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Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke

- Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi

1. Johdannoksi

Tulosohjaus otettiin tuomioistuimissa käyttöön vuosina 1992-1995. Oi- keusministeriö asetti 13.2.1998 
työryhmän (tuomioistuinten tulosohjaustyöryhmä) arvioimaan tuomioistuinlaitoksen tulosohjausta ja sitä, 
miten tulosohjauksen avulla voidaan parantaa tuomioistuimien edellytyksiä hoitaa oikeusturvatehtävään-
sä, sekä laatimaan ehdotuksia tulosohjauksen kehittämiseksi tuomioistuinlaitoksessa.

Tulosohjaustyöryhmän saaman toimeksiannon mukaan sen tehtävänä oli muun muassa arvioida tuomiois-
tuinlaitosta koskevien eri tasoilla asetettavien tulostavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta ja tehdä tuloksel-
lisuuden arviointiperusteita, tulostavoitteita ja tulosmittareita sekä tulosohjausprosessissa käytettäviä mui-
ta toiminnan arviointi- ja seurantatietoja koskevia kehittämisehdotuksia. Työryhmä antoi oikeusministe-
riölle ensimmäisen väliraporttinsa 29.4.1998, toisen väliraporttinsa 9.9.1998 ja mietintönsä “Laatu ja tu-
loksellisuus tuomioistuimessa” 17.12.1998.

Mietinnössä on yhtenä muotona tulosneuvottelumenettelyksi esitelty kolmikantamalli, jossa tulosneuvot-
teluihin osallistuvat alempi ja ylempi tuomioistuin sekä oikeusministeriö. Mietinnön kehittämisehdotusten 
mukaan laatutavoitteiden asettamista tuomioistuimille lisätään. 

Rovaniemen hovioikeuspiirin käräjäoikeuksien tulosneuvotteluissa, joissa osapuolina olivat olleet käräjä-
oikeus ja oikeusministeriö, kokeiltiin syksyllä 1998 menettelyä, jossa tulosneuvotteluihin osallistui myös 
hovioikeus kolmantena osapuolena. Käräjäoikeuksien laamannien mielestä kokeilu onnistui ja kokemuk-
set siitä olivat myönteisiä.

Yhteisen näkemyksen löytämiseksi tulosohjausmenettelystä ja sen sisällöstä pidettiin Rovaniemen hovioi-
keudessa 8.4.1999 kokous, jossa olivat edustettuina hovioikeus, kaikki hovioikeuspiirin käräjäoikeudet ja 
oikeusministeriö. Kokouksessa pohdittiin laatutavoitteiden kytkemistä tulosneuvottelumekanismiin, yh-
teisiä laatuteemoja ja niiden työstämistä ja käräjäoikeuksien sisäisiä laatutavoitteita. Kokouksessa sovit-
tiin kehittämistyön organisoinnin ja muun suunnittelun suuntaviivoista. Kokousta voidaan pitää Rovanie-
men hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushankkeen (laatuhankkeen) syntymähet-
kenä.

2. Laatuhankkeen organisaatio

Kehittämistyötä ohjaa laatuhankkeen kehittämistyöryhmä, joka valitaan kolmen vuoden mittaista toimin-
tajaksoa varten kerrallaan. Sen puheenjohtajana toimii hovioikeuspiirin suurimman alioikeuden Oulun kä-
räjäoikeuden laamanni Harri Mäkinen. Jäseninä ovat vuosina 2004-2006 Rovaniemen hovioikeuden pre-
sidentti Esko Oikarinen, Rovaniemen käräjäoikeuden käräjätuomari Seppo Kankkunen, Oulun käräjäoi-
keuden käräjätuomari Juha Tervo, Oulun käräjäoikeuden hallintopäällikkö Antti Savela ja asianajaja Ju-
hani Karvo Rovaniemeltä. Syyttäjien edustajana kehittämistyöryhmään tulevaksi jäseneksi on vastikään 
nimetty Haukiputaan kihlakunnanviraston syyttäjäosaston johtava kihlakunnansyyttäjä Ilpo Virtanen.

Kehittämistyöryhmä laatii runkosuunnitelman laatutavoitteisiin liittyvistä teemoista ja hankkeen puitteis-
sa järjestettävästä koulutuksesta kolmeksi vuodeksi eteenpäin kerrallaan (kolmivuotissuunnitelma). Tee-
mavalintojen ja koulutuksen oikea-aikaiseksi kohdentamiseksi suunnitelma tarkistetaan ja päivitetään 
vuosittain.

Suunnitelman toteuttamista varten hovioikeuspiirin käräjätuomareiden keskuudesta nimetään vuosittain 
hankkeen laatukoordinaattori. Vuodeksi 2004 laatukoordinaattoriksi on valittu poikkeuksellisesti käräjä-
tuomarikunnan ulkopuolinen henkilö eli hallintopäällikkö Antti Savela. Laatukoordinaattorin tehtävänä 
on suunnitella ja toteuttaa laatutyöhön liittyvä koulutus ja yhteydenpito sidosryhmiin, tukea laatutyöryh-



miä niiden työskentelyssä ja toimittaa niiden työryhmäraporteista koostettava vuosittainen loppuraportti.  
Laatukoordinaattori toimii lisäksi tuomarien edustajana Suomen Asianajajaliiton Lapin ja Oulun osasto-
jen asianajajien ja Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomarien yhteisessä laatutyöryhmässä, joka on perustet-
tu Lapin osaston hallituksen 16.12.2002 tekemällä päätöksellä. Mainittakoon, että tämän laatutyöryhmän 
puheenjohtajana toimii asianajaja Juhani Karvo ja kolmantena jäsenenä on asianajaja Sampsa Teittinen 
Oulusta. 

Runkosuunnitelmaan otettuja laatuteemoja käsittelemään asetetaan kutakin vuotta varten laatutyöryhmät.  
Vuosittain käsitellään säännönmukaisesti neljää teemaa ja kutakin teemaa varten on oma laatutyöryhmän-
sä. Poikkeuksellisesti voidaan asettaa useampiakin kuin neljä laatutyöryhmää, mikäli runkosuunnitelmaa 
päivitettäessä tai muutoin on tullut esille jokin ajankohtainen teema, joka halutaan ottaa mahdollisimman 
pian keskustelun kohteeksi. 

Kehittämistyöryhmän puheenjohtaja kokoaa laatukoordinaattorin avustamana laatutyöryhmät. Kuhunkin 
laatutyöryhmään tulee edustajia eri käräjäoikeuksista ja hovioikeudesta. Myös syyttäjiä, asianajajia ja jul-
kisia oikeusavustajia saattaa kuulua laatutyöryhmiin. Joku laatutyöryhmän jäsenistä nimetään hänen suos-
tumuksellaan puheenjohtajaksi. Hovioikeuden presidentti vahvistaa laatutyöryhmien kokoonpanon.

Laatutyöryhmät kartoittavat laatuteemansa ongelmat ja selvittävät eri käräjäoikeuksien käytäntöjä. Lisäk-
si ne määrittelevät yhteisesti hyväksyttävissä olevan menettelytavan ja tekevät ehdotuksen siitä, miten eri-
laisia käytäntöjä saadaan yhtenäistetyksi tai toimintaa muutoin parannetuksi. Laatutyöryhmä laatii työryh-
märaportin, joka sisältää laatutyöryhmän parannusehdotukset. Raportin kirjoittaminen on jäänyt käytän-
nössä laatutyöryhmän puheenjohtajan vastuulle, mutta kirjoitustyöhön ovat voineet osallistua myös muut 
laatutyöryhmän jäsenet.

Laatutyöryhmät ovat työskennelleet pitämällä kokouksia sekä hyödyntämällä sähköpostia työryhmärapor-
tin laatimisessa. 

Laatutyöryhmien töiden valmistumisen jälkeen järjestetään syksyisin laatupäivät, joille osallistuvat hovi-
oikeuspiirin tuomarit, hovioikeuden esittelijöitä, käräjäviskaalit ja mahdollisuuksien mukaan myös käräjä-
oikeuksien tuomioistuinharjoittelijoita sekä sidosryhmien edustajia. Laatutyöryhmien puheenjohtajat esit-
televät suullisesti laatupäiville osallistuville ennakkoon kirjallisina jaettujen työryhmäraporttien sisällön. 
Tämän jälkeen niistä keskustellaan. Keskustelun jälkeen asetetaan laatutyöryhmien tekemiin parannuseh-
dotuksiin perustuvat laatutavoitteet seuraavalle vuodelle. Laatupäivät pidetään vuorovuosin Kemissä, Ou-
lussa ja Rovaniemellä.

Työryhmäraporteista tiivistetty laatutavoiteluettelo otetaan osaksi kunkin käräjäoikeuden ja oikeusminis-
teriön syksyisin käymien tulosneuvottelujen pöytäkirjaa. Laatutavoiteluettelon allekirjoittavat hovioikeu-
den presidentti ja käräjäoikeuden laamanni.

3. Laatuhankkeen lähtökohta, tavoite ja toimintaperiaatteet

Laatuhankkeen lähtökohtana on tuomioistuimen perustehtävä eli oikeusturvan antaminen. Sitä tulee pro-
sessin tavoiteperiaatteiden mukaisesti toteuttaa ratkaisemalla yksittäisiä riita-, rikos- ja hakemusasioita 
varmasti, luotettavasti, nopeasti ja mahdollisimman vähin kustannuksin. Tavoiteperiaatteiden toteuttami-
sessa on ollut ja edelleen on ongelmia. Tuomarit ovat niistä tietoisia. Ongelmia ei ole kyetty poistamaan 
yksin lainsäädännöllisin toimenpitein. Paitsi tulosohjaukseen liittyen aika oli muutoinkin kypsä ryhtyä ke-
hittämään lainkäyttöä aktiivisesti myös käytännössä.

Laatuhankkeen tavoitteena on parantaa ja kehittää tuomioistuinten työtä yhä paremmaksi niin, että oikeu-
denkäynti täyttää oikeudenmukaisuuden ja reiluuden kriteerit, ratkaisut ovat perusteltuja ja lain- ja oikeu-
denmukaisia ja tuomioistuinten palvelut ovat myös kustannustensa puolesta kansalaisten saavutettavissa. 
Laadunparannustyöllä pyritään siten vastaamaan kansalaisten perusteltuihin oikeusturvaodotuksiin.

Koska kysymyksessä on lainkäytön laadunparannushanke, vuosittain käsiteltävät laatuteemat koskevat oi-
keudenkäyntimenettelyn ja ratkaisun laatutekijöitä. Käräjäoikeuksien muun asiakaspalvelun parantaminen 



ja organisaation kehittäminen eivät ole hovioikeuspiirin yhteisen laatuhankkeen kohteina, vaan ne on jä-
tetty kunkin käräjäoikeuden itsensä tai useamman käräjäoikeuden yhteistyössä tehtäviksi.

Vuosittaiset laatuteemat eli lainkäytön kehittämiskohteet ja koulutuspäivien aiheet määrittyvät kolmivai-
heisessa menettelyssä. Ensimmäisessä vaiheessa kehittämistyöryhmä valmistelee ehdotuksen kehittämis-
kohteista ja koulutuksesta kolmeksi vuodeksi eteenpäin ja kirjaa ne kolmivuotissuunnitelmaan. Kehittä-
miskohteiden valintaperusteina ovat lainkäyttöongelman suuruus ja kehittämiskohteen muu ajankohtai-
suus. Toisessa vaiheessa hovioikeuden ja käräjäoikeuksien johto keskustelee ja hyväksyy vuosittaiset laa-
tuteemat ja koulutuksen. Lopuksi koko tuomarikunta keskustelee ja hyväksyy laatupäivillä laatuteemat ja 
koulutuspäivien aiheet.

Laatutyöhön osallistuvien tuomarien keskuudessa vallitsee yksimielisyys siitä, että lainkäytön yhtenäi-
syys voi lisääntyä ja lainkäyttö muutoinkin laadullisesti parantua tuomarien välisin keskusteluin. Laatu-
hankkeena tehtävä kehittämistyö onkin leimallisesti tuomarien välistä keskustelua, johon kaikki tuomarit 
osallistuvat. Laatuteemat on pyritty määrittelemään konkreettisiksi ja kehittämiskohteet riittävän pieniksi, 
jotta parannuksia saataisiin myös käytännössä aikaan. Tuomarien täydennyskoulutus tukee kehittämistyö-
tä. Myös käräjäoikeuksien sisäinen kehittäminen tukee laatuhanketta. Laatutavoitteiden eli parannusehdo-
tusten toteutumisen seuranta suunnitellaan jo laatuteemoja työstettäessä ja niihin liittyviä parannus- ja ke-
hittämisehdotuksia tehtäessä. Valvoessaan käräjäoikeuden toimintaa käräjäoikeusasetuksen 12 §:n 1 mo-
mentissa edellytetyin tavoin laamanni kiinnittää huomiota myös laatutavoitteiden toteutumiseen. Laatuta-
voitteiden toteutumista seurataan muutoinkin jatkuvasti käräjäoikeuden jokapäiväisessä työssä seuraamal-
la käräjäoikeuden menettely- ja ratkaisukäytäntöä ja järjestämällä tuomareille säännöllisiä keskustelutilai-
suuksia. Myös hovioikeus seuraa laatutavoitteiden toteutumista ja antaa siitä palautetta muutoinkin kuin 
vain ratkaisuissaan.

Laatuhankkeen osana järjestetään vuosittain 6-8 koulutuspäivää. Tämä määrä sisältää 1-2 päivää laatutee-
moihin liittyvää koulutusta laatutyöryhmätyöskentelyyn yhdistettynä, 3-4 päivää koulutusta vuosittain va-
litulta oikeudenalalta, jolloin opetuksessa käydään läpi oikeudenalan yleiset opit, voimassa olevan lain si-
sältö ja oikeuskäytäntö sekä liittymäkohdat perus- ja ihmisoikeuksiin ja EU-oikeuteen, ja 2-päiväiset laa-
tupäivät.

Oikeudenhoito on kokonaisuus, johon osallistuvat tuomioistuinten lisäksi muiden muassa poliisi, syyttä-
jät, asianajajat ja julkiset oikeusavustajat sekä muut oikeudenkäyntiasiamiehet. Nämä ovat tuomioistui-
men keskeisiä sidosryhmiä. Muita sidosryhmiä ovat esimerkiksi sosiaaliviranomaiset, velkaneuvojat, vel-
kajärjestelyselvittäjät ja myös media. Tuomioistuinten vuosittaisten laatutavoitteiden saattaminen sidos-
ryhmien tietoon on laatuhankkeen kokonaistavoitteen saavuttamiseksi ensiarvoisen tärkeää. Oikeudenhoi-
don tasoa ei voida nostaa ottamatta sidosryhmiä mukaan kehittämistyöhön. Oikeudenhoidon laatutasoa 
ylläpidettäessä ja sitä parannettaessa keskeistä on, että kukin oikeudenhoitoon osallistuva taho on sisäistä-
nyt tehtävänsä ja hoitaa ne moitteettomasti ja parhaalla mahdollisella tavalla.

Kuten edellä olevasta ilmenee, tuomioistuimien tärkeimmät sidosryhmät syyttäjät, asianajajat ja julkiset 
oikeusavustajat ovat jo mukana laatuhankkeessa. Muiden sidosryhmien kytkeminen toimintaan mukaan 
suunnitellaan kulloisenkin laatuteeman edellyttämällä tavalla. Sidosryhmän edustaja voidaan kutsua kuul-
tavaksi laatutyöryhmään ja osallistumaan laatutyöhön liittyvään koulutukseen ja laatupäiville. Vastavuo-
roisesti sidosryhmät voivat kutsua tuomareita osallistumaan niiden järjestämään koulutukseen.

4. Lainkäytön osa-alueet kehittämiskohteina

Laatuhankkeen ensimmäisenä ja toisena toimintavuonna eli vuosina 1999-2000 laatuhankkeen hallinnoin-
ti haki vielä muotoaan ja laatuteemat valittiin vuosi kerrallaan ilman pidemmälle menevää suunnittelua. 

Vuonna 1999 pohdittiin rangaistuskäytännön yhtenäisyyttä anastus-, liikennejuopumus- ja pahoinpitelyri-
koksissa. Lisäksi pohdittiin riita-asioiden valmisteluun liittyviä ongelmia. Kutakin teemaa varten oli oma 
laatutyöryhmänsä. Teemat olivat tuolloin varsin ajankohtaisia ja ovat sitä vieläkin. Samanaikaisesti käyn-
nissä ollut kokonaan eri hanke eli ns. Pohjois-Suomen tuomarikoulu tarjosi tuomareille yliopistotasoista 
koulutusta. Sen vuoksi ajallisia resursseja ei ollut järjestää erikseen laatuhankkeeseen liittyvää koulutusta.



Vuonna 2000 yksi laatutyöryhmä keskusteli huumausainerikosten rangaistuskäytännöstä ja toinen todiste-
lun johtamisesta. Kolmas ryhmä valmisti liikennejuopumusrikosten rangaistuskäytännön yhtenäisyyden ja 
riita-asioiden valmistelua koskeneiden ehdotusten toteutumisesta seurantaraportin. Neljännen ryhmän teh-
tävänä oli valmistaa seurantaraportti rangaistuskäytännön yhtenäisyyden toteutumisesta anastus- ja pa-
hoinpitelyrikoksissa. Pohjois-Suomen tuomarikoulu jatkui. 

Laatuhankkeen ensimmäinen kolmivuotissuunnitelma koski vuosia 2001- 2003. 

Vuonna 2001 kehittämistyön kohteina olivat tuomarin materiaalinen prosessinjohto, erityisesti tuomarin 
kyselyoikeus ja -velvollisuus rikosasioissa ja juttujen hallinnointi (case management) laajoissa riita-
asioissa tavoitteena käsittelyaikojen minimoiminen ja juttujen jäntevä käsittelytapa. Kuten aikaisemmin-
kin kumpaakin teemaa varten oli oma laatutyöryhmänsä. Kaksi muuta asetettua ryhmää valmisti seuranta-
raportin, toinen todistelun johtamisen ongelmien parantumisesta ja toinen huumausainerikosten rangais-
tuskäytännön yhtenäisyyden toteutumisesta. Lisäksi kehittämistyöryhmä päivitti laatupäivillä uudelleen 
keskusteltavaksi kertaalleen jo aikaisemmin käsitellyn liikennejuopumusten rangaistustaulukon. 

Vuonna 2002 kahtena uutena teemana oli juttujen hallinnointi (case management) velkajärjestelyasioissa 
tavoitteena käsittelyaikojen minimointi ja juttujen jäntevä käsittelytapa ja tuomarin materiaalinen proses-
sinjohto, erityisesti tuomarin kyselyoikeus ja -velvollisuus riita-asioissa. Seurantaraportit tehtiin tuomarin 
materiaalisesta prosessinjohdosta rikosasioissa ja case management -ajattelun toteutumisesta laajoissa rii-
ta-asioissa. 

Vuonna 2003 kehittämiskohteina olivat näyttöratkaisun perusteleminen riita- ja rikosasioissa, käytäntöjen 
yhtenäistäminen rangaistuslajin valinnassa ja käytäntöjen yhtenäistäminen ehdollisen rangaistuksen täy-
täntöönpanossa. Neljännen ryhmän tehtävänä oli esimerkkihaastehakemuksen ja vastauksen laatiminen 
riita-asiassa. Mainittakoon, että tämän laatutyöryhmän puheenjohtajana toimi asianajaja Juha Kiiha Ke-
mistä ja jäseninä oli neljä muuta asianajajaa. 

Varsinaisten laatuteemojen lisäksi kunakin vuonna on valittu muutamia toiminnallisia teemoja, joiden ke-
hittämiseen on eri tavoin laatuhankkeen yhteydessä kiinnitetty huomiota. Toiminnallisina aiheina vuonna 
2003 olivat tuomarin työssä jaksamisen edistäminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen. 

Pohjois-Suomen tuomarikoulu päättyi 15.2.2002. Tämän jälkeen osana laadunparannushanketta alettiin 
järjestää sitä tukevaa koulutusta. Koulutusta järjestettiin vuosina 2001-2003 lähes kolmivuotissuunnitel-
massa edellytetyssä laajuudessa. Koulutusta oli materiaalisesta prosessinjohdosta riita- ja rikosasioissa, 
case management -ajattelusta velkajärjestelyasioissa, työsopimuksesta, rakentamissopimuksista ja -rii-
doista, laatuajattelusta tuomioistuinten ulkopuolella, tuomioistuinten laatutyöstä ja case management 
-ajattelusta, tuomioistuintyön laadun kehittämisestä ja laadun arvioinnista Alankomaissa, näyttöratkaisun 
perustelemisesta riita- ja rikosasioissa, rangaistuslajin valinnasta ja ehdollisen rangaistuksen täytäntöön-
panosta, riitaprosessista ja riita-asioiden valmistelusta ja rikoslain uudesta yleisestä osasta.

Alkamassa on uusi kolmivuotiskausi 2004-2006, jota koskeva suunnitelma on hyväksytty marraskuussa 
2003 pidetyillä laatupäivillä. 

Vuonna 2004 on suunniteltu kehittämiskohteina esille otettaviksi tuomarin käyttäytyminen istunnossa 
osana menettelyllistä oikeudenmukaisuutta (procedural justice), asianosaisvalmistelu riita-asioissa ja ri-
koslain 7 luvun 6 §:n soveltaminen. Lisäksi tehdään seurantaraportti juttujen hallinnoinnista velkajärjeste-
lyasioissa ja tuomarin materiaalisesta prosessinjohdosta riita-asioissa eli vuodelle 2003 asetettujen laatu-
tavoitteiden toteutumisesta. 

Vuonna 2005 laatutyöryhmien uusina teemoina ovat juttujen hallinnointi (case management) rikosasioissa 
ja tuomarien yhteistyö juttujen hallinnoinnissa riita-asioissa ja kolmen tuomarin kokoonpanon käyttö rii-
ta-asioissa. Toinen kahdesta muusta laatutyöryhmästä tekee seurantaraportin näyttöratkaisun perustelemi-
sesta riita- ja rikosasioissa sekä riita-asioiden haastehakemusten ja vastausten sisällöllisen laadun parane-
misesta ja toinen käytäntöjen yhtenäistymisestä rangaistuslajin valinnassa ja ehdollisen rangaistuksen täy-
täntöönpanossa. Näin pyritään seuraamaan vuodelle 2004 asetettujen laatutavoitteiden toteutumista. Ke-



hittämistyöryhmä on päättänyt ulottaa laatutyön koskemaan myös rikosasioiden esitutkintaa. Kolmivuo-
tissuunnitelmaan on varateemaksi vuodelle 2005 otettu esitutkinta maininnoin siitä, että teema määrite-
tään tarkemmin myöhemmässä vaiheessa. 

Vuonna 2006 uutena laatuteemana tulee olemaan menettely ja näyttö pakkokeinoasioissa. Kolmen muun 
ryhmän tehtävänä on valmistaa seurantaraportti. Yksi niistä tekee seurantaraportin tuomarin käyttäytymi-
sestä istunnossa osana menettelyllistä oikeudenmukaisuutta ja toinen asianosaisvalmistelusta riita-asiois-
sa. Kolmas laatutyöryhmä tekee ja päivittää uuden seurantaraportin pahoinpitelyrikosten rangaistusten 
määräämiskäytännöstä liittyen laatutyöryhmien III/1999 ja IV/2000 raportteihin. Varateemana vuonna 
2006 on oikeudenkäynnin julkisuus. Sen esille ottaminen riippuu sitä koskevan uuden lainsäädännön voi-
maantulosta. Laatutyötä tukevaa ja muuta koulutusta järjestetään sama määrä kuin ensimmäisen kolmi-
vuotissuunnitelman aikanakin. Oikeudenaloiksi, joita koskevaa koulutusta on vuosittain 3-4 päivää, on 
valittu vuodelle 2004 perhe-, perintö- jäämistö- ja holhousoikeus, vuodelle 2005 vahingonkorvausoikeus 
ja vuodelle 2006 yhtiöoikeus. 

5. Laatuhankkeen leimalliset piirteet ja sen vaikutukset

Lainsäädännön muuttumisen ja käytännössä omaksuttujen toimintatapojen myötä käräjäoikeuksien tuo-
marikunta on ammattikuntana pirstoutunut. Tuomarit tekevät työtään yksin ja toisistaan erillään ja lähes 
tietämättöminä muiden noudattamasta käytännöstä. Tuomitsemistradition siirtyminen vanhemmilta tuo-
mareilta nuoremmille on lähes katkennut. Menettelytavat ovat saattaneet erilaistua ei vain tuomioistuin- 
vaan jopa tuomarikohtaisiksi.

Laatuhankkeen ydinajatuksena on vaikuttaa siihen keskeiseen tekijään, josta lainkäytön laatu on riippu-
vainen, eli tuomarin ammattitaitoon. Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomarikunta on laaja-alaisesti osallis-
tunut edellä kuvattuun laatuhankkeeseen. Hovioikeuspiirin tuomioistuinten yhteistyö ja sen myötä tuoma-
rien keskinäinen kanssakäyminen ovat lisääntyneet. Tämä on merkinnyt keskustelun lisääntymistä. Tuo-
marien välinen keskustelu on omiaan avartamaan näkemystä, ylläpitämään ammattitaitoa ja edistämään 
oikeuskäytännön yhtenäisyyttä. Keskustelu ja sitä tukeva koulutus yhdessä ovat omiaan parantamaan 
osaamista ja sitä kautta oikeudenkäyntimenettelyn ja tuomioiden laatua.

Tuomarit itse valitsevat laatuteemat eli kehittämiskohteet ja tekevät niitä koskevat parannusehdotukset 
laatutavoitteiksi. Kuten edellä olevasta ilmenee, tärkeimpiä sidosryhmiä kuullaan asiakasnäkökulman 
esille saamiseksi ja laatutyön vaikuttavuuden lisäämiseksi. Keskustelu laatuteemoista tapahtuu yleisellä 
tasolla ja vapaaehtoisesti. Hovioikeus ei ohjaa keskustelua, vaan osallistuu siihen edustajiensa välityksin. 
Tuomarien riippumattomuus, myös oikeusasteellinen, on varmistettu.

Laatuhankkeen vaikutuksina voidaan kirjata: tuomarikunnan ja laajemminkin oikeudenhoitoon osallistu-
vien sisäisen keskustelukulttuurin syntyminen, yhteydenpidon lisääntyminen, hankkeeseen osallistuvien 
sitoutuminen lainkäytön kehittämiseen, asennemuutoksen tapahtuminen ja yhtenäisyyden lisääntyminen. 
On alettu monitahoisesti ja monipuolisesti keskustella oman työn tuloksellisuudesta ja sisäistetty sen ke-
hittämisen tarve. Asenteet ovat muuttuneet kehittämismyönteisiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa ongel-
mien ja heikkouksien kartoittamista ja parannusehdotusten tekemistä sekä niiden toteuttamista. Laatu-
hankkeella on hovioikeuspiirin tuomarien tuki. Laatuhankkeen kirjoina julkaistujen loppuraporttien hy-
väksikäyttö edistää yhtenäisyyttä. Seurantaraportteja tehtäessä on havaittu viitteitä yhtenäisyyden lisään-
tymisestä. 

Laadunparannushanke ei ole itsetarkoitus. Sen tarkoituksena on tukea tuomioistuinten perustyötä. Toi-
minnan laadun parantumisen muina myönteisinä vaikutuksina on lupa odottaa työn helpottumista ja sen 
rasittavuuden vähentymistä.

6. Lainkäytön laadun mittaamisesta

Alussa mainittu oikeusministeriön asettama tuomioistuinten tulosohjaustyöryhmä käsitteli mietinnössään 
myös kysymystä asetettujen tavoitteiden toteutumisen arvioimisesta ja sen osana mittareita, joilla tavoit-
teiden toteutumista tulisi seurata. Määrällisinä laatumittareina mietinnössä otettiin esille oikeusturvan 



kannalta keskeinen juttujen keskimääräinen käsittelyaika, muutoksenhakujen määrä ja ratkaisujen muut-
tuminen ylemmässä asteessa sekä aikaansaatujen sovintojen määrä. Laadullisina arviointimenetelminä 
tuotiin esille kyselyt ja haastattelut sekä arviointitutkimukset.

Laatuhankkeen kehittämistyöryhmä päätti vuonna 2003 ryhtyä toimiin laadunmittausjärjestelmän kehittä-
miseksi. Samalla todettiin, että laatumittariston luominen on vaikea tehtävä, joka onnistuakseen edellyttää 
merkittävää pohjatyötä ja laajahkon kirjoitustyön suorittamista. Tätä työtä ryhtyy oman toimensa ohella 
tekemään Antti Savela. Ohjaus ja tukiryhmänä tulee toimimaan laatuhankkeen kehittämistyöryhmä. Hovi-
oikeudenneuvos Marianne Wagner-Prenner Rovaniemen hovioikeudesta ja Rovaniemen käräjäoikeuden 
laamanni Ilpo Aapola sekä tarpeen mukaan muutkin henkilöt toimivat kyseisen työn aikana näin vahven-
nettavan kehittämistyöryhmän jäseninä.

Laatumittarimietintö tulee alustavien kaavailujen mukaan sisältämään lainkäytön laatukriteerien määritte-
lyn ja näkökulman valinnan, selvityksen siitä, minkälaista tietoa eri järjestelmistä, tutkimuksista ja muista 
lähteistä on jo nykyisin lainkäytön laadusta saatavissa, selvityksen siitä, miten laatua mitataan tuomiois-
tuinten ulkopuolella, kansainvälisen vertailun ja ehdotuksen laatumittaristoksi. 

7. Lopuksi

Laatuhanke on organisoitua kehittämistyötä. Sitä voidaan pitää yhtenä tapana toteuttaa laatujohtamista. 
Laatujohtamisessa keskitytään parantamaan toimintaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Laatuhanke voidaan 
nähdä myös tehokkaana koulutus- ja kouluttautumisjärjestelmänä sekä henkilöstön osallistumis- ja sitout-
tamiskeinona. Laatuhankkeella onkin saatu aikaan tuomarien suorastaan poikkeavan korkea sitoutumisas-
te. Laatumittariston luominen kestää pitkähkön ajan ja se edellyttää, että käytössä on koko tuon ajan riittä-
västi henkilö- ja muita resursseja. Ajateltavissa on, että laatumittariston aikaansaamisen jälkeen mittaami-
nen toimii enemmän jatkuvan kehityksen ylläpitäjänä ja ohjaajana kuin keinona valvoa tulostavoitteiden 
saavuttamista. Laadun kehittäminen on jatkuvaa työtä, jonka tavoitteena on yhä korkeatasoisempi oikeus-
turva. 


