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1 PRESIDENTIN KATSAUS

1.1 Lainkäyttö

Vuonna 2018 hovioikeuksiin saapui 8 316 ja annettiin ratkaisuja 8 205 asiassa. Tätä edel-
tävänä vuonna luvut olivat 8 263 ja 8 269. Kaiken kaikkiaan niin saapuneiden kuin rat-
kaistujen asioiden määrä pysyi melko samana. Hovioikeuskohtaisesti vuonna 2018 saa-
puneiden asioiden määrässä tapahtui muutoksia. Helsingin hovioikeuteen saapui lähes
10 ja Vaasan hovioikeuteen noin 5 prosenttia enemmän asioita kuin edellisenä vuonna.
Muissa hovioikeuksissa sen sijaan oli laskua, Turussa 8, Itä-Suomessa 1 ja Rovaniemellä
lähes 12 prosenttia. Työmäärän mittaamisessa saapuneiden asioiden määrän ohella
merkityksellisiä tekijöitä ovat erityisesti asioiden laatu ja laajuus, pääkäsittelyjen määrä
ja kesto, matkakäräjät, tulkkaukset ja eräät muut työhön vaikuttavat seikat.

Pääkäsittelyjen määrä on jatkokäsittelylupajärjestelmän ja pääkäsittelyn järjestämisvel-
vollisuuden lieventämisen johdosta laskenut noin 40 prosentista merkittävästi. Viime
vuonna pääkäsittely toimitettiin 27 prosentissa asioista. Rovaniemen hovioikeudessa
määrä oli 20,4 ja Helsingin hovioikeudessa 31,3 prosenttia. Muiden hovioikeuksien lu-
vut asettuivat sanotulle välille; Itä-Suomen hovioikeudessa luku oli 23. Lainkäyttöhen-
kilökunnan resursseista huomattavasti yli puolet menee pääkäsittelyasioihin siitä huo-
limatta, että pääkäsittelyluvut ovat sanotut. Helsingin hovioikeudessa pääkäsittelyihin
sitoutuva aika on huomattavan suuri laajojen pääkäsittelyasioiden vuoksi. Pääkäsitte-
lyihin käytetty aika kokoonpanoa kohden oli suunnilleen kaksinkertainen Itä-Suomen
hovioikeuden tuntimäärään verrattuna.

Viime vuoden lopussa Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisemattomien asioiden määrä oli
364; ratkaisukokoonpanoa kohden noin 32 asiaa. Määrä oli suunnilleen sama kuin vuo-
den 2017 lopussa.

Keskimääräinen käsittelyaika hovioikeuksissa oli viime vuonna 5,6 kuukautta, pääkäsit-
telyasioissa 10,3 ja kirjallisen aineiston perusteella ratkaistavissa asioissa 3,9 kuukautta.
Ajat ovat suunnilleen samat kuin vuonna 2017. Hovioikeuksien kesken ajoissa ei ole
merkittäviä eroja. Itä-Suomen hovioikeudessa ajat olivat kuitenkin hieman keskimää-
räistä lyhyemmät: kaikissa asioissa keskimäärin 3,5, pääkäsittelyasioissa 7,5 ja kirjallisen
menettelyn asioissa 2,4 kuukautta. Ajat ovat suunnilleen samat kuin vuonna 2017.

Vuotta vanhempien asioiden määrä oli vuoden lopussa kaikissa hovioikeuksissa yh-
teensä 362 ja Itä-Suomen hovioikeudessa 7. Koko vuoden aikana käsittelyaika täällä
ylitti yhden vuoden 30 asiassa. Näistä 5 asiassa käsittelyaika ylitti 18 kuukautta. Viipy-
vissä asioissa tapaa olla kaiken aikaa muutama, joissa odotetaan korkeimman oikeuden
ratkaisua tai joissa on muu hovioikeudesta riippumaton käsittelyä viivyttävä vaikutus.

Jatkokäsittelyluvan piiriin kertomusvuonna ratkaistuista asioista kuului kokonaan noin
74 prosenttia. Näissä asioissa lupa evättiin noin 52 prosentissa. Kaikista ratkaisuista asi-
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oista epäämisprosentti oli noin 38. Hovioikeuksien kesken määrät vaihtelevat asiakan-
nasta ja muista tekijöistä johtuen. Erot ovat tasaantuneet lupajärjestelmän alkuvuosien
jälkeen eivätkä ole sanotut tekijät huomioon ottaen merkittävät.

Ratkaisuista 17 prosenttia on tehty kolmen tuomarin ja esittelijän kokoonpanossa ja 83
prosenttia muussa, pääosin kolmen tuomarin kokoonpanossa. Viimeksi mainitusta
määrästä noin 4 prosentissa kokoonpanona on ollut yksi jäsen tai jäsen ja esittelijä.

Hovioikeuden antamista ratkaisuista haettiin valituslupaa korkeimmasta oikeudesta
219 asiassa. Muutoksenhakuprosentti oli 17,7 ja laski hieman edellisen vuoden luvusta
18,9 hovioikeuden antamista ratkaisuista. Korkein oikeus myönsi valitusluvan 13 asiassa
eli 5,9 prosentissa tehdyistä hakemuksista. Edellisenä vuonna luvut olivat 19 ja 7,8.

Viime vuonna korkein oikeus antoi kaikkiaan 92 ennakkopäätöstä. Niistä 17 koski Itä-
Suomen hovioikeuden ratkaisemia asioita. Hovioikeuden ratkaisua muutettiin 10 asi-
assa, 2 asiaa palautettiin hovioikeuteen ja ratkaisua ei muutettu 5 asiassa.

1.2 Henkilöstö ja työmäärä

Hovioikeuden henkilöstömäärä on laskenut hovioikeuksien yhdistämisen jälkeisestä
76,9 henkilötyövuodesta vuoden 2019 henkilöstömäärään 65,6. Henkilötyövuosien
määrä oli tuomareilla 31,8, esittelijöillä 12,7 ja kansliahenkilöstöllä 21,1. Tuomareihin
kuului kaksi asessoria.

Hovioikeuden henkilöstömäärä on laskenut neljän viimeisen vuoden aikana 11,3 henki-
lötyövuodella vastaten 15 prosenttia. Ennen hovioikeuksien yhdistämistä 2014 Itä-Suo-
men ja Kouvolan hovioikeuksissa oli yhteensä 96 työntekijää. Vähennys tuosta kerto-
musvuoden määrään on 30,4 henkilötyövuotta.

Useiden muutosten seurauksena hovioikeuksiin saapuvien asioiden määrä on laskenut
merkittävästi 2000-luvun ensimmäisen ja kuluvan vuosikymmenen aikana. Esimerkiksi
vuonna 2002 saapuneiden asioiden määrä oli 13 143 ja viime vuonna 8 316 asiaa. Hovioi-
keuksien henkilöstömäärä on myös laskenut huomattavasti; vuoden 2008 yhteensä 517
henkilötyövuodesta viime vuoden 418:aan eli noin 100 henkilöllä. Samassa ajassa hovi-
oikeuksissa johtamistehtävissä olevien (presidentit, hovioikeudenlaamannit, joiden si-
jalla nykyisin ovat osaston johtajat, ja kansliapäälliköt) määrä on laskenut 12:lla. Vähen-
nys vastaa suunnilleen yhtä kolmasosaa johtamishenkilöstöstä. Hovioikeuksien yhdis-
tämisen vaikutus määrissä on ollut huomattava.

Esittelijöiden vaihtuvuus on ollut poikkeuksellisen vilkasta ja jatkuu edelleen. Kolmen
viimeisen vuoden aikana hovioikeuden esittelijäkunta on vaihtunut yhtä esittelijää lu-
kuun ottamatta kolmeen kertaan. Tuomareiden eläköityminen käräjäoikeuksissa on ol-
lut runsasta. Itä-Suomen hallinto-oikeus on rekrytoinut uutta henkilökuntaa turva-
paikka-asioiden käsittelyyn. Hovioikeuteen uudet esittelijät tapaavat edistyä urallaan
ja saada käräjätuomarin, hallinto-oikeustuomarin tai syyttäjän määräaikaisen virkasuh-
teen hoidettavakseen vuoden–kahden hovioikeudessa työskentelyn jälkeen. Tämä on
kuormittanut lainkäytön kansliahenkilöitä ja tuomareita sekä edellyttänyt jatkuvaa
rekrytointia. Se on onnistunut, koska hovioikeuteen on hakeutunut päteviä nuoria ju-
risteja. Esittelijöiden vaihtuvuustilanteet on kyetty hoitamaan kohtalaisen hyvin. Ajoit-
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tain esittelijöitä on ollut sovittua resurssia vähemmän, koska käräjäoikeuksien sijais-
tarpeet tulevat monesti nopealla aikataululla. Esittelijämäärän tasapainossa pitämiseksi
ja yliresurssoinnin välttämiseksi rekrytoinnissa on myös otettava huomioon, että virka-
vapaalla olevista esittelijöistä ainakin osa palaa hovioikeuteen. Tuomaripainotteinen
sekä sihteereiden oma-aloitteinen ja osaava työskentely on estänyt notkahdukset tois-
tuvissa tilanteissa, joissa on ollut esittelijävajausta.

Hovioikeuksien henkilöstöresurssit, työmäärä ja työtilanne ovat nykyisin sellaiset, että
henkilöstömäärän vähentäminen ei ole perusteltua. Nykyinen kohtalaisen hyvä tilanne
pitää pysyttää vakaana. Helsingin hovioikeuden tuomiopiiri on kasvanut ja asiamäärä
lisääntynyt. Väestö pääkaupunkiseudulla lisääntyy ja väestön ikärakenne on alhaisempi
kuin muissa hovioikeuspiireissä. Elinkeinoelämässä ja yritystoiminnassa tapahtuu sa-
moin. Nämä tekijät tulee ottaa huomioon resurssimitoituksessa.

Kaikkien hovioikeuksien asiakannassa aikaisempaa merkittävämmässä osassa ovat laa-
jat ja vaikeat asiat, jotka vievät huomattavan osan niin lainkäyttö- kuin kansliahenkilö-
kunnan työpanoksesta. Asiakantaan on tullut uudenlaisia asioita. Niissä on kysymys
esimerkiksi ympäristöstä, ihmiskaupasta, terrorismista, rasismista, järjestäytyneestä ta-
loudellisesta ja huumerikollisuudesta sekä IT-rikollisuudesta. Osassa näistä on kan-
sainvälisiä ja monikulttuurisuuden liittymäkohtia. Uusia ilmenemismuotoja ovat saa-
neet myös lis pendens-, ne bis in idem ja syytesuojaperiaatteet. Ne tapaavat nousta
esille sanotunlaisissa asioissa. Nämä tekijät ovat muuttaneet työn painopistettä ja teh-
neet siitä aikaisempaa vaativampaa.

Työn sisältöön ja työmäärään vaikuttaa myös se, että niin hovioikeuden sisäinen kuin
ulkoinen vaatimustaso työn laadussa on kasvanut. Tähän on myös vastattu ja saatu
myönteistä tulosta.

Yhtenä tekijänä työssä ja työmäärässä ovat jatkuvat toimintaympäristön muutokset.
Näitä ovat tuomioistuinten rakennemuutokset, toimitilojen muutokset ja kunnostuk-
set, prosessuaalisen ja aineellisen lainsäädännön niin kansalliset kuin kansainväliset
muutokset ja uudistukset sekä tietotekniikan jatkuvat uudistukset. Monien näiden val-
mistelussa tuomioistuinten henkilökunta on osallisena päätyönsä ohessa ja suuri osa
edellyttää kouluttautumista.

Tulkkaustarpeet sekä puhelin- ja videokuulemiset ovat osa arkea. Yhtenä yksityiskoh-
tana työssä on hovioikeuksissa se, että pääkäsittelyn ajankohdat sovitaan nykyisin asi-
anosaisten ja avustajien kanssa. Tämä tapaa viedä monesti huomattavasti aikaa erityi-
sesti lainkäyttösihteereiltä.

Toimitilojen muutokset ja kunnostukset ovat olleet jo arkea Itä-Suomen hovioikeu-
dessa. Ne alkoivat vuonna 2014 Kouvolan toimitalon tyhjentämisellä ja muuttamisella
osin Kuopioon ja osin Kouvolaan uusiin tiloihin. Kuopiossa kahden rakennuksen pe-
ruskunnostukset tehtiin 2015 ja 2016. Ulkokattojen ja osin julkisivujen kunnostukset
tulivat yllättäen vastaan mittavien peruskunnostusten jälkeen, ensin vuonna 2018 lisä-
rakennuksessa ja päärakennuksessa vuonna 2019. Väistötiloissa toimintaa on jatkunut
vuosia.

Kouvolan istuntopaikan nykyiset toimitilat Oikeus- ja poliisitalossa luovutetaan kesän
aikana Kymenlaakson käräjäoikeudelle, joka saa 1.9.2019 alkaen hoidettavakseen hovi-
oikeuden tuomiopiirin kaikki summaariset velkomusasiat. Hovioikeuden henkilökunta
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siirtyy nykyisistä 670 neliömetrin tiloista 70 neliömetrin tiloihin samassa talossa. Istun-
topaikan toiminta pyritään turvaamaan nykyisin tavoin toistaiseksi.

Kerrotut muutot väistötiloihin ja takaisin ovat rasittaneet ja rasittavat henkilökuntaa
edelleen kohtalaisesti sekä vievät osan perustyön panoksesta. Hovioikeuksien yhdistä-
misestä 2014 alkaen toimitilojen muutokset ja kunnostukset ajoittuvat vuodesta 2014
alkaen viiden vuoden ajalle ja vievät aikaa kaikkiaan noin kolme vuotta, kun parhaillaan
käynnissä olevat muutot ja kunnostustyöt otetaan huomioon.

Hovioikeuden henkilökunnan työajasta menee nykyisin huomattavasti suurempi osa
selostettujen muutosten ja muiden tehtävien hoitamisessa kuin aikaisemmin. Perus-
työhön jäävä aika on aikaisempaa vähäisempi. Nämä tulee ottaa huomioon resurssien
mitoittamisessa. Henkilökunnan hyvinvointi, työmotivaatio ja selviytyminen työssään
ilman liiallista kuormitusta ovat perusta hovioikeuden selviytymiselle tavoitteiden mu-
kaiselle toiminnalle. Tässä kokonaisuudessa oikein mitoitetut henkilöstöresurssit ovat
keskeisessä merkityksessä.

1.3 Henkilötodistelun vastaanottaminen kuva- ja äänitallenteelta

Oikeusministeriössä on tehty virkamiestyönä arviomuistio ”Henkilötodistelun vastaan-
ottaminen kuva- ja äänitallenteelta hovioikeudessa” (Mietintöjä ja lausuntoja 2019:6).
Osa hovioikeuksista on antanut lausunnon ja osalla lausunnon laatiminen on työn alla.

Itä-Suomen hovioikeus on lausunnossaan kannattanut arviomuistiossa esiteltyä suun-
nitelmaa henkilötodistelun vastaanottamiseksi hovioikeudessa käräjäoikeudessa teh-
dyltä kuva- ja äänitallenteelta kokonaisuudessaan arviomuistiossa esitetyillä ja lausun-
nossa kerrotuilla eräillä muilla perusteilla. Lausunnossa on myös tarkasteltu alla selos-
tetun mukaisesti asianosaisten toimintaa muutoksenhaussa ja vastauksen antamisessa
sekä hovioikeudessa tehtävää asian valmistelua ja näiden kaikkien merkitystä pääkäsit-
telyssä ja asian ratkaisemisessa. Näillä on keskeinen merkitys hovioikeuden toiminnan
onnistumisessa ja resurssien käytössä.

Oikeudenkäyntimenettely hovioikeudessa oli lähes yksinomaan kirjallinen 1.5.1998 voi-
maan tulleeseen oikeudenkäymiskaaren muutokseen saakka. Siinä toteutettiin Ruotsin
mallin ja Suomessa käräjäoikeuksissa riita-asioiden 1.12.1993 ja rikosasioiden 1.10.1997
prosessiuudistusten mukaisesti pääkäsittelyn suullisuus-, välittömyys- ja keskitysperi-
aatteet. Tavoitteena on ollut oikeusvarmuuden lisääminen. Pääkäsittelyn järjestämis-
velvollisuuden ehdottomuus johti siihen, että hovioikeuksien käsittelemissä asioissa
toimitettiin pääkäsittely enimmillään 38-40 prosentissa. Useissa tapauksissa jo asian
valmistelussa ja viimeistään pääkäsittelyssä oli havaittavissa, että muutoksenhaulla ei
ollut menestymisen mahdollisuutta. Hovioikeuksien resurssit kohdentuivat merkittä-
vässä määrin sellaiseen työhön, jolla ei ollut oikeusvarmuuden turvaamisen kannalta
merkitystä. Sittemmin asiaa on korjattu vuonna 2003 voimaan tulleella seulonnalla, sen
sijaan vuonna 2011 voimaan tulleella jatkokäsittelylupajärjestelmällä ja sen soveltamis-
alan laajentamisella 2015 sekä pääkäsittelyjen toimittamisvelvollisuuden lieventämi-
sellä. Näiden muutosten myötä hovioikeuden resurssit ja työn painopiste ovat kohden-
tuneet aikaisempaa selvästi tarkoituksenmukaisemmin. Oikeusturva ja siihen käytettä-
vät resurssit kohtaavat toisensa melko hyvin.
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Hovioikeuden lainkäytön tavoitteena on käräjäoikeuden ratkaisujen oikeellisuuden
tarkistaminen valituksessa, mahdollisessa vastavalituksessa ja vastauksessa esitettyjen
vaatimusten ja niiden perusteiden mukaisessa laajuudessa. Tämän lainsäädännössä
asetetun ja esitöissä tarkemmin avatun tavoitteen mukaisesti hovioikeuden lainkäyttö-
työ ei kuitenkaan tapaa mennä. Erityisesti pääkäsittelyasioissa hovioikeus toimii mo-
nesti käräjäoikeuden tavoin ja toimittaa pääkäsittelyn muutoksenhaun kohteelta sa-
massa laajuudessa kuin käräjäoikeudessa.

Yleinen toimintatapa asianosaisten avustajilla on toistaa kaikki käräjäoikeudessa kirjal-
lisessa muodossa esitetty sellaisenaan hovioikeudessa muutoksenhaun kohteena ole-
valta osalta. Avustajat eivät juurikaan kartoita ja yksilöi relevantista tosiseikastosta rii-
datonta ja riitaista seikastoa, sen kohdentumista sovellettaviin oikeusohjeisiin eikä kä-
räjäoikeuden ratkaisun perusteista hyväksyttäviä osia. Avustajat eivät myöskään käy
muutoksenhakuvaiheessa tai sen jälkeen keskustelua sanotuista asioista ja ilmoita yh-
teistä näkemystään hovioikeudelle. Tarpeellisen ja tarpeettoman todistelun erottelu jää
yleensä tekemättä. Todistusteemat tapaavat olla yhtä laajoja ja usein epätäsmällisiä
yhtä lailla kuin käräjäoikeudessa. Hovioikeudessa valmisteluvaiheessa asia on usein
kohtalaisen jalostumaton.

Oikeudenkäymiskaaren 25 ja 26 lukuja tulisi täsmentää erityisesti niiltä osin kuin ne
koskevat asian ajamista hovioikeudessa. Asianosaisille tulisi asettaa niin rikos- kuin
riita-asioissakin velvollisuus ilmoittaa oikeudellisesti merkityksellinen, näytöllinen ja
juridinen aineisto sekä se, miltä osin asianosaiset ovat aineistosta yhtä mieltä ja miltä
osin eri mieltä. Riitainen relevantti ratkaisuaineisto tulisi yksilöidä yhteisymmärryk-
sessä asianosaisten kanssa. Erimielisiltä kohdilta asianosaisilla tulisi olla velvollisuus
nimetä esitettävä todistelu ja sen teemat täsmällisesti. Kirjallinen ja henkilötodistelu
tulisi rajoittaa niihin riitaisiin seikkoihin, joista ei ole yksimielisyyttä, jotka eivät näy-
töllisesti ratkea muun selvityksen tuella ilman todistelua ja jotka ovat myös ratkaisun
kannalta tarpeen selvittää näytöllisesti.

Asian valmistelussa hovioikeudessa etupainotteisuus ja materiaalinen prosessinjohto
kaipaavat terävöittämistä. Liian kritiikittömästi hyväksytään kaikki ilmoitettu kirjalli-
nen ja henkilötodistelu riippumatta sen merkityksestä relevantin riitaisen tosiseikaston
näyttämisessä. Todistelu kohdentuu monesti osaksi riidattomaan ja sellaiseen seikas-
toon, jolla ei ole merkitystä asian ratkaisemisessa, tai sikäli kuin näitä pidetään tarpeel-
lisena taustatietona, niitä ei selosteta asianosaisten yhteisymmärryksessä hyväksyminä
perustietoina. Tähän ei yleensä ole mitään estettä eikä kummankaan asianosaisen oi-
keusturvaa heikentävää syytä. Asian valmistelussa ei kartoiteta näitä asioita yhdessä
asianosaisten kanssa. Kun hovioikeudessa valmistelussa ei puututa sanottuihin laimin-
lyönteihin, pääkäsittelyjen keskeinen osa on usein kirjallisen ja henkilötodistelun vas-
taanottaminen. Käsittely keskittyy liiaksi todisteluun. Ratkaisevan näytöllisen ja oikeu-
dellisen seikaston yhdistäminen ja argumentointi ratkaisun tekemiseksi jäävät herkästi
toisarvoiseen asemaan. Painopiste pääkäsittelyssä on monesti sellainen, ettei se anna
parasta lähtökohtaa asian päätösharkinnalle ja ratkaisemiselle.

Selostetun seurauksena hovioikeuden toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus kärsivät.
Asianosaisten oikeudenkäyntikulut ovat tarpeettoman suuret. Pääkäsittelyjen määrä,
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laajuus ja kesto ovat suuret ilman oikeusturvaa lisäävää merkitystä. Työskentelyn jälki-
painotteisuus on tyypillistä ja lisää käsittelyaikaa. Nykyinen prosessi ei parhaalla tavalla
edistä oikeusvarmuuden toteutumista.

Jonkin verran samanlaisia epäkohtia on myös kirjallisen menettelyn asioissa.

Nykyinen lainsäädäntö antaa mahdollisuuden hovioikeudessa etupainotteiseen 
työskentelyyn ja siinä vahvaan materiaaliseen prosessinjohtoon. Nämä eivät ole 
kuitenkaan ole saaneet jalansijaa hovioikeuden lainkäytössä. Valmistelua koskevissa 
oikeudenkäymiskaaren 25 ja 26 luvun säännöksissä hovioikeudelle tulisi asettaa 
täsmälliset ja velvoittavat säännökset asioiden etupainotteisesta valmisteluvastuusta, 
yhteenvedon laatimisesta ja toimittamisesta asianosaisille sekä materiaalisesta 
prosessinjohtovelvollisuudesta.

Rikosasioiden esitutkinta ja syyteharkinta kestävät varsinkin tavanomaista laajemmissa
asioissa joitakin vuosia. Tämän vuoksi käräjäoikeudessa ja vielä vähemmän hovioikeu-
dessa asianosaiset ja todistajat muistavat teon aikaisia tapahtumia. Osaltaan muista-
mattomuuteen ja haluttomuuteen kertoa asioista vaikuttaa kuultavaan kohdistuva
paine muiden osallisten taholta ja joskus myös asian saama julkisuus. Näistä syistä oi-
keudenkäynnissä käräjäoikeudessa ja vielä enemmän hovioikeudessa joudutaan käy-
mään läpi kuultavan esitutkinnassa antamaa yhtä tai useampaa kertomusta. Suullisuu-
den ja välittömyyden merkitys heikentyy.

Ruotsissa on joulukuussa 2017 valmistunut mietintö ”Tidiga förhör – nya bevisregler i 
brottmål” (SOU 2017:98). Siinä ehdotetaan, että rikosasian oikeudenkäynnissä voitaisiin 
henkilökohtaisen kuulemisen asemesta ottaa todisteena vastaan esitutkinnassa poliisille 
tai syyttäjälle annetusta tai muutoin oikeudenkäynnin ulkopuolella annetusta kerto-
muksesta tehty kuva- ja äänitallenne, jos se ei ole epätarkoituksenmukaista asian tutki-
misen kannalta. Tämä olisi mahdollista kaikissa rikosasioissa kuultavan henkilön pro-
sessuaalisesta asemasta riippumatta.

Esitutkinnassa kuulemisen tallentamisella voitaisiin välttyä käräjäoikeudessa jossain 
määrin ja joskus vielä myös hovioikeudessa esiintyvistä tilanteista, joissa esitutkinnassa 
annettua kertomusta muutetaan niillä perusteilla, että kuulustelussa on painostettu, 
kirjattu virheellisesti tai kuulustelijan omin sanoin, jätetty asioita kysymättä tai kerrottu 
kuulustelijan kysymyksiä myötäilevästi säilöstä pois pääsemiseksi. Oikeusvarmuuden 
kannalta tallentamista esitutkinnassa puoltaa erityisesti se, että kuultavan henkilön 
muistikuvat tapahtumista ovat tällöin vielä hyvät, koska rikoksesta ei ole ehtinyt kulua 
paljon aikaa.

Tallentamisella on mahdollista arvioida, onko henkilön kuuleminen toteutettu asian-
mukaisesti poliisin toimesta. Myös esitutkinnassa tapahtuva videoiminen tulisi toteut-
taa siten, että se tehtäisiin teknisesti mahdollisimman huomaamattomasti, jotta se ei 
vaikuttaisi negatiivisesti kuultavan antamaan kertomukseen.

Lausunnossaan hovioikeus on pitänyt tarpeellisena selvittää jatkotyössä esitutkinnassa 
kuulemisten kuva- ja äänitallentamista.

Runsaan 20 vuoden ajan voimassa ollut, jo merkittäviltä osin muutettu hovioikeuspro-
sessi kaipaa edelleen tarkastelua ja uudistamista. Tämän ovat osoittaneet vuosien koke-
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mukset nykyprosessista hovioikeudessa. Arviomuistio antaa hyvän perustan uudistami-
selle. Muistiossa tarkasteltu ja Ruotsissa käytössä oleva kuva- ja äänitallenteen käyttö 
eivät kuitenkaan poista niitä puutteita ja epäkohtia, jotka ovat arkipäivää nykyisessä oi-
keudenkäynnissämme erityisesti pääkäsittelyasioissa. Tarvitaan edellä selostetun mu-
kainen laajempi uudistus kuin yksinomaan henkilötodistelun vastaanottaminen tallen-
teilta. Hovioikeuden lähes kaikissa muutoksenhakuasioissa viimeisenä oikeusasteena 
kuuluu toimia tavalla, jossa laatu, tuottavuus, käsittelyajat ja taloudellisuus ovat hyvässä 
tasapainossa. Lainsäädäntö ja oikeudenhoidon kaikkien osapuolien sen mukainen toi-
minta ovat keskeinen perusta sille, että oikeudenhoito toimii laadukkaasti, ennustetta-
vasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

1.4 Kiitokset

Esitän sydämelliset kiitokseni hovioikeuden henkilökunnalle, myös kertomusvuonna
pois siirtyneille, sekä oikeudenhoidon muille toimijoille ammattitaitoisesta ja vastuul-
lisesta työskentelystä sekä hyvästä yhteistyöstä.

Kuopiossa 22.5.2019

Pertti Nieminen
Presidentti
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2 TIETOA HOVIOIKEUDESTA

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 ase-
tuksella Itä-Suomen hovioikeudeksi.

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

Yhdistyneen hovioikeuden sijaintipaikka on Kuopio. Hovioikeudella on kuitenkin py-
syvä istuntopaikka Kouvolassa ja siellä on n. 12 työntekijää. Kouvolan istuntopaikassa
käsitellään Päijät-Hämeen käräjäoikeudesta saapuvat muutoksenhakuasiat, joissa on
pyydetty toimitettavaksi pääkäsittely, ja kaikki Kymenlaakson käräjäoikeudesta saapu-
vat asiat. Istuntopaikka sijaitsee Kouvolan Oikeus- ja poliisitalossa.

Itä-Suomen hovioikeuspiirin käräjäoikeudet ja niihin kuuluvat kunnat

Etelä-Karjalan käräjäoikeus: Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Raut-
järvi, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari (asukasluku 31.12.2017 yhteensä 129 865)

Etelä-Savon käräjäoikeus: Enonkoski, Heinävesi, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kan-
gasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi, Savon-
linna, Sulkava (asukasluku 31.12.2017 yhteensä 145 155)

Kymenlaakson käräjäoikeus: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Virolahti
(asukasluku 31.12.2017 yhteensä 170 247)

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus: Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa,
Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi, Valtimo (asukasluku
31.12.2017 yhteensä 162 986)

Pohjois-Savon käräjäoikeus: Iisalmi, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Kuopio, Lapinlahti,
Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki,
Tervo, Tuusniemi, Varkaus, Vesanto, Vieremä (asukasluku 31.12.2017 yhteensä 246 653)

Päijät-Hämeen käräjäoikeus: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti,
Orimattila, Padasjoki, Sysmä (asukasluku 31.12.2017 yhteensä 201 228)

Hovioikeuspiirin asukasluku 31.12.2017 oli yhteensä 1 056 134.

Yhteenlaskettu asukasluku 31.12.2016 oli 1 065 346.
Yhteenlaskettu asukasluku 31.12.2015 oli 1 069 326.
Yhteenlaskettu asukasluku 31.12.2014 oli 1 074 054.
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3 HENKILÖKUNTA

Yleistä

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

Osaston johtajina toimivat hovioikeudenlaamanni Riitta-Liisa Rautsi sekä hovioikeu-
denneuvos Eero Antikainen. Osastoon kuuluu lisäksi hovioikeudenneuvoksia ja hovi-
oikeuden esittelijöitä. Osastoon kuuluu myös notaari ja lainkäyttösihteerejä.

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen tuomioistuinlain nojalla Itä-Suomen hovioikeu-
dessa on kaksi kolmen vuoden määräajaksi täytettävää asessorin virkaa. Asessorin virka
on tuomarin virka, johon liittyy työssä oppimista ja koulutusta. Koulutuksen tavoit-
teena on syventää asessorin laintuntemusta ja oikeudellista osaamista sekä antaa hä-
nelle hyvät valmiudet itsenäiseen oikeudelliseen ratkaisutoimintaan myös laajoissa ja
vaikeissa asioissa.

Kouvolan istuntopaikan vastuuhenkilönä toimii hovioikeudenneuvos Aki Rasilainen.
Hänen tehtävänä on yhdessä 1. osaston osaston johtajan ja istuntopaikan henkilöstön
kanssa järjestää istuntopaikan toiminta toimintasuunnitelmassa määritellyllä tavalla.

Lisäksi hovioikeuden henkilökuntaan kuuluvat kansliapäällikkö, kirjaaja, apulaiskir-
jaaja, lainkäyttösihteerejä, informaatikko, hallintosihteeri, talous- ja henkilöstösihteeri
sekä ylivirastomestari ja virastomestari. Hovioikeuden vakinaisen henkilökunnan
määrä on 67. Lisäksi hovioikeudessa on ollut työharjoittelussa oikeustradenomiharjoit-
telija sekä siviilipalveluksen suorittaja.

Henkilöstön ikäryhmäjakauma

Ikäryhmäjakaumaa laskettaessa on otettu huomioon hovioikeudessa 31.12.2018 työs-
kennelleet henkilöt, joten se ei sisällä virkavapaalla olevia.
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Organisaatio

Kirjaamo
Kirjaaja

Apulaiskirjaaja

Virastomestarit Kirjasto
Informaatikko

Hallintokanslia
Kansliapäällikkö
Hallintosihteeri

Talous- ja henkilöstösihteeri
Kouvolan yhteyshenkilö

2. osasto

Osaston johtaja
Hovioikeudenneuvoksia

Asessori
Hovioikeuden esittelijöitä

Notaari
Lainkäyttösihteerejä

1. osasto

       Osaston johtaja Kouvolan istuntopaikka
  Hovioikeudenneuvoksia        Hovioikeudenneuvoksia
Hovioikeuden esittelijöitä       Hovioikeuden esitteljöitä
                                                                  Asessori
             Notaari                                         Notaari
   Lainkäyttösihteerejä                  Lainkäyttösihteerejä

Presidentti
Johtoryhmä

(Täysistunto)
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4 LAINKÄYTTÖTOIMINTA

Kaikkiin hovioikeuksiin saapuneet ja annetut asiat vuonna 2018

Saapui yhteensä 8 316 asiaa

Annettu yhteensä 8 177 asiaa
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Itä-Suomen hovioikeuteen saapuneet asiat vuosina 2015 - 2018

Itä-Suomen hovioikeuden annetut ratkaisut vuosina 2015 - 2018
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Viipymistilasto 1.1.–31.12.2018

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

Riita-asiat 189 72 33 29 12 3 338 4,0

Rikosasiat 470 194 96 44 13 2 819 3,4

1. asteen asiat 1 1 1,3

Ulosottoasiat 24 7 2 3 36 3,0

Hakemusasiat 39 4 3 46 2,0

Yhteensä 723 277 131 79 25 5 1 240 3,5

58,3% 22,3% 10,6% 6,4% 2,0% 0,4%

Keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2018 ratkaistuissa asioissa oli kolme kuukautta
viisitoista päivää ja keskimääräinen käsittelyaika asioissa, joissa järjestettiin pääkäsit-
tely, oli seitsemän kuukautta 15 päivää.

Kertomusvuoden tavoitteena oli, että hovioikeus antaa ratkaisun 1 320 asiassa. Asioita
saapui 1 254 kappaletta ja hovioikeus antoi ratkaisun 1 240 asiassa. Vuoden päättyessä
yli vuoden vireillä olevia asioita oli seitsemän ja ratkaisu oli antamatta 357:ssä vuonna
2018 saapuneessa asiassa.

Valmisteluistuntoja järjestettiin muutama.

Pääkäsittelyt ja matkakäräjät vuonna 2018

Hovioikeus toimitti pääkäsittelyn 284 asiassa, joka on n. 23 % ratkaistuista asioista.
Matkakäräjiä tehtiin 12 asiassa.
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Saapuneet asiat käräjäoikeuksittain ja asiaryhmittäin vuonna 2018

      E = Ensimmäisen asteen asiat, H = Hakemusasiat, R = Rikosasiat, S = Riita-asiat, U = Ulosottoasiat

Etelä-Karjalan
käräjäoikeus

153
12 %

Etelä-Savon
käräjäoikeus

154
12 %

Kymenlaakson
käräjäoikeus

176
14 %

Pohjois-Karjalan
käräjäoikeus

219
17 %

Pohjois-Savon
käräjäoikeus

307
25 %

Päijät-Hämeen
käräjäoikeus

223
18 %

Muut
22

2 %

E H R S U Yht.
Etelä-Karjalan käräjäoikeus 3 80 63 7 153 12,2 %
Etelä-Savon käräjäoikeus 1 115 38 154 12,3 %
Kymenlaakson käräjäoikeus 3 121 52 176 14,0 %
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus 5 163 51 219 17,5 %
Pohjois-Savon käräjäoikeus 12 209 67 19 307 24,5 %
Päijät-Hämeen käräjäoikeus 4 158 57 4 223 17,8 %
Muut 1 20 1 22 1,7 %
Yhteensä 1 48 846 329 30 1 254
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Saapuneiden asioiden laatu

Kymmenen suurinta riita- ja rikosasioiden asiaryhmää vuonna 2018 olivat diaarin mu-
kaan seuraavat:

Riita-asiat kpl osuus %
Lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta päättäminen 30 2,4 %
Muuhun palvelussopimukseen, toimeksiantoon tai työntulossopimukseen
perustuva velkomus 19 1,5 %

Muu riita-asia 17 1,4 %
Lapsen huoltoa koskevan päätöksen muuttaminen 12 1,0 %
Saneerausmenettelyhakemus 12 1,0 %
Vahingonkorvauslakiin perustuva riita-asia 12 1,0 %
Kiinteistön virhe tai muu sopimusrikkomus 11 0,9 %
Muu velkasuhteeseen perustuva saatava 10 0,8 %
Työsuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta aiheutuva riita 10 0,8 %
Työntekijän palkkaedut 8 0,6 %

Rikosasiat kpl osuus%
Pahoinpitely 99 7,9
Törkeä rattijuopumus 69 5,5
Huumausainerikos 36 2,9
Törkeä pahoinpitely 36 2,9
Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen 32 2,6
Rattijuopumus 30 2,4
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksi-
käyttö 28 2,2
Petos, lievä petos 27 2,2
Raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen 27 2,2
Varkaus 27 2,2

Lisäksi saapui muun ohessa seuraavia asioita: kpl osuus%
Pakkokeinoasia 50 4
Muu hakemusasia 31 2,5
Ulosottovalitus 27 2,2
Lähestymiskieltoasia 26 2,1

    Rikosasiat on merkitty diaariin vain ns. pääteon mukaan.
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Käräjäoikeuksien ratkaisujen pysyvyys ratkaisuistunnoittain vuonna 2018 anne-
tuista ratkaisuista

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

Esittely R 88 27 21 118 9 5 7 3 29 1 1 8 272 3 592

S 15 18 7 36 5 14 16 7 7 3 163 291

Muut 13 5 3 8 2 5 1 2 1 5 6 31 82

Yhteensä 116 50 31 162 16 24 24 10 38 2 6 17 466 3 965

Osuus % 12,0 5,2 3,2 16,8 1,7 2,5 2,5 1,0 3,9 0,2 0,6 1,8 48,3 0,3
Pääkäsit-
tely R 57 38 85 33 8 2 2 1 1 227

S 5 13 13 3 1 11 1 47

Muut 1 1

Yhteensä 62 51 99 36 9 13 2 1 2 275

Osuus % 22,5 18,5 36,0 13,1 3,3 4,7 0,7 0,4 0,7
Kaikki-
aan 178 101 130 198 25 24 24 23 40 3 6 17 466 5 1240

Osuus % 14,4 8,1 10,5 16,0 2,0 1,9 1,9 1,9 3,2 0,2 0,5 1,4 37,6 0,4

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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Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen

Hovioikeus antoi vuonna 2018 ratkaisun yhteensä 1 240 asiassa. Kun valituslupapyyn-
töjä oli 219, muutoksenhakuprosentti oli 17,7 %.

Pyydetyt valitusluvat asiaryhmittäin:

2015 2016 2017 2018
Rikosasioita 144 148 131 124
Riita-asioita 110 134 97 81
Hakemusasioita 5 1 7 3
Ulosottoasioita 20 14 10 11
Yhteensä 279 297 245 219

Korkeimman oikeuden myöntämät valitusluvat

Korkein oikeus myönsi Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisemissa asioissa yhteensä 13 va-
lituslupaa vuonna 2018. Näistä valitusluvista kahdeksan koski rikosasiaa, neljä riita-
asiaa ja yksi ulosottoasiaa.

Tulokset ja taloudellisuus vuosina 2015-2018

2015 2016 2017 2018

Saapuneet asiat 1 626 1 361 1 268 1254

Ratkaistut asiat 1 612 1 542 1 301 1240

Siirtyneet asiat 562 381 350 364

Henkilöstömäärä (htv) 76,9 74,3 68,5 66,7

Jatkokäsittelylupaa ei myönnetty 284 518 449 464

Osuus ratkaistuista 18 % 34% 35 % 37 %

Taloudellisuus (€/työmäärä) 1 728 € 1 926 € 2 114 € 2 056

Tuottavuus (työmäärä/htv) 51 45 41 41
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5 MUU TOIMINTA

Hallinto

Hovioikeuden hallinto- ja talousasioista vastaavat hovioikeuden presidentti ja kanslia-
päällikkö.

Johtoryhmä, johon kuuluvat presidentti, osaston johtajat, Kouvolan istuntopaikan
edustaja ja kansliapäällikkö, kokoontui yhdeksän kertaa.

Tuomareiden nimittämisjärjestelmään kuuluu, että hovioikeuden lausunnon tuomarin
viran hakijoista antaa lausuntovaliokunta. Siihen kuuluvat presidentti ja osaston johta-
jat sekä kansliapäällikkö esittelijänä. Kertomusvuoden aikana Itä-Suomen hovioikeu-
den lausuntovaliokunta antoi yhteensä viisitoista lausuntoa.

Yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa tarkoitettuna viras-
ton ja hovioikeuden henkilöstön välisenä yhteistoimintaelimenä toimii yhteistyökomi-
tea. Komitea kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

Sisäinen valvonta

Hovioikeuden toiminta, toimintatavat ja hallinnolliset menettelyt perustuvat niitä kos-
keviin säädöksiin sekä työjärjestykseen ja toimintasuunnitelmaan. Hovioikeus seuraa
tulosvastuullisena virastona määrärahojensa käyttöä.

Oikeusministeriön ja hovioikeuden välillä käytävissä vuotuisissa tulosneuvotteluissa
sovitaan tulostavoitteet seuraavalle vuodelle. Hovioikeuden presidentti ja osastojen
johtajat seuraavat säännöllisesti tulostavoitteiden toteutumista, asioiden käsittelyn ete-
nemistä ja käsittelyaikoja. Jokainen työntekijä vastaa oman työnsä laadusta ja tuloksel-
lisuudesta tulos- ja kehityskeskusteluissa sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Lainkäyttötoiminnassaan hovioikeus pyrkii käsittelemään ja ratkaisemaan asiat lain- ja
oikeudenmukaisesti, joutuisasti ja kohtuullisin kustannuksin. Hovioikeudessa on toi-
minnan kehittämiseen tähtääviä useita työryhmiä. Hovioikeus pyrkii myös yhdessä yh-
teistoimintatahojen kanssa järjestettävin koulutus- ja neuvottelutilaisuuksin edistä-
mään lainkäytön tasoa ja joutuisuutta.

Tuottavuusvaatimusten ja henkilökunnan vähentämisen vuoksi hovioikeudessa on
välttämätöntä tarkastella jatkuvasti toiminnan laadullista tasoa sekä tehokkuutta ja ta-
loudellisuutta. Toimintaympäristön muutosten johdosta on tehtävä kulloinkin tarpeel-
lisiksi todettavat muutokset työnjaossa, työmenetelmissä, ammattitaidon parantami-
sessa, työhyvinvoinnin ylläpitämisessä ja muissa toiminnan perusasioissa.

Hovioikeus suorittaa sille kuuluvan käräjäoikeuksien valvontatehtävän kautta käräjä-
oikeuksien toimivuuden ja lainkäytön laadun varmistamistehtävää.
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Hovioikeus antoi kertomusvuoden aikana seuraavat lausunnot

· Lausunto turvallisuusselvitysten laatimisesta tuomioistuimissa
· Lausunto työryhmän ehdotuksesta ehdollisen vankeuden oheisseuraamuksista
· Lausunto arviomuistiosta luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain muutos-

tarpeista
· Lausunto arviomuistiosta rangaistusten oikeasuhtaisuudesta
· Lausunto konkurssilain tarkistamisesta
· Lausunto unionipetosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä
· Lausunto tuomioistuinviraston perustamisesta
· Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Digi- ja väestötietovirastoa kos-

kevaksi lainsäädännöksi sekä laeiksi eräiden rekisterihallintoa koskevien lakien muuttami-
sesta

· Lausunto hallituksen esityksestä rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta
· Lausunto kuluttajaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistamisesta
· Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi vankeuslain, tutkinta-

vankeuslain, sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n ja pakkokeinolain muuttamisesta
· Lausunto lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista
· Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedon-

hallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Koulutus

Hovioikeudessa on koulutustoimikunta, jossa on edustettuina kaikki henkilöstöryh-
mät. Toimikunnan tehtävänä on kartoittaa toivomuksia hovioikeuden järjestämästä
koulutuksesta ja olla mukana sen suunnittelussa. Toimikunta kokoontui vuoden aikana
muutaman kerran.

Kertomusvuodeksi oli laadittu erillinen hovioikeuden koulutussuunnitelma.

Itä-Suomen hovioikeus ja Itä-Suomen yliopisto ovat tehneet uuden sopimuksen yhteis-
työstä koulutuksen järjestämiseksi hovioikeuden henkilökunnalle. Uusi sopimus käsit-
tää vuodet 2018-2020. Näihin tilaisuuksiin on myös hovioikeuden yhteistyötahojen
mahdollista osallistua. Kertomusvuonna hovioikeuden ja yliopiston yhteistyönä järjes-
tettiin seuraavat koulutustilaisuudet:

· Kirjanpito- ja tilinpäätösaineistot talousrikos- ja yrityssaneerausasioissa 12.3.2018
· Työoikeuden teemapäivä 3.9.2018
· Rangaistuksen määräämisen perusteleminen ja rajat ylittävä rikollisuus 8.10.2018.

Lisäksi hovioikeudessa järjestettiin:

· Asianajajaliiton Itä-Suomen osaston organisoima koulutus konkurssi- ja yrityssaneerausasi-
oista 15.3.2018

· Käräjänotaaripäivä 26.10.2018
· Valtakunnansyyttäjänviraston järjestämä pakkokeinokoulutuspäivä 29.10.2018
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· Koulutus ihmiskaupan tunnistamisesta ja uhrin auttamisesta 31.10.2018.

Lisäksi hovioikeudessa on järjestetty koulutusta uusille esittelijöille sekä ICT-koulu-
tusta muun muassa Wordin käytöstä.

Hovioikeudessa on järjestetty vuoden aikana myös muutama lainkäytön iltapäivä ajan-
kohtaisista aiheista. Henkilökunnalla oli lisäksi mahdollisuus osallistua videoyhteyden
kautta muutamaan muualla järjestettyyn koulutustilaisuuteen.

Kirjasto

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

Kirjastolla on käytössä PrettyLib-kirjastojärjestelmä, jossa kertomusvuoden lopussa oli
noin 21 000 nimikettä. Lisäksi hovioikeudessa on lehtikierron hoitamista varten Pretty-
Circ-lehtikierto-ohjelma.

Yhä suurempi osuus kirjastotietokantaan luetteloidusta materiaalista on saatavissa
joko pelkästään sähköisessä muodossa tai sekä paperisena että sähköisenä.
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Tiedotus

Sisäinen tiedotus

Kertomusvuonna pidettiin koko henkilökunnalle muutama tiedotus- ja kahvitilaisuus,
joissa kerrottiin ajankohtaisista asioista. Kouvolan istuntopaikka osallistuu näihin tie-
dotustilaisuuksiin videoyhteyden avulla. Eri henkilöstöryhmillä oli lisäksi keskusteluti-
laisuuksia presidentin ja kansliapäällikön kanssa.

Sisäisessä tiedottamisessa siirryttiin kertomusvuoden aikana Lotus Notesin sähköisestä
ilmoitustaulusta hovioikeuden omaan erillisintraan. Lisäksi tiedottamisessa käytetään
tarvittaessa sähköpostia.

Ulkoinen tiedotus

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta annetun ase-
tuksen 8 b §:ssä (380/2002) tarkoitetussa viestintäsuunnitelmassa määritellään ne pe-
rusteet, joiden mukaisesti hovioikeus toteuttaa sille laissa säädettyä viestintätehtävää.
Viestintäsuunnitelman painopiste on hovioikeuden ulkoisessa viestinnässä. Viestintä-
suunnitelma on muun muassa hovioikeuden kotisivuilla.

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

Hovioikeus julkaisi kertomusvuonna yhdeksän Finlex-ratkaisua.

Käräjäoikeuksien tarkastus

Hovioikeudenneuvokset Heikki Hakkarainen ja Juha Palkamo sekä hovioikeuden esit-
telijä Marja Savolainen ovat suorittaneet tarkastuksen Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja
Päijät-Hämeen käräjäoikeuksissa.

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

Tarkastuskäynneillä kaikkien henkilöstöryhmien kanssa on keskusteltu toimitilojen
toimivuudesta ja turvallisuudesta, työilmapiiristä, työmäärän jakautumisesta, koulu-
tusmahdollisuuksista, AIPA:an valmistautumisesta ja käräjäoikeuksien rakenneuudis-
tukseen valmistautumisesta. Etelä-Savon ja Pohjois-Savon käräjäoikeuksissa on lisäksi
keskusteltu kanslioiden välisestä yhteistyöstä.

Käräjäoikeuksien laamannien, osastonjohtajien ja tuomareiden kanssa on keskusteltu
erityisesti lainkäytön yhtenäisyydestä ja asioiden käsittelyn joutuisuudesta. Lainkäyt-
töhenkilökunnan kanssa on keskusteltu edellä mainittujen teemojen lisäksi muun mu-
assa uudistetusta todistelulainsäädännöstä, tietosuoja-asetuksesta ja siihen liittyvästä
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kansallisesta lainsäädännöstä, Follo-sovittelumenettelystä ja syyteneuvotteluun liitty-
västä tunnustamisoikeudenkäyntimenettelystä.

Lisäksi on seurattu hovioikeuden työjärjestyksestä ilmeneviä seikkoja kuten oikeuspe-
riaatteiden soveltamista, laintulkinnan yhdenmukaisuutta, ihmis- ja perusoikeuksien
toteutumista sekä tuomioistuinharjoittelun järjestämistä.

Tarkastuskäynneistä on laadittu erillinen kertomus.

Työterveyshuolto ja työsuojelu

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työ-
yhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työntekijän tervey-
den ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vai-
heissa.

Työympäristön riskitekijöitä arvioitiin yhdessä työterveyshuollon kanssa ja toiminta-
vuoden aikana tehtiin erityisesti sisäilman laadun parantamiseen liittyviä toimenpi-
teitä. Lisäksi kiinnitettiin huomiota työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukai-
sesti työn luonteesta johtuviin fyysisiin/ergonomisiin ja psyykkisiin kuormitustekijöi-
hin.

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 järjesti karonkan hovioikeudenneuvos
Helena Lindgrenin eläköitymisen johdosta 9.2.2018 Kuopion Klubilla. Lisäksi Virka-
miesyhdistys edisti tarkoituksensa mukaisesti hyvää yhteishenkeä hovioikeuden virka-
miesten keskuudessa järjestämällä jäsenilleen virkistystapahtumia kertomusvuoden ai-
kana. Pääsiäismunajahti toteutettiin hovioikeuden tiloissa Kuopiossa 26.3.2018. Virka-
miesyhdistys varasi Kuopion viinijuhlilta kokonaisen viinituvan 6.7.2018, jolloin esiin-
tyjänä oli muun ohella Happoradio. Tapahtumaan osallistui 32 henkilöä.

Kouvolan istuntopaikan henkilökunta kävi toukokuussa vaelluksella Repoveden kan-
sallispuistossa.

Kuopion toimipaikan ja Kouvolan istuntopaikan yhteinen virkistyspäivä järjestettiin
9.8.2018 Kuopiossa. Hovioikeus tarjosi henkilökunnalle ravintola Isä Camillossa lou-
naan, jonka jälkeen siirryttiin läheiseen Snellmanin puistoon kaupunkisuunnistuskil-
pailua varten. Kuopion ja Kouvolan henkilökunta jaettiin viiteen sekajoukkueeseen,
joille jaettiin kymmenen valokuvaa sekä lista kymmenestä sanasta. Joukkueiden tehtä-
vänä oli iltapäivän aikana löytää Kuopion keskusta-alueelta valokuvien osoittamat pai-
kat ja sanalistassa mainitut henkilöt, eläimet, esineet tai tunnetilat sekä ottaa näistä
kännyköillään niin sanotut ryhmäselfiet. Pisteitä jaettiin muun ohella ryhmäselfieistä
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välittyvästä tunnelmasta ja mielikuvituksen käyttämisestä. Eniten pisteitä kerännyt
joukkue palkittiin. Kilpailun jälkeen siirryttiin Kuopion satamaan, josta edelleen m/s
Queen R -sisävesilaivalla Alahovin viinitilalle. Viinitilalla hovioikeus tarjosi illallisen,
johon sisältyi muun ohella savolaisen paistia lisukkeineen sekä jälkiruoaksi kahvia ja
leivonnaisia. Tilalla maisteltiin viinejä samalla kun tilan isäntä esitteli viininvalmistusta
ja kertoi viinitilan historiasta. Virkistyspäivään osallistui noin 50 henkilöä Kuopiosta ja
Kouvolasta.

Virkamiesyhdistys ja hovioikeus järjestivät yhteistyössä pikkujoulut Kuopiossa
14.12.2018. Hovioikeus tarjosi joululounaan hotelli Scandicin ravintolassa Kuopiossa. Il-
lalla virkamiesyhdistys tarjosi jäsenilleen teatterielämyksen Kuopion kaupunginteatte-
rissa Syyssonaatti-näytelmän muodossa. Näytelmän jälkeen vietettiin vapaamuotoista
iltatilaisuutta hovioikeuden tiloissa.

Hovioikeus tarjosi Kouvolan istuntopaikan henkilökunnalle joululounaan hotelli Vaa-
kunan ravintolassa.
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Kunnia- ja ansiomerkit

Tasavallan presidentti myönsi itsenäisyyspäivänä Suomen Valkoisen Ruusun I luokan
ritarimerkin hovioikeudenneuvos Heikki Hakkaraiselle ja hovioikeudenneuvos Aki
Rasilaiselle. Hallintosihteeri Tuula Toivanen sai Suomen Leijonan ansioristin.
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6 Liite: Alioikeuksien ratkaisujen pysyvyys alioikeuksittain vuonna 2018 an-
netuissa ratkaisuissa

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

Muut 1 1 2

Esittely 1 1

Yht. 1 1 2

Osuus% 50,0
%

50,0
%

Itä-Suo-
men ho-
vioikeus

Muut 5 2 1 2 3 13

Esittely 5 2 1 2 3

Yht. 5 2 1 2 3 13

Osuus% 38,5% 15,4
% 7,7  % 15,4

% 23,1%

Kouvo-
lan ho-
vioikeus

Muut 2 2

Esittely 2

Yht. 2 2

Osuus% 100,0
%

Oikeus-
aputoi-
misto

Muut 3 3

Esittely 3

Yht. 3 3

Osuus% 100,0
%

Pohjois-
Karjalan
käräjä-
oikeus R 17 4 3 31 1 3 9 2 40 110

S 2 1 3 1 3 5 2 23 40

Muut 1 1 1 3

Esittely 19 5 3 35 2 6 5 2 9 1 2 64

R 1 1
Ositt.
esitt. /
pää-
käsitt.

1

R 8 9 15 5 1 1 1 40

S 1 2 2 5
Pääkäsit-
tely 9 11 17 5 1 1 1

Yht. 28 16 20 41 3 6 5 2 10 1 1 2 64 199

Osuus% 14,1
% 8,0% 10,1

%
20,6
% 1,5% 3,0

%
2,5
% 1,0% 5,0 % 0,5

% 0,5% 1,0
%

32,2
%
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RTkoodi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 Muu Yht.
Kymen-
laakson
käräjä-
oikeus R 12 1 3 11 3 3 1 3 43 3 83

S 6 5 2 1 1 3 3 2 3 1 28 55

Muut 1 1 1 3

Esittely 19 6 5 12 4 3 7 3 6 2 71 3

R 7 3 15 2 1 28

S 2 3 1 1 1 8
Pääkäsit-
tely 9 6 15 3 1 1 1

Yht. 28 12 20 15 4 3 7 4 7 2 71 4 177

Osuus% 15,8 % 6,8% 11,3
% 8,5 % 2,3

% 1,7   % 4,0
%

2,3
%

4,0
%

1,1
%

40,1
%

2,3
%

Pohjois-
Savon
käräjä-
oikeus R 19 8 2 26 1 1 3 7 3 67 137

S 2 3 6 1 4 4 2 1 38 61

Muut 2 4 3 2 2 1 2 16 32

Esittely 23 15 5 34 4 6 7 2 8 2 3 121

R 1 1 2
Ositt.
esitt /
pääkäsitt

1 1

R 11 12 22 8 5 58

S 5 5 1 4 15

Muut 1 1
Pääkäsit-
tely 11 17 28 8 6 4

Yht. 34 33 34 42 10 6 7 6 8 2 3 121 306

Osuus% 11,1
%

10,8
%

11,1
% 13,7% 3,3

%
2,0
%

2,3
%

2,0
% 2,6 % 0,7% 1,0

%
39,5

%

Päijät-
Hämeen
käräjä-
oikeus R 22 8 4 18 2 1 1 7 1 1 53 118

S 5 2 2 20 1 2 2 2 1 24 61

Muut 1 1 1 6 9

Esittely 27 11 6 38 3 3 3 9 2 3 83

R 20 5 14 2 1 1 43

S 1 1 1 3
Pääkäsit-
tely 21 5 15 2 2 1

Yht. 48 16 21 40 3 3 3 2 9 2 3 83 1 234

Osuus% 20,5
%

6,8
%

9,0
%

17,1
%

1,3
%

1,3
%

1,3
%

0,9
%

3,8
%

0,9
%

1,3
%

35,5
%

0,4
%
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RTkoodi 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 Muu Yht.
Etelä-
Karjalan
käräjä-
oikeus R 10 2 1 14 2 1 2 1 2 30 65

S 5 3 6 2 2 1 1 28 48
Muut 2 3 1 1 7 14

Esittely 12 7 4 23 2 3 2 2 3 1 3 65

R 1 1

S 3 3
Ositt
esitt /
pääkäsitt 1 3

R 4 4 8 1 17

S 1 3 2 2 1 9
Pääkäsit-
tely 5 7 10 3 1

Yht. 17 14 14 27 2 3 2 6 3 1 3 65 157

Osuus% 10,8
%

8,9
%

8,9
%

17,2
%

1,3
%

1,9
%

1,3
%

3,8
%

1,9
%

0,6
%

1,9
%

41,4
%

Etelä-
Savon
käräjä-
oikeus R 8 4 8 18 1 1 39 79

S 2 1 1 22 26

Muut 1 1

Esittely 8 6 8 18 1 1 2 62

R 1 1
Ositt
esitt /
pääkäsitt

1

R 7 4 10 12 2 1 36

S 3 1 4
Pääkäsit-
tely 7 4 13 12 2 2

Yht. 15 10 21 31 3 3 2 62 147

Osuus% 10,2
%

6,8
%

14,3
%

21,1
%

2,0
%

2,0
%

1,4
%

42,2
%

Kaikki-
aan 178 101 130 198 25 24 24 23 40 3 6 17 466 5 1240

Osuus % 14,4 8,1 10,5 16,0 2,0 1,9 1,9 1,9 3,2 0,2 0,5 1,4 37,6 0,4
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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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