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TUOMIOISTUINHARJOITTELUN KEHITTÄMINEN

Pyydettynä lausuntonaan hovioikeus esittää seuraavaa:

Yleistä Ehdotuksessa esitetään uudistettavaksi tuomioistuinharjoittelujärjestelmää. Jär-
jestelmän perusteet pysyisivät pääosin ennallaan. Harjoittelu olisi luonteeltaan 
lakimieskoulutusta täydentävää perehdyttämistä tuomioistuinlaitokseen ja tuo-
marin tehtävään. Harjoitteluaikaa pitempiaikaista sitoutumista tuomioistuimen 
palvelukseen ei edellytettäisi. 

Tuomioistuinharjoittelu on toiminut kohtalaisen hyvin; sen erityinen merkitys 
on ollut siinä, että se on toiminut keskeisenä rekrytointikanava tuomioistuimen 
lainkäyttötehtäviin. Tuomioistuinharjoittelua on arvostettu ja se on ollut hyö-
dyksi myös muissa lakimiestehtävissä. 

Ehdotuksen mukaan tuomioistuinharjoittelun pääpaino edelleen olisi käräjäoi-
keudessa. Uutta olisi se, että kuuden kuukauden käräjäoikeusvaiheen jälkeen 
harjoittelua voitaisiin jatkaa kuuden kuukauden ajan joko hovioikeudessa tai 
hallinto-oikeudessa. Tärkeätä on myös se, että harjoittelun koulutuksellisuutta 
lisättäisiin. Kaikki tämä on kannatettavaa. 

Työryhmän keskeisenä tehtävänä oli arvioida tuomioistuinharjoittelijan toimi-
valtuuksia käräjäoikeuksissa. Tämä kysymys  on tärkeä mutta samalla ongel-
mallinen. Tuomioistuinharjoittelun tulisi jo alusta alkaen tarjota mielekästä ja 
myös vaihtelevaa työtä oikeudellisen ratkaisutoiminnan piirissä. Asiaan liittyy 
myös se, että erityisesti käräjäoikeudet ovat nähneet tuomioistuinharjoitteluun 
osallistuvat  varsin  merkittävänä  lisäresurssina,  erityisesti  rutiiniluontoisissa 
lainkäyttötehtävissä, joita ei voida siirtää kansliahenkilöstölle. Nämä tehtävät 
eivät kuitenkaan yksin riitä täyttämään tuomioistuinharjoittelulle asetettavia ta-
voitteita. 

Periaatteellisesti ongelmallisinta on se, että työn monipuolisuuden turvaami-
seksi tuomioistuinharjoittelijoille ehdotetaan annettavaksi laajat tuomarin toi-
mivaltuudet. Ehdotuksen mukaan nämä toimivaltuudet jopa laajentuisivat enti-
sestään. Harjoittelija saisi heti ratkaista itsenäisesti kansliassa hakemusasioita, 
joihin voi kuulua yksilön kannalta hyvinkin olennaisia asioita, kuten velkajär-
jestely- ja edunvalvonta-asiat. Jo kahden kuukauden jälkeen harjoittelija voisi 
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olla puheenjohtajana yhden tuomarin istunnossa jo rikosasioissa ja riitai-
sissa hakemusasioissa. Aikaisemman lain mukaan vastaava toimivalta on 
edellyttänyt neljän kuukauden virassaoloa. 

Ehdotuksessa on lisäksi ehdotettu poistettavaksi käräjäoikeuslain 17 §:n 
3 momentin säännös siitä, että notaaria ei saa määrätä käsittelemään yk-
sin tai käräjäoikeuden puheenjohtajana asiaa, jota laatunsa tai laajuuten-
sa vuoksi on pidettävä vaikeana ratkaista. Tämä säännös on antanut ho-
vioikeuksille mahdollisuuden valvoa notaareiden toimivaltuuksien käyt-
tö. Sen poistamista ei voi korvata se mietinnössä esitetty näkökohta, että 
laamannin velvollisuutena on huolehtia, että käräjänotaarin ratkaistavak-
si annetaan vain sellaisia asioita, joista hän taitonsa ja kokemuksensa pe-
rusteella selviää. Käytännössä asetetut intressirajat tai laamannin harkin-
tavalta eivät turvaa sitä, että ratkaistavaksi tulee vain vähäisempiä ja vai-
keustasoltaan sopivia asioita.

Hovioikeuskäytännössä on voitu usein havaita, että kokemuksen ja osaa-
misen puute näkyy notaareiden ratkaisutoiminnan laadussa. 

On erinomaista, että ehdotuksessa korostetaan ohjauksen ja koulutuksen 
merkitystä. Nämäkään eivät riitä turvaamaan sitä, että usein kokematon 
harjoittelija pystyisi riittävällä ammattitaidolla käsittelemään ja ratkaise-
maan lainkäyttötaidolla. 

Olennaista on, että tuomioistuinharjoittelu ei saa vaarantaa oikeudenmu-
kaisen oikeudenkäynnin vaatimusten toteutumista. Nyttemmin on erityi-
sesti korostettu sitä, että oikeudenkäynnin pääpainon tulee olla käräjäoi-
keudessa ja hovioikeuksien tulisi keskittyä muutoksenhaun näkökulmaan 
ja käräjäoikeuksien ratkaisutoiminnan oikeellisuuden valvontaan. Tämä 
tehtävänjako edellyttää, että käräjäoikeuden ratkaisutoiminnan tulee kai-
kilta osin olla laadukasta ja ammattitaitoista sekä siten uskottavaa. Tähän 
sopii huonosti se, että kokemattomille harjoittelijoille annetaan huomat-
tavaa  ratkaisuvaltaa.  Lähtökohdan  tulee  olla  se,  että  käräjäoikeudessa 
tuomiovaltaa käyttävät tuomarit. 

Edellä mainittua käräjäoikeusvaiheen merkityksen korostamista ilmentää 
vuoden  2011  alusta  voimaan  tuleva  jatkokäsittelylupajärjestelmä.  Sen 
mukaan tietyissä laissa tarkoitetuissa asioissa asian enempi käsittely ho-
vioikeudessa edellyttää jatkokäsittelylupaa. Esimerkiksi rikosasiain vas-
taaja tarvitsee tällaisen luvan, jos valitus koskee asiaa,  jossa hänet on 
tuomittu enintään neljän kuukauden vankeusrangaistukseen. Pääosa tule-
vien  käräjänotaarien  ratkaisemista  rikosasioista  tulisi  kuulumaan  siten 
lupajärjestelmän piiriin.

Olennaista on tällöin se, että oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun 11 §:n 2 
momentin mukaan jatkokäsittelylupaa ei  tarvitse  myöntää  yksinomaan 
näytön uudelleen arvioimista varten, "ellei käräjäoikeuden ratkaisun oi-
keellisuutta ole perusteltua aihetta epäillä valituksessa esitettyjen seikko-
jen perusteella." Tämä säännös mahdollistaa sen, että valituksen käsittely 
voidaan päättää asiakirjojen perusteella ilman pääkäsittelyä. Säännös il-
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mentää siten sitä periaatetta, että käräjäoikeuksien näyttöratkaisuihin tu-
lee luottaa. Voidaan olettaa, että lainsäädäntö on tällöin hyväksytty sillä 
olettamuksella, että käräjäoikeudessa ratkaisun on tehnyt ammattituoma-
ri eikä harjoittelija. 

Työryhmän mietinnössä ei  olekaan käsitelty tältä  kannalta ehdotuksen 
suhdetta ensi vuoden alusta voimaan tulevaan hovioikeusmenettelyn uu-
distukseen. Voidaankin kysyä,  täyttääkö tuomioistuinharjoittelijalle an-
nettava  suhteellisen  laaja  tuomitsemistoimivalta  ne  vaatimukset,  jotka 
perustuslain 21 §:n mukaan on lainkäytölle asetettava. Ehdotusta ei ole 
riittävästi  punnittu tästä näkökulmasta,  vaikka siihen sisältyy erityinen 
jakso ehdotuksen suhteesta perustuslakiin. 

On syytä  todeta, että vastaavia ongelmia ei esiinny järjestettäessä tuo-
mioistuinharjoittelua hovioikeudessa tai hallinto-oikeudessa. Näissä tuo-
mioistuimissa tuomioistuinharjoittelijalle voidaan antaa heti monipuoli-
sia ja vaativiakin lainkäyttötehtäviä kuitenkin ilman tuomarille kuuluvaa 
itsenäistä ratkaisuvaltaa. 

Eräitä yksityiskohtaisia huomautuksia

Hovioikeus hyväksyy sen, että käräjänotaarin nimittäminen siirretään ho-
vioikeudelta käräjäoikeuksille. Samalla poistuu jo aikansa elänyt hovioi-
keuden auskultanttijärjestelmä, joka on aiheuttanut tarpeetonta hallinnol-
lista lisätyötä hovioikeuksille. Tässä yhteydessä tulisi luopua myös siitä, 
että tuomarinvala tai vastaava vakuutus olisi annettava hovioikeuksissa. 
Mitään estettä ei ole sille, että tuomarin vala tai vakuutus annettaisiin kä-
räjäoikeudessa. Jos pääpaino tuomioistuinharjoittelussa on käräjäoikeuk-
sissa,  tulisi  varatuomarin  arvonimen  myöntäminenkin  siirtää  käräjäoi-
keuksille. Hovioikeuksille tämä on ollut asiallisesti ottaen tarpeetonta li-
sätyötä  aiheuttanut  muodollisuus.  Säännönmukaisesti  varatuomarin  ar-
von myöntämisestä on päätetty täysin rutiininomaisesti laamannin todis-
tuksen perusteella.  

Ehdotuksen mukaan hovioikeus nimittää käräjänotaarin  hovioikeuteen. 
Ehdotuksesta ei aivan yksiselitteisesti käy ilmi se, missä vaiheessa kärä-
jänotaarin nimitys  hovioikeuteen voidaan tehdä. Tuomioistuinharjoitte-
lua koskevan asetusluonnoksen mukaan niiden käräjänotaarien valinnan 
tulisi tapahtua yhteistoiminnassa asianomaisten tuomioistuinten kesken, 
jotka suorittavat harjoittelun osin hallinto- tai hovioikeuksissa. Tämä tar-
koittaisi sitä, että esimerkiksi hovioikeus jo käräjänotaarien valintavai-
heessa päättäisi hovioikeuteen nimitettävän käräjänotaarin. Toinen mah-
dollisuus on, että nimitys hovioikeuteen tehtäisiin vasta myöhemmin il-
moittautumisten perusteella tuomioistuinharjoittelun kestettyä muutaman 
kuukauden. Kumpikin vaihtoehto on sinänsä mahdollinen. Käräjänotaa-
rina toimimisen hovioikeudessa tulisi olla joka tapauksessa mahdollista 
kaikille tuomioistuinharjoittelijoille riippumatta siitä, missä hovioikeus-
piirin  käräjäoikeudessa  käräjäoikeusvaihe  suoritetaan.  Tässä  suhteessa 
mietinnön luovutuskirjeessä esitetty  toisensuuntainen  lausuma ei  täytä 



4

yhdenvertaisuuden vaatimusta. 

Lakiteknisenä huomautuksena voidaan todeta, että laissa ei tarvitse erik-
seen mainita kuka hovioikeudessa tai hallinto-oikeudessa käräjänotaarin 
nimityspäätöksen tekee. Jo muista säännöksistä seuraa, että hovioikeu-
dessa nimityksestä päättää presidentti, ja hallinto-oikeudessa ylituomari. 
Sitä paitsi nimitystoimivallasta säädettäisiin vielä - tarpeettomasti - erik-
seen tuomioistuinharjoittelua koskevan asetuksen 3 §:ssä. 

Hovioikeuslakiin ehdotetun 6 a §:n 3 momentin mukaan käräjänotaari 
voisi toimia esittelijänä hovioikeudenlaamannin määräämissä yksittäisis-
sä asioissa. Säännös laamannin määräysvallasta on lain tasolla liian jäyk-
kä ja tarpeeton. On mahdollista muutenkin esimerkiksi työjärjestyksessä 
määritellä ne asiaryhmät, jotka voidaan antaa käräjänotaarin esiteltäväk-
si.  Laamannin määräyksen vaatiminen voi usein jopa epätarkoituksen-
mukaista, esimerkiksi hänen lomiensa aikana. Lakiehdotuksen 6 a §:n 1 
momentti  voisikin kuulua: "Hovioikeudessa esittelijänä voi olla lisäksi 
käräjänotaari". 

Hovioikeuslain  muuttamista  koskevan  lakiehdotuksen  10  §:  n  toisen 
virkkeen tulisi alkaa: "Vastaavia Helsingin hovioikeuden virkamiehiä..."

Käräjäviskaalin nimittäminen määräajaksi 

Käräjäoikeuslain mukaan käräjäviskaalin nimittää hovioikeus. Kun sään-
nöstä käräjäviskaalin määräaikaisesta  nimittämisestä ei  ole,  on hovioi-
keudella yksinomainen toimivalta  nimittää myös käräjäviskaali  määrä-
ajaksi. Sääntely ei siis vastaa sitä, mitä käräjätuomarin määräaikaisesta 
nimittämisestä on säädetty. On perusteltua, että käräjäoikeuden laamanni 
voi nimittää myös käräjäviskaalin määräajaksi. Johdonmukaista kuiten-
kin on, että laamanni voisi nimittää tuomiovaltaa käyttävän käräjäviskaa-
lin, niin kuin käräjätuomarin, vain enintään laissa säädetyksi määräajak-
si. Siksi käräjäoikeuslain 3 a §:n 2 momenttiin lisättävän säännöksen tu-
lisi kuulua seuraavasti: Laamanni nimittää käräjäviskaalin enintään vuo-
den määräajaksi. 

Resurssivaikutukset Hovioikeus yhtyy siihen esitysluonnoksen organisaatio- ja henkilöstövai-
kutuksia koskevassa jaksossa 3.2 (s. 21) esitettyyn arvioon, että harjoitte-
lijan työpanosta ei voisi tuottavuudeltaan rinnastaa esittelijän työpanok-
seen ja että harjoittelun laajentaminen hovioikeuteen edellyttää hovioi-
keuden resurssien käyttöä harjoittelijan ohjaamiseen ja koulutukseen.

Presidentti Mikko Könkkölä 


