
 

 

Vaasan hovioikeus 240 vuotta      
Korkeimman oikeuden presidentti Timo Eskon puheenvuoro Vaasan 
kaupungintalolla pidetyissä juhlissa 22.8.2016 

 

Kuten tunnettua, kreivi Gustav Johan Ehrensvärd on muistelmissaan 

kuvannut Tukholman kuninkaanlinnassa 28.6.1776 toimeenpantua 

Vaasan hovioikeuden vihkiäistilaisuutta sanoen, että ”sellaisia 

juhlallisuuksia ei ole Ruotsissa vietetty sitten Kustaa II Adolfin 

päivien. ” 

Kun hovioikeuden perustaja, kuningas Kustaa III armollisesti 

puhutteli arvovaltaista kuulijakuntaansa vast’ikään lopullisesti 

valmistuneessa, ennen näkemättömän komeassa kuninkaanlinnassa, 

hän mainitsi useasti juuri Kustaa II Adolfin nimen.  

Kungen höll två tal i hovrättens instiftningsakt i drottningens 

stånddrabantsal. Det första handlade om vad kungen gjorde för 

undersåtarna, det andra om vad undersåtarna skulle göra för honom 

och riket. Såsom Henrika Tandefelt har konstaterat i sin avhandling 

”Gustaf III inför sina undersåtar – Konsten att härska och politikens 

kulturhistoria” från år 2007, var båda talen hållna i en stram och kärv 

stil, väl anpassad till det allvarliga och högtidliga tillfället. I det första 

anförandet yttrade kungen bland annat följande: 

 
[1]Landskapernes delning emellan flere Höfdingar, at närmare 
genom them känna Inwånarnes behof och landets tarf, Städers 
uphjelpande, andras utstakande, Näringars upmuntrande, hafwa 
warit the medel Jag trodt nyttigast til Finlands upkomst. 
[2] Men utan rättwisans skipande med then skyndsamhet hon 
äskar, hade alt thetta warit otilräckeligt. 
En ny Hof-Rätts instiftande, hwilken, delandes then gamles 
göromål, skulle uppmuntras af thes efterdömen, har therföre 
funnits nödig. 
Thet är thetta werk Jag i dag uti Eder närwaro fullbordar: tå Jag, 
enligt thet efterdöme Konung GUSTAF ADOLPH Mig lämnat, Med 
Min Konungsliga Magt och Myndighet bekläder, them Jag utsedt, 
at wara Min Högsta Nämnd uti Wasa. 
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Uuden hovioikeuden perustaminen tähän Vaasa-hallitsijasuvun 

kunniakasta nimeä kantavaan kaupunkiin ei millään muotoa ollut 

sattuma. Paitsi historian tuntemusta Kustaa III:lla oli erinomainen 

ymmärrys siitä, millä tavoin asiat tuli perustella ja esittää niin, että 

tehdyt päätökset olivat jo aikaisemmin omaksuttujen suurten linjojen 

luonnollista ja suorastaan välttämätöntä jatkoa.  

Kustaa III:n esikuvana oli ennen muuta Kustaa II Adolf. Tämän  

toiminnassa Ruotsin suurvaltakehityksen edistämiseksi oli monta eri 

haaraa. Ensinnäkin hänen hallitsijakaudellaan säädettiin uusi 

valtiopäiväjärjestys vuonna 1617 ja ritarihuonejärjestys 1626. Kustaa 

II Adolf pani myös alulle uuden hallitusmuodon valmistelun, joka 

kuitenkin tuli voimaan vasta hänen kuolemansa jälkeen vuonna 1634. 

Mutta kuningas ymmärsi myös, että voimakkaasti kasvava valtio 

saattoi menestyä vain, jos sitä rakennettaessa otettiin huomioon 

korkeatasoisen sivistyksen ja koulutuksen sekä hyvän 

oikeudenhoidon vaatimukset. Uusien yliopistojen perustaminen ja 

hovioikeusinstituution voimakas kehittäminen olivatkin merkittävä 

osa Kustaa II Adolfin valtionhoitoa. 

Kustaa III puolestaan onnistui hallituskautensa alussa toteuttamaan 

vallankaappauksen ja saneli sitten valtansa perustaksi vuoden 1772 

hallitusmuodon.  

Kustaa III saavutti runsaasti mainetta toimillaan kulttuurin ja 

sivistyksen alueella. Hän perusti Ruotsin Akatemian, Ruotsin 

kuninkaallisen musiikkiakatemian ja Ruotsin kuninkaallisen 

taideakatemian, kuninkaallisen oopperan ja kuninkaallisen 

draamateatterin. Kokonainen tyylisuunta, kustavilaisuus on saanut 

nimensä Kustaa III:n mukaan.  

Oikeudenhoidon ja laillisen yhteiskuntajärjestyksen kehittäminen sai 

Kustaa III:n hallituskaudella ilmauksensa Vaasan hovioikeuden 

perustamisella 240 vuotta sitten. Kuten Iisa Vepsä on Vaasan 

hovioikeuden perustamista ja varhaista toimintaa koskevassa 
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väitöskirjassaan ”Oikeuden hakijat” (2009) todennut, kuninkaallisen 

oikeudenkäytön perustavanluontoinen funktio yhteiskuntarauhan 

ylläpitäjänä näkyy Vaasan hovioikeuden perustamisen yhteydessä 

käytetyssä argumentaatiossa. Kustaa III:n puheen yhdeksi 

pääsisällöksi voi Vepsän mukaan sanoa uuden hovioikeusyksikön 

velvollisuutta ylläpitää rauhaa omalla tuomioalueellaan, edistää 

yksimielisyyttä ja huolehtia eri säätyryhmien rauhanomaisen 

yhteiselon takaamisesta. Kuningas toteutti ajatusta, jonka mukaan 

yksityisen ihmisen oikeusturvan on oltava hallitusjärjestelmän 

perusta.  

Hyvät kuulijat, liian vähälle on meillä nykyään jäänyt sen esille 

tuominen, mikä merkitys yhteiskuntarauhalle ja yhteiskunnan 

monipuoliselle kehitykselle on yleisten tuomioistuinten korkea-

tasoisella ja vakaalla toiminnalla.  

Kun Englannissa vuonna 2015 vietettiin Magna Cartan 800-vuotis-

juhlia, tuotiin monella tavalla esille Magna Cartan merkitystä 

tuomioistuinten toiminnalle ja myös maan kaupalliselle 

menestykselle. Due process of law –periaatteen, vaatimuksen reilusta 

oikeudenkäynnistä katsotaan perustuvan Magna Cartaan. 

Kaupankäynnin osalta on korostettu, että ulkomaankaupassa 

vältetään maita, joiden taloudellisia riskejä pidetään liian suurina. 

Kauppiaitten oikeutettu odotus on, että heidän solmimiaan 

sopimuksia arvioidaan sellaisen lainsäädännön mukaan ja sellaisissa 

tuomioistuimissa, jotka kunnioittavat Magna Cartan edustamia 

periaatteita.  

Ei ole sattumaa, kirjoittaa eräs huomattava englantilainen liike-

elämän lakimies, että varsin huomattavassa osassa Lontoon 

kaupallisissa tuomioistuimissa käytävissä oikeudenkäynneissä on 

asianosaisina ulkomaalaisia. Kirjoittajan mukaan tämä on toisaalta 

osoitus siitä, miten epävakaalla pohjalla monet oikeusjärjestykset 

edelleen ovat, mutta toisaalta myös siitä, miten oikeusvaltioperiaat-

teen merkitys on jatkuvassa kasvussa. 
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Vaasan hovioikeus aloitti toimintansa Kuninkaallisena Vaasan 

hovioikeutena 1776. Autonomian aikana käytettiin usein nimeä 

Keisarillinen Vaasan hovioikeus, mutta esimerkiksi hovioikeuden 100-

vuotishistoria vuodelta 1876 on otsikoitu ”Berättelse angående Wasa 

Hofrätts stiftelse, öden oh verksamhet”, ja myös hovioikeuden 

matrikkeli vuodelta 1915 kantaa nimeä ”Wasa Hofrätts Presidenter, 

Ledamöter och Tjänstemän”. Sen sijaan esimerkiksi 100-vuotisjuhlia 

koskevissa sanomalehtiuutisissa puhuttiin Keisarillisesta Vaasan 

hovioikeudesta. Itsenäiseen Suomeen hovioikeus siis saattoi siirtyä 

oman vanhan nimikäytäntönsä mukaisesti.    

Hovrätten har upplevt många politiska brytningstider. Jag citerar 

professor Lars Björnes anförande i Högsta Domstolens Hovrättsdag år 

2014: 

Svea hovrätt och senare även de andra hovrätterna var 
samtidigt både centrala utövare av statlig makt och 
underkastade statsmaktens kontroll. Sålunda har de 
politiska brytningstiderna ofta direkt inverkat på 
hovrätternas ställning och verksamhet. 

---- 

I själva verket har den lugnare utvecklingen i Sverige 
besparat de svenska hovrätterna de prövningar, som de 
finska hovrätterna utsatts för. 

 

Jag tar ett exempel från det finska krigets inledningsskede. Björne 

beskriver, hur år 1808 drabbade hårt Vasa och Vasa hovrätt. I maj 

krävde den ryske överbefälhavaren, greve Buxhoevden en trohetsed till 

kejsaren av det ockuperade områdets befolkning och ämbetsmän. 

Eden avlades i de ryska truppernas närvaro. Advokatfiskalen 

Bergvald, som ändå vägrade, blev fängslad, förd till Åbo och dömd till 

döden. Dock fick han senare att resa till Sverige, där han blev adlad 

under namnet Wasastjerna. På våren och sommaren 1808 befriade 

den svenska armén Vasa, men under krigshandlingarna plundrade de 

ryska trupperna hovrätten. Efter befrielsen blev hovrättens 
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medlemmar enligt Gustav IV Adolfs order suspenderade på grund av 

den avlagda trohetseden till kejsaren, och hovrättens verksamhet 

avbröts. På hösten 1808 återtog ryssarna Vasa, och Buxhoevden 

krävde, att hovrätten skulle återuppta sin verksamhet. Hovrättens 

ledamöter hade dock fått nog och de vägrade. Först hotet om att 

dömas förlustiga liv och egendom fick de motsträviga domarna att 

återuppta sin verksamhet. 

Under den första perioden av de s.k. ofärdsåren, alltså 1899 – 1905 

var alla hovrätterna tvungna att ta ställning till den nya 

rikslagstiftningen, i synnerhet värnpliktslagen, som upplöste den egna 

finska armén och underställde de finska värnpliktiga de ryska 

militärmyndigheterna. Man kan väl förena sig med professor Björne, 

när han konstaterar, att hovrättsdomarkåren var på samma sätt 

politiskt splittrade som tjänstemannakåren i övrigt. Det finns många 

exempel på tjänstemän i olika hovrätter, som var djärva 

konstitutionella laglighetsmän, såsom Gustaf Ignatius i Vasa, men det 

var också många undfallenhetsmän i hovrättsdomarkåren. Det som 

ändå är viktigt att minnas, är att varje domare ville följa sin 

övertygelse och göra sitt bästa för att upprätthålla den lagliga 

samhällsordningen.   

Kuten todettu, kuningas Kustaa III oli merkittävä tieteiden ja taiteiden 

edistäjä. Tähän sopii hyvin se, että myös Vaasan hovioikeus on ollut 

merkittävä instituutio kulttuurinkin saralla. Näin on ollut jo 

hovioikeuden toiminnan alkuvaiheissa, kuten käy ilmi presidentti 

Erkki Rintalan vuodelta 2006 olevasta esityksestä ”Hovioikeus – 

pikkukaupungin kulttuurikeskus.” När man talar om hovrättens roll i 

Vasas kulturliv, har hovrätten värnat om Gustaf III´s minne på ett 

värdefullt sätt även på detta område. I synnerhet måste man nämna 

hovrättsråd Olof Langenstein, som har en viktig roll i den finländska 

biblioteksverksamhetens igångsättning. Langenstein var nämligen 

upphovsmannen till idén som ledde till inrättandet av Wasa 

Läsebibliotek år 1794. Biblioteket grundades inom hovrättens 
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personal och dess verksamhet överskred ståndsgränserna. Hovrätten 

har hedrat Langensteins minne bl.a. genom att anordna det finska 

bibliotekverkets 200-års jubileumsutställning år 1994.  

Hovioikeuksien merkittävään asemaan nähden on erikoista, miten 

vähäistä huomiota menneinä vuosikymmeninä on annettu 

hovioikeuksia ja niiden toimintaa kehittävän lainsäädännön 

valmistelemiselle. Vuoden 1919 hallitusmuodon 55 §:ssä säädettiin, 

että yleisistä yli- ja alioikeuksista säädetään lailla. Mutta kuten 

hovioikeudenpresidentti Veikko M. Hämäläinen on eräässä 

puheessaan todennut, niin ehkä sen johdosta, että hovioikeuksien 

toimintaa oli kuningas- ja keisarinvallan aikana ohjailtu etupäässä 

hallinnollisin säännöksin, tuota käytäntöä jatkettiin itsenäisessä 

Suomessakin. Näin meneteltiin monien, kansalaisten oikeusturvan 

kannalta keskeistenkin asioitten osalta, vaikka alempien 

tuomioistuinten osalta ne vietiin eduskunnan päätettäväksi.  

Ei ole pitkää aikaa siitä, kun hovioikeussääntelymme koostui eräitten 

oikeudenkäymiskaaren säännösten lisäksi lähinnä vain vuoden 1952 

hovioikeusasetuksesta, korkeimman oikeuden päätöksestä 

hovioikeuksien työjärjestykseksi niin ikään vuodelta 1952 sekä jo 

1901 annetusta, joskin sittemmin muutamaan otteeseen muutetusta 

asetuksesta, sisältävä erinäisiä määräyksiä muutoksen hakemisesta 

alioikeuksien tuomioihin ja päätöksiin. 

Oikeuslaitosta koskevissa suurissa uudistuksissa hovioikeudet ovat 

joutuneet ajamaan sivuraiteella tai päässeet vasta jälkijunaan. 

Erikoista on, että kun vuonna 1980 saatettiin voimaan korkeimman 

oikeuden asemaa koskeva keskeinen uudistus, jolla korkeimmasta oi-

keudesta tuli ensisijaisesti ennakkopäätöstuomioistuin, ei 

hovioikeuksien asemaa juurikaan pohdittu. Kuitenkin hovioikeuksista 

tuli oikeutta hakevien kannalta käytännössä ylin oikeusaste, kun 

valitusluvan sai ehkä vain viidestä kymmeneen tapaukseen sadasta.  
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Samankaltainen tarkastelukulman kapeus liittyi niin sanottuun 

suureen alioikeusuudistukseen1980- ja 1990-lukujen vaihteessa. 

Eräissä kohdin muutoksen merkitys hovioikeuksille otettiin 

huomioon, mutta kokonaisvaltainen tarkastelu jäi puuttumaan.  

Hovioikeustyöskentelyn pohja muuttui kokolailla, kun enää ei 

esimerkiksi ollut käytettävissä sellaista alioikeuden pöytäkirjaa, josta 

olisi totuttuun tapaan selvinnyt todistelun sisältö.    

Hovioikeuksien juttumäärä kasvoi odottamattoman voimakkaasti. 

Tilanteen pelastamiseksi perustettiin 1970-luvun lopulla kaksi uutta 

hovioikeutta Kouvolaan ja Rovaniemelle, vaikka jopa kaikkiaan 

yhdeksästä hovioikeudesta oli ollut puhetta. Lisäys ei monesta 

asiantuntijasta tuntunut riittävältä. Kun Suomen hovioikeustuomarit 

r.y. täytti 50 vuotta 1993, totesi yhdistyksen pitkäaikainen 

puheenjohtaja Pertti Liesivuori esipuheessaan ”Vakain tuumin”          

–nimiseen juhlajulkaisuun, että  

”Hovioikeuksissa ratkaistaan vuosittain lähes 20.000 
asiaa. Määrä on valtaisia kansainvälisessä vertailussa ja 
ylittää henkilökunta- ja muutkin resurssit. Tästä 
puolestaan on ollut seurauksena käsittelyaikojen 
pidentyminen ja Euroopan neuvostoon liityttäessä tehty 
varaus hovioikeuksien suullisten käsittelyjen osalta, eli siis 
kaikkiaan kansalaisten oikeusturvan viivästyminen, 
toivottavasti ei vielä kovin suuressa määrin 
heikkeneminen.” 

 

Yleisesti tunnustettu tarve suullisten käsittelyjen lisäämiseen oli siis 

eräs keskeinen tekijä hovioikeuksia koskevan sääntelyn 

uudistamiselle. Niin kuin moni 1970-luvun opiskelija muistaa, 

professori Tauno Ellilä kiinnitti asiaan huomiota jo vuonna 1971 

ilmestyneessä teoksessaan ”Hovioikeusmenettely ja oikeudenkäynnin 

uudistus”, mutta suullisten käsittelyjen merkitys ja tarve nousivat 

aivan uudelle tasolle, kun Euroopan ihmisoikeussopimus tuli 

Suomessa noudatettavaksi vuonna 1990. 
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1990-luvun alussa valmistui hallituksen esitys uudeksi 

hovioikeuslaiksi. Esitetyn kritiikin mukaan se ei olisi säädöstasoa 

kovin olennaisesti muuttanut, kun esitys sisälsi suuren joukon 

asetuksenantovaltuutuksia. Presidentti Erkki Rintala on muistellut, 

että oikeusministeri Hannele Pokka kutsui elokuussa 1992 koolle 

laajapohjaisen kokouksen käsittelemään ihmisoikeussopimuksen ja 

siihen tehtyjen varaumien edellyttämiä uudistuksia.  

Tällöin hovioikeuksien presidentit ottivat itse keskeisen roolin 

tarvittavan hovioikeuslainsäädännön valmistelemiseksi. Presidenttien 

vanhin, Kaarlo L. Ståhlberg esitti, että presidenteille Esko Kilpeläinen 

ja Rintala annettaisiin tehtäväksi määritellä ne suuntaviivat, joitten 

mukaan rakenneuudistus olisi tehtävä. Mietintö suuntaviivoista 

valmistui lokakuun lopussa 1992 ja jalostui nopeasti hallituksen 

esitykseksi 139/1993.    

Paitsi että suuntaviivoissa kiinnitettiin huomiota eräisiin 

rakenteellisiin seikkoihin, niissä korostettiin tarvetta saada 

edellytykset toteuttaa niitä tuomarin aseman itsenäisyyden ja 

toiminnan riippumattomuuden vaatimuksia, jotka Euroopan neuvosto 

oli työssään määrittänyt. Tuomareiden tuli voida toimia 

riippumattomasti kaikissa tapauksissa minkään ulkopuolisen 

vaikutteen häiritsemättä ja antaa puolueettomia ratkaisuja, jotka 

perustuvat pelkästään tosiseikkojen arviointiin ja itsenäiseen 

laintulkintaan.  

Käsitykseni on, että viimeksi mainitut ajatukset olivat ensi sijassa 

presidentti Rintalan kehittämiä. Rintalan työ ihmisoikeusjuridiikan 

tunnetuksi tekemisessä Suomessa on ollut merkittävää. Ilmeisesti 

ensimmäinen Euroopan ihmisoikeussopimuksen voimaan tultua 

Suomessa annettu tuomioistuinratkaisu, jossa sopimusta voidaan 

katsoa sovelletun, on Vaasan hovioikeuden 12.6.1990 antama päätös 

n:o 1087. Reilut kaksi vuotta myöhemmin, 28.10.1992 hovioikeus 

lähetti oikeudenhoidon paikallisille toimijoille kirjeen, jossa esiteltiin 

hovioikeussuullisuutta koskeneet normit ja käytännöt sellaisina kuin 
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ne olivat ennen ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan tunnetuksi tuloa, 

sekä se, mitä hovioikeus nyt uudessa tilanteessa edellytti suullista 

käsittelyä koskevilta pyynnöiltä.  

Hyvät kuulijat! Maamme hovioikeuksien, ja erityisesti Vaasan 

hovioikeuden toiminta suomalaisen ihmisoikeuslainkäytön 

alkuvaiheessa ansaitsee erityisen tunnustuksen. Ehkä siihen liittyy 

pieni opetuskin, joka epäilemättä sopii pohjalaiseen luonteenlaatuun. 

Ei nimittäin kannata aina odottaa, että muut meitä auttaisivat, vaan 

tilanteen vaatiessa pitää itse ryhtyä töihin asioiden korjaamiseksi. 

Kyllä se sitten siitä.  

Kuten tunnettua, hovioikeudessa käsiteltävien asioiden vaikeusasteen 

nouseminen, suulliset käsittelyt ja matkakäräjät yhdistettynä 

henkilöstömäärän vähentämiseen ovat edellä mainituista muutoksista 

huolimatta johtaneet tarpeeseen vähentää niitten juttujen määrää, 

jotka otetaan hovioikeuden täyskäsittelyyn. Lyhytaikaiseksi jääneen 

seulontamenettelyn korvasi oikeudenkäymiskaaren 25 a luvussa 

säännelty jatkokäsittelylupajärjestelmä, joka astui voimaan 1.11.2011 

ja jota laajennettiin viime vuoden marraskuun alusta lukien. Tämän 

järjestelmän vaikutuksia on vielä liian varhaista arvioida. Selvältä 

kuitenkin näyttää, että hovioikeuksien toiminnan onnistumiselle 

vastaisuudessa on keskeistä, miten hyvin jatkokäsittelylupajärjes-

telmä saadaan toimimaan. Asialla on tärkeä merkitys myös 

korkeimmalle oikeudelle, sillä huonosti sovellettuna hovioikeuksien 

jatkokäsittelylupajärjestelmä saattaa kaventaa sitä aineistoa, joka on 

korkeimmalle oikeudella tarpeen riittävän kattavan prejudikatuurin 

valmistelemiseksi.   

Presidentti Hämäläinen sanoi Kouvolan hovioikeuden 25-

vuotisjuhlassa 2003, että vuoden 1978 jälkeen hovioikeudet ovat 

varmaan muuttuneet yhtä paljon kuin sitä ennen maan 

hovioikeuslaitoksen lähes 400 vuotta kestäneen historian aikana. 

Mutta muutosvauhti ei ole suinkaan hiipunut viime vuosinakaan. 

Vaikutuksiltaan erityisen merkittävä on presidentti Mikko Könkkölän 
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johtaman työryhmän työhön perustuva tuomioistuinlainsäädäntö, jota 

koskevaan hallituksen esitykseen (HE n:o 7/2016) perustuvat lait on 

juuri hyväksytty eduskunnassa. Eräät työryhmän esitykset, kuten 

hovioikeuksien niin sanottuun keskiasteen johtoon liittyvä, on jo 

aikaisemmin saatettu voimaan nopeutetussa aikataulussa.  

Tuomioistuinlain sisältämistä uudistuksista on tuomarikoulutuksella 

hovioikeuksille aivan erityinen merkitys. Kuten tunnettua, Suomi on 

yksi niistä neljästä Euroopan unionin jäsenvaltiosta, jossa ei ole 

pakollista tuomarinkoulutusta. Toki tuomariksi aikovat ovat 

oikeustieteellisen tutkinnon ja auskultoinnin jälkeen yleensä 

hakeutuneet hovioikeuden viskaalin tehtäviin käytännön harjoitusta 

saadakseen. Mutta nyt se hanke, jonka tuomioistuinlakia 

valmistelleen hankkeen koulutusryhmä on valmistellut ja johon 

eduskunnan lakivaliokunta viime kesäkuussa otti myönteisen 

kannan, merkitsee alkua todelliselle ja suunnitelmalliselle 

koulutustoiminnalle.  

Uusi järjestelmä tuo jatkuvan koulutuksen vaatimuksen jokaiselle 

tuomarin virassa toimivalle, asessorin koulutusvirat muun muassa 

hovioikeuksiin, koulutuksen sisällön ja suunnitelmallisuuden 

jatkuvan kehittämisen ja aikanaan tuomioistuinviraston yhteyteen 

siirrettävän tuomarinkoulutuslautakunnan perustamisen. Ihmetellä 

täytyy sitä kritiikkiä, jota eräät, yleensä asiantuntevat tahot ovat 

uudistusta vastaan esittäneet. Luulisi jokaisen käsittävän, että 

varsinkin vaikeassa resurssitilanteessa jokaisen tuomarin korkea 

ammatillinen taso, sivistys ja omistautuneisuus ammatilleen on 

tuomioistuintoiminnan menestyksen perusedellytys.          

Hyvät naiset ja herrat! Paljon on tapahtunut Vaasan hovioikeuden 

240-vuotísen historian aikana. 1970-luvulta alkaen koko 

hovioikeuslaitoksen asema on ollut jatkuvan keskustelun ja 

uudelleenarvioinnin kohteena.  
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Hovioikeuksien määrä on historian aikana muuttunut useaankin 

otteeseen, ja niin on juttujen määrä ja laatukin. Enää ei voida sanoa 

niin kuin hovioikeudenneuvos Jukka Kemppinen edellä viitatussa 

hovioikeustuomareitten juhlajulkaisussa vuodelta 1993 siviilijuttuja 

tarkoittaen: ”Hovioikeuksien jutuissa on pääpaino selvästi 

rutiininomaisissa asioissa. Jutturyhmistä suurin on perheoikeus – 

avioerot. Toinen on työoikeus, jossa noin puolet asioista on 

työpalkkasaatavia koskevia. Kolmas on huoneenvuokra.”  

Nykyajan hovioikeusjutut ovat varmasti keskimääräisesti aikaisempaa 

vaativampia. Toisaalta on onneksi niin, että käräjäoikeuksien työn 

laadun parantuminen on helpottanut hovioikeustyöskentelyä. Tilanne 

ei ole enää sillä tavoin surkea kuin tuolloinen hovioikeuden nuorempi 

virkamies, sittemmin korkeimman oikeuden oikeusneuvos Onni 

Heinonkoski kuvasi Lakimies-lehdessä vuonna 1917:    

Hovioikeudet ottavat näin ollen ensimmäisinä vastaan sen 
vaikeasti selvitettävän, aivan muokkaamattoman aineksen, 
mikä tunnetaan alioikeuksien toimitusten nimellä. Sitä 
muokkaamattomuutta ei luultavasti voida auttaa millään 
väliaikaisilla keinoilla, vaan on hovioikeuksien parhaan 
mukaan kestettävä kaikki tämä surkeus.  -  
Hovioikeuksien työ on epäilemättä vaikeampi kuin 
minkään muun tässä maassa olevan tuomioistuimen. 

  

Ompröva eller överpröva, har frågan ofta låtit på sistone. Bästa 

åhörare, i en fest som denna, när vi firar Vasa hovrätts 240 åriga 

historia, borde vi väl blicka framåt mot sådana frågor som är av större 

betydelse och av högre värde. Jag återkommer till kung Gustaf III:s tal 

i hovrättens instiftningsakt, närmare sagt till slutet av kungens andra 

anförande:  

Med et ord; Låten lagen, Rättwisan och Goda Seder regera then 
widsträckta Lagsaga, Jag Eder anförtror: Och tå upfyllen I hwad 
Jag af Eder Wäntar, och thet hopp then delen af mine 
Undersåtare fattar, hwilkas wälfärd Jag Eder i händer satt. 
Thesse skyldigheter och the hwilka innefattas i Lagens rum, som 
skal Eder nu föreläsas, blifwe städse rättesnöre för Eder wandel! 
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Hyvät kuulijat, hovioikeudet ovat yksi keskeinen osa maamme 

demokraattista järjestelmää. Sen kitkaton toiminta on 

yhteiskuntamme kaikenpuolisen menestyksen edellytys. 

Vapaamuotoisella kansalaistoiminnalla ei voida korvata 

yhteiskunnallisia instituutioita, kuten tuomioistuimia, jotka takaavat 

vakaan kehityksen. Näiden instituutioiden toiminnassa on myös 

kysymys valtakunnan koko väestön palvelemisesta, ja siihen tulee 

niille antaa riittävät voimavarat. 

 

                                        ---------------------------- 

 

 


