
Arvoisat kuulijat – bästa åhörare

Kuulimme Erica Nygårdin huilulla, Liisa Makkosen viululla, Anton Ylikallion 
pianolla, Markku Lindforsin kontrabassolla ja Patrik Knifin  lyömäsoittimella 
esittämänä Wolfgang Amadeus Mozartin 1776 säveltämän serenata notturnan 
osan marcia. 

1700-luvulla elettiin itsevaltiuden, valistuksen, taloudellisen toimeliaisuuden 
kehittymisen sekä hallinnon ja lainsäädännön uudistamisen aikaa. 

Finland var för 240 år sedan en del av det svenska riket. Kung Gustav den tredje 
uppmärksammade mycket rikets östra del och utvecklingen av Finland.  Han 
gjorde år 1775 en konungaresa till Finland och fattade under resan viktiga beslut 
om utvecklingen av statsstyret. Han beslöt bland annat  i  deklarationen som han 
gav 20.6.1775 att man skulle grunda en hovrätt i Vasa. Hovrättens festliga 
invigning hölls i Stockholm 28.6.1776. Hovrättens första sammanträde hölls i 
Vasa 21.8.1776.

Kuningas antoi hovioikeudelle lahjaksi mm. vuoden 1734 lain sisältävän 
lakikirjan, 1772 hallitusmuodon ja kuningas Kaarle XII:n raamatun. Nämä 
edelleen hovioikeudessa säilytettävät lahjat muistuttavat meitä niistä 
perustuksista, joihin Suomen kehittyminen autonomian kautta itsenäiseksi 
kansakunnaksi, demokraattiseksi eurooppalaiseksi oikeusvaltioksi on nojautunut. 
Vaasan hovioikeuden toiminta eri aikoina on reaaliaikainen kuvaus tästä 
kehityskaaresta. Kuriositeettina mainittakoon, että tuomarin vala vannotaan 
Vaasan hovioikeudessa tämän vuoden loppuun asti saman raamatun ääressä 
1734 vuoden lain oikeudenkäymiskaaren kaavalla.

Kiinteät yhteydet Ruotsiin ovat taanneet sen, että täällä on pystytty seuraamaan 
hyvin kehitystä muualla Euroopassa. Tästä on hyvänä esimerkkinä Euroopan 
ihmisoikeussopimukseen liittyvien velvoitteiden, mm. hovioikeuden suullisten 
käsittelyiden varhainen omaksuminen ja sisäistäminen. Meillä on vahvat 
perinteet ja pyrimme aina pysymään ajan tasalla. Tässä yhteydessä haluan 
kiittää lämpimästi täällä läsnä olevia jo eläkkeelle siirtyneitä hovioikeuslaisia siitä, 
että te olette luoneet näissä suhteissa erinomaisen hienon toimintakulttuurin ja 
myönteiset asenteet.

Kustaa III suunnittelutti hovioikeudelle upean toimitalon nykyiseen Vanhaan 
Vaasan. Vaikka toimitalo säästyikin Vaasan palossa 1852, kaupunki siirrettiin 
tänne Klemettilän niemelle ja sen vuoksi hovioikeudelle ja muille virastoille 
rakennettiin nykyisin pelkästään hovioikeuden käytössä oleva 1862 valmistunut 
toimitalo. Taloon siirrettiin vanhan hovioikeustalon esineistö. Upeaksi entisöity 
talomme onkin kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuinen kokonaisuus.

Vanhoista ajoista muistuttavasta miljööstään huolimatta Vaasan hovioikeus on 
tänä päivänä modernisti toimiva muutoksenhakutuomioistuin.

Oikeudenkäynnin pitkä kesto on ollut viime vuosina merkittävä ongelma 
Suomessa. Meillä oli vielä noin kaksi vuotta sitten runsas 100 yli vuoden 
antamatta ollutta asiaa. Tänä päivänä määrä on 27. Antamatta olevien asioiden 
määrä on vähentynyt 263:lla ja on 450, mikä vastaa noin 4,5 kuukaudessa 
saapuvien asioiden määrää. Vanhentumisvaarassa olevien yli puoli vuotta 



antamatta olevien asioiden määrä on alentunut 100:lla. Olemme viimeisten 
kahden vuoden aikana ratkaisseet isoja, käräjäoikeudessa yli kolme päivää 
käsiteltyjä asioita 41 enemmän kuin niitä on saapunut. Niitä on tällä hetkellä 
antamatta vain 8. Voidaan sanoa, että työtilanteemme on parantunut 
huomattavasti ja on nyt varsin hyvä. 

Miten tähän on sitten päästy? Suuri merkitys oli sillä, että täällä oli edeltäjäni Olli 
Varilan aikana päätetty kokeilla toimimista kahdella osastolla. Se selkiytti paljon 
toimintaa ja olemme siirtyneet järjestelyyn pysyvästi. Olemme myös 
johtoryhmässä pohtineet monipuolisesti erilaisia keinoja tasoittaa työmääriä ja 
mm. hyödyntää uutta jatkokäsittelylupajärjestelmää sekä pyrkineet kehittämään 
työmenetelmiä. Organisaation ja menettelyn kehittäminen on kuitenkin aina vain 
puhetta. Tulokset vaativat tekoja. Kiitos niistä kuuluu täällä istuvalle nykyiselle 
henkilökunnallemme. Te olette vahvasti sitoutuneet asetettuihin päämääriin ja 
saaneet nämä tulokset aikaan määrätietoisella toiminnallanne ja 
ahkeruudellanne. Te ette ole päässeet helpolla, mutta uskon pystyvämme 
vastaisuudessa nauttimaan työmme tuloksista. 

Hovioikeuden jäsenistä yhdeksän on syntynyt vuosina 1950-52. He ovat 
siirtymässä eläkkeelle varsin pienellä aikajänteellä. Ensimmäiset kolme 
eläkkeelle jääntiä tapahtuu jo tämän syksyn aikana. Ette ole todellakaan 
jäähdytellet viimeisinä työvuosinanne. Uskon, että onnistumme rekrytoimaan 
teidän tilallemme osaavia tuomareita. Toki siirtymäaika koetaan aina riskiksi. 
Erinomainen juttutilanne kuitenkin helpottaa tilannetta.

Hovioikeusmenettely on muuttunut minun noin 37 vuoden tuomioistuinurani 
aikana merkittävästi. Hovioikeuksiin saapuvien asioiden lukumäärä on laskenut 
alle puoleen, mutta työmäärä on kasvanut, kun työmäärästä valtaosa koostuu 
kirjallisessa menettelyssä ratkaistavien asioiden asemesta pääkäsittelyjuttujen 
käsittelystä. Käymme kuitenkin edelleen keskustelua siitä, tulisiko 
hovioikeusmenettelyä vielä muuttaa. Päävaihtoehtoja on nähdäkseni kaksi. 
Voisimme siirtyä joko Ruotsin mallin mukaiseen todistelun vastaanottamiseen 
käräjäoikeudessa syntyneiden videotallenteiden kautta tai keskieurooppalaiseen 
käytäntöön, ettei näyttöä ainakaan pääsääntöisesti oteta vastaan 
muutoksenhakutuomioistuimessa.

En pidä viimeksi mainittua ratkaisumallia realistisena. Toki voitaisiin selvittää 
sellaista mahdollisuutta, että näytön vastaanottamisen kynnystä korotettaisiin. 
Tutustuin itse kolme vuotta sitten saksalaisen Landsgerichtin toimintaan. Siellä ei 
riita-asioissa muutoksenhaussa juurikaan otettu todistelua uudelleen vastaan 
vaan käsiteltiin yleensä pelkästään oikeuskysymystä. Vaikka muutoksenhaku 
rikosasioissa oli teoriassa Amtsgerichtin menettelystä riippumaton itsenäinen 
oikeudenkäynti, Landsgericht kuuli käytännössä karkeiden arvioiden mukaan 
vain kolmasosan siitä todistelusta, joka oli vastaanotettu ensimmäisessä 
asteessa. Tiesin ennakolta, että saksalaiset tuomarit johtavat prosessia 
aktiivisesti, mutta odotin myös asianajajien jo muutoksenhakuvaiheessa toimivan 
toisin kuin meillä. Pettymykseni siinä suhteessa sieltä ei taida olla kovin paljon 
opittavaa jääviyskäsityksiä lukuunottamatta. Opetus siis oli: katso peiliin. Ihan 
oma asiakokonaisuutensa on sitten se, että merkittävä osa riita-asioista ja törkeät 
rikokset käsitellään Saksassa toisessa oikeusasteessa, josta on vain rajoitettu 
muutoksenhakuoikeus.



Vad beträffar den svenska modellen är jag litet skeptisk mot teknikens kostnader 
och också mot att bevisningsmaterialet är svårt att begränsa till det som 
egentligen ska handläggas i hovrätten. Den svenska modellens styrka är utan 
tvekan den att bevisningen alltid tas emot endast en gång. Nya försök att höra 
någon är oftast sämre, en dålig repris. Vi får säkert ännu idag höra erfarenheter 
från Umeå. 

Jatkokäsittelylupaa laajennettiin merkittävästi viime vuonna ja uuden järjestelmän 
mukaisia asioita on saapunut meille nyt noin yhdeksän kuukauden ajan. 2011 
voimaan tullut jatkokäsittelylupajärjestelmä vähensi saapuneita asioita n. 10 % ja 
sen laajentuminen noin kaksinkertaiseksi voi aiheuttaa alkuvaiheen kokemusten 
valossa suunnilleen saman suuruisen vähennyksen. Myös pääkäsittelyiden 
määrä vähentynee kuten ensimmäisen uudistuksenkin kohdalla. Todettakoon 
kuitenkin, että pois jääneet käsittelyt ovat olleet sellaisissa asioita, joiden 
työmäärä on ollut huomattavasti tavanomaista pienempi.

Hovioikeudet ovat tilastojen mukaan ratkaisseet asioita tänä vuonna hiukan 
enemmän kuin viime vuonna, joten antamatta olevien asioiden määrä on 
laskenut yli 20 %, joskin kysymys on osin siirtymävaiheesta. Hovioikeudet ovat 
soveltaneet jatkokäsittelylupaa koskevia säännöksiä varsin yhtenäisesti. 
Jatkokäsittelylupien epäämisten määrän olettaisin siirtymäkauden jälkeen 
asettuvan suurusluokkaan 35 % luvan piiriin kuuluvista asioista eli viitisen 
prosenttia alemmaksi kuin ennen laajennusta. Luvan piiriin kuulunee hiukan yli 
75 % asiakannasta.

Vaikka järjestelmä vaikuttaa merkittävästi edellä todetuin tavoin ainoastaan 
vähiten työtä aiheuttaviin asioihin, uskon kuitenkin, että meillä on mahdollisuus 
hyödyntämällä uusia asioiden käsittelytapoja edelleen jossain määrin vähentää 
työmääräämme. 

Etenkin kaikkein laajimmissa ja jonkin verran kaikissa pääkäsittelyasioissa on 
mahdollista prosessinjohtotoimin suunnata oikeudenkäynti oikeudellisesti 
relevantteihin ja reaalisesti riitaisiin kysymyksiin. Tähän päämäärään tulee 
ensisijaisesti pyrkiä kommunikoimalla valmisteluvaiheessa parttien kanssa, mutta 
tarvittaessa myös maltilla käyttää mahdollisuutta rajoittaa todistelun toisintamista. 
Vaasan hovioikeus on kiinnittänyt tähän mahdollisuuteen huomiota asianajajille ja 
syyttäjille suunnatussa tiedottamisessa ja Finlexissä julkaistuissa 
oikeustapauksissa. Korkein oikeus antanee lähiaikoina lisää laintulkintaa 
ohjaavia ennakkoratkaisuja.

Andelen mål, i vilka huvudförhandling ordnas, har traditionsenligt varit hög i Vasa 
hovrätt. En muntlig handläggning har ansetts vara det bästa alternativet för att 
förverkliga rättvisan och rättskyddet. Jag ser ingen orsak att avsiktligt försöka 
sänka deras andel. Mina kritiska tankar riktar sig till omfattningen av 
rättegångarna i de mål, där man omotiverat upprepar tingsrättshandläggningen.

Jatkokäsittelyluvan myöntämisvaihe, hovioikeusvalmistelu ja näytön 
tarpeettoman toisintamisen välttäminen hovioikeuden pääkäsittelyssä on taitolaji, 
joka vaatii paljon sekä tuomion kirjoittavalta käräjäoikeuden tuomarilta, 
syyttäjältä, avustajalta että hovioikeustuomarilta. Minulla on kuitenkin se käsitys, 
että meidän kaikkien toimijoiden ammattitaito ja yhteinen käsitys hyvästä 



oikeudenkäynnistä on vuosien varrella kohentunut huomattavasti. Jatkakaamme 
samalla tavoin.

Jatkokäsittelyluvan uudistusten vaikutukset ovat olleet merkittäviä ja hovioikeudet 
voivatkin tänä päivänä keskittyä aikaisempaa paremmin oikeudellisesti ja 
näytöllisesti relevanttien asioiden käsittelyyn. Toimintamme on uudistuksen 
tavoitteiden mukaisesti keskittynyt oikeusturvan tarpeen ydinalueelle. Mielestäni 
meidän kannattaa muutama vuosi elää tätä suvantovaihetta ja katsoa, mihin se 
johtaa. 

Ensi vuotta koskeva valtion budjettiesitys ei ole tuomioistuinten kannalta 
myönteinen. Tulevien vuosien kehysbudjetit ovat vielä karumpaa luettavaa. 
Valtiontalouden kannalta kysymys on mariginaalisista summista. Oikeudenhoito 
ja oikeusvaltio ovat kuitenkin yhteiskunnan kulmakiviä. Onko päättäjillämme 
tarvittava kyky hahmottaa tämä kokonaisuus ja maltti tehdä järkeviä päätöksiä. 
Vai olemmeko vauhtisokeita ja tuijotamme vain prosentteja emmekä edes osaa 
erottaa satoja tuhansia sadoista miljoonista euroista. Kaikkien viiden 
hovioikeuden ensi vuoden budjetti tulee olemaan alle 40 miljoona euroa. Se on 
pieni hinta laadukkaasta oikeusturvasta. Miljoonan säästöllä voi saada aikaan 
kymmenien miljoonien vahingon.


