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Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhankkeet osoittaneet uuden keskustelukulttuu-
rin tarpeellisuuden

- Laatutyötä koko oikeudenhoidon ketjussa

1. Osaaminen, laatu ja luottamus 

Tuomioistuinlaitoksen toimintaympäristössä on viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunut 
merkittäviä muutoksia, jotka asettavat tuomareiden osaamiselle ja ammattitaidolle uudenlaisia 
tiedollisia ja taidollisia haasteita alati uudistuvassa eurooppalaissa oikeusvaltiossa. Lainsäädän-
nön nopea muuttuminen ja aineellisoikeudellisten säännösten määrän kasvaminen edellyttävät 
oikeudellisen tiedon jatkuvaa päivittämistä.

Lainsäädäntöön enenevässä määrin sisältyvät yleislausekkeet, erilaiset kohtuullistamisnormit ja 
muut avoimet säännökset sekä perus- ja ihmisoikeudet kasvattavat tuomarin harkintavaltaa ja 
siirtävät tuomarin työtä aikaisempaa luovempaan suuntaan. Lakeja ei enää yksinomaan tulkita, 
vaan yhä useammin asioita on punnittava eri kriteerein etsittäessä ratkaisuja, jotka ovat hyväk-
syttäviä ja uskottavia sekä sopusoinnussa valistuneen kansalaismielipiteen kanssa.

Yhteiskunnan yleinen oikeudellistumiskehitys tuo enenevässä määrin tuomioistuinten ratkaista-
viksi uudentyyppisiä asioita ja oikeudellisia ilmiöitä, esimerkiksi “amerikkalaistyyppiset” va-
hingonkorvausoikeudenkäynnit, tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua koskevat riidat, erilaiset 
insolvenssiasiat, ympäristöoikeuden viimeaikaisesta kehityksestä johtuvat asiat, ulkomaalaisvi-
hamielisyyteen perustuvat jutut ja eläinsuojelun äärimuodot. Tuomareiden tulee hallita tausta-
arvoiltaan erilaisia yhteiskunnallisia ongelmatilanteita sekä ottaa huomioon oikeustieteen yleis-
ten oppien ohella myös yhteiskunnallinen kehitys ja yhteiskunnalliset arvostuskysymykset. 

Lainkäytön kansainvälistyminen ja perustuslaillistuminen vaativat tuomareilta valmiutta uusien 
oikeuslähteiden soveltamiseen. Suomalaisen tuomarin tulee hallita eurooppalainen lainsäädäntö 
ja oikeuskäytäntö sekä kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja niiden periaatteet ja tausta-ar-
vot. Perustuslakiin sisältyvät uudet perusoikeudet ovat tuomioistuimia sitovia ja suoraan sovel-
lettavia normeja. Tuomioistuinten tulee perusoikeuksia soveltamalla määritellä perusoikeuksien 
yksityiskohtainen sisältö ja ulottuvuus erilaisissa ristiriitatilanteissa.

Toteutetut prosessiuudistukset edellyttävät tuomareilta uusien työtapojen omaksumista, aktii-
vista ja tasapuolista prosessinjohtoa sekä valmiutta jäsentää suullisesti esitettyä oikeudenkäynti-
aineistoa välittömästi materiaalisen oikeuden edellyttämällä tavalla. Suullisessa, välittömässä ja 
keskitetyssä oikeudenkäynnissä tuomarin tulee kartoittaa ja selvittää jutun tosiseikat sekä oi-
keudelliset ongelmat. Erityisesti riita-asiassa tämä on välttämätöntä jo yksistään sovintoratkai-
sun mahdollisuuden selvittämiseksi. Tuomarin kommunikointi- ja vuorovaikutustaidot sekä 
neuvottelukyky ovat saaneet yhä korostuneemman merkityksen.

Tuomarin vastuu tuomioistuimen ratkaisusta on ensisijaisesti perusteluvastuuta. Tuomarilta 
vaaditaan perustelutaitoa eli kykyä perustella ratkaisunsa avoimesti, seikkaperäisesti, selkeästi 
ja ymmärrettävästi. Normiperustelujen syventäminen ja oikeusperiaatteiden kuvaaminen tuo-
mioissa ovat keskeisiä kirjoitustavan laatuvaatimuksia. Tuomioiden kirjoitustapaa on muutetta-
va yhä enemmän oikeudesta kertovaksi eivätkä perustelut saa olla ristiriidassa yhteiskunnan ja 
kansalaisten oikeusturvaodotusten kanssa. Tuomioiden on myös kestettävä puolueeton ja valis-
tunut asiantuntijakritiikki. 

Tietoyhteiskunnan kehitys vaikuttaa keskeisesti oikeudelliseen elämään ja tuomareiden jokapäi-
väiseen työhön. Asioiden käsittelyjärjestelmät ovat järkiperäistäneet tuomioistuinten työmene-



telmät. Oikeudellisessa tietohuollossa on aivan uusia mahdollisuuksia, koska oikeudellinen in-
formaatio siirtyy koko ajan lähemmäksi tiedon tarvitsijoita. Kaikki tämä edellyttää tuomareilta 
tiedonhallinta- ja tiedonhakuvalmiuksia sekä hyvää tiedonhallintatapaa. Oikeuslähteiden saavu-
tettavuuteen liittyvät taidot ovat keskeisiä osaamisvaatimuksia.

Aika ajoin voimakkaankin julkisen keskustelun ja kritiikin kohteeksi joutuneet suomalaiset tuo-
mioistuimet ovat saaneet havaita, ettei mikään yhteiskunnan instituutio nauti arvovaltaa sinän-
sä, vaan tuo arvovalta on hankittava hyvällä ja laadukkaalla työllä. Tuomioistuinten auktoriteet-
ti on sisällöllinen asia. Julkisuus ja ennen muuta mediajulkisuus ovat suuri haaste riippumatto-
mille tuomioistuimille ja vaativat tuomareilta tuomitsemistaidon ja perustelutaitojen lisäksi 
esiintymis- ja tiedottamistaitoa sekä uudenlaista paineensietokykyä, tiukkaa suoraselkäisyyttä ja 
itsenäisyyttä, johdonmukaisuutta ja ennalta-arvattavaa vastuunkantoa. Tuomioistuinten tulee 
olla riippumattomia myös ulkoapäin syntyvistä paineista. 

Muutama vuosi sitten tehdyt luottamustutkimukset osoittivat, että kansalaisten luottamus tuo-
mioistuinten toimintaan on parin vuosikymmenen aikana laskenut, ei dramaattisesti, mutta kui-
tenkin niin, että luottamuksen laskuun on suhtauduttava vakavasti ja sen syihin on etsittävä vas-
tauksia.

Vuonna 1999 käynnistetyillä Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laadunparannus-
työllä ja sen tavoitteita tukevalla tuomarikoulutuksella lähdettiin tietoisesti, suunnitelmallisesti 
ja pitkäjänteisesti vastaamaan sanottujen muutosten ja kehityspiirteiden tuomioistuinten toimin-
nalle asettamiin uusiin haasteisiin ja vaatimuksiin. Laatuhankkeiden käynnistämistä edeltänees-
sä tilanneanalyysissään Pohjoisen tuomarit näkivät, että osaaminen ja ammattitaito, työn laatu 
sekä tuomioistuinten arvostus ja suuren yleisön luottamus niitä kohtaan kulkevat käsi kädessä ja 
ovat vuorovaikutussuhteessa keskenään. Hyvällä tuomarilla tulee olla korkeat ammattieettiset 
ominaisuudet ja hänen on oltava valmis kehittämään osaamistaan elinikäisen oppimisen periaat-
teen mukaisesti.

Pilottihankkeiden tapaan kummallakin laatuhankkeella lähdettiin lisäksi hankkimaan kokemuk-
sia muissakin hovioikeuspiireissä mahdollisesti käynnistettäville laatukokeiluille sekä valtakun-
nallisen tuomarikoulutusjärjestelmän suunnittelulle ja käytännön toteutukselle. Alusta alkaen 
oikeusministeriö suhtautui hankkeisiin kannustavasti ja myötämielisesti sekä rahoituksellaan 
mahdollisti laatutyön ja tuomarikoulutuksen aloittamisen ja myöhemmän toteuttamisen.

2. Oikeusturvaodotuksiin vastaaminen

Hovioikeuspiirin tuomioistuinten laadunparannushankkeessa tehtävä laatutyö on alusta alkaen 
perustunut keskustelu- ja sopimisprosessiin, johon ovat osallistuneet oikeusministeriö sekä ho-
vioikeus ja hovioikeuspiirin käräjäoikeudet. Tässä kolmikantamallin mukaisessa keskustelu- ja 
sopimisjärjestelmässä oikeusministeriölle on kuulunut resurssiohjaus, kun taas hovioikeus on 
omasta valvontatehtävästään käsin osallistunut käräjäoikeuksien laadulliseen tulosohjaukseen 
laatukeskustelujen muodossa. Keskeistä laatutyössä on ollut lainkäytön laatutavoitteiden mää-
rittely ja asettaminen, laatuteemojen työstäminen sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisen seu-
ranta. Laatutyön käytännön toteutuksessa on eri keinoin varmistettu, ettei tuomioistuinten ja 
tuomareiden riippumattomuutta millään tavalla vaaranneta.

Laadunparannushankkeen lähtökohtana on ollut tuomioistuinten perustuslaillinen tehtävä; oi-
keusturvan takaaminen. Tuomiovaltaa käyttävien riippumattomien tuomioistuinten tehtävänä 
on ratkaista riita-, rikos- ja hakemusasioita. Jokaisen perusoikeuksiin kuuluvan oikeusturvan to-
teutuminen edellyttää, että oikeudenkäynti on varmaa, luotettavaa, nopeaa ja kustannuksiltaan 
kohtuullista. 

Hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatutyön päämääränä on parantaa ja kehittää tuomioistuinten 
työtä niin, että ihmis- ja perusoikeuksiin perustuva oikeudenmukainen oikeudenkäynti toteutuu, 
tuomiot ovat oikeita ja hyvin perusteltuja, menettelyllinen ja asiallinen yhtenäisyys lisääntyvät 



ja tuomioistuinten palvelut ovat myös kustannustensa puolesta kansalaisten saavutettavissa. 
Laatutyöllä pyritään siihen, että tuomioistuinten toiminta vastaa entistä paremmin, tehokkaam-
min ja tuloksellisemmin kansalaisten ja yhteiskunnan oikeusturvaodotuksia. Asiakas arvioi vii-
me kädessä toiminnan laadun. Siksi laadun kehittämisen on painotuttava asiakaslähtöisyyden 
parantamiselle tuomioistuinten perustehtävästä ja toiminta-ajatuksesta sekä lainkäytön riippu-
mattomuuden vaatimuksesta käsin.

Pohjois-Suomen tuomarikoulu, joka alkuperäisessä muodossaan päättyi 15.2.2003 pidettyyn 
päätösseminaariin, oli kolmivuotinen ja suunnitelmallinen, selkeän kokonaisuuden sisällään pi-
tänyt tuomarikoulutusjärjestelmä. Koulutusohjelmassa paneuduttiin tuomarin ammattitaidon 
kannalta keskeisten taitojen kehittämiseen, syvälliseen perehtymiseen eri oikeusalojen ydinky-
symyksiin ja tuomareiden oikeudellisen yleissivistyksen lisäämiseen. Tämän vuoksi koulutus-
ohjelmaan valittiin sellaisia tuomariaineita, joita tuomarin viran menestyksellisessä hoitamises-
sa tarvitaan. Tuomioistuinten kansliahenkilökuntaan kuuluville työntekijöille, joiden tehtävät 
ovat tuomioistuinlaitosuudistuksessa merkittävästi “tuomarisoituneet”, järjestettiin osittain oma 
erillinen koulutusohjelma. 

Tuomarikoulutuksen aloittamisen peruslähtökohtana oli havahtuminen siihen tosiasiaan, että 
uudistuva oikeusvaltio edellyttää tuomareilta ja muulta henkilökunnalta uudenlaisia tiedollisia 
ja taidollisia valmiuksia. Ihmis- ja perusoikeuksien turvaajana tuomioistuimilla on keskeinen 
rooli ja asema. Oikeudellisen osaamisen lisäksi tuomareiden on kyettävä tulemaan toimeen eri-
laisten ihmisten kanssa suullisissa oikeudenkäynneissä, analysoimaan nopeasti ja tuloksellisesti 
näytöllisiä ja oikeudellisia ongelmia sekä ratkaisemaan käsiteltävät asiat oikein ja oikeudenmu-
kaisesti. Oikeusvaltiokehitys synnyttää tuomioistuinten henkilökunnalle jatkuvaa koulutusvajet-
ta, jota tuomarikoulutuksella lähdettiin tietoisesti ja pitkäjänteisesti kaventamaan.

Tuomarikoulutuksen keskeisenä päämääränä on paitsi taata tuomareiden korkea ammattitaito ja 
osaaminen myös varmistaa tuomioistuinten vankka yhteiskunnallinen merkitys ja asema sekä 
ennen muuta niiden riippumattomuus oikeudellistuvassa yhteiskunnassa. Tuomareiden ja muun 
henkilöstön suorituskyky perustuu tiedon hallintaan ja jakamiseen sekä jatkuvaa oppimista, pa-
rantamista ja innovatiivisuutta edistävään organisaatiokulttuuriin. 

Tuomioistuinten ja niiden henkilöstön pitkän tähtäimen etua vaalitaan parhaiten omaksumalla 
eettiset toimintaperiaatteet ja ylittämällä ympäröivän yhteiskunnan asettamat oikeusturvaodo-
tukset sekä lainsäädännön tavoitteet. Tämä tuomioistuimille kuuluva yhteiskunnallinen vastuu 
on tuloksellisimmin hoidettavissa laadunhallinnan kautta. Toiminnan laadun parantaminen ja 
sen kehityksen seuraaminen edellyttävät järjestelmällistä työtä ja arviointia. Jatkuva oppiminen 
ja ammattitaidon ylläpitäminen ovat osaamis- ja vuorovaikutusyhteiskunnassa laatutyön keskei-
siä ulottuvuuksia. Laatutyön tulee perustua organisaation johdon ja henkilöstön väliseen sau-
mattomaan yhteistyöhön, jossa puolin ja toisin sitoudutaan laadun parantamiseen yhdessä sovi-
tun laatupolitiikan mukaan. 

Vaikka tuomarikoulu alkuperäisessä muodossaan on päättynyt, tuomarikoulutusta ei ole lope-
tettu, vaan yliopiston opetus suunnataan jatkossa aikaisempaa kiinteämmin tukemaan laatutyön 
tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi tuomarikoulu jatkuu opinnäytetöiden kirjoittamisella ja am-
matillisesti painottuneiden jatkotutkintojen suorittamisella, minkä lisäksi tuomarikoulun julkai-
susarjan toimittamista jatketaan.

3. Lainkäytön laatutavoitteet

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatutyö on perustunut uuteen keskustelukulttuu-
riin, johon ovat osallistuneet hovioikeuspiirin tuomarit. Laatutavoitteita on asetettu oikeuden-
käyntimenettelyn ja ratkaisun laatutekijöiden suhteen. Sen sijaan asiakaspalvelun ja organisaa-
tion laatutekijät on jätetty kunkin käräjäoikeuden sisäisen laatutyön varaan.

Laatutavoitteiden asettamisprosessi on tähän saakka perustunut pääasiallisesti tuomareiden si-



säiseen ja subjektiiviseen näkökulmaan. Tuomarit ovat pyrkineet tunnistamaan niitä toiminnan 
“kipupisteitä” ja kehittämisalueita, jotka vaikuttavat keskeisesti lainkäytön laatuun. Laatutavoit-
teita asetettaessa on kiinnitetty huomiota tasapuoliseen kohteluun, menettelyn oikeudenmukai-
suuteen ja yhdenvertaisuuteen, joustavuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen, kohtuulliseen käsit-
telyaikaan ja kohtuullisiin kustannuksiin, mutta ennen muuta oikeudenkäynnin varmuuteen ja 
tuomioiden oikeellisuuteen. Niiden on nähty kuuluvan oikeusvaltion tunnusomaisiin piirteisiin. 
Tulevina vuosina laatutyön keskustelukulttuuriin integroituvat yhä laajemmin myös tuomiois-
tuinten tärkeimpien sidosryhmien edustajat. 

Laadunparannustyötä, sen tavoitteita ja seurantaa kuvaa tarkemmin tässä DL:n numerossa Ou-
lun käräjäoikeuden laamanni Harri Mäkinen omassa kirjoituksessaan. Laamanni Mäkinen on 
toiminut ja toimii laadunparannushankkeen kehittämistyöryhmän määrätietoisena ja laatuun pe-
rehtyneenä puheenjohtajana.

4. Korkealuokkaista koulutusta Pohjois-Suomen tuomarikoulussa

Pohjois-Suomen tuomarikoulun systemaattisella opetusohjelmalla lähdettiin alkuperäisen ta-
voitteensa mukaan vastaamaan oikeusvaltion muutosten synnyttämään koulutukselliseen tar-
peeseen. Opetusohjelmaa päivitettiin koulutusjakson aikana valppaasti oikeusvaltiossa tapahtu-
neen kehityksen mukaisesti. Havahduttavasta, tiedollisesti aktivoivasta ja virkistävästä sekä 
korkealuokkaisesta opetuksesta vastasi arvostettu opettajakuntamme professori Aulis Aarnion 
ja tuomarikoulun johtajan, dekaani Ahti Saarenpään johdolla. Koulutuksessa yhdistettiin osu-
vasti ja oikeudellista tiedonjanoa herättävästi korkeatasoinen akateeminen tietämys ja asiantun-
tijuus sekä käytännön työelämän kokemus ja tieto tuomitsemistoimintaa palvelevaksi kokonai-
suudeksi.

Koulutusohjelma oli tarkoitettu tuomioistuimissa jo työskenteleville lakimiehille ja kansliahen-
kilökuntaan kuuluville työntekijöille. Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan toteuttama 
koulutus oli luonteensa puolesta täydennys- ja jatko-opetusta. Keskeisen rintamavastuun kantoi 
tuomarikoulun johtaja Ahti Saarenpää, joka omaan väkevään ja ammattitaitoiseen tapaansa joh-
ti tuomarikoulua ja piti sen opetuksellisen annin hienosti koossa sekä hyvällä suhdeverkostol-
laan sai tuomarikoulun kouluttajiksi maan eturivin opettajat ja asiantuntijat. Tuomarikoulun 
opettajina toimi 37 asiantuntijaa, joista osa osallistui opetustehtäviin useammin kuin kerran.

Ensimmäisen vuoden (1999) ohjelmassa keskityttiin oikeudellisen tiedonhallinnan ja tulkinnan 
muuttamiseen modernissa tietoyhteiskunnassa, oikeudelliseen tiedonhakuun, perus- ja ihmisoi-
keuksiin sekä lainkäyttöön liittyviin viestinnällisiin kysymyksiin, julkisuuteen ja yksityisyy-
teen. Toisen vuoden (2000) ohjelmassa oli psykologia; ihmisen toiminnan tunteminen, todiste-
lun säännöt ja mallit, oikeuslääketiede ja psykiatria todistelussa, metodikurssi, vero ja oikeus 
sekä oikeudenmukaisuus ja sen esteet. Kolmantena vuonna (2001) opetuksessa keskityttiin oi-
keuteen ja vastuuseen, oikeuteen ja terveyteen, oikeuteen ja kieleen, oikeuteen ja teknologiaan 
sekä ennakkoratkaisuihin oikeuslähteinä. Ylimääräisessä opetuksessa käytiin läpi tietoverkko- 
ja tiedonhakukysymyksiä sekä perhe- ja jäämistöoikeutta uusimman oikeuskäytännön valossa.

Osallistumisaktiivisuus tuomarikouluun oli kiitettävää ja vastuullista sekä ylitti kaikki ennakko-
arviot. Koulutuksessa oli mukana lähes kaikki tuomarit hovioikeudesta ja käräjäoikeuksista 
sekä suuri osa näiden tuomioistuinten kansliahenkilökuntaan kuuluvista työntekijöistä. Lisäksi 
koulutukseen osallistuivat Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeuksien jäsenet ja esittelijät sekä 
entisen vesioikeuden, nykyisen ympäristölupaviraston tuomarit ja lakimiehet. Asianajajat ja 
yleiset oikeusavustajat osallistuivat koulutustapahtumiin omien kiintiöidensä rajoissa. Osanotta-
jien koulutuspäivät nousivat lähes 4 000 päivään. Luku on komea ja antaa hyvän kuvan koulu-
tushankkeen mittavuudesta.

Koulutuksen toteuttamistavoissa huomioitiin käytännön työelämän vaatimukset. Opetuksen pe-
rusrungon muodostivat tiiviit yhden tai kahden päivän opetuskokonaisuudet. Koulutuksessa 
hyödynnettiin uutta opetusteknologiaa ja uusia opetusmenetelmiä oppimisen varmistamiseksi. 



Koulutusta annettiin sekä Rovaniemellä että Oulussa ja koulutustilaisuuksia oli 82.

Koulutusohjelman sisälle rakennettu jatko-opiskelujen mahdollisuus on tuottamassa ammatilli-
sesti painottuneita jatkotutkintoja niin tuomareiden kuin kansliahenkilökunnankin suorittamina. 
Tuomarikoululla on ollut oma kirjallinen julkaisu, jolle on ollut selvä tarve ja josta on muodos-
tunut osa pohjoista oikeudellista identiteettiä. Julkaisuja on ilmestynyt 16 numeroa ja niiden toi-
mittamisesta on vastannut tuomarikoulun johtaja Ahti Saarenpää. Julkaisun kirjoitukset ovat ol-
leet korkeatasoisia ja niiden joukossa on myös ollut runsaasti tuomarikoulun osanottajien pu-
heenvuoroja käytännössä esille nousseista aiheista. Tuomarikoulun julkaisun yhtenä tavoitteena 
onkin ollut luoda luonteva väylä ammattituomareiden kirjoituksille.

5. Näkökohtia laatutyön ja tuomarikoulutuksen vaikuttavuudesta 

Tuomareiden keskuudessaan tekemällä laatutyöllä ja sen tavoitteita tukevalla korkealuokkaisel-
la koulutuksella sekä niiden yhteydessä käytävällä keskustelulla on jo tähän mennessä saavutet-
tu monia myönteisiä tuloksia. Tärkein menestystekijä on ollut tuomareiden ja muun henkilö-
kunnan tinkimätön sitoutuminen ja kehitysmyönteisyys kumpaankin laatuhankkeeseen, mikä on 
merkinnyt kattavaa osallistumista oman työn kehittämiseen ja työn tuloksellisuuden arvioimi-
seen sekä kiitettävää osallistumisaktiivisuutta tuomarikoulun kolmivuotiseen opetusohjelmaan. 
Laatuhankkeilla on koko ajan ollut tuomarikunnan tuki ja se on ollut välttämätön edellytys niis-
sä onnistumisessa.

Uusi keskustelukulttuuri on lisännyt yhteydenpitoa hovioikeuspiirin tuomareiden, käräjäoikeuk-
sien ja hovioikeuden sekä käräjäoikeuksien välillä. Keskustelut ovat mahdollistaneet tuomarei-
den ja tuomioistuinten keskinäisen vuorovaikutuksen sekä parhaiden käytäntöjen vertailun 
(“benchmarking”). Hovioikeuden “avautumista” näihin keskusteluihin on pidetty myönteisenä 
asiana. 

Laatutyötä tehtäessä melko pian oivallettiin uuden keskustelukulttuurin laajentamisen tarve 
koko oikeudenhoidon ketjuun. Tuomioistuimet toimivat tehokkaammin, nopeammin ja tulok-
sellisemmin, kun niillä on molemminpuolista hyötyä tuottavia kumppanuussuhteita, jotka pe-
rustuvat luottamukseen, tiedon jakamiseen ja toimintojen yhteensovittamiseen kunkin toimijan 
omasta perustehtävästä käsin. Ulkoisten kumppanuussuhteiden hoitaminen lisää myös toimin-
nan eettisyyttä koko oikeudenhoidon ketjussa ja vähentää oikeudenkäynnistä syntyviä kustan-
nuksia. Työn laatu ja tulos on parempaa, kun työssä menestyminen nähdään joukkuelajina. 
Huippupelaaja tietää, mitä hän itse osaa ja missä hänen pitää kehittyä, mutta ennen muuta hän 
arvostaa, mitä kanssapelaaja osaa.

Tämän vuoksi laatutyön keskustelukulttuuriin on tulevaisuudessa tarkoitus kutsua aikaisempaa 
laajemmin oikeudenhoidon muut osapuolet eli syyttäjät, asianajajat, julkiset oikeusavustajat ja 
esitutkintaviranomaiset silloin, kun laatutyöllä on kosketuskohtia heidän työhönsä. Tämänkal-
taisella laatupiireihin perustuvalla yhteistyöllä voidaan kehittää muotoja, joilla voidaan koko 
ketjussa varmistaa työn ja toiminnan dynaamisuus, ajantasaisuus ja yhä laadukkaampi lopputu-
los. - Vuonna 2003 laatuteemojen työstämisprosessiin osallistuivat syyttäjien ja asianajajien 
edustajat. Esimerkkihaastehakemusta ja -vastausta työstäneen työryhmän esimerkillisen laatui-
sana ja vuorovaikutteisena puheenjohtajana toimi kemiläinen asianajaja Juha Kiiha. Hänen tätä 
laatuteemaa ja sen työstämisprosessia kuvaava kirjoituksensa on myöhemmin tässä DL:n nume-
rossa.

Seurannassa on saatu selviä viitteitä siitä, että Rovaniemen hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien 
lainkäytössä toteutuvat yhä paremmin oikeudenkäynnin varmuus, luotettavuus, nopeus ja hal-
puus. Menettelyllinen ja asiallinen yhtenäisyys ovat käytyjen keskustelujen ja laaturyhmien lop-
puraporttien hyödyntämisen kautta lisääntyneet. Ratkaisun laatutekijöitä korostamalla tuomioi-
den oikeellisuus sekä perustelujen selkeys ja ymmärrettävyys ovat koko ajan parantuneet. Riita-
asioiden valmistelun tietoinen tehostaminen ja laadukas toteuttaminen ovat lyhentäneet laajojen 
riita-asioiden käsittelyaikoja sekä vaikuttaneet muun muassa siihen, että riita-asiat päättyvät ho-



vioikeuspiirin käräjäoikeuksissa muuta maata yleisemmin sovintoihin tuomareiden valmistelus-
sa omaksuman aktiivisen prosessinjohdon ja sovinnon edistämistä tarkoittavien toimenpiteiden 
ansiosta. Kun lisäksi otetaan huomioon, että muutoksenhakualttiutta kuvaava muutoksenhaku-
prosentti on viime vuosina hovioikeuspiirissä alentunut, varovaisenkin arvion mukaan voidaan 
katsoa, että systemaattinen laatutyö on omalta osaltaan vaikuttamassa hyvään tuomioistuinjär-
jestelmään kuuluvan alioikeusastepainotuksen syntymiseen hovioikeuspiirissä. Vain hyvin toi-
mivan alioikeusjärjestelmän yläpuolelle voidaan rakentaa toimiva muutoksenhakujärjestelmä, 
jolloin hovioikeus voi kohdentaa rajalliset voimavaransa todellisten muutoksenhakuasioiden 
käsittelemiseen ja ratkaisemiseen.

Laatutyö ja tuomarikoulutus ovat antaneet impulsseja käräjäoikeuksien ja hovioikeuden sisäi-
seen kehitystyöhön. Organisaation sisäinen laatu (organisaation ja asiakaspalvelun laatutekijät) 
on välttämätön edellytys ulkoisen laadun (oikeudenkäyntimenettelyn ja ratkaisun laatutekijät) 
toteutumiselle. Tuomioistuimen sisäisellä laatutyöllä tuetaan ulkoisen laatutyön tavoitteiden 
saavuttamista ja päinvastoin. Ulkoisen laadun paraneminen helpottaa tuomareiden ja muun hen-
kilökunnan työtä, vähentää työn rasittavuutta sekä edistää tuomareiden työkyvyn säilymistä ja 
työssä jaksamista. Näitä voidaan kutsua laadun kehittämisen sivuvaikutuksiksi.

Laatuhankkeiden kylkiäisenä on kehitetty oikeudellista tietohuoltoa palvelevia järjestelmiä, 
joissa kiinnitetään erityistä huomiota oikeuslähteiden saavutettavuuteen sekä laajuuden että laa-
dun suhteen. Rovaniemen käräjäoikeus on esimerkillisesti avannut latua oikeudellisen tieto-
huollon kehittämisessä.

Tuomarikoulun korkeatasoinen ja havahduttava opetus on merkittävällä tavalla tukenut hovioi-
keuspiirin laatutyön tavoitteiden saavuttamista ja kehittänyt niitä taitoja, joita hyvältä tuomarilta 
tänä päivänä edellytetään viran menestyksellisessä ja täysipainoisessa hoitamisessa. Laatutyö ja 
koulutus ovat vahventaneet Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomarikulttuuria, nostaneet tuoma-
reiden motivaatiota sekä herättäneet itsetuntoa kohottavaa, mutta nöyrää ammattiylpeyttä.

Toimintaympäristön ja profession muutokset, tuomarin perusmetodiin vaikuttavat muutospai-
neet sekä ihmis- ja perusoikeuksiin perustuva oikeusvaltio oikeudenmukaisine oikeudenkäyn-
teineen edellyttävät tuomareilta ja tuomioistuinten muulta henkilökunnalta uudenlaista osaamis-
ta. Keskeisimmin uusista osaamisvaatimuksista nousevat esille perus- ja ihmisoikeudet perus- 
ja ihmisoikeusvelvoitteisine tulkintoineen ja soveltamisineen, kansainvälistyminen, oikeuden 
lähdesyvyys, materiaalisen oikeuden syvällinen tuntemus ja hallinta, tulkintataidot, tiedonhal-
linta- ja tiedonhakuvalmiudet sekä hyvä tiedonhallintatapa ja lainkäyttöön liittyvät viestinnälli-
set kysymykset. Juuri näihin aiheisiin liittyvää koulutusvajetta Pohjois-Suomen tuomarikoulun 
tarkkaan hiotulla opetusohjelmalla on onnistuneesti pienennetty. 

Pohjoisen laatuhankkeet ovat herättäneet niin kansallista kuin kansainvälistäkin huomiota. Laa-
tuhankkeiden vaikuttavuuden tieteellinen tutkimus on toteutettu Tampereen yliopistossa profes-
sori Aulis Aarnion johdolla. Oikeusturva-asioiden neuvottelukunta on perehtynyt laatuhankkei-
siin ja pitänyt niitä sekä kansallisesti että kansainvälisesti uraauurtavina. Neuvottelukunnan 
mielestä laatuhankkeet ovat hyviä esimerkkejä laadun kehittämisestä. Neuvottelukunta on suo-
sitellut, että tuomioistuinten työn hyvää laatua tukevia toimintatapoja kehitettäisiin myös muis-
sa hovioikeuspiireissä. 

6. Lopuksi

Tuomioistuinten joka päiväisen työn on perustuttava tuomioistuinlaitoksen vahvuuksiin, osaa-
miseen ja oikeusturvaodotusten mukaiseen laadukkaaseen lainkäyttöön sekä sisäisiin arvoihin 
ja eettisiin toimintaperiaatteisiin. Kun tuomioistuinten ulkoinen kuva ja varsinainen työ eivät 
ole ristiriidassa keskenään, syntyy julkisuuskuva sekä ihmisten kokemusten että ulkoisen vies-
tinnän pohjalta yhdenmukaisesti. Se synnyttää luottamusta tuomioistuimia kohtaan aivan kuin 
itsestään. 



Kansalaisten kaipaama yhteiskunnan peräseinä löytyy toiminnaltaan moitteettoman tuomiois-
tuinlaitoksen käräjäsaleista. Toteutetut organisaatio- ja menettelymuotouudistukset edellyttävät 
vielä hienosäätöjä ja tarkistuksia sekä ennen muuta työtapojen kehittämistä, mutta kaiken kaik-
kiaan suomalaisella tuomioistuinlaitoksella on käytettävissään varsin ”kilpailukykyiset” organi-
satoriset ja menettelylliset edellytykset. Valtiovallan on myös pidettävä huolta oikeusvaltion 
ideasta ja perustasta turvaamalla tuomioistuimille riittävät voimavarat sekä työolosuhteet ja –
ehdot. Tuomareiden rekrytointi on myös tulevaisuuden suuria haasteita.

Lopuksi lainaan professori Aulis Aarnion sanoja, jotka hän kovin kauniisti lausui esitelmässään 
"Lainkäytön laadusta" Helsingin hovioikeuspiirin X tuomaripäivillä 26.9.2003:

“Tämä ei tarkoita, että tuomioistuinten tulisi etsiä median tai niiden ruokkiman ns. yleisen mie-
lipiteen suosiota. Kaukana siitä. Modernin tuomioistuimen haaste ei ole ainoastaan riippumatto-
muus perustuslain mielessä vaan myös riippumattomuus mediasta ja muista ulkoapäin painetta 
synnyttävistä yhteiskunnallisista voimista. Tuomioistuinlaitos ei ole yleisen mielipiteen kahle-
koira.

Mutta jos otetaan todesta ajatus, että hyväksyttävyys -sanan syvällisessä mielessä - on laaduk-
kaan lainkäytön mittapuu, on viisasta harkintaa lupa pitää hyvän tuomion mittana modernissa 
yhteiskunnassa. Viisas harkinta puolestaan on kehitettävissä oleva ominaisuus, mutta se ei kehi-
ty, jos sen kehittymisen puitteet ovat vajavaiset. Lainkäytön laatua ajatellen viisas punnintaky-
ky tuomarin ominaisuutena on samalla sekä ikiaikainen että moderni. Se pysyy vireänä nimen-
omaan silloin, kun suomalaisissa tuomioistuimissa on luonnostaan olemassa oikeusturvaodotus-
ta kuunteleva, yhteiskunnan ristiriidoille herkistynyt mutta niistä erillään pysyttelevä lainkäyt-
töpiiri. Kansalaiset aistivat sen olemassaolon, vaikka sitä on liki mahdoton pukea sanallisiin ku-
vauksiin. Kaikkea ei voida aina sanoa, mutta se voidaan näyttää. Olkoon se nykyaikaisen ja 
avoimen lainkäyttökulttuurin tunnuslause”. 

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatutyössä pyritään juuri professori Aarnion tar-
koittamaan riippumattomaan, nykyaikaiseen ja avoimeen lainkäyttökulttuuriin, jossa yhä pa-
remmin pystytään vastaamaan yhteiskunnan ja kansalaisten oikeusturvaodotuksiin modernin 
eurooppalaisen oikeusvaltion tavoitteiden mukaisesti. Tavoite edellyttää kaikkien oikeudenhoi-
don instituutioiden ja niiden työntekijöiden pitävän aina kristallinkirkkaana mielessä, mitä var-
ten instituutio on olemassa ja mikä on sen perustehtävä yhteiskunnan ja sen kansalaisten palve-
lijana. Se on korkealuokkaisen oikeusturvan tuottaminen.

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatutyö jatkuu ja kehittyy. Työtä laadun paranta-
miseksi on tehtävä koko oikeudenhoidon ketjussa yhdessä ja erikseen, eikä siinä ole oikotietä, 
on vain pitkä tie.


