
Vaasan hovioikeuden 240 - vuotisjuhla  

 

Arvoisa hovioikeuden presidentti Vasama,  hyvä juhlaväki  

Presidentti Vasama on jo ansiokkaasti esitellyt oikeudenhoidon historiaa, erityisesti Vaasan 
hovioikeuden osalta. Tähän voisi vielä lisätä yhden hienon yhteensattuman. Hovioikeuden 
toiminnan aloitusvuonna 1776 Atlantin toisella puolella tehtiin Yhdysvaltojen itsenäisyysjulistus. 
240 vuotta sitten, eli kuten Amerikassa voitaisiin sanoa, ”12 score years ago”, ihmisoikeuksien 
kirjaaminen oikeudellisiin asiakirjoihin oli vielä aika uutta. Ihmiset oli luotu yhdenvertaisiksi ja 
kaikilla oli luovuttamattomina oikeuksina oikeus elämään, vapauteen sekä onnen tavoitteluun. 
Vaasan hovioikeuskin on tullut tunnetuksi siitä, että täällä ihmisoikeuksien läpilyönti 
oikeudenkäyttöön on ollut esimerkillistä.   

Tässä oikeusministeriön lyhyessä tervehdyspuheenvuorossa keskityn kuitenkin nyt nykyhetkeen ja 
tulevaisuuteen.  

Hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistusta valmisteltaessa ja myöskin käräjäoikeusverkoston 
kehittämisessä eräänä lähtökohtana on ollut vahvojen oikeudenhoidon keskusten luominen 
maahamme. Voidaan sanoa, että Vaasa on tällainen merkittävä juridisen asiantuntemuksen 
keskus. Onhan täällä maamme toiseksi vanhin hovioikeus, hallinto-oikeus, käräjäoikeus, vankila, 
oikeusaputoimisto, runsas asianajajakunta, kihlakunnan ulosottovirasto sekä oikeustieteellistä 
opetusta. Oman leimansa ja erityispiirteensä Pohjanmaan ja Vaasan oikeudenhoitoon antaa myös 
alueen vahva kaksikielisyys. Vaasalaiset tuomioistuimet ja Vaasan kaupunki ovat myös 
tarjoutuneet ottamaan vastaan mahdollisesti perustettavan tuomioistuinvirastonkin. 

Valtion ydintehtävät; tuomioistuimet, syyttäjät, oikeusapu, vankilat ja ulosottolaitos, ovat tärkeitä. 
Niiden toiminnot tulee pitää kunnossa, sillä ilman niitä emme pärjää.  Tällä hetkellä 
käräjäoikeuksia vähennetään, ulosottorakennetta sekä syyttäjälaitosta uudistetaan. On tyypillistä, 
että uudistushankkeista esitetään eriäviä mielipiteitä ja näkemyksiä.  Myös edellä mainitut 
hankkeet ovat isoja ja poliittisestikin hankalia kysymyksiä, mutta välttämättömiä nykyisessä 
taloudellisessa tilanteessa.  Kumulatiivisesti kasvavat säästöt ovat meidän kaikkien tämän hetken 
isoin haaste.  

Lännen media on ainakin Forssan lehdessä ja Hämeen sanomissa 6.8.2016 julkaissut jutun, joka on 
otsikoitu: Laamannit ovat huolissaan oikeusturvasta. Voin sanoa, että myös oikeusministeriö on 
huolissaan oikeusturvasta. Huoli on oikeutettu ja perusteltu. Kiistaton tosiasia on, että 
käytettävissä olevat oikeuslaitoksen ja siten myös tuomioistuinlaitoksen resurssit ovat  
vähenemässä.  Kysymys kuuluukin millä toimenpiteillä oikeusturva voidaan jatkossa pitää 
vähintäänkin nykyisellä tasolla ja siten säilyttää oikeusrauha ja ihmisten luottamus 
oikeuslaitokseen.  Tänä päivänä ja edellä mainittuun artikkeliin viitaten näyttää siltä, että 
keinovalikoimasta tuomioistuinlaitoksen ja ministeriön välillä vallitsee jonkinasteisia 
näkemyseroja.   

Oikeusministeriön tehtävänä on keskeisen ja laajan nykyhallituksen kivijalkahankkeen, 
oikeudenhoidon uudistamisohjelman toteuttaminen. Oikeudenhoidon uudistamisohjelmasta on jo 
paljon toteutettu ja matkan varrella ohjelman toimenpiteet ovat myös tarkentuneet. Ohjelmaan 
perustuen on oikeusministeriössä oikeus- ja työministeri Lindströmin johdolla laadittu siitä 



päivitetty versio tällä hallituskaudella tehtävistä uudistuksista. Siihen on myös lisätty nykyisestä 
hallitusohjelmasta mukaan tulleet hankkeet.  

Tavoitteena on oikeudenhoidon laadun ja kansalaisten oikeusturvan varmistaminen kiristyvässä 
taloudellisessa tilanteessa.   Ohjelmaan sisältyvien isojen rakenneuudistusten ja  ICT-hankkeiden 
avulla pyritään osaltaan takaamaan  toimintojen sujuvuus.  

Oikeudenhoidon uudistamisohjelma sisältää runsaasti erilaisia ehdotuksia konkreettisiksi 
toimenpiteiksi, jotka toteuttamalla on mahdollista luoda edellytyksiä laadukkaalle 
oikeudenhoidolle jatkossakin.  Monet uudistukset tuntuvat kipeiltä eivätkä ole helppoja toteuttaa. 
Niiden toteuttaminen edellyttää määrätietoista työtä ja ponnistelua niin tuomioistuimissa kuin 
oikeusministeriössäkin. Valitus ja surkuttelu ei auta vaan niiden sijasta on tartuttava toimeen, 
koska, kuten kaikki tiedämme, tuomioistuinlaitoksessa uudistusten toteuttaminen ei  ole 
mahdollista kovin lyhyellä aikataululla.  Olisi varmaan kaikkien edun mukaista, mikäli meillä olisi 
mahdollisimman yhteinen näkemys tavoitteista ja toimenpiteistä. 

Myös erilaisia menettelysäännöksiä on uudistettu varsin tiuhaan tahtiin ja uudistetaan edelleen.  

Yleisten tuomioistuinten sektorilla työryhmävalmistelussa ovat parhaillaan muun muassa ehdotus 

sakkomenettelyn soveltamisalan laajentamiseksi sekä summaaristen riita-asioiden käsittelyn 

keskittäminen tiettyihin käräjäoikeuksiin.  Sekä summaarisiin riita-asioihin että sakkomenettelyn 

soveltamisalan laajentamisen piiriin kaavailtujen asioiden käsittelyyn sitoutuu varsin merkittävä 

määrä henkilötyövuosia.  Hankkeilla saattaa siten olla huomattaviakin henkilöstövaikutuksia. 

Niiden yhteensovittaminen valmisteilla olevan käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen kanssa 

tuottaa omat haasteensa.   

Ministeriön lainvalmisteluosastolla valmistui viime kevät-talvella arviomuistio 

oikeudenkäyntimenettelyjen keventämisestä. Muistiosta pyydettiin lausuntoja ja tulevan syksyn 

aikana ministeriö on asettamassa työryhmän valmistelemaan rikosprosessin keventämistä. 

Työryhmän tehtävänä olisi sopeuttaa menettelyjä suhteessa jo vähennettyihin resursseihin. 

Osa oikeudenhoidon uudistamisohjelman hankkeista odottaa vielä linjauksia.  Esimerkiksi 

lautamiesjärjestelmän tulevaisuus on vielä poliittisessa harkinnassa. (Siitä luopuminen olisi yksi 

säästökohteista, mutta ymmärrettävästi poliittisesti vaikea asia). 

Hovioikeuksien osalta erityisesti 1.10.2015 voimaan tulleiden jatkokäsittelylupasäännösten 

vaikutuksia on syytä arvioida huolellisesti. Huomiota on syytä kiinnittää myös hovioikeuksiin 

saapuvien asioiden määrään. Hovioikeuksien asiamäärä on vähentynyt  n. 15 % ja saapuvia asioita 

tulee olemaan arvioitua vähemmän. Syinä tähän voidaan pitää edellä mainittua 

jatkokäsittelylupajärjestelmän muutosta sekä tuomioistuinmaksujen korotusta vuoden 2016 alusta 

lukien. Samaten arvelisin, että kirjallisen menettelyn käytön lisääntyminen ja syyttäjien tarkempi 

valitusharkinta voi vaikuttaa tähän. 

Yhteiskunta odottaa tuomioistuimilta korkeaa ammattitaitoa.  Tuomioistuimet, etenkin 
hovioikeudet, ovat perinteisesti olleet työyhteisöjä, joissa nuoret lakimiehet ovat kasvaneet 
tuomioistuintehtäviin ja päässeet etenemään tuomarin uralle.  Vuoden 2017 alussa voimaan 



tuleva uusi tuomioistuinlaki tuo mukanaan joitakin uudistuksia tuomareiden koulutukseen.  
Koulutuksesta tulee aiempaa suunnitelmallisempaa ja suunnittelusta vastaa perustettava 
tuomarinkoulutuslautakunta. Lautakunnan tehtäväkenttä tulee olemaan vaativa ja työntäyteinen, 
mutta epäilemättä mielenkiintoinen.  Asian tärkeyttä kuvastaa se, että eduskunta on edellyttänyt 
uuden koulutusjärjestelmän vaikutusten seuraamista pitkähköllä aikavälillä.   

Eräs oikeushallinnon rakenteita koskeva oikeudenhoidon uudistamisohjelman ehdotus on tuomioistuinvi-
raston perustaminen. OM on tämän vuoden toukokuussa asettanut toimikunnan valmistelemaan asiaa.  

Edellä mainitussa Lännen median artikkelissa todetaan ainoaksi myönteiseksi seikaksi mahdollinen 
tuomioistuinviraston perustaminen. Näkisin kuitenkin, että viraston perustamisella ei kyetä 
ratkaisemaan tuomioistuinlaitoksen resurssiongelmia, vaan ne tulee kyetä hoitamaan 
lainsäädännön ja rakenteiden muutosten sekä työmenetelmien kehittämisen kautta. 

Virastohankkeen tavoitteena on järjestää tuomioistuinten keskushallinto tavalla, joka korostaa 
tuomioistuinten riippumatonta asemaa, edistää tuomioistuinten hallintotehtävien tehokasta ja tu-
loksellista hoitamista sekä vahvistaa näin tuomioistuinten lainkäyttötoiminnan korkeaa laatua ja 
oikeusvarmuutta.  

Tuomioistuinviraston perustamisesta on Suomessa keskusteltu pitkään ja asiasta on aiemminkin 
laadittu selvityksiä. Nyt asetetun toimikunnan tehtävänä on laatia ehdotuksensa hallituksen esityk-
sen muotoon. Toimikunnan määräaika on helmikuun 2017 loppuun ja työn tavoitteeksi on 
asetettu hallituksen esityksen antaminen vuoden 2017 jälkipuoliskolla.  Asetettua hanketta 
kohtaan on tunnettu laajaa kiinnostusta, joten toimikunnan kokokin on muodostunut varsin 
suureksi. Toimikunnan työ on vasta alkuvaiheessa ja hankkeelle asetettu aikataulu on työn 
määrään ja merkittävyyteen nähden tiukka, joten tehtävää riittää.  Päätösten aika on toimikunnan 
ehdotuksen valmistumisen jälkeen.     

Toivotan Vaasan hovioikeudelle ja sen henkilökunnalle mitä parhainta menestystä vaativassa 

tehtävässänne. 


