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Oikeusministeriö

Viite: Lausuntopyyntö 26.4.2011 (OM 7/021/2010)

Asia: Hovioikeus- ja hallinto-oikeusverkoston kehittäminen (17/2011)

Oikeusministeriö asetti 23.6.2010 toimikunnan suunnittelemaan hovioikeus- ja 
hallinto-oikeusverkoston kehittämistä. Laadittavan ehdotuksen tavoitteena oli 
asiamäärältään ja rakenteeltaan mahdollisimmat tasakokoiset hovioikeudet ja 
hallinto-oikeudet.  Toimeksiannossa esitettiin myös eräitä  reunaehtoja, jotka 
olisi otettava huomioon ehdotusta laadittaessa.  

Toimeksianto oli luonteva jatko vuoden 2010 alusta voimaan tulleelle  käräjäoi-
keusverkoston  uudistamiselle.  Käräjäoikeuksien  määrä  väheni  silloin  lähes 
puoleen  53:sta  27:ään.  Käräjäoikeuksien  yksikkökoot  vastaavasti  kasvoivat 
huomattavastikin.  

Suomessa on ollut muutaman vuosikymmenen ajan kuusi hovioikeutta. Väes-
tön,  hovioikeuksien asiamäärän sekä käräjäoikeuksien nykyisen lukumäärän 
perusteella  näin  montaa  hovioikeutta  ei  tarvittaisi.  Nykyisenlaajuista  hovioi-
keusverkostoa puoltaakin  lähinnä vain alueemme  laajuus ja asutuksen levin-
neisyys  eri  puolelle  maata.  Niin  kauan  kuin  hovioikeuksissa  ratkaistavissa 
asioista  merkittävä  osa käsitellään suullisessa menettelyässä,   etäisyyksillä 
hovioikeuteen on suuri merkitys.   

Hovioikeuksien lukumäärällä on monenlaisia ulottuvuuksia. Yksi niistä koskee 
lainkäytön yhtenäisyyttä.  Mitä enemmän ylioikeuksia on, sitä helpommin voi 
syntyä  eri  puolilla  maata erilaista oikeuskäytäntöä.   Korkeimman  oikeuden 
tehtävänä on tällöin ennakkopäätöksillään yhtenäistää käytäntöä.  Kun hovioi-
keuksia on kovin monta, niiden voi olla lisäksi vaikea päätyä keskenään yhte-
näiseen käytäntöön menettelyllisissäkään kysymyksissä.  Pyrkimys lainkäytön 
yhtenäisyyden edistämiseen osaltaan  siis puoltaa nykyisen hovioikeusverkon 
tiivistämistä.  

Helsingin  hovioikeuden  käsityksen  mukaan  nykyisellä  muutoksenhakusään-
telyllä Suomessa voitaisiin tulla toimeen neljällä hovioikeudella, jos nämä on 
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sijoitettu järkevästi. Jos hovioikeusmenettelyä kevennetään ja siinä käytetään 
laajassa mitassa  hyväksi uutta AV-tekniikkaa, voi aikanaan tätä vähempikin 
määrä hovioikeuksia riittää. 

Hovioikeudella ei ole asiantuntemusta tehdä vastaavaa arviota hallinto-oikeuk-
sista. Kuitenkin se seikka, että hallinto-oikeuksissa suullisia käsittelyjä pide-
tään huomattavasti vähemmän kuin hovioikeuksissa, näyttäisi mahdollistavan 
varsin tuntuvankin hallinto-oikeuksien määrän supistamisen. 

Tuomioistuinlaitoksemme kehittämisen kannalta aivan olennainen kysymys on 
se, tarvitaanko Suomessa jatkossakin kaksi eri tuomioistuinlinjaa  päällekkäi-
sine tuomioistuinverkostoineen. Kahtiajako yleisiin tuomioistuimiin ja hallinto-
oikeudellisiin on hyvin selkeä ja vahva. Se on määritelty myös perustuslaissa. 
On selvää, että näin laajakantoisen kysymyksen arvioiminen ei ole voinut kuu-
lua  toimikunnan tehtäviin.  Kuitenkin  on  kaikin  tavoin  järkevää,  että  eri  tuo-
mioistuinlinjan tuomioistuimet pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan 
samoille paikkakunnille. Se luo edellytyksiä erilaisten tuki- tai muiden toiminto-
jen yhdistämiselle ja yhteistyölle.  Keskittäminen lisää myös  kyseisen tuomio-
istuinpaikkakunnan  kiinnostavuutta  sekä  parantaa  ja  monipuolistaa  tuomio-
istuinten rekrytointimahdollisuuksia.            

Olemassa olevan tuomioistuinyksikön lakkauttaminen tai yhdistäminen johon-
kin toiseen on aina monella tavalla suuri asia niille, joita toimintojen uudelleen 
järjestely koskee. Erityisen merkittävää se on lakkautettavassa tai yhdistettä-
vässä  yksikössä  työskenteleville  ja  heidän  perheilleen.  Toimenpide  johtaa 
usein joko pidempiin työmatkoihin, muuttoon toiselle pakkakunnalle tai koko-
naan uuden työpaikan hankkimiseen.  Odotettavissa olevat muutokset väistä-
mättä vaikuttavat myös  työn tekemiseen ja työpaikan ilmapiiriin. Kaikenlainen 
rakenteiden uudistamiseen liittyvä suunnittelu- ja valmistelutyö on tehtävä siksi 
mahdollisimman huolellisesti ja objektiivisesti sekä myös avoimesti.  Eri vaihto-
ehdot on selvitettävä ja niiden vaikutukset on tutkittava monipuolisesti ja en-
nakkoluulottomasti. 

Hovioikeuden mielestä toimikunnan ehdotus ei  täytä kaikilta osin niitä vaati-
muksia,  joita  tällaiselle  kehittämishankkeelle  tulee  asettaa.  Jo  toimeksian-
nossa oli asetettu rajoittavia tai merkitykseltään epäselviä reunaehtoja. Toimi-
kunta  on  ollut  tällaista  tehtävää  varten  kokoonpanoltaan  aivan  liian  laaja. 
Useilla toimikunnan jäsenillä on ollut ilmeisiä siteitä tiettyyn tai tietyn paikka-
kunnan tuomioistuimiin.    

Näyttää siltä, että toimikunnan ehdotus perustuu toimikunnan tekemään komp-
romissiin  siitä,  mikä voisi  olla nykyisissä  oloissa poliittisesti  toteuttamiskel-
poinen ratkaisu,  kun lähtökohtana on, että verkostoa on jotenkin muutettava. 
Toimikunta on tehnyt  tiettyjä ehdotuksiaan julkilausumattomin mutta ilmeisin 
aluepoliittisin perustein, mikä näkyy erityisesti siinä, miten tuomioistuimia eh-
dotetaan sijoitettavaksi  Kouvolan ja Kuopion sekä Oulun ja Rovaniemen kes-
ken.  

Ongelma on se, että tämän mietinnön jälkeenkin meiltä puuttuu edelleenkin 
kattava ja objektiivinen arvio siitä, miten tuomioistuinverkostoa olisi tarkoituk-
senmukaisinta kehittää oikeudenhoidon ja valtiontalouden näkökulmasta. Jul-
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kisen talouden haasteet tulevat joka tapauksessa asettamaan voimakkaita pai-
neita  tuomioistuinverkoston ehdotettua laajakantoisemmalle uudistamiselle.  

Mietinnöstä ilmenee edellä sanottuun liittyvä kysymys perinteiden merki-
tyksestä.  Jo toimeksiannon mukaan hovi- ja hallinto-oikeuksien sijainti-
paikkakuntaa arvioitaessa  on otettava huomioon muun muassa "histori-
alliset seikat".  Mietinnössäkin viitataan eräiden tuomioistuinten historial-
liseen  ja  kulttuuriseen  merkitykseen.  Vanhimmilla  hovioikeuksilla  onkin 
erittäin arvokkaat ja historialliset perinteet. Tällaisessa hankkeessa kaik-
kien tuomioistuinten asemaa tulee kuitenkin arvioida yhdenmukaisin pe-
rustein. Jos  tällaisen arvion perusteella joku muu kuin nykytilan säilyttävä 
ratkaisu  osoittautuisi  oikeudenhoidon ja  valtiontalouden kannalta  järke-
vämmäksi ja taloudellisemmaksi, on ainakin oltava tiedossa se, mikä hin-
ta ollaan valmiita maksamaan,  jos nykyiset rakenteet halutaan kuitenkin 
säilyttää perinteiden ylläpitämisen vuoksi.  

Toimikunnan työn yksi tavoite on ollut asiamäärältään ja rakenteeltaan mah-
dollisimman tasakokoiset hovioikeuden ja hallinto-oikeudet. Nyt kokoerot ovat 
varsin  suuria.  Niinpä Helsingin  hovioikeus on asia-  ja henkilöstömäärältään 
yhtä  suuri  kuin  kolme pienintä  hovioikeutta  yhteensä.  Turun hovioikeus on 
myös muita hovioikeuksia selvästi  suurempi.  Tuomioistuinverkoston tiivistä-
minen jo yleensä tasaa tuomioistuinyksiköiden kokoeroa, etenkin kun pienem-
piä yksiköitä yhdistetään. On kuitenkin syytä todeta, että etenkin pääkaupunki-
seudun tuomioistuimet tulevat joka tapauksessa  olemaan muita suurempia, 
mitä eroa väestönkasvukin tulee vielä vahvistamaan. Suurimmissakin  tuomio-
istuimissa työ voi olla vähintäänkin yhtä tuloksellista ja laadullista kuin pienem-
missä yksiköissä. Siten ainakaan tehokkuuteen ja laatuun liittyvät syyt  eivät 
välttämättä edellytä tasakokoisia muutoksenhakutuomioistuimia. Tämä tavoite 
ei saa ainakaan olla itsetarkoitus. 

Todettakoon, että esimerkiksi Ruotsissa hovioikeuksien kokoerot ovat vie-
lä suuremmat  kuin Suomessa. Tukholmassa sijaitsevassa Svean hovi-
oikeudessa käsitellään  noin 40 % Ruotsin kaikista hovioikeusasioista ja 
lähes yhtä paljon kuin kaikissa Suomen hovioikeuksissa yhteensä. Vas-
taavasti Uumajassa sijaitseva Ruotsin pienin hovioikeus, Hovrätten  för 
övre Norrland, on asia- ja henkilöstömäärältään ilmeisesti pienempi kuin 
Suomen pienimmät hovioikeudet.   

Toimikunta ehdottaa, että Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeudet yhdistetään 
uudeksi Itä-Suomen hovioikeudeksi. Edelleen toimikunta katsoo, ettei "tässä 
vaiheessa ole tarkoituksenmukaista ehdottaa hovioikeuksien määrän vähentä-
mistä kahdella hovioikeudella. ". Lisäksi toimikunta ehdottaa eräitä muutoksia 
hovioikeuksien tuomiopiireihin. 

Helsingin hovioikeuden käsitys on, että  neljän hovioikeuden vaihtoehtoa ei ole 
toimikunnassa edes vakavasti pohdittu.  Tämän vuoksi on syytä kysyä, onko 
yhden hovioikeuden lakkauttamiseen tässä vaiheessa syytä ryhtyä, kun näkö-
piirissä on kuitenkin paljon syvällisempi rakenneuudistus. Yhden hovioikeuden 
vähentämisestä aiheutuva hallinnollinen työ ja siitä aiheutuvan vastustuksen 
käsittelyyn  menevä panos ei  ole  välttämättä  järkevässä suhteessa yhdistä-
misestä mahdollisesti saavutettavaan hyötyyn, kun rakenneuudistus tullee kui-
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tenkin saamaan jatkoa. Käräjäoikeusverkoston onnistunut uudistus osoitti  hy-
väksi sen toimintamallin, että  rakenneuudistus on mahdollisuuksien mukaan 
syytä toteuttaa yhdellä kertaa. 

Hovioikeus pitää sinänsä järkevänä,  että  itäisen Suomen alueelle jäisi  vain 
yksi  hovioikeus. Hovioikeus pitää kuitenkin varsin erikoisena sitä ehdotusta, 
että sijaintipaikaksi tulisi Kuopion sijasta Kouvola. Perusteluksi tälle valinnalle 
on esitetty oikeastaan vain vuokrakustannusten edullisuus, minkä perusteen 
paikkansapitävyydestä on esitetty jo epäilyjä. 

Ehdotus tarkoittaisi siten sitä, että Suomen viidestä hovioikeudesta kolme si-
jaitsisi etelä- tai länsirannikolla, yksi rannikolta muutaman kymmenen kilomet-
rin päässä Etelä-Suomessa ja vain n. 1,5 tunnin junamatkan päässä Helsingis-
tä sekä yksi Lapissa. Näin alueeltaan erittäin laaja itäinen ja keskinen Suomi 
jäisi kokonaan ilman hovioikeutta. Ehdotus ei vaikuta tasapainoiselta eikä lop-
puun asti harkitulta.  

Ehdotus sitoisi epätarkoituksenmukaisesti myös hovioikeusverkoston jatkoke-
hittämistä ajatellen esimerkiksi sitä, minkä hovioikeuden tuomiopiiriin  Keski-
Suomen käräjäoikeus tulisi sijoittaa. Tosiasia on, että Kuopio sijaitsee huomat-
tavasti lähempänä Jyväskylää kuin Vaasa, ja yhteydet sinne ovat paljon pa-
remmat.   Ainakin  yhtenä  vaihtoehtona  tulisi  tutkia  sitä  mahdollisuutta,  että 
Keski- Suomen käräjäoikeuden tuomiopiiri siirrettäisiin Itä-Suomen hovioikeu-
teen, jos tämä  sijaitsisi Kuopiossa.  Tähän liittyy myös se kysymys, nouseeko 
Vaasan hovioikeuden matkakäräjien määrä kohtuuttoman suureksi, jos hovioi-
keus joutuu pitämään Pirkanmaan ja Keski-Suomen käräjäoikeuksista tulevis-
sa valitusasioissa  pääkäsittelyn käräjäoikeuspaikkakunnilla.  

Toimikunta on tarkastellut myös sitä, pitäisikö Rovaniemen hovioikeuden sijai-
ta Rovaniemessä vaiko Oulussa. Niin kuin toimikunnan mietinnöstäkin ilme-
nee, vahvat syyt puoltavat jo nyt sijaintipaikaksi Oulua. Jos nyt tai myöhemmin 
päädytään siihen, että Suomessa on vain neljä hovioikeutta, Oulun asema ho-
vioikeuspaikkakuntana  vahvistunee  entisestään,  koska  se  tarjoaa  rakenne-
uudistukselle useampia toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja.  

Toimikunnan mietinnössä tarkastellaan lyhyesti ja pinnallisesti hovioikeuksien 
kehittämistarpeita.  Mietinnössä  muun  muassa  todetaan,  että  "käytettävissä 
oleviin resursseihin nähden muutoksenhakujen määrä on liian suuri ja muutok-
senhakumenettely kokonaisuutena liian raskas". Erityisenä ongelmana toimi-
kunnan mukaan ovat  "näyttökysymyksiin"  kohdistuvat  muutoksenhaut,  jotka 
edellyttävät  pääkäsittelyn  järjestämistä."  Näyttökysymyksiin  ei  pidetä  myös-
kään "oikeusturvan kannalta optimaalisena ratkaisuna." 

Hovioikeus toteaa ensinnäkin, että hovioikeuksiin saapuvien ja hovioikeuksis-
sa vireillä olevien asioiden määrät ovat pitkään olleet loivassa laskussa. Hovi-
oikeudet eivät ole ruuhkautumassa. Hovioikeuksien osaaminen pääkäsittely-
asioissa on kymmenen vuoden aikana huomattavasti parantunut. Pääkäsittely-
jen määrä esimerkiksi rikosasioissa on Suomessa paljon pienempi kuin Ruot-
sissa.  Se,  että  hovioikeuksissa  voidaan  tutkia  näyttökysymykset  vedotuilta 
osilta uudelleen, nimenomaan parantaa oikeusturvaa, kun näytön arviointi ei 
jää yksin käräjäoikeuden varaan. Eri asia on, onko eri oikeusasteiden työnjako 
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paras mahdollinen ja onko Suomella varaa  nykyisen kaltaiseen hovioikeus-
menettelyyn. Tällöin on kuitenkin vakavasti arvioitava sitä, onko käräjäoikeus-
menettelymme todella niin korkealla tasolla, että näyttökysymyksen käsittelys-
tä voitaisiin hovioikeuksissa suurelta osin luopua. 

Hovioikeusmenettelyä on  pyritty viimeisen kymmenen vuoden ajan usealla eri 
lainsäädäntöhankkeella  tarkistamaan ja kehittämään. Kuluvan vuoden alusta 
voimaan tullut jatkokäsittelylupauudistus näyttäisi ensi kokemusten perusteella 
toimivan hyvin.  Uudistus on mahdollistanut sen, että yksinkertaisemmissa ja 
selvissä asioissa valitukset  on voitu  ratkaista  tarkoituksenmukaisella  tavalla 
kevennetyssä menettelyssä  ja  ilman pääkäsittelyä.  Järjestelmän laajentami-
nen voi hyvin tulla myöhemmin harkittavaksi. Jos hovioikeusmenettelyä ryhdy-
tään sitä vastoin uudistamaan niin, että  tavoitteeksi asetetaan muutoksenha-
kuoikeuden merkittävä rajoittaminen, kysymyksessä on kokemuksen mukaan 
monin tavoin vaativa, aikaa vievä ja kiistanalainenkin hanke. Tällaisen hank-
keen tarve ja tavoitteet on pohdittava huolellisesti ja monipuolisesti.  

Hovioikeusmenettelyn  sisältö  vaikuttaa  tietenkin  siihen,  minkälaista  hovioi-
keusverkostoa tarvitaan.  Jatkossa on siten tarpeen saada selvä näkemys   sii-
tä, miten hovioikeusmenettelyä on tarkoitus kehittää ja miten se sovitetaan yh-
teen hovioikeusverkoston kehittämishankkeen kanssa.    

Presidentti Mikko Könkkölä

 


