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 1  PRESIDENTIN KATSAUS

1.1 Lainkäyttötoiminta

Hovioikeuksiin saapui 1990-luvun alkuvuosina noin 18 000 – 20 000 asiaa vuodessa. Vuoden 
1993 lopussa vireillä olevien asioiden määrä oli 17 065. Tuon jälkeen asiamäärät ovat laske-
neet joinakin vuosina olleita vähäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Lasku on koskenut saa-
puneita, ratkaistuja ja vireillä olevia asioita. Vuonna 2016 hovioikeuksiin saapui 7 052 ja rat-
kaistiin 8 075 asiaa. Vuoden lopussa vireillä oli 3 723 asiaa. Itä-Suomen hovioikeudessa mää-
rä oli 381 asiaa.

Vuoden 2004 lopussa asioiden, joiden käsittely hovioikeudessa kesti yli vuoden, määrä oli 
1 636 asiaa. Vastaava määrä viime vuoden lopussa oli 220 asiaa. Itä-Suomen hovioikeudessa 
määrä oli 13. Nämä vuotta vanhempien asioiden lukumäärät vuoden lopussa eivät anna oi-
keaa kuvaa siitä, kuinka suuressa osassa asioista käsittely on kestänyt yli vuoden. Vuonna 
2016 Itä-Suomen hovioikeudessa määrä oli 98 asiaa. Vastaavasti koko maassa luku on ollut 
moninkertainen vuoden lopussa olleeseen määrään 220 verrattuna.

Keskimääräinen käsittelyaika hovioikeuksissa oli viime vuonna 6 kuukautta, pääkäsittely-
asioissa 10,2 ja kirjallisen aineiston perusteella ratkaistavissa asioissa 4,4 kuukautta. Ajat eri 
hovioikeuksien kesken ovat tasaantuneet ja erot eivät ole merkittäviä. Itä-Suomen hovioi-
keudessa ajat olivat 4,3 ja 7,5 sekä 3,2 kuukautta. Käsittelyajat ovat suurten asiamäärien vuo-
sien käsittelyaikoihin verrattuna kohtuulliset; asioiden laatuun, laajuuteen, pääkäsittelyjen 
määrään, matkakäräjiin, henkilökunnan koulutuspäiviin, toiminnallisiin muutoksiin ja eräi-
siin muihin tekijöihin nähden hyvinkin alhaiset. Käsittelyaikojen lasku on ollut merkittävä, 
kun aikoja verrataan suurten asiamäärien aikaisiin käsittelyaikoihin.

Pääkäsittelyasioiden osuus vuosien 2009 - 2011 korkeista luvuista 32 - 38 prosenttia on laske-
nut jatkokäsittelylupajärjestelmän voimaantulon jälkeen ja oli hovioikeuksissa viime vuon-
na keskimäärin 27 prosenttia. Suurin 30,4 prosenttia oli Vaasan hovioikeudessa ja pienin 
18,7 prosenttia Rovaniemen hovioikeudessa. Itä-Suomen hovioikeudessa osuus oli 23 pro-
senttia. 

Muutokset  eivät  ole  olleet  samansuuruisia  kaikissa  hovioikeuksissa.  Hovioikeuskohtaisia 
eroja on ollut ja on edelleen saapuneiden ja vireillä olevien asioiden määrissä. Erot eivät ole 
merkittäviä, kun ne suhteutetaan kussakin hovioikeudessa henkilöstön määrään ja raken-
teeseen, matkakäräjiin, pääkäsittelystä ratkaistaviin asioihin, pääkäsittelyjen tuntimääriin, 
eroihin asioiden laajuudessa, laadussa ja muissa työläyteen vaikuttavissa tekijöissä sekä kul-
loinkin ilmeneviin hovioikeuskohtaisiin erityispiirteisiin. Viimeksi mainittuja ovat esimer-
kiksi Turun ja Itä-Suomen hovioikeuksien viimeaikaiset toimitilojen kunnostaminen sekä 
Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeuksien yhdistäminen. Tällaiset järjestelyt aiheuttavat yh-
destä useampaan vuoteen kestävän työmäärän huomattavan lisäyksen. Käynnissä on edel-
leen suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle. Siitä seuraava henkilökunnan vaihtuminen 
koettelee kaikkia tuomioistuimia, hovioikeuksia kohtalaisesti, koska tuomareiden keski-ikä 
on korkea.
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Itä-Suomen hovioikeudessa  käräjäoikeuksien  ratkaisujen  lopputulos  on  pysynyt  noin  68 
prosentissa ratkaistuista asioista. Laskennassa on otettu huomioon myös asiat, joissa valitus 
on peruutettu tai jäänyt sillensä ja joissa on tehty sovinto.

Hovioikeudessa jatkokäsittelylupa evättiin vuonna 2016 ratkaistuissa asioissa noin 32 pro-
sentissa. Lupajärjestelmän soveltaminen hovioikeuksien kesken on ollut melko yhtenäistä. 
Tätä ovat  edistäneet  hovioikeuksien kesken käydyt neuvottelut  soveltamiskäytännöstä ja 
työskentelytavoista.  Korkeimman oikeuden ohjaavien ratkaisujen myötä ratkaisukäytäntö 
on yhtenäistynyt entisestään. Lupajärjestelmä on saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Pai-
nopiste lainkäytössä on siirtynyt vahvemmin käräjäoikeuksiin. Hovioikeuksissa painopiste 
on muutoksenhakujärjestelmän mukaisesti pääosin asioissa, joissa on aihetta muutoksenha-
kemiseen ratkaisussa olevan muutos-, tarkistus- tai ennakkopäätösperusteen tai muun pai-
navan syyn vuoksi.

Selostettujen muutosten taustalla ovat useat prosessuaaliset lainsäädäntöuudistukset sekä 
tuomioistuinten rakenteelliset, myös henkilöstörakenteelliset muutokset, ja eräät muut te-
kijät. Jatkokäsittelylupajärjestelmän ohella vaikuttavia tekijöitä ovat sovittelun eri muodot - 
niin sanottu follo-malli lapsiasioissa, syyteneuvottelu, riita- ja rikosasioiden sovittelu sekä 
perinteinen sovintoneuvottelu riita-asioissa -, kirjallisen rikosprosessin korkea käyttöaste, 
asianajotoiminnassa korkea sovintoaste riita-asioissa, intressivertailu ja siihen pohjautuva 
resurssien tarkoituksenmukainen käyttö esitutkinnassa ja syyteharkinnassa sekä käräjäoi-
keuksien lainkäytön tason entisestään kohentuminen.

Tehdyt muutokset ja niiden vaikutukset lainkäytössä hovioikeuksissa ovat olleet myöntei-
siä. Lasku suurista asia- ja pääkäsittelymääristä nykyisiin määriin on ollut monessa suhtees-
sa toivottu. Työtilanne on kohtalaisen hyvin hallinnassa. Hovioikeuksiin saapuvissa asioissa 
on  aikaisempaa vähemmin muutoksenhakemuksia,  joilla  ei  ole  menestymisen mahdolli-
suutta. Oikeuden saatavuus ja saavutettavuus toteutuvat. Käsittelyaikojen lyhentymistä on 
tervehditty myönteisesti  kaikkien asioita  ammatikseen hovioikeuksissa hoitavien taholta. 
Matkakäräjiä pyritään toimittamaan niin, että matkustamisesta aiheutuvat rasitteet jakau-
tuvat kohtuullisella tavalla kaikkien oikeudenhoidossa ammatikseen työskentelevien kesken 
ja että matkustamisesta mahdollisesti johtuvat käsittelyjen peruuntumiset voidaan välttää. 
Painopiste hovioikeuksien työssä ja resurssien käytössä on kohdallaan. Lainkäytön laadulli-
nen taso on hyvä. Resurssien oikea kohdentuminen on tärkeää myös siitä syystä, että tuo-
mioistuinten määrärahat alenevat tulevina vuosina, ja osa määrärahoista jouduttaneen käyt-
tämään yleisten ja hallintotuomioistuinten sähköisten asiankäsittelyjärjestelmien rakenta-
miseen.
 
Oikeusturvan toteutumisesta voidaan ja tavataan olla montaa mieltä. Tarkastelussa on syytä 
ottaa huomioon kattavasti eri tekijät. Tärkein on tuomiovallan toteutuminen kansallisten ja 
kansainvälisesti meitä sitovien ja ohjaavien velvoitteiden mukaisesti. Nämä ohjaavat mää-
räävästi lainkäyttöä niin yksikkö- kuin yksilötasolla, kuten kuuluukin. Samalla olemme si-
dottuja  eduskunnan vuosittain vahvistamaan budjettiin ja siinä tuomioistuimille  osoitta-
miin määrärahoihin ja  niiden taustalla  olevaan budjetin  useampivuotiseen kehysmalliin. 
Kuten edellä on todettu, tuomioistuinten määrärahakehys on aleneva. Rakenteelliset muu-
tokset ovat olleet välttämättömiä paitsi taloudellisista syistä myös osin esimerkiksi väestön 
ja yritystoiminnan sijoittumisesta suurimpiin kaupunkeihin ja niitä ympäröiviin talousaluei-
siin. Asioiden, joissa lainsäädäntö on selkeä, soveltaminen on ongelmaton ja vakiintunut 
sekä joissa ratkaisuseikasto tapaa olla riidaton ja intressi yleisesti katsoen vähäinen, käsitte-
lyn ohjaaminen yksinkertaisempaan ja resursseja vähemmän kuluttavaan menettelyyn on 
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perusteltua. On välttämätöntä hakea tasapaino niiden tekijöiden kesken, joilla voidaan saa-
vuttaa oikeusturvan lain- ja oikeudenmukainen hyvä toteutuminen eri menettelyissä ja toi-
mijatasoilla. Näin kokonaisuus on toimiva ja täyttää sille asetetut velvoitteet. Käsitykseni 
on, että tehdyt muutokset ovat olleet välttämättömiä. Niillä on voitu kohtuullisessa määrin 
turvata lainkäytön toimintaedellytykset ja oikeusturvan toteutuminen. 

1.2 Tuomari, esittelijä ja kansliahenkilökunta hovioikeudessa

Käräjäoikeuksissa toteutettiin alioikeus- ja riitaprosessin uudistus 1993 ja rikosprosessiuu-
distus 1997. Käräjäoikeuksissa asiaan paneuduttiin mittavalla koulutuksella kummassakin 
uudistuksessa.  Kansliahenkilökunnan  ja  tuomareiden  keskinäinen  työnjako  uudistettiin. 
Käräjäsihteereistä tuli tuomareita summaarisissa velkomusasioissa, avioeroasioissa ja vuo-
den 2010 alkuun saakka suurimmassa osassa kiinteistöasioita. Tämän lisäksi heidän toimen-
kuvaansa sisällytettiin monet varsinaisasioiden valmistelussa, pääkäsittelyssä ja jälkitöissä 
hoidettavat tehtävät hyvin itsenäisellä ja vastuullisella toimivaltuudella. 

Hovioikeuksissa  toteutettiin  1998  organisaatio-  ja  prosessiuudistus.  Se  ei  tuonut  hovioi-
keuksiin vastaavia muutoksia työnjakoihin ja toimivaltuuksiin kuin käräjäoikeuksissa. Hovi-
oikeuksissa ei tehty vastaavalla tavalla toimenkuvien muuttamista. Siihen ei ollut lainsää-
dännöllistä velvoitetta. Lainsäädäntömuutos ja esityöt toivat kuitenkin selkeän velvoitteen 
ja toimintaohjeet etu- ja tuomaripainotteisen työskentelyyn sekä materiaaliseen prosessin-
johtoon.  Nämä vaativat hovioikeuksissa edelleen tarkastelua ja muutostyötä tavoitteiden 
mukaisten toimintatapojen ja järjestelyjen käyttöön ottamiseksi. Kysymys ei ole hovioikeuk-
sien henkilöstön ammattitaidosta, työskentelyn laadukkuudesta, vastuullisuudesta tai ahke-
ruudesta. Nämä ovat kohdallaan. Ydin on lainsäädäntöuudistuksen mukaisesti tuomaripai-
notteisessa työskentelyssä. 

Hovioikeuksien asiakannassa aikaisempaa merkittävämmässä osassa ovat laajat ja vaikeat 
asiat, jotka vievät huomattavan osan työpanoksesta. Asiakantaan on tullut uudenlaisia asioi-
ta, joissa on kysymys esimerkiksi ympäristöstä, ihmiskaupasta, terrorismista, rasismista, jär-
jestäytyneestä taloudellisesta ja huumerikollisuudesta sekä IT-rikollisuudesta. Joissakin on 
kansainvälisiä  ja  monikulttuurisuuden liittymäkohtia.  Uusia  ilmenemismuotoja  ovat  saa-
neet myös lis pendens-, ne bis in idem- ja syytesuojaperiaatteet. Syytesovinto on uusi pro-
sessielementti. 

Tietämyksen ja osaamisen vaatimustaso on noussut. Esimerkkeinä voidaan mainita käsitte-
lyn ja ratkaisun perusteellisuus, avoimuus ja ennakoitavuus, oikeuslähteiden kattava käyttä-
minen, materiaalinen ja sen osana erityisesti informatiivinen prosessinjohto, tuomarin yh-
teistyötaidot, tuomioistuimesta saatava palvelu ja sen taso sekä ICT-mahdollisuuksien kas-
vava hyödyntäminen. Samalla odotukset asioiden käsittelystä kohtuullisessa ajassa ovat kas-
vaneet; taaksepäin katsottuna aiheesta kyllä. Pontimeksi on säädetty laki oikeudenkäynnin 
viivästymisen hyvittämisestä.

Lainsäädäntö ja muut oikeuslähteet ovat lisääntyneet, monipuolistuneet ja hajautuneet eri 
tahoille, pirstaloituneet. Kansallisen lainsäädännön lisäksi EU-oikeus, perus- ja ihmisoikeu-
det  sekä  Euroopan  ihmisoikeustuomioistuimen  ja  EU-tuomioistuinten  ratkaisukäytäntö 
ovat osa työkalupakkiamme. 

ICT-uudistukset ovat jatkuvia ja lisääntyvät.  Talous- ja henkilöstöhallintoasioiden Kieku-
järjestelmä otettiin tuomioistuimissa käyttöön 1.10.2016. Muita ovat Aineistopankkihanke, 
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Palvelukeskusten yhdistäminen, Hilda - hallintoasioiden käsittelyjärjestelmä, Roti-täytän-
töönpanojärjestelmä, SISI - sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri, ICT-asioiden keskittäminen 
Valtoriin ja alan valtavirtaistaminen; siis muun muassa päivittäisissä työkaluissamme uusi 
Microsoft-pohjainen  tekstinkäsittely,  taulukkolaskenta,  kalenteri  ja  Outlook-sähköposti. 
Sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä edellyttää istuntosalien uudelleen varustelun lähivuosi-
na. Kaikkeen sanottuun kuuluu suunnittelutyö, kustannusselvitykset, rahoitus, rakentami-
nen ja käyttökoulutus. 

Esittelijöiden määrä vielä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä oli noin 170. Työs-
kentelyn tuomaripainotteisuuden ja jatkokäsittelylupajärjestelmän vuoksi on väistämätöntä, 
että esittelijöitä on hovioikeuksissa aikaisempaa vähemmin; nykyisin noin 100. Nykyinen 
henkilöstörakenne vastaa hyvin jatkokäsittelylupajärjestelmän tuottamia muutoksia työn-
kuvissa, saapuneiden ja vireillä olevien asioiden määriä sekä vaatimusta työskentelyn tuo-
maripainotteisuudesta. Asioissa, joissa jatkokäsittelylupa evätään, on esittelijä mukana hy-
vin harvoin.

Monet uudistukset ja muutokset ovat antaneet aiheen hovioikeuksien yhdistämisessä ja sen 
jälkeen tehtyihin järjestelyihin työnkuvissa, työnjaoissa ja työmenetelmissä. Toimintaympä-
ristö on varsin erilainen verrattuna siihen, missä hovioikeudet toimivat 1990- ja osin vielä 
2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Näitä aikaisempia aikoja työskentelyn suhteen 
on vaikea pitää vertailukelpoisena nykyjärjestelmään. 

Itä-Suomen hovioikeudessa muussa kuin kolmen tuomarin ja esittelijän kokoonpanossa rat-
kaistujen asioiden määrä oli viime vuonna 82 prosenttia. Luvun korkeuteen vaikuttaa osal-
taan se, että kertomusvuonna hovioikeuslain 9 §:ssä säädetyt edellytykset täyttävät esitteli-
jät olivat toimivaltaisia ratkaisemaan säännöksessä mainittuja asioita. Tätä mahdollisuutta 
ei ole enää, koska hovioikeuslaki on kumottu tuomioistuinlain 1.1.2017 voimaantulon yhtey-
dessä.

Esittelijöiden työpanos kohdentuu erityisesti laajoihin ja vaikeisiin tai muusta syystä työläi-
siin asioihin, joissa useimmissa toimitettiin pääkäsittely. Esittelijöiden ammatillisen kehi-
tyksen kannalta tämä on vaativaa ja hyödyllistä sekä antaa hyvän perusosaamisen tuomarin 
työhön. 

Samalla notaarien ja lainkäyttösihteerien työn sisältö on laajentunut sekä muuttunut entistä 
itsenäisemmäksi ja vaativammaksi. On lähestytty käräjäoikeuksissa olevaa tuomarin ja kärä-
jäsihteerin välistä työnjakoa. Esittelijöiden työssä sihteerin työn eräät piirteet ovat vähenty-
neet ja painopiste on paremmin tuomarin lainkäytöllisessä työssä. Jossain määrin edelleen 
käynnissä  olevassa  muutosvaiheessa  tuomareiden  tehtäväksi  on  siirtynyt  tehtäviä,  jotka 
esittelijät tekivät aikaisemmin valmistelussa, ratkaisun kirjoittamisessa ja jälkitöissä. 

Asioiden jakamisjärjestely on muutettu aikaisemmasta kaksinkertaisesta jaosta yksinkertai-
seksi. Kirjaamo jakaa vahvistettujen jako-ohjeiden mukaisesti asiat tuomareille, ei esitteli-
jöille. Mikäli asian laajuus, laatu, tuomarin työtilanne tai muu seikka antaa aiheen, tuomari 
ottaa asiaan esittelijän. 

Tuomaripainotteinen työskentely on käynnistynyt ja toimii hyvin. Tavoitteena on vahvistaa 
työskentelyn etupainotteisuutta ja materiaalista prosessinjohtoa. Tähän on panostettu vii-
meisen vuoden aikana enenevässä määrin. Koulutuksessa sanotut asiat ovat olleet keskei-
sesti esillä. Tuomareista yhden aiheena johtamisen erityisammattitutkinnossa ovat tuoma-
rin etupainotteinen työskentely ja materiaalinen prosessinjohto. Viime vuoden lopulla on 
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hovioikeuden aloitteesta perustettu oikeudenhoidossa  toimivien tahojen yhteistyöryhmä. 
Siihen kuuluvat syyttäjä ja syyttäjänsihteeri, asianajaja ja asianajosihteeri, julkinen oikeus-
avustaja ja oikeusapusihteeri, lupalakimies, käräjätuomari ja käräjäsihteeri sekä hovioikeu-
desta kolme hovioikeudenneuvosta,  hovioikeuden esittelijä,  informaatikko,  lainkäyttösih-
teeri ja presidentti. Työryhmän tehtävänä on koota erityisesti pääkäsittelyasioissa puolin ja 
toisin havaittuja puutteita, epäkohtia ja muita parannusta kaipaavia tekijöitä, tehdä tavoite-
asettelu hyvästä prosessista ja ehdotukset tavoitteita vastaavista hyvistä toimintatavoista. 
Lisäksi tehtävänä on suunnitella, miten nykyisiä ICT-järjestelmiä voidaan hyödyntää käytös-
sämme olevia sähköisiä toimintatapoja laajemmassa määrin ja erilaisin tavoin. Tässä työssä 
on havaittu, että monet varsin vähäiset ja yksinkertaiset asiat haittaavat asioiden käsittelyä 
laadukkaasti ja tehokkaasti.  On ollut ilahduttavaa nähdä, miten yhteisten tavoitteiden ja 
niiden taustalla olevien tekijöiden havaitseminen on ollut varsin yhdenmukaista ja tarvitta-
vat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi on kyetty muodostamaan vaikeuksitta.  On 
syytä odottaa, että työ tuottaa ajan myötä myönteisiä laadullisia, käsittelyajallisia, määrälli-
siä ja taloudellisia tuloksia. 

Yhtenä tietojärjestelmien mahdollisuuksien hyödyntämisenä on viime vuonna aloitettu yh-
teistyö muutoksenhakuasioiden aineiston toimittamiseksi hovioikeudelle sähköisesti. Tätä 
varten on tehty hovioikeuden tuomiopiirin yhteiskäyttöinen sähköinen Aipa-kansioksi kut-
suttu siirtokansio, jonka kautta käräjäoikeudet toimittavat hovioikeudelle sähköisessä muo-
dossa olevan oikeudenkäyntiaineiston ja hovioikeus puolestaan toimittaa ratkaisunsa kärä-
jäoikeuksille sähköisesti.  Asianosaiset toimittavat suoraan hovioikeudelle lähetettävän ai-
neiston sähköisesti aina, kun se on mahdollista. Toimintatavoista on syntynyt hyvä yhteis-
ymmärrys  kaikkien ammatikseen asioita  hovioikeudessa  hoitavien tahojen kanssa.  Myös 
asiaansa itse hoitavat asianosaiset tapaavat lähettää kirjallisen aineiston sähköpostin liitetie-
dostossa. Jo kuluneessa lyhyessä ajassa tulokset ovat olleet myönteisiä. Järjestely on helpot-
tanut ja vähentänyt lainkäyttösihteerien työtä hovioikeudessa sekä tehostanut toimintaa. 
Hovioikeus esittää kiitoksensa kaikille myönteisestä toiminnasta järjestelyn aikaan saami-
sessa.

Tietojärjestelmien käyttäminen edellyttää ICT-taitoja. Ne tapaavat olla hyvällä tasolla kans-
liahenkilöstöllä ja esittelijöillä sekä monilla tuomareilla. Osalla ikääntyneimmistä tuoma-
reista  ICT-taidot  vaativat  parantamista.  Valtion  tietojärjestelmien  yhdenmukaistaminen 
vaatii koko henkilökunnalta opettelua ja oppimista; osalta ei juuri mitään ja osalta merkittä-
vän työpanoksen. Koulutus on aloitettu maaliskuussa 2017 ja jatkuu alkusyksyyn. Tietojär-
jestelmien hallinta koskee kaikkia henkilöstöryhmiä ja edellyttää myös tuomareilta myön-
teistä asennoitumista uudenlaiseen toimintaympäristöön. Tämä on tullut osaksi arkista työ-
tä myös siten, että istuntosalit on varustettu asianmukaisin varustein ja laittein sähköisen 
oikeudenkäyntiaineiston vastaanottoa ja esittämistä varten. On ollut ilahduttavaa, että uu-
distukset on otettu vastaan myönteisesti. Erityisen kiitoksen ansaitsevat virastomestarit. He 
hallitsevat laitteiston käytön kauttaaltaan sekä ovat laatineet yksityiskohtaiset käyttöohjeet 
sekä opastaneet esittelijät ja tuomarit käyttämään laitteita. 

Useat tekijät ovat vaikuttaneet olennaisella tavalla esittelijöiden ja tuomareiden sekä toi-
saalta lainkäytön notaarien ja lainkäyttösihteerien ja tuomareiden keskinäiseen toimintaan. 
Koska esittelijöiden työ kohdentuu nykyään työläisiin ja vaikeisiin asioihin, on luonnollista 
ja välttämätöntä, että asian käsittelystä vastuussa oleva tuomari ja hänen avukseen otettu 
esittelijä tekevät yhteistyötä. He keskustelevat ja päättävät muun muassa siitä, mitkä ovat 
ratkaistavat kysymykset, mikä on käsittelyjärjestys - esittely, pääkäsittely vai osaksi molem-
mat -, mitkä valmistelutoimet ovat tarpeen, mikä on asian käsittelyaikataulu, tehdäänkö 
asiassa oikeudellinen muistio ja jos, millä tavoin ja minkä tasoinen sen tulee olla, millainen 
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on laadittava yhteenveto sekä missä vaiheessa se ja mahdollisesti muistion julkinen osa lä-
hetetään asianosaisille. Erityisesti näyttöriita-asioissa, jollaisia tapaavat olla merkittävä osa 
pääkäsittelyasioita, on tarpeen kartoittaa valituksen ja vastauksen perusteella ratkaisun kan-
nalta oikeudellisesti ja näytöllisesti merkityksellinen todistelu. On tavanomaista, että todis-
telua tarjotaan riidattomista ja ratkaisun kannalta merkityksettömistä seikoista. Mikäli val-
mistelussa ei selvitetä näitä eikä käydä asiasta keskustelua asianosaisten kanssa rajoittavassa 
merkityksessä, pääkäsittelyn keskittäminen ratkaisulle olennaisiin seikkoihin tapaa kärsiä. 
Käsittely pitkittyy ja voi keskittyä jossain määrin epäolennaisiin seikkoihin. Ratkaisun en-
nalta-arvattavuus saattaa laskea. Kaikki nämä näkökohdat asettavat tuomarille ja esittelijäl-
le  velvollisuuden vahvaan etupainotteiseen työskentelyyn ja  materiaaliseen prosessinjoh-
toon asian valmistelussa ja tarvittavassa määrin myös pääkäsittelyssä. Osassa asioista syyttä-
jä ja oikeudenkäyntiavustajat hoitavat tehtävänsä hyvin. Näissä tapauksissa tuomioistuimen 
ohjaavaa otetta ei tarvita. Jollei näin ole, tuomarin tulee ottaa selkeä prosessia ohjaava ote. 
Puolueettomuus ei kärsi siitä.

Henkilökuntaan kohdistuvat vaatimukset kasvavat kaiken aikaa. Odotukset ovat monenlai-
set ja yleensä perustellut. On yleisesti tunnustettu, että hyvät ammatti- ja henkilöstötaidot 
ovat kaikille tarpeen. Niiden lisäksi tarvitaan aktiivisuutta ammattitaidon monimuotoiseen 
kehittämiseen, työkiertoa, kielitaitoa, yhteistyötaitoa, hyvää kirjallista ja suullista esittämis-
taitoa, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa sekä aloitteelli-
suutta ja aktiivisuutta tuomioistuimen toiminnan kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämi-
sessä. Jokaiselta edellytetään jatkuvaa oman ja koko työyhteisön toiminnan tarkastelua ja 
kehittämisehdotuksia kohdissa, joissa on havaittavissa parannettavaa. Havainnoista ja nii-
hin perustuvista innovaatiosta jalostuu hyvin toimiva yksikkö.

Edelliseen liittyy kansallinen ja kansainvälinen toiminta ja yhteistyö. Ajatusten vaihto niin 
vertailtavissa kuin jossain määrin erilaisissa oikeudellisissa kulttuurisissa olosuhteissa ja jär-
jestelmissä toimivien tahojen kanssa voi antaa aiheen oman toiminnan uudelleen tarkaste-
luun ja kysymysten asetteluun. Näin ollen on hyödyksi osallistua tarjottujen mahdollisuuk-
sien rajoissa kaikenlaiseen yhteistoimintaan niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. 
Nykyisessä  toimintaympäristössä  tuomioistuimen eri  henkilöstöryhmien kanssakäyminen 
muiden toimijatahojen kanssa on työhön kuuluvaa tavanomaista toimintaa. Tämä asettaa 
kaikille  meille  hovioikeudessa  jossain määrin  uuden suhtautumistavan ja  avartaa  ajatte-
luamme. 

1.3 Toimitilat

Hovioikeuden molemmat toimitalot on kunnostettu ja varustettu uusin kalustein ja laittein. 
Vuonna 1992 valmistuneen lisärakennuksen kunnostus päättyi syksyllä 2015 ja rakennuk-
seen muutettiin takaisin syys-lokakuun vaihteessa. Pääosa henkilökunnan työhuoneista on 
tässä rakennuksessa. Osa rakennuksesta on hallinto-oikeuden käytössä työhuoneina.

Vuonna 1968 valmistuneen päärakennuksen kunnostus valmistui elokuun lopussa 2016, jol-
loin hallinnon ja kirjaamon henkilökunta ja virastomestarit muuttivat takaisin rakennuk-
seen. Istuntosalien kalustus ja varustus on tehty sähköisen oikeudenkäyntiaineiston kanssa 
työskentelyn varalta. Niin kauan kuin oikeudenkäyntiaineisto on paperisena, työpöytätilat 
ovat liian vähäiset. Puute korjaantunee vasta siinä vaiheessa, kun oikeudenkäyntiaineisto on 
sähköisessä muodossa. 
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Toimitilahanke on ollut pitkäkestoinen ja mittava työ. Kuten tämän laajuiseen työhön tapaa 
kuulua, on joitakin korjauksia ja muutoksia jouduttu tekemään sen mukaan kuin aihetta on 
käytön yhteydessä ilmennyt. Lopputuloksena ovat hyvät ja tarpeita vastaavat toimitilat. Pre-
sidenttien muotokuvat,  hovioikeudenlaamannien kuvat  ja  valtion taideteostoimikunnalta 
käyttöön saadut teokset ovat löytäneet paikkansa. 

Tilojen kunnostaminen sujui hyvässä yhteistyössä kaikkien tahojen kanssa. Siitä lämpimät 
kiitoksemme Senaatti-kiinteistöille, oikeusministeriölle, suunnittelijoille, rakentajille, valvo-
jille sekä hallinto-oikeudelle ja lukuisille hovioikeuden työntekijöille, jotka olivat hankkees-
sa mukana eri tehtävissä. 

1.4 Kiitokset

Kertomusvuonna jäivät eläkkeelle pitkäaikaiset työntekijät,  hovioikeudenneuvokset Jukka 
Ketola ja Heimo Kiviranta sekä notaari Kirsti Ravi ja lainkäyttösihteeri Anna-Liisa Ahti. He 
ovat tehneet ansiokkaan työuran. Siitä ja hyvästä työtoveruudesta sydämelliset kiitoksemme 
heille.

Hovioikeuden esittelijöistä Marjo Leppänen nimitettiin käräjätuomariksi Pohjois-Savon kä-
räjäoikeuteen, Antti Ryynänen Etelä-Karjalan käräjäoikeuteen ja Kimmo Lähtinen Kymen-
laakson käräjäoikeuteen. Kiitoksemme ja menestystä tuomarina. 

Yhteensä noin neljä vuotta kestäneen hovioikeuksien yhdistämisessä ja toimitilojen kunnos-
tamisessa tehdyn työn jälkeen toiminta on hiljalleen löytänyt uomansa. Toimintasuunnitel-
man mukaiset järjestelyt niihin tehtyine eräine muutoksineen on toteutettu. Kertomusvuo-
den aikana työmäärä on tasaantunut ja toiminta vakiintunut.

Hovioikeuden henkilökunta  on  ollut  usean  vuoden kestäneellä  koetuksella.  Jaksaminen, 
vastuullisuus ja tuloksellisuus ovat olleet hyvät. Ammatillinen vaatimustaso on pidetty kor-
keana.  Vastuunotto on ollut hyvä. Yhdessä tekemisen ja auttamisen välttämättömyys on 
tunnistettu ja niiden mukaan on toimittu. Hovioikeus on selviytynyt eri mittarein tarkastel-
tuna hyvin. Tarve toimintaympäristöstä ja muista syistä johtuneisiin muutoksiin on sisäis-
tetty. Valmius selviytyä erilaisissa koetuksissa on hyvä. Katse on kohdistettu eteenpäin. Kai-
kesta tästä esitän parhaimmat kiitokseni koko henkilökunnalle ja jokaiselle erikseen.

Yhteistyö oikeudenhoidossa toimivien tahojen kanssa on ollut mutkatonta ja edistänyt ho-
vioikeuden toiminnan onnistumista. Hovioikeudella on ilo esittää tästä kiitoksensa.

Kuopiossa 21.4.2017

Pertti Nieminen
Presidentti
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 2  TIETOA HOVIOIKEUDESTA

2.1 Yleistä

Itä-Suomen hovioikeus, entiseltä nimeltään Viipurin hovioikeus, on perustettu vuonna 1839. 
Toimittuaan 100 vuotta Viipurissa hovioikeus siirtyi talvisodan johdosta Heinolan kautta 
Kuopioon vuonna 1940. Hovioikeuden nimi muutettiin 2.3.1945 annetulla asetuksella Itä-
Suomen hovioikeudeksi. 

Kouvolan hovioikeus aloitti toimintansa vuonna 1978 ja sen tuomiopiiri muodostettiin pää-
osin Itä-Suomen hovioikeuden eteläisestä osasta. Itä-Suomen hovioikeus ja Kouvolan hovi-
oikeus yhdistettiin uudeksi Itä-Suomen hovioikeudeksi 1.4.2014 lukien. Näin hovioikeuksien 
lukumäärä väheni kuudesta viiteen.

Yhdistyneen hovioikeuden sijaintipaikka on Kuopio. Hovioikeudella on kuitenkin pysyvä is-
tuntopaikka Kouvolassa ja siellä on 17-18 työntekijää. Kouvolan istuntopaikassa käsitellään 
Päijät-Hämeen käräjäoikeudesta saapuvat muutoksenhakuasiat, joissa on pyydetty toimitet-
tavaksi pääkäsittely, ja kaikki Kymenlaakson käräjäoikeudesta saapuvat asiat. Istuntopaikka 
sijaitsee Kouvolan Oikeus- ja poliisitalossa.

 2.1  Itä-Suomen hovioikeuspiirin käräjäoikeudet ja niihin kuuluvat kunnat 

Etelä-Karjalan käräjäoikeus: Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, 
Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari (asukasluku 31.12.2015 yhteensä 131 155)

Etelä-Savon käräjäoikeus: Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, 
Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava 
(asukasluku 31.12.2015 yhteensä 150 305)

Kymenlaakson käräjäoikeus: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Virolahti (asukaslu-
ku 31.12.2015 yhteensä 173 367)

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus: Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, 
Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi, Valtimo (asukasluku 31.12.2015 yh-
teensä 164 755)

Pohjois-Savon käräjäoikeus: Iisalmi, Juankoski, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti, 
Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, 
Tuusniemi, Varkaus, Vesanto, Vieremä (asukasluku 31.12.2015 yhteensä 248 129)

Päijät-Hämeen käräjäoikeus: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Orimattila, 
Padasjoki, Sysmä (asukasluku 31.12.2015 yhteensä 201 615)

Yhteenlaskettu asukasluku 31.12.2015 oli 1 069 326.
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 3   HENKILÖKUNTA

 3.1  Yleistä

Hovioikeuden toimintaa johtaa hovioikeuden presidentti. Presidenttinä toimii Pertti Niemi-
nen. Lainkäyttöasioiden ratkaisemista varten Itä-Suomen hovioikeudessa on kaksi osastoa. 

Osaston johtajina toimivat hovioikeudenlaamannit Pekka Pärnänen ja Riitta-Liisa Rautsi. 
Osastoon  kuuluu  lisäksi  hovioikeudenneuvoksia  sekä  esittelijöinä  asessori  ja  viskaaleja. 
Osastoon kuuluu myös notaari ja lainkäyttösihteerejä. Kouvolan istuntopaikan vastuuhen-
kilönä toimii hovioikeudenneuvos Aki Rasilainen. Hänen tehtävänä on yhdessä 1. osaston 
laamannin ja istuntopaikan henkilöstön kanssa järjestää istuntopaikan toiminta toiminta-
suunnitelmassa määritellyllä tavalla.

Lisäksi  hovioikeuden  henkilökuntaan  kuuluvat  kansliapäällikkö,  kirjaaja,  apulaiskirjaaja, 
notaareja, lainkäyttösihteerejä, informaatikko, hallintosihteeri, talous- ja henkilöstösihteeri 
sekä ylivirastomestari ja virastomestareita. Hovioikeuden vakinaisen henkilökunnan määrä 
on 74. Lisäksi hovioikeudessa on ollut työharjoittelussa oikeustradenomiharjoittelijoita sekä 
siviilipalveluksen suorittaja. 

 3.2  Organisaatio
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 4  LAINKÄYTTÖTOIMINTA

 4.1  Saapuneet asiat 

 4.2  Annetut ratkaisut
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v. 2015 % v. 2016 %
Rikosasioita 1060 65 914 67
Riita-asioita 468 29 363 27
Hakemusasioita 45 3 42 3
Ulosottoasoita 51 3 41 3
I asteen asioita 2 1
Yhteensä 1626 1361
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 4.3  Viipymistilasto 1.1.–31.12.2016

  <=3 kk  3>=6 kk  6<=9 kk  9<=12 kk 12<=18 kk yli 18 kk Lkm. Aika kk

Riita-asiat 218 86 64 51 46 5 470 5,3
Rikosasiat 504 250 142 45 44 2 987 3,9

Ensimmäisen asteen asiat 1 0 0 0 0 0 1 0,5

Ulosottoasiat 36 8 0 1 1 0 46 2,3
Hakemusasiat 31 6 1 0 0 0 38 1,7
Yht. 790 350 207 97 91 7 1542 4,3
 51,2% 22,7% 13,4% 6,3% 5,9% 0,5%   

Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2016 ratkaistuissa asioissa oli neljä kuukautta yhdek-
sän päivää ja keskimääräinen käsittelyaika asioissa, joissa järjestettiin pääkäsittely, oli seitse-
män kuukautta 15 päivää.

Kertomusvuoden tavoitteena oli, että hovioikeus antaa ratkaisun 1 700 asiassa. Asioita saa-
pui 1 361 kappaletta ja hovioikeus antoi ratkaisun 1 542 asiassa. Vuoden päättyessä yli vuo-
den vireillä olevia asioita oli 13 ja ratkaisu oli antamatta 368:ssa vuonna 2016 saapuneessa 
asiassa.

Hovioikeuslain 9 §:ssä tarkoitetussa ns. kevennetyssä kokoonpanossa, johon kuuluu kaksi 
jäsentä ja laissa säädetyt kelpoisuusehdot täyttävä esittelijä, ratkaistiin yhteensä 108 asiaa, 
mikä on noin 7 % kaikista asioista. Valmisteluistuntoja järjestettiin muutama. 

 4.4  Pääkäsittelyt ja matkakäräjät vuonna 2016

Hovioikeus toimitti pääkäsittelyn 351 asiassa, joka on 23 % ratkaistuista asioista. Matkakärä-
jiä tehtiin 33 asiassa. 
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 4.5  Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain ja asiaryhmittäin vuonna 2016

 E H R S U Yht.  
Etelä-Karjalan käräjäoikeus  2 68 40 9 119 8,7%
Etelä-Savon käräjäoikeus  3 145 33  181 13,3%
Hyvinkään käräjäoikeus    1  1 0,1%
Kymenlaakson käräjäoikeus  6 123 69  198 14,5%
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus  7 169 44  220 16,1%
Pohjois-Savon käräjäoikeus  5 246 94 18 363 26,6%
Päijät-Hämeen käräjäoikeus  5 163 83 14 265 19,4%
Muut 1 15 16 1,2%
Yhteensä 1 43 914 364 41 1363  

Hyvinkään käräjäoikeus siirtyi Helsingin hovioikeuspiiriin 1.4.2014 lukien. Korkein oikeus on palauttanut yhden 
asian hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

E = Ensimmäisen asteen asiat, H = Hakemusasiat, R = Rikosasiat, S = Riita-asiat, U = Ulosottoasiat
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 4.6  Saapuneiden asioiden laatu

Kymmenen suurinta riita- ja rikosasioiden asiaryhmää vuonna 2016 olivat diaarin mukaan 
seuraavat: 

Riita-asiat:

kpl
osuus 

% 
Velkajärjestelyhakemus 45 3,3
Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta päättäminen 30 2,2
Muu velkasuhteeseen perustuva saatava 28 2,1
Muuhun palvelussopimukseen, toimeksiantoon tai työntulossopi-
mukseen perustuva velkomus 25 1,8
Saneerausmenettelyhakemus 20 1,5
Muu riita-asia 19 1,4
Vahingonkorvauslakiin perustuva riita-asia 15 1,1
Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita 9 0,7
Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus 8 0,6
Konkurssihakemus 7 0,5

Rikosasiat:

kpl
  osuus

%
Pahoinpitely 105 7,7
Törkeä rattijuopumus 76 5,6
Törkeä pahoinpitely 49 3,6
Rattijuopumus 46 3,4
Varkaus 43 3,2
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 39 2,9
Huumausainerikos  34 2,5
Törkeä varkaus 29 2,1
Muut rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä 
vastaan 26 1,9
Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 26 1,9

Lisäksi saapui muun ohessa seuraavia asioita:
kpl osuus

%
Pakkokeinoasia 40 2,9
Ulosottovalitus 40 2,9
Muu hakemusasia 33 2,4
Lähestymiskieltoasia 29 2,1

Rikosasiat on merkitty diaariin vain ns. pääteon mukaan.
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 4.7  Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys ratkaisuistunnoittain vuonna 2016 anne-
tuista ratkaisuista

RTkoodi  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 Muu Yht.
Esittely R 102 37 31 133 9 8 5 1 52 1 336 1 716

S 41 49 11 63 4 8 26 1 12 2 1 2 153 373
Muut 18 4 1 7 1 6 2 14 4 26 1 84

Yht.  161 90 43 203 14 22 31 2 66 2 16 6 515 2 1173
Osuus %  13,7 7,7 3,7 17,3 1,2 1,9 2,6 0,2 5,6 0,2 1,4 0,5 43,9 0,2  
Pääkäsittely R 65 58 98 36 9 1 1 2 270

S 20 21 38 4 2 1 8 1 2 97
Muut 1 1

Yht.  85 79 136 40 11  1 9 2 2  1 2  368
Osuus %  23,1 21,5 37 10,9 3  0,3 2,4 0,5 0,5  0,3 0,5   
 R 1 1
Yht.  1              1
Osuus %  100               
Kaikkiaan  247 169 179 243 25 22 32 11 68 4 16 7 517 2 1542
Osuus %  16,0 11,0 11,6 15,8 1,6 1,4 2,1 0,7 4,4 0,3 1,0 0,5 33,5 0,1  

RT-koodit:

01 Ei muutettu
02 Muutettu vain perusteluja
03 Perusteluja ja lopputulosta muutettu näytön uudelleenarvioinnin johdosta
04 Perusteluja ja lopputulosta muutettu muusta syystä
05 Muutos koskee vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa
06 Tutkimatta
07 Palautettu
08 Vahvistettu sovinto
09 Lausunnon antaminen rauennut
10 Jäänyt sillensä
11 1. asteen vaatimus hyväksytty
12 1. asteen vaatimus hylätty
17 Jatkokäsittelylupaa ei ole myönnetty

Muu Tieto puuttuu
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 4.8   Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen

Hovioikeus antoi vuonna 2016 ratkaisun yhteensä 1 542 asiassa. Kun valituslupapyyntöjä oli 
297, muutoksenhakuprosentti oli noin 19,3 %.

Pyydetyt valitusluvat asiaryhmittäin:

2015 2016

Rikosasioita 144 148

Riita-asioita 110 134

Hakemusasioita 5 1

Ulosottoasioita 20 14

Yhteensä 279 297
 

 4.9  Korkeimman oikeuden myöntämät valitusluvat 

Korkein oikeus myönsi Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisemissa asioissa yhteensä 16 valitus-
lupaa vuonna 2016. Näistä  valitusluvista viisi koski rikosasiaa, kymmenen riita-asiaa sekä 
yksi ulosottoasiaa.
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 4.10  Tulokset ja taloudellisuus vuonna 2016

2015 2016

Saapuneet asiat 1 626 1 361

Ratkaistut asiat 1 612 1 542

Siirtyneet asiat 562 381

Henkilöstömäärä (htv) 76,9 74,3

Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 284 518

Osuus ratkaistuista 18 % 34%

Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 728 € 1 926 €

Tuottavuus (työmäärä/htv) 51 45

Vuodesta 2014 lähtien taloudellisuus ja tuottavuus on laskettu työmäärämittaamista varten tehtyjen 
painokertoimien avulla. Tästä syystä yllä olevat luvut eivät ole vertailukelpoisia aikaisempien vuosien 
kanssa.

 5  MUU TOIMINTA

 5.1  Hallinto

Hovioikeuden hallinto- ja talousasioista vastaavat hovioikeuden presidentti ja kansliapääl-
likkö.

Johtoryhmä, johon kuuluvat presidentti,  hovioikeudenlaamannit,  Kouvolan istuntopaikan 
edustaja ja kansliapäällikkö, kokoontui 11 kertaa.

Hovioikeusasetuksen 1.7.2011 voimaan tulleen muutoksen jälkeen täysistunto ei enää ratkai-
se lainkaan hallintoasioita. Presidentti voi kuitenkin määrätä, että asia, joka koskee lausun-
non antamista lainsäädäntöasiassa tai  lainsäädäntöaloitteen tekemistä,  käsitellään ja  rat-
kaistaan täysistunnossa. Kertomusvuonna täysistunto ei kokoontunut kertaakaan. 

Tuomareiden nimittämisjärjestelmään kuuluu, että hovioikeuden lausunnon tuomarin viran 
hakijoista antaa lausuntovaliokunta. Siihen kuuluvat presidentti ja hovioikeudenlaamannit 
sekä kansliapäällikkö esittelijänä.  Kertomusvuoden aikana Itä-Suomen hovioikeuden lau-
suntovaliokunta kokoontui 11 kertaa ja se antoi yhteensä 24 lausuntoa.

Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa tarkoitettuna viraston ja 
hovioikeuden henkilöstön välisenä yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyökomitea. Komitea 
kokoontui vuoden aikana yhden kerran.

5.2 Kieku

Tuomioistuimissa  otettiin  käyttöön  henkilöstö-  ja  taloushallinnon  järjestelmä  Kieku 
1.10.2016 alkaen. Järjestelmä korvasi aiemmin käytössä olleen Hertan. Muutoksen tavoittee-
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na on ollut, että virastot voisivat aiempaa paremmin keskittyä varsinaiseen henkilöstöhal-
lintoon kuten henkilöstön kehittämiseen ja  resurssisuunnitteluun.  Lisäksi on pyritty sel-
keyttämään viraston ja palvelukeskuksen rooleja henkilöstö- ja talousprosesseissa sekä yhte-
näistämään toimintatapoja toteuttamalla valtion talous- ja henkilöstöhallinnossa yhteisesti 
määritellyt perusprosessit. Kiekun käyttöönotto on edellyttänyt sekä ammattikäyttäjiltä että 
virkamiehiltä kouluttautumista. Erityisesti ammattikäyttäjille muutos on ollut merkittävä.

5.3 Sisäinen valvonta

Hovioikeuden toiminta, toimintatavat ja hallinnolliset menettelyt perustuvat niitä koskeviin 
säädöksiin sekä työjärjestykseen. Hovioikeus seuraa tulosvastuullisena virastona määrära-
hojensa käyttöä.

Oikeusministeriön ja hovioikeuden välillä käytävissä vuotuisissa tulosneuvotteluissa sovi-
taan  tulostavoitteet  seuraavalle  vuodelle.  Hovioikeuden  presidentti  ja  osastojen  johtajat 
seuraavat säännöllisesti tulostavoitteiden toteutumista, asioiden käsittelyn etenemistä ja kä-
sittelyaikoja. Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadusta ja tuloksellisuudesta tulos- ja 
kehityskeskusteluissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Lainkäyttötoiminnassaan hovioikeus pyrkii käsittelemään ja ratkaisemaan asiat lain- ja oi-
keudenmukaisesti, joutuisasti ja kohtuullisin kustannuksin. Hovioikeudessa on toiminnan 
kehittämiseen tähtääviä useita työryhmiä. Hovioikeus pyrkii myös yhdessä yhteistoiminta-
tahojen kanssa järjestettävin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksin edistämään lainkäytön ta-
soa ja joutuisuutta.

Tuottavuusvaatimusten ja henkilökunnan vähentämisen vuoksi hovioikeudessa on välttä-
mätöntä tarkastella jatkuvasti toiminnan laadullista tasoa, tehokkuutta ja taloudellisuutta. 
Toimintaympäristön  muutosten  johdosta  on  tehtävä  kulloinkin  tarpeellisiksi  todettavat 
muutokset  työnjaossa,  työmenetelmissä,  ammattitaidon  parantamisessa,  työhyvinvoinnin 
ylläpitämisessä ja muissa toiminnan perusasioissa.

Hovioikeus suorittaa sille kuuluvan käräjäoikeuksien valvontatehtävän kautta käräjäoikeuk-
sien toimivuuden ja lainkäytön laadun varmistamistehtävää.

5.4 Lausunnot

Hovioikeus antoi kertomusvuoden aikana seuraavat lausunnot:

• Lausunto kansalaisaloitteesta lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusas-
teikon koventamisesta ja lakialoitteesta laiksi rikoslain 20 luvun 7 §:n muuttami-
sesta

• Lausunto oikeusprosessien keventämisestä koskevasta arviomuistiosta
• Lausunto selvityksestä "Uudistuva ja yhtenäinen syyttäjälaitos – selitys syyttäjä-

laitoksen organisaation ja toiminnan kehittämisestä”
• Lausunto arviomuistiosta käräjäoikeuksien tuomiopiireistä eräissä keskitetyissä 

asiaryhmissä.
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5.5 Hovioikeuden ja käräjäoikeuksien välinen yhteydenpito sekä käräjäoikeuksien    
        tarkastus

Tarkastuksen  ovat  suorittaneet  Pohjois-Karjalan  käräjäoikeuden  osalta  hovioikeudenlaa-
manni Pekka Pärnänen sekä tarkastusviskaalit Titta Tsupari ja Juha Palkamo. Kymenlaak-
son käräjäoikeudessa tarkastuksen ovat suorittaneet hovioikeuden presidentti Pertti Niemi-
nen, Pärnänen, Tsupari ja Palkamo. Etelä-Karjalan käräjäoikeuden osalta tarkastuksen ovat 
suorittaneet Nieminen, Tsupari ja Palkamo.

Tarkastus on toimitettu hovioikeuden työjärjestyksen mukaisesti ja se on painottunut kärä-
jäoikeuden eri henkilöstöryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin. Asiakirjojen tarkastusta 
ei ole tehty.

Tarkastuskäynneillä kaikkien henkilöstöryhmien kanssa on keskusteltu toimitilojen toimi-
vuudesta ja turvallisuudesta, työilmapiiristä, työn jakautumisesta, koulutusmahdollisuuksis-
ta,  Rikostuomiosovelluksen (Ritu)  käytettävyydestä ja  Kieku-järjestelmästä.  Lisäksi  Etelä-
Karjalan ja Kymenlaakson käräjäoikeuksissa on keskusteltu kanslioiden yhteistyöstä ja nii-
den välisestä yhteydenpidosta.

Käräjäoikeuksien laamannien, osastonjohtajien ja tuomareiden kanssa on keskusteltu erityi-
sesti siitä, miten lainkäytön yhtenäisyyttä pyritään edistämään käräjäoikeudessa ja miten 
asioiden joutuisan käsittelyn seuranta ja valvonta on niissä järjestetty. Lainkäyttöhenkilö-
kunnan kanssa on keskusteltu edellä mainittujen teemojen lisäksi muun muassa tuomion 
perustelemisesta jatkokäsittelylupaa silmällä pitäen, uudistetusta todistelulainsäädännöstä, 
Follo-sovittelumenettelystä ja syyteneuvotteluun liittyvästä tunnustamisoikeudenkäyntime-
nettelystä.

Lisäksi on seurattu hovioikeuden työjärjestyksestä ilmeneviä seikkoja kuten oikeusperiaat-
teiden soveltamista, laintulkinnan yhdenmukaisuutta,  ihmis- ja perusoikeuksien toteutu-
mista sekä tuomioistuinharjoittelun järjestämistä.

Tarkastuskäynneistä on laadittu erillinen kertomus.

5.6 Koulutus

Hovioikeudessa  on  koulutustoimikunta,  jossa  on  edustettuina  kaikki  henkilöstöryhmät. 
Toimikunnan tehtävänä on kartoittaa toivomuksia hovioikeuden järjestämästä koulutukses-
ta ja olla mukana sen suunnittelussa. Toimikunta kokoontui vuoden aikana muutaman ker-
ran.

Kertomusvuodeksi oli laadittu myös erillinen hovioikeuden koulutussuunnitelma. 

Itä-Suomen hovioikeus ja Itä-Suomen yliopisto ovat tehneet sopimuksen yhteistyöstä kou-
lutuksen järjestämiseksi hovioikeuden henkilökunnalle vuosiksi 2015-2017. Näihin tilaisuuk-
siin on ollut myös hovioikeuden yhteistyötahojen mahdollista osallistua. Kertomusvuonna 
hovioikeuden ja yliopiston yhteistyönä järjestettiin seuraavat koulutustilaisuudet:

• Ympäristöasiat yleisissä tuomioistuimissa : luvat, rikokset ja tarvittava näyttö 18.1.2016
• Eurooppaoikeus-päivä 14.3.2016
• Uusi isyyslaki ja perintökaaren muutokset 5.9.2016
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• Huumausainerikokset: tunnusmerkistöt, aineiden luokittelu ja vaikutukset 10.10.2016
• Ajankohtaista insolvenssioikeudesta 1.11.2016.

Hovioikeuden tuomaripäivä oli 23.9.2016 ja käräjänotaaripäivä oli 21.10.2016

Lisäksi hovioikeudessa on järjestetty muutama lainkäytön iltapäivä ajankohtaisista aiheista 
ja henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua videoyhteyden kautta muutamaan muualla 
järjestettyyn koulutustilaisuuteen.

5.7 Kirjasto 

Hovioikeudella  on  kirjasto  sekä  Kuopiossa  että  Kouvolan  istuntopaikassa.  Kirjastot  ovat 
pääasiassa  hovioikeuden oman henkilökunnan käytössä,  mutta  kaukolainoja  toimitetaan 
mahdollisuuksien mukaan myös muille tuomioistuimille.

Kirjastolla on käytössä PrettyLib-kirjastojärjestelmä, jossa kertomusvuoden lopussa oli noin 
20 000 nimikettä. Kertomusvuonna saatiin lehtikierron hoitamista varten PrettyCirc-lehti-
kierto-ohjelma.

5.8 Tiedotus

Sisäinen tiedotus

Kertomusvuonna pidettiin koko henkilökunnalle muutama tiedotus- ja kahvitilaisuus, joissa 
kerrottiin ajankohtaisista  asioista.  Kouvolan istuntopaikka osallistuu näihin tiedotustilai-
suuksiin videoyhteyden avulla. Eri henkilöstöryhmillä oli lisäksi keskustelutilaisuuksia pre-
sidentin ja kansliapäällikön kanssa. 

Sisäisessä  tiedottamisessa  käytetään  paljolti  hovioikeuden  sähköistä  ilmoitustaulua  sekä 
sähköpostia.
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Ulkoinen tiedotus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta annetun asetuksen 
8 b §:ssä (380/2002) tarkoitetussa viestintäsuunnitelmassa määritellään ne perusteet, joiden 
mukaisesti hovioikeus toteuttaa sille laissa säädettyä viestintätehtävää. Viestintäsuunnitel-
man painopiste on hovioikeuden ulkoisessa viestinnässä.  Viestintäsuunnitelma on  muun 
muassa hovioikeuden kotisivuilla.

Hovioikeuden kirjaamo on tiedottanut hovioikeudessa vireillä olevista asioista ja hovioikeu-
den antamista yksittäisistä ratkaisuista silloin, kun tiedotusvälineet ovat tietoja pyytäneet. 
Lisäksi kansliapäällikkö on kysyttäessä tiedottanut asioista. 

Hovioikeuden kotisivuilla on myös tärkeä merkitys ulkoisessa tiedottamisessa.

Hovioikeus julkaisi kertomusvuonna 11 Finlex-ratkaisua. 

5.9 Työterveyshuolto ja työsuojelu

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, 
työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden ja työ- ja 
toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa.

Työterveyshuollossa on tehty työhöntulotarkastukset ja ikäryhmittäiset terveystarkastukset. 
Työterveyshoitajana on toiminut Leena Hatula. Työfysioterapeutti  on käynyt tarvittaessa 
hovioikeudessa tarkastamassa työntekijöiden työpisteiden ergonomiaa. Kertomusvuonna on 
hankittu näyttöpäätelasit muutamalle työntekijälle.

Hovioikeus tarjosi halukkaille ilmaisen influenssarokotteen.

Vuoden aikana on laadittu työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja tasa-arvosuunnitelma 
sekä päivitetty työsuojelun toimintaohjetta. 

5.10 Työhyvinvointi ja virkistystoiminta 

Työkyvyn  ylläpitoon  tähtäävänä  toimena  hovioikeus  tarjosi  mahdollisuuden  saada  10-20 
kappaletta viiden euron arvoisia liikunta- ja kulttuuriseteleitä.

Itä-Suomen hovioikeuden virkamiesyhdistys ry edisti tarkoituksensa mukaisesti hyvää yh-
teishenkeä hovioikeuden virkamiesten keskuudessa järjestämällä jäsenilleen virkistystapah-
tumia. Yhdistys kustansi jäsenilleen liput Tero Saarinen Companyn tanssiesitykseen Kuopio 
Tanssi  ja  Soi  -festivaaleilla,  Inferno-elokuvan yksityisnäytökseen Finnkino Scalassa  leffa-
herkkuineen ja seikkailun Mysteerihuoneessa sekä järjesti perinteiseen tapaan pikkujoulut 
hovioikeuden uusituissa tiloissa Kuopiossa.

5.11 Varatuomarin arvonimi

Varatuomarin  arvonimi  myönnettiin  32:lle  tuomioistuinharjoittelunsa suorittaneelle  laki-
miehelle. Heistä naisia oli 20 ja miehiä 12.
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5.12 Kunniamerkit

Tasavallan presidentti  myönsi  itsenäisyyspäivänä apulaiskirjaaja  Pirjo  Krögerille  Suomen 
Valkoisen Ruusun I luokan mitalin.
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Liite: Alioikeuksien ratkaisujen pysyvyys alioikeuksittain vuonna 2016 anne-
tuissa ratkaisuissa

RTkoodi  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 Muu Yht.
Muut 1 3 1 5

Esittely  1          3 1    
Muut 1 1

Pääkäsittely             1    
Yht.  1          3 2   6
Osuus%  16,7          50 33,3    

Itä-Suomen 
hovioikeus Muut 2 1 4 1 8

Esittely  2    1      4   1  
Yht.  2    1      4   1 8
Osuus%  25,0 12,5 50,0 12,5

Oikeusapu-
toimisto Muut 1 1

Esittely             1    
Yht.             1   1
Osuus%             100,0    

Pohjois-
Karjalan
käräjäoikeus

R 15 4 7 23 1 2 15 63 130

S 6 4 2 4 1 5 3 1 23 49
Muut 2 2 1 2 7

Esittely  23 8 9 29 2 2 5  18 1  1 88   
R 1 1

Ositt. esitt. / 
pääkäsitt.    1             

R 14 6 19 8 3 50
S 2 2 5 1 10

Pääkäsittely  16 8 24 8 3   1        
S 1 1

Valmistelu         1        
Yht.  39 16 34 37 5 2 5 2 18 1  1 88  248
Osuus%  15,7 6,5 13,7 14,9 2,0 0,8 2,0 0,8 7,3 0,4  0,4 35,5   
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RTkoodi  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 Muu Yht.
Kymen-
laakson
käräjäoikeus

R 1 1

  1               
R 28 9 3 16 1 1 1 5 47 111
S 6 7 5 8 1 3 2 1 31 64
Muut 2 1 3

Esittely  36 16 8 25 1 2 4  7   1 78   
R 13 6 11 4 1 35
S 4 4 5 1 14

Pääkäsittely  17 10 16 4 1   1        
Yht.  54 26 24 29 2 2 4 1 7   1 78  228
Osuus%  23,7 11,4 10,5 12,7 0,9 0,9 1,8 0,4 3,1   0,4 34,2   

Pohjois-Savon 
käräjäoikeus R 16 10 12 29 4 3 3 1 12 1 84 175

S 11 6 1 14 1 2 7 1 1 1 1 36 82
Muut 5 1 2 4 2 1 10 25

Esittely  32 17 13 45 5 9 10 2 13 1 3 2 130   
R 1 2 2 3 8

Ositt. esitt. /
pääkäsitt.  1 2 2 3            

R 12 29 26 14 4 1 1 87
S 4 7 9 4 1 25

Pääkäsittely  16 36 35 14 4   4 1 1   1   
Yht.  49 55 50 62 9 9 10 6 14 2 3 2 131  402
Osuus%  12,2 13,7 12,4 15,4 2,2 2,2 2,5 1,5 3,5 0,5 0,7 0,5 32,6   

Päijät-
Hämeen
käräjäoikeus

R 25 4 2 21 1 11 75 1 140

S 12 26 1 9 2 6 4 1 35 96
Muut 3 2 2 1 1 9 18

Esittely  40 32 3 30 1 4 6  16  2  119 1  
R 1 1

Ositt. esitt. / 
pääkäsitt.    1             

R 14 7 8 3 1 33
S 5 2 7 4 1 1 1 21

Pääkäsittely  19 9 15 7 2  1      1   
Yht.  59 41 19 37 3 4 7  16  2  120 1 309
Osuus%  19,1 13,3 6,1 12,0 1,0 1,3 2,3  5,2  0,6  38,8 0,3  

_______________________________________________________________________________________________
              

OIKEUDENMUKAISUUS  -  AMMATILLINEN OSAAMINEN  -  VASTUULLISUUS  -   HYVÄ TYÖYHTEISÖ



ITÄ-SUOMEN  HOVIOIKEUS 
26 

_________________________________________________________________________________________________ 

RTkoodi  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 Muu Yht.
Etelä-Karjalan 
käräjäoikeus R 9 4 4 13 4 22 56

S 5 5 2 25 3 3 2 13 58
Muut 3 1 1 1 1 1 5 13

Esittely  17 10 7 39  3 3  7  1  40   
R 6 1 9 3 1 20
S 1 2 4 1 8

Pääkäsittely  7 3 13 3 1   1        
Yht.  24 13 20 42 1 3 3 1 7  1  40  155
Osuus%  15,5 8,4 12,9 27,1 0,6 1,9 1,9 0,6 4,5  0,6  25,8   

Etelä-Savon 
käräjäoikeus R 9 6 3 31 2 2 1 5 45 104

S 1 1 3 2 2 15 24
Muut 1 3 4

Esittely  10 7 3 35 4 2 3  5  3  60   
R 5 7 21 1 1 35
S 4 4 8 1 1 18

Pääkäsittely  9 11 29 1    1 1 1      
Yht.  19 18 32 36 4 2 3 1 6 1 3  60  185
Osuus%  10,3 9,7 17,3 19,5 2,2 1,1 1,6 0,5 3,2 0,5 1,6  32,4   

Kaikkiaan  247 169 179 243 25 22 32 11 68 4 16 7 517 2 1542
Osuus %  16,0 11,0 11,6 15,8 1,6 1,4 2,1 0,7 4,4 0,3 1,0 0,5 33,5 0,1  

RT-koodit:

01 Ei muutettu
02 Muutettu vain perusteluja
03 Perusteluja ja lopputulosta muutettu näytön uudelleenarvioinnin johdosta
04 Perusteluja ja lopputulosta muutettu muusta syystä
05 Muutos koskee vain lopputulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa
06 Tutkimatta
07 Palautettu
08 Vahvistettu sovinto
09 Lausunnon antaminen rauennut
10 Jäänyt sillensä
11 1. asteen vaatimus hyväksytty
12 1. asteen vaatimus hylätty
17 Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty
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