels skett i stöd av en god resurstilldelning från
justitieministeriets sida, men framför allt tack vare en hängiven och ambitiös personal, som inte låtit
sig nedslås av arbetsbördan, som ibland känts övermäktig. Samtidigt bör konstateras, att en del av
bekymren under året uttryckligen härrört ur svårigheterna att nå en rättvis fördelning av arbetet,
eller egentligen en upplevd rättvisa. Man kan säga att vi stått i spänningsfältet mellan å ena sidan
specialisering och effektivering och å andra sidan en jämn fördelning av den avvägda
arbetsmängden. Balanseringen mellan dessa är en pågående process.

Orden digitalisering, förändring och specialisering har på olika sätt präglat året 2017. Vi
iordningsställde i början av året tillsammans med Vasa hovrätt och Vasa förvaltningsdomstol en sk
Aipa-sal, där en helt elektronisk handläggning möjliggjordes. Ett projekt inom justitieministeriet
arbetar fram ett koncept för de framtida rättssalarnas digitala utrustning och vår lösning har varit
en  av  de  piloter  man  bekantat  sig  med.  Senare  på  våren  fick  tingsrätterna  tillgång  till
mainstreamprodukterna Outlook och Skype, vilka anammats och uppskattats som en öppning till
större effektivitet och rörlighet i arbetet. Även om AIPA-projektet fördröjts så att det inte ännu tagits
i bruk under 2017 befinner sig tingsrätten i en kreativ process vad gäller tillvänjningen till den
digitala arbetsmiljön. Också ibruktagandet senare under året av en delad nätstation med hovrätten
öppnade upp för papperslös överföring av dokument mellan instanserna.
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Förändringsprocessen inför följande tingsrättsreform har pågått under hela året. Redan föregående
år hade dåvarande justitieministern dragit upp linjerna för reformen och samarbetsförhandlingarna
inletts. Det skulle räcka ända till senhösten 2017 innan reformpaketet slutligen, efter häftiga
debatter, godkändes av riksdagen. Strax därefter avgav regeringen sin proposition gällande
koncentreringen av de summariska fordringsmålen. Hela paketet är avsett att träda i kraft 1.1.2019
och förberedelserna hos oss tog fart redan under hösten 2017, i form av bildande av en styrgrupp,
ett antal arbetsgrupper samt en personaldag, allt detta tillsammans med Mellersta Österbottens
tingsrätt, som kommer att utgöra en del av den framtida Österbottens tingsrätt.

Specialiseringen har under året vidareutvecklats, både på domarnivå och mellan avdelningarna.
Specialiseringen har också påverkat sekreterararbetet. Tingsrätten handhar alla olika typer av
ärenden, ss. jorddrättsliga, sjörättsliga och militära. Här handläggs också företagssaneringar och
utsökningsbesvär. På domarnivån gäller specialiseringen ett antal ärendegrupper på såväl
brottmåls- som tvistemålssidan. Någon renodlad indelning i brottmåls- och tvistemålsavdelningar
har inte genomförts, men ett projekt för att arbeta bort anhopningen av tvistemål har grundats i
början av år 2017, där en extra tingsdomare helt koncentrerat sig på dessa mål.

På domarnivån gäller specialiseringen ett antal ärendegrupper på såväl brottmåls- som
tvistemålssidan. Någon renodlad indelning i brottmåls- och tvistemålsavdelningar har inte
genomförts, men en projekt för att arbeta bort anhopningen av tvistemål har grundats i början av
år 2017, där en extra tingsdomare helt koncentrerat sig på dessa mål.

LEDNINGSGRUPPEN
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TINGSRÄTTENS PERSONAL

Med en personalstyrka på 52 personer bedrev tingsrätten rättskipning på underrättsnivå inom den
domkrets som fastslogs 2010, dvs landskapet Österbotten. Inom vissa specialområden är dock
domkretsen betydligt större. Av personalen var domarna 16, tingsnotarierna 3, sekreterarna 26 och
stämningsmännen 7 till antalet. Då majoritetsspråket inom domkretsen är svenska har vid
tillsättandet av tingsdomartjänster förutsatts utmärkta kunskaper i svenska.

DOMARKÅREN

Vi har därför numera en stark svenskspråkig domarkår, vars språkkunskaper är synnerligen
mångsidiga. Också bland den övriga personalen är tvåspråkigheten levande och vi kan säga, att
tingsrätten utgör en form av språkbad för de anställda. Omsättningen bland personalen har varit
snabb och detta har haft också positiva effekter i form av anpassningsbarhet och öppenhet för nya
grepp och arbetsmetoder. Den internationella inriktningen tog sig också uttryck i ett besök i
Stockholm på våren, då bl.a. Sveriges Högsta domstol besöktes. Inom personalen finns ett tydligt
sportintresse och man deltar exempelvis i turneringar i fotboll och innebandy.
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TINGSRÄTTENS UTRYMMEN

Tingsrätten verkar i Justitiehuset i Vasa, där kontorsutrymmena finns på första våningen och
rättssalarna i den andra. Huset är byggt i två repriser, 1995 och 2006. I husets högre våningar finns
andra rättsliga instanser och alla myndigheter har en gemensam huvudingång från
Korsholmsesplanaden, med gemensamma säkerhetsarrangemang och vakttjänster.

Utrymmena fyller väl sina funktioner, även om vissa problem gjort sig påminda gällande
inomhusluften i den äldre flygeln, mot Korsholmsesplanaden. Personalen arbetar fortfarande
mestadels i egna arbetsrum och ministeriets linjedragning för öppna kontorslandskap har inte
aktualiserats hos oss.

Sessionssalarna är i flitig användning och hela personalen ryms in i det redan något år tidigare
förstorade kafferummet. Flyttbara videoanläggningar finns numera på båda våningarna. I Jakobstad
hålls ting regelbundet på sessionsplatsen i
polishuset Ebba Brahe. Där finns en tingssal med
därtill hörande väntsalar, ett förberedelserum och
arbetsutrymmen för stämningsmännen. Också där
finns en videoanläggning som är i flitig användning.

Sessionsplatsen i Kristinestad har inte de senaste
åren varit  i  användning,  delvis  pga de i  det  gamla
rådhuset befintliga utrymmenas låga
säkerhetsnivå. Tingsrätten verkar med ovan
nämnda undantag i ändamålsenliga och
välfungerande utrymmen.

TINGSRÄTTENS VERKSAMHET

Tyngdpunkten i verksamheten ligger fortsättningsvis på brottmålen, om man ser till den vägda
arbetsmängd som domarkåren utför. För år 2017 beräknades brottmålen utgöra 40 % av den totala
arbetsinsatsen, dvs 2.215 avvägda enheter av totalt 5.452. Tvistemålens motsvarande andel var
1.585, ansökningsärendenas 734, insolvensärendenas 398 och jordrättsärendena 232. Resterande
arbetsmängd, 288 avvägda enheter, bestod av kompensation för reseting, långa
huvudförhandlingar och domarsammansättningar. En stor brist i avvägningen av arbetsmängden är,
att den faktiska tvåspråkigheten inte alls beaktas.

Betoningen på tvistemålen har synts på brottmålssidan genom att den genomsnittliga
handläggningstiden ökat från 5,0 till 5,9 månader.

Motsvarande siffror för hela landet är 4 resp. 4,2. De större tvistemålens genomsnittliga
handläggningstid var fortfarande relativt lång, 11,1 månader, men tiden är på denna sida kortare än
landets medeltal 13,2. Då de inkommande tvistemålens antal var lägre än tidigare år, endast 169

TRADITIONSALEN
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ärenden, och då under året 45 fler ärenden avgjorts än vad som inkommit, kan vi konstatera, att de
öppna ärendenas antal vid årsslutet var lägre än på länge, 167 st. Av dessa var dock fortfarande 62
över ett år gamla, vilket inte kan betraktas som acceptabelt. Därför fortsätter också projektet med
en extra domare avdelad för explicit denna ärendegrupp ännu under hela kalenderåret 2018. De
ostridiga fordringsmålens antal ökade markant under året, från 8.254 till 9.415 ärenden. Trots detta
har den genomsnittliga handläggningstiden inom denna grupp hållits på 2,2 månader, vilken är
bättre än landets genomsnitt.

Samarbetet med våra samarbetspartners, såsom åklagarna, biträdena, polisen, utsökningen,
utbildningsenheterna och rättsinstanserna i Vasa har fortgått under året. Betoningen har legat på
utvecklandet av det elektroniska förfarandet, med bl.a. en gemensam skolning 17.2.2017, där också
Aipa-salen förevisades.

Vi  deltog även i  firandet av Finlands 100-åriga självständighet.  I
dessa tecken hölls 25.10.2017 öppna dörrarnas dag i Justitiehuset
och på hovrätten och samma eftermiddag hölls ett
festseminarium på Ritz, där bl.a. Nils Torvalds och Heikki Ylikangas
talade. Tingsrätten var värd för jordrättsdagarna 28-29.9.2017 i
Vasa och 22.11.2017 hölls en tvångsmedelsdag, med deltagare
från berörda myndigheter.

Som ansvarig ledare för tingsrätten kan jag konstatera, att vi tack
vare en engagerad och mångsidigt kunnig personal har lyckats
utveckla verksamheten i en riktning, som i allt högre grad beaktar
förändringarna i den miljö vi verkar i. Vår tingsrätt är en domstol
i tiden och vi tar tillsammans ansvar för att vår samhälleliga
uppgift sköts på bästa möjliga sätt.

LAGMANNEN DANIEL ALLEN
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Statistik
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2013 2014 2015 2016 2017
Anhängiga 527 478 453 539 682
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2013 2014 2015 2016 2017
Inkomna 1402 1202 1253 1489 1469
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2013 2014 2015 2016 2017
Anhängiga 187 191 201 213 167
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2013 2014 2015 2016 2017
Anhängiga 1115 1597 1880 1410 1825
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ÖSTERBOTTENS TINGSRÄTTS PERSONAL 2017

DOMARE

Ledande lagman Daniel Allén
Avdelning 1 Fredrik Träskman, jordrättsansvarig domare, avdelningschef

Simo Mikkola, jordrättsingenjör
Toni Savolainen, tingsdomare på viss tid

Avdelning 2 Tomi Vistilä, tingsdomare, avdelningschef (tjänstledig 1.6.2017– 31.12.2018)
Sari Nielsen, tingsdomare, avdelningschef från 1.6.2017
Karin Träskman, lagman
Johan Karlais, tingsdomare
Lilian Grönlund, tingsdomare
Patrick Palmroos, tingsdomare på viss tid
Antti Oinas, tingsdomare på viss tid

Avdelning 3 Anna-Maria Sjöblom, tingsdomare, avdelningschef
Anna-Maria Lindström, tingsdomare
Andreas Uthardt, tingsdomare
Nina Träskbäck, tingsdomare
Pekka Hemminki, tingsfiskal, tingsdomare på viss tid
Ulf Brunberg, tingsdomare på viss tid

TINGSNOTARIER Jonna Genberg, från 1.1.2017
Astrid Samooja, från 1.5.2017
Tomas Niemitalo, från 1.9.2017

KANSLIPERSONAL Katja Kulmala, förvaltningssekreterare på viss tid

tingssekreterare Katja Lammi och Anita Puska, sekreterarnas avdelningsförmän
Annika Fogde, Eeva Huhta, Mia Hytönen, Irmeli Häggblom, Saana Junttila,
Marika Kotikangas, Linda Lammi, Marie-Louise Lassfolk,
Tuovi Lassila, Heli Laurila, Mikaela Liljedal, Jenna Majaniemi, Terhi Marttila,
Tony Mäkinen, Birgitta Mäkisalo, Anna-Maria Nygård, Merja Parkkari,
Pekka Perälä, Anni-Leena Romppanen, Saija Saarnisto,
Jeasmine Smedman, Sari Vapaavuori och Milla Örn.

tingssekreterare på viss tid Laura Hattunen, Markus Lintunen, Anu Nouchti och Tanja Rintamäenpää
(per 31.12.2017)

STÄMNINGSMÄN Kari Laine, stämningsmännens förman
Mikko Johansson, Juhani Kinnunen, Teemu Laitanen och Sami Valkeinen

stämningsmän på viss tid Thomas Broo och Patrik Stenhäll
(per 31.12.2017)


