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Lukijalle 

 
Oikeusministeriön toimintaympäristön kansainvälisiä ja kansallisia muutoksia vuoteen 
2020 asti kuvataan valtioneuvoston ennakointiverkoston katsauksessa ”Yhdessä ja erik-
seen – Maailma ja Suomi 2010-luvulla”. Tärkeimpiä yleisiä muutosvoimia ovat globaa-
lit maailmanjärjestyksen muutokset, väestökehitys, maailmantalouden kehitys ja talous-
kriisi, tietoyhteiskunta ja teknologinen kehitys, ilmastonmuutos ja ekosysteemit, osaa-
minen, arvojen muutokset sekä luovuuden ja innovaatioiden haasteet.   
 
Toimintaympäristön muutokset ja yhteiskuntakehitys heijastuvat monella tasolla suoma-
laiseen yhteiskuntaan ja eri oikeudenaloille. Muutokset luovat uusia mahdollisuuksia, 
mutta asettavat myös reunaehtoja oikeusvaltion kehittämiselle.  
 
Tätä katsausta valmisteltaessa perusajatuksena on ollut, että oikeudenmukainen yhteis-
kunta perustuu luottamukseen ja yhteistoimintaan. Tällainen yhteiskunta kestää kriisit ja 
muutosten aiheuttamat paineet. Eri toimijoiden välistä luottamusta ei voida rakentaa 
yksittäisin toimenpitein. Sen tärkeitä rakennusosia ovat kuitenkin aidosti kansanvaltai-
nen ja avoin yhteiskunta, hyvä lainsäädäntö, tehokas ja kohtuuhintainen oikeusturva, 
rikosvastuun toteuttava inhimillinen kriminaalipolitiikka sekä riittävän pysyvä ja enna-
koitava kansalaisten oikeussuhteita koskeva peruslainsäädäntö.  
 
Tähän oikeusministeriössä laadittuun tulevaisuuskatsaukseen on tiiviiseen muotoon 
kirjattu merkittäviä jo toteutuneita ja näköpiirissä olevia yhteiskunnallisia muutoksia, 
jotka vaikuttavat oikeusministeriön hallinnonalan eri alueilla.  Pitkän aikavälin tavoittei-
ta, joilla vastataan näiden muutosten asettamiin vaatimuksiin, tarkastellaan tekstiosuuk-
sissa. Ne koskevat demokratian kehittämistä, lainsäädäntöpolitiikkaa, oikeusturvaa, 
kriminaalipolitiikkaa ja arjen oikeussuhteiden sääntelyä. Erillisissä kohdissa on esitetty 
laajempien tavoitteiden saavuttamiseen tähtääviä ensi hallituskaudelle ajoittuvia toi-
menpiteitä. Osa niistä on toteutettavissa oikeusministeriön toimenpitein, osa vaatii yh-
teistoimintaa yli hallinnonrajojen ja osa kaikkien hallinnonalojen toimenpiteitä. Taustaa 
tarkastelulle antaa katsaus talouden ja oikeusjärjestelmän suhteeseen sekä hallinnonalan 
taloustilanteeseen. 
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1. Oikeusvaltion toimintaedellytyksistä huolehdittava 
 
Valtiontalouden näkymät ovat taloudellisen taantuman ja sen vaatimien julkisen talou-
den sopeuttamistoimien vuoksi pitkään vaikeat. Väestön ikääntymisestä johtuva kansan-
talouden huoltosuhteen heikentyminen kaventaa lähivuosikymmeninä taloudellista liik-
kumavaraa. Julkisen talouden niukkuus on reunaehto myös oikeusvaltion ylläpidossa ja 
kehittämisessä lähivuosina.  
 
Oikeusjärjestelmän vakaa ja luotettava toiminta on yhteiskunnan ja kansantalouden suo-
tuisan kehityksen edellytys. Oikeusvaltion toimivuus on myös kansalaisten luottamuk-
sen ja tulevaisuususkon säilymisen olennainen tekijä erityisesti tilanteessa, jossa julki-
sen sektorin rahoitusongelmat pakottavat arvioimaan uudelleen palvelujärjestelmiä kai-
killa toimialoilla. Näissä olosuhteissa on tärkeää huolehtia siitä, ettei oikeusvaltiota 
päästetä lyhytnäköisin säästötoimenpitein rapautumaan, vaan että säilytetään kaikilta 
osin edellytykset sen vakaaseen ja yhteiskunnan tarpeita vastaavaan kehitykseen.  
 
Oikeuslaitokselle suunnattavien taloudellisten voimavarojen määrää arvioitaessa on 
huomattava, että oikeuslaitoksen toiminnalliset velvoitteet ja tavoitteet ovat vankasti 
sidoksissa kansallisen lainsäädäntömme lisäksi kansainvälisiin Suomea velvoittaviin 
sopimuksiin (mm. Euroopan Ihmisoikeussopimus) ja Euroopan Yhteisöjen sekä Euroo-
pan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännöistä ilmeneviin keskeisiin oikeusturva-
takeiden periaatteisiin.  
 
Oikeusvaltion resurssit määräytyvät olennaiselta osin valtiontalouden kehysprosessissa, 
jonka ytimenä on hallituskauden kattava menokehys. Oikeusministeriön hallinnonalan 
toimintamenoista noin 80 % on henkilöstömenoja. Kuluneen vuosikymmenen aikana 
oikeusministeriön hallinnonalan taloudellinen liikkumavara on jatkuvasti kiristynyt. 
Tämä on johtunut siitä, että palkka- ja vuokramenojen käytännössä automaattista kasvua 
ei ole kompensoitu täysimääräisesti. Myös monet hallitusohjelmiin ja muihin poliittisiin 
linjauksiin perustuvat uudistukset on jouduttu toteuttamaan vajaalla rahoituksella. Tuot-
tavuusohjelmaan perustuva ja toteutetuista henkilöstövähennyksistä odotettu liikkuma-
vara on leikkautunut pois kustannusten nousun ja rahoitusvajeen vuoksi. Näistä syistä 
hallinnonalan keskeisten tehtäväalueiden taloudellinen tasapaino on heikentynyt valti-
onhallinnon alhaisimmalle tasolle. Kun useimmilla valtion tehtäväalueilla toimintame-
nojen siirtyvien määrärahojen taso on 10–20 %:n välillä, oikeuslaitoksessa ja rangais-
tusten täytäntöönpanossa taso on pudonnut 2–4 %:n tasolle eli kriisirajoille.  
 
Tätä suuntausta on vaikea kääntää yksinomaan hallinnonalan omin toimenpitein. Esi-
merkiksi tuottavuusohjelmasta johtuvat säästöt eivät lyhyellä tähtäyksellä riitä katta-
maan rahoitusvajausta, joka edustaa 4-5 % toimintamenoista. Vaarana on joutua tilan-
teeseen, jossa järkevä taloudenpito, toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen ja sitä tuke-
vat investoinnit niin aineelliseen kuin henkiseenkin pääomaan korvautuvat erilaisilla 
lyhytnäköisillä säästötoimenpiteillä. On pidettävä huolta siitä, että toimia ei toteuteta 
oikeusvaltion hallitun kehittämisen ja kestävän henkilöstöpolitiikan kustannuksella. 
Hallinnonalan kaikilla sektoreilla on jatkettava tuottavuuden parantamista. Samalla on 
pyrittävä luomaan liikkumavaraa resurssien kohdentamiseksi muun muassa tietopohjan 
parantamiseen sekä henkilöstön osaamisen, työyhteisöjen ja teknisen toimintaympäris-
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tön kehittämiseen. Tuottavuuden parantamisessa tärkeintä on, että hallinnonalalla tehtä-
vä työ kohdentuu oikeusjärjestelmän toimivuuden kannalta olennaisiin asioihin. 
 
Oikeuslaitoksen ja rikosseuraamuslaitoksen toimintakenttä on muuttunut yhä monimuo-
toisemmaksi ja vaativammaksi. Tämä on merkinnyt työmäärien sekä osaamis- ja am-
mattitaitovaatimusten kasvua. Henkilöstön tehtävärakenteessa on tapahtunut voimakas 
muutos, jota on välttämätöntä jatkaa: rutiinitehtävät korvautuvat vaativammilla, laaja-
alaista osaamista ja myös pitkälle menevää erikoistumista vaativilla tehtävillä. Henki-
löstörakenne on muuttunut voimakkaasti, mikä on myös merkinnyt – vaikka hallin-
nonalan kokonaishenkilöstömäärä onkin vähentynyt valtion tuottavuusohjelman mukai-
sesti – että käytännöllisesti katsoen kaikki taloudellinen liikkumavara on käytetty tämän 
muutoksen toteuttamiseen.  
 
Resursseja ei ole kyetty osoittamaan riittävästi tietotekniikan uudistamiseen ja työympä-
ristöjen kehittämiseen. Voimavaroja ei ole myöskään voitu osoittaa riittävästi oikeuspo-
liittisen tutkimuksen vahvistamiseen. Vaikka demokratian ja kansalaisvaikuttamisen 
edellytysten tukemiseen ja rikoksen uhrien tukipalveluihin samoin kuin lapsen huomi-
oon ottamiseen nykyistä paremmin oikeudenkäynnissä on kiinnitetty edellisissä halli-
tusohjelmissa runsaasti huomiota, käytännön parannuksia ei ole resurssien puutteen 
vuoksi juurikaan saatu aikaan.  
 
Oikeusvaltion toimivuuden kannalta keskeisiä lisävoimavaroja edellyttäviä kohteita 
ovat muun muassa seuraavat kokonaisuudet. Erityisesti sellaisissa tärkeissä oikeustur-
van kehittämiseen ja kriminaalipolitiikkaan liittyvissä kokonaisuuksissa, joissa edellyte-
tään useiden hallinnonalojen yhteisiä toimenpiteitä, on tarkasteltava resurssikysymyksiä 
vielä yhteisesti asianomaisten ministeriöiden kesken. 

 
• Oikeuslaitoksen vanhentuneen tietotekniikan uudistamiseen ja käyttöme-

nojen nousun kattamiseen tarvitaan 5,5 miljoonan euron ja Rikosseu-
raamuslaitoksen tietojärjestelmiin 2,5 miljoonan euron tasokorjaus. 

• Oikeuslaitoksen rakenneuudistusten edellyttämiin toimitilajärjestelyihin 
tarvittaisiin lähivuosina noin 3 miljoonan euron tasokorjaus. Vankiloiden 
perusparannuksista johtuviin vuokramenoihin tarvitaan keskimäärin 4 
miljoonan euron tasokorjaus.   

• Jotta ministeriö voi asianmukaisesti hoitaa demokratian tilan seurantaan, 
puoluerahoituksen valvontaan sekä kansalaisvaikuttamisen edellytysten 
tukemiseen liittyviä tehtäviään, tarvitaan vuosittain noin 500 000 euron 
lisämääräraha.  

• Rikoksen uhrin tukipalvelujen saatavuuden turvaamiseksi koko maassa 
tarvitaan vuosittain noin 1,5 miljoonan euron lisäys. Rikoksen uhrin tuki-
järjestelmien rahoitukseen tulisi lisäksi etsiä uusia ratkaisuja.  

• Jotta lapsen tarpeet voidaan nykyistä paremmin ottaa huomioon oikeu-
denkäynneissä, tarvitaan tuomioistuinmäärärahoihin 1,5 miljoonan lisä-
ys. 

• Immateriaalioikeusasioiden keskittämiseksi markkinaoikeuteen tarvitaan 
tuomioistuinmäärärahoihin 1,3 milj. euron lisäys.   

• Oikeuspoliittiseen tutkimuksen kohtuullisen kattavuuden saavuttamiseksi 
tarvitaan vuosittain ministeriön sitomattomiin tutkimusvaroihin ja Oike-
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uspoliittiselle tutkimuslaitokselle 1,5 milj. euron lisäys. Edellä sanottuja 
lisätarpeita ei ole mahdollista kattaa hallinnonalan nykyisentasoisen mää-
rärahakehyksen puitteissa.  

 
 

2. Ihmisoikeudet ja kansanvalta  
 
Ihmis- ja perusoikeuksien toteutuminen käytännössä merkitsee yksilölle arjen tur-
vaa. Suomalaiset arvostavat yhdenvertaisuutta lain edessä.  Ajankohtaista on nyt 
tunnistaa ihmisoikeusnäkökulma laajemmin myös esimerkiksi palveluiden tai oi-
keuslaitoksen kehittämisessä. Toimivaa demokratiaa ja oikeusvaltiota ei voi olla 
ilman ihmisoikeuksia – ja toisaalta oikeuksien toteutuminen edellyttää kansanval-
taa. Kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksista ja kansalaisyhteiskunnan toimin-
taedellytyksistä huolehtiminen on elävän demokratian perushuoltoa.  
 
 
2.1. Ihmisoikeudet – teoriasta käytäntöön 
 
Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien toteutuminen. Ihmisoikeudet heijastuvat 
kaikille yhteiskuntaelämän aloille. Niiden merkitys tulee tunnistaa niin, että ihmisoike-
uspolitiikasta muodostuu riittävän kattava ja johdonmukainen kokonaisuus. Valtioneu-
voston ihmisoikeusselonteon jatkoksi annetaan eduskunnan edellyttämä kansallinen 
toimintaohjelma ja myöhemmin laajempi selonteko.  Suomen ihmisoikeuspolitiikan 
painopisteet tulevat näin seuraavalla vaalikaudella tarkentumaan.  
 

• Laaditaan oikeusministeriön johdolla ja yhteistyössä muiden ministe-
riöiden kanssa vaalikauden aluksi Suomen ensimmäinen kansallinen 
ihmisoikeustoimintaohjelma. Toimintaohjelman laatimisen ja toteut-
tamisen rahoituksesta tulee sopia hallitusneuvotteluissa. 

• Annetaan vaalikauden lopussa laajempi ihmisoikeuspoliittinen selon-
teko, jossa seurataan asetettujen tavoitteiden toteutumista  

 
 
2.2. Yhteiskunnan muutos korostaa yhdenvertaisuuden merkitystä  
 
Yhdenvertaisuudesta on tärkeää huolehtia yhtäältä lisääntyvän maahanmuuton ja toi-
saalta näkyvissä olevan yhteiskunnan polarisoitumiskehityksen vuoksi. Myös ikäraken-
teen muutos herättää yhdenvertaisuuskysymyksiä. Näiden muutosten johdosta yhden-
vertaisuusasioiden hallinnointia tulee tehostaa. Niukkojen resurssien oloissa tasa-arvo- 
ja yhdenvertaisuusasiat vahvistuisivat niiden hallinnon sijoittamisesta yhteen paikkaan.      
 

• Puututaan tehokkaammin yhdenvertaisuuslainsäädännön pohjalta eri 
perusteilla tapahtuvaan syrjintään 

• Selvitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden hallintoon parhai-
ten soveltuva yhteinen sijainti sekä mahdollisuudet tiivistää valtuutet-
tujen yhteistyötä 
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2.3. Monipuolistuvat kieliolot edellyttävät varautumista 
 
Suomen kieliolot monipuolistuvat. Saamelaiset ovat alkuperäiskansa, jonka kulttuurin 
säilyminen edellyttää kielellisten oikeuksien kiireellisiä tukitoimia. Muista perinteisistä 
vähemmistöistä romanipoliittisen ohjelman toimenpiteet kielen elvyttämiseksi ovat tär-
keitä. Maahanmuuton seurauksena syntyvien uusien kieliryhmien perustuslain mukai-
nen oikeus kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan tulee ottaa huomioon. Esimerkiksi 
oikeustulkkien koulutusta on tarpeen kehittää. Myös toimivan kaksikielisyyden ja pe-
rustuslakiin kirjattujen kielellisten oikeuksien turvaaminen edellyttää resursseja.  
 

• Toteutetaan saamen kielen elvyttämisohjelman toimenpiteet 
• Varmistetaan riittävä kielikoulutus ja kansalaisten lain mukainen oi-

keus saada palvelut omalla kielellään   
 

 
2.4. Itsehallinto tukee oikeuksien toteutumista – Ahvenanmaa ja saamelaiset 
  
Ahvenanmaan itsehallintolaki annettiin ennen Suomen, Ahvenanmaa mukaan lukien, 
liittymistä Euroopan unioniin. Esimerkiksi lainsäädäntövallan jakoa koskevat perusrat-
kaisut perustuvat edelleen 1970-luvulla vallitseviin yhteiskunnallisiin käsityksiin. Jär-
jestelmä on myös vaikeasti ymmärrettävissä. Ahvenanmaan maakunnan hallitus on pi-
tänyt maakunnan vaikutusmahdollisuuksia epätyydyttävinä monessa maakunnalle tärke-
ässä asiassa. Perustuslakitasoisena lakina itsehallintolakia voidaan muuttaa tai kumota 
ainoastaan eduskunnan ja Ahvenanmaan maakuntapäivien yhtäpitävin päätöksin.  
 
Sekä kansainvälisen kehityksen että Suomen valtio- ja kunnallishallinnon rakenteellisten 
muutosten vuoksi Ahvenanmaan itsehallinnon toimivuutta on aiheellista arvioida. Suo-
men hallituksen ja maakunnan hallituksen tulisi pohtia itsehallinnon tavoitteita nykypäi-
vän ja tulevaisuuden tarpeista lähtien  
 

• Osallistutaan Ahvenanmaan itsehallintolain muutostarpeita kartoittavaan selvi-
tystyöhön Ahvenanmaan maakunnan kanssa 

• Arvioidaan järjestelmän kehittämistarpeiden kartoituksen jälkeen mahdollisuuk-
sia itsehallintolain kokonaisuudistukseen 

 
Ahvenanmaan asioita koskeva yhteistoiminta valtioneuvostossa on uudistettu siten, että 
siitä vastaa toimivaltaisena ministeriönä ja sihteeristönä oikeusministeriö.   
 
Oikeusministeriössä toimii valtioneuvoston määräämä Ahvenanmaan itsehallintoon 
kuuluvien asioiden esittelijä. Yhteistoiminnan vahvistamiseksi Ahvenanmaata koskevis-
sa asioissa hallituksella on oikeusministeriössä toimiva, Ahvenanmaasta vastaava minis-
teri. Oikeusministeriöstä tapahtuvaa asioiden yhteensovittamista täydentävät ministeri-
öiden nimeämät Ahvenanmaa-yhdyshenkilöt.  
 

• Keskitetään Ahvenanmaa-asioiden hoitaminen jatkossakin oikeusministeriöön  
• Jatketaan Ahvenanmaa-asioiden tehostettua yhteensovittamista valtioneuvostos-

sa myös seuraavana hallituskautena 
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Alkuperäiskansa saamelaisten osalta on pitkään ollut valmistella perustuslakiin kirjattu-
jen oikeuksien toteutumista ja kulttuurin säilymistä tukeva lainsäädäntöratkaisu, jolla 
mm. maaoikeuksiin liittyviä kysymyksiä selkiytettäisiin. Alkuperäiskansaoikeuksien 
vahvistaminen mahdollistaisi myös Suomen liittymisen ILOn alkuperäiskansaoikeuksia 
koskevaan sopimukseen nro 169.  
 

• Laaditaan alkuperäiskansaoikeuksia vahvistava lainsäädäntö ja ratifi-
oidaan ILOn sopimus 169 

 
 

2.5. Suomella rooli EU:n perusoikeuksien kehityksessä 
 
Lissabonin sopimuksen voimaantulo on vahvistanut perusoikeuksien asemaa EU:ssa. 
Unioni kehittää parhaillaan perusoikeuksiin liittyviä oikeudellisia ja institutionaalisia 
rakenteitaan. Esimerkiksi unionin liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen on 
vireillä. Myös kansalaisaloitteen toteuttaminen on ajankohtaista. Tämän lisäksi on tär-
keää varmistaa, että ihmisoikeudet otetaan riittävästi huomioon unionin eri alojen lain-
säädännössä. Suomella on ollut aktiivinen rooli EU:n perusoikeussektorin vahvistami-
sessa. Tulevina vuosina panoksen antaminen toimivan perusoikeuspolitiikan aikaan-
saamiseksi on erityisen ajankohtaista.   
 

• Suomi jatkaa aktiivista rooliaan Lissabonin sopimuksen myötä vah-
vistuneiden EU:n perusoikeuksien toteuttamisessa 

 
 
2.6. Kansanvalta on osallisuutta 
 
Demokratian toimivuuden osalta äänestysaktiivisuuden lasku on herättänyt huolta kan-
sanvallan tulevaisuudesta Suomessa ja yleisemminkin EU:n jäsenvaltioissa. Suomalai-
selle kehitykselle on ominaista osallistumisen vahva polarisoituminen, jossa vaikuttavia 
taustatekijöitä ovat muiden muassa ikä, koulutus ja sosioekonominen asema. Demokra-
tiaselonteko on keino turvata, että demokratian tilasta käydään säännöllisesti tutkimus-
tietoon perustuvaa yhteiskunnallista keskustelua ja tehdään tarvittavia korjausliikkeitä 
kansanvallan vahvistamiseksi.  Toimivan demokratian kehittäminen edellyttää riittävää 
tietopohjaa. Tutkimustiedon tuottaminen puolestaan edellyttää rahoitusta.   
 

• Toteutetaan demokratian edistämistä koskevan periaatepäätöksen linja-
ukset, joista tärkeimmät ovat riittävän laaja ja systemaattinen demokra-
tiatutkimus sekä Suomen demokratia-arviointi ja sen pohjalta valmistel-
tava demokratiapoliittinen selonteko. 

 
Myös kansalaisten osallistumisessa ja osallisuudessa on käynnissä muutos. Kansalaisyh-
teiskunnassa järjestökenttä on jo Suomessa jakaantunut elinvoimaiseen ja hiipuvaan 
osaan.  Perinteisten osallistumismuotojen kuten äänestämisen ja järjestötoiminnan rin-
nalle on syntynyt yhä enemmän yksilötasoista ja verkostoituvaa osallistumista. Erityi-
sesti nuorten osallistumiseen tulee kiinnittää huomiota.  Oikeusministeriössä on valmis-
teltu selvitys äänestysikärajan laskemisesta kunnallisvaaleissa 16 vuoteen. 

16



 

• Vahvistetaan demokratiakasvatusta 
• Kysymykseen äänestysikärajan laskemisesta kunnallisvaaleissa tulee 

ottaa kantaa seuraavassa hallitusohjelmassa 
 

 
2.7. Teknologia osallistumista palvelemaan 
 
Suoran demokratian kehittäminen ja edellytysten luominen verkossa tapahtuvalle epä-
muodolliselle osallistumiselle ja vaikuttamiselle ovat keinoja vahvistaa demokratiaa. 
Poliittisen toiminnan rahoittamisessa esille nousseet ongelmat rapauttavat demokraatti-
sen järjestelmän uskottavuutta. Keskeistä demokratian ja kansalaisvaikuttamisen kehit-
tämisessä on se, että valmisteluprosesseissa hyvän hallintotavan periaatteiden mukaises-
ti kuullaan laajasti kansalaisia ja kansalaisilla on myös mahdollisuus osallistua yhteis-
kunnallisen agendan rakentamiseen. Valtionhallinnon osallistumisympäristö tulee ajan-
kohtaiseksi seuraavalla hallituskaudella. Asiaa on valmisteltu oikeusministeriössä SADe 
ohjelmasta rahoitetulla hankkeella. 
 

• Toteutetaan valtionhallinnon osallistumisympäristö 
• Hyödynnetään kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdolli-

suuksien vahvistamisessa uusia tieto- ja viestintäteknologian 
mahdollisuuksia  

 
Uuden vaalitietojärjestelmän kehittäminen on vireillä. Hanke on tarkoitus viedä loppuun 
tulevina vuosina.  Verkkoäänestyksestä muissa maissa saatuja kokemuksia tullaan seu-
raamaan. Mahdollisuuksien mukaan kerätään kokemuksia myös esimerkiksi nuoriso-
vaaleissa tai soveltuvissa kokeiluissa kotimaassa. 
 

• Varmistetaan ajanmukainen tietotekniikka vaalien toimittamises-
sa 

• Harkitaan verkkoäänestyksessä etenemistä saatujen kokemusten 
pohjalta  

• Luodaan edellytyksiä verkossa organisoituvalle uusimuotoiselle 
kansalaistoiminnalle ja harkitaan esimerkiksi yhdistyslainsäädän-
nön kehittämistä tunnistamaan myös pääosin tai kokonaan ver-
kossa tapahtuva kansalaistoiminta.    

 
 
3. Johdonmukainen säädöspolitiikka   
 
Hyvä säädös on sellainen, jonka avulla voidaan käytettävissä olevista keinoista 
parhaiten saavuttaa haluttu tavoite ja joka on niin laadittu, että tavoitteen toteu-
tuminen on kustannustehokkaasti varmistettu. Säädös ei siten ole yksittäinen il-
miö, vaan se liittyy yhtäältä poliittiseen tavoitteenasetteluun ja päätöksentekoon 
sekä toisaalta koko vallitsevaan oikeus- ja yhteiskuntajärjestykseen. Hyvin toimiva 
(älykäs) lainsäädäntö on hyvän ja tehokkaan julkisen hallinnon keskeinen edelly-
tys.  
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3.1. Älykäs sääntely on selkeää ja yksinkertaista 
 
Yhä kansainvälistyvä ja monimutkaistuva maailma aiheuttaa ongelmia oikeusjärjestyk-
sen selkeydelle, johdonmukaisuudelle ja ymmärrettävyydelle. Merkittävä vaikutus on 
EU:ssa tapahtuvalla, usein varsin yksityiskohtaisella sääntelyllä.  Viime vuosina Suo-
messa on ollut havaittavissa säädösten määrän kasvu ja säädösten nopea muutostahti. 
Uusia säädöksiä annetaan vuosittain yhä enemmän ja säädösten pituus on selvässä kas-
vussa. 
 
Oikeusjärjestyksen monimutkaisuus ja pirstoutuneisuus sekä eriasteisen sääntelyn suuri 
määrä heikentää sääntelyn hallittavuutta. Se lisää kustannuksia yrityksille ja kansalaisil-
le, hallintobyrokratiaa valtiolle ja kunnille, jutturuuhkia tuomioistuimiin sekä korruption 
mahdollisuutta. Tämä myös heikentää sääntelyn noudattamista ja perusoikeuksien toteu-
tumista.  
 
 
3.2. Hyvään säädösvalmisteluun panostetaan 
 
Lainsäädännön laadun uhaksi on käytännössä osoittautunut vähäinen panostus lainval-
mistelutyöhön: aikataulut ovat liian tiukkoja ja henkilöstön määrä riittämätön. Lainval-
mistelun kehittämiseksi on asetettu lukuisia hankkeita, on laadittu ohjeita ja annettu 
koulutusta, on pyritty säädöshankkeiden aikaisempaa parempaan keskinäiseen prio-
risointiin ja suunnitteluun jne. Todellinen ja pitkäjänteinen yhteinen sitoutuminen hy-
väksyttyjen periaatteiden noudattamiseen on kuitenkin jäänyt puutteelliseksi. Tämän-
suuntaista kritiikkiä antaa myös OECD Suomen säädösvalmistelua koskevassa arvioin-
tiraportissaan vuodelta 2010: meillä ovat olemassa keskeiset hyvän säädösvalmistelun 
edellytykset ja ainesosat, mutta systemaattinen säädöspoliittinen ote ja sitä tukevat ra-
kenteet ovat varsin heikot. 
 
Oikeusministeriön tehtävänä on oman toimialansa säädösvalmistelun lisäksi myös val-
tioneuvoston lainvalmistelun yleinen kehittäminen. Oikeusministeriö osallistuu eri mi-
nisteriöiden lainvalmisteluun sille kuuluvan laintarkastustehtävän kautta, mutta myös 
monella muulla tavoin.  On tärkeää, että lainvalmistelun osaaminen ja voimavarat ovat 
riittävät koko valtioneuvostossa tasolla, joka mahdollistaa yhtenäisen ja hyvän säädös-
valmistelukulttuurin.  
 

• Ministeriöissä lisätään selvästi lainvalmisteluun käytettäviä voimavaroja 
nykyisestä 

 
 
3.3. Tavoitteena hallituksen selkeä säädöspolitiikka 
 
OECD määrittelee säädöspolitiikan (regulatory policy) nimenomaiseksi, dynaamiseksi 
ja johdonmukaiseksi koko hallituksen politiikaksi tuottaa korkealaatuista lainsäädäntöä. 
Kysymys on julkilausutusta politiikasta, jota kaikissa ministeriöissä johdonmukaisesti 
noudatetaan.  
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Kansainväliset kokemukset osoittavat, että käytännön toimissa voi olla hyödyllistä so-
veltaa asteittaista etenemistapaa eli valita jokin tai joitakin lainsäädännön kehittämisalu-
eita kerrallaan (kuten sääntelyn tietyt vaikutukset tai kuulemismenettelyt) ja huolehtia 
näiden kehittämiskohteiden täysimääräisestä toteutumisesta. OECD:n tuoreet suosituk-
set antavat aineksia tähän valintaan.  
 

• Sitoudutaan hallituksen yhtenäisen ja johdonmukaisen säädöspolitiikan 
noudattamiseen. Kysymys on ennen muuta lainvalmistelutyön suunnitte-
lusta ja johtamisesta sekä tarvittavista seurantamekanismeista. 

• Laaditaan hallituksen keskeiset hankkeet sisältävä lainsäädäntösuunni-
telma, joka sisällytetään hallituksen politiikka-asiakirjoihin. Erityisesti 
kiinnitetään huomiota ministeriöiden toimivaltarajat ylittäviin hankkei-
siin. 

• Otetaan huomioon, että laajoja politiikkakokonaisuuksia koskevat uudis-
tukset usein samalla tarkoittavat laajoja lainvalmisteluhankkeita, joiden 
asianmukaisesta valmistelusta resursseineen on huolehdittava. 

• Nimetään erityisiä painopistealueita. Tällaisia voivat olla toimet säänte-
lyn määrän vähentämiseksi ja yksinkertaistamiseksi yleisesti tai joillakin 
hallinnonaloilla, vaikutusten arvioimiseksi, kuulemisen tehostamiseksi, 
vaihtoehtoisten keinojen käytön lisäämiseksi jne. 

• Osallistutaan aktiivisesti EU:ssa ja muussa kansainvälisessä yhteistyössä 
tapahtuvaan älykkään sääntelyn kehittämistyöhön. 

 
 
3.4. Yhtenäiset menettelytavat lisäävät avoimuutta 
 
Oikeusministeriö on käynnistänyt Sitran kanssa sen Julkishallinnon johtamisohjelmaan 
liittyen hankkeen (”Sujuvampaan lainvalmisteluun”), jonka tavoitteena on parantaa sää-
dösvalmisteluprosessin laatua ja tuottavuutta luomalla uusia, konkreettisia toimintamal-
leja. Hankkeessa otetaan huomioon valtionhallinnon konserniohjauksen kehittämisen 
suunnitelmat. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan lainvalmisteluprosessin toimijoiden 
osaamista parantavat toimenpiteet. 
 
Valtioneuvoston säädösvalmisteluprosessin avoimuuden, yhtenäisyyden ja johtamisen 
parantamiseksi tarvitaan kattava tietojärjestelmä tai yhteen toimiva järjestelmien koko-
naisuus, jossa ministeriöiden säädöshankkeita koskeva valmistelutieto on hyödynnettä-
vissä sidosryhmien kuulemisessa, viestinnässä, eduskuntakäsittelyssä ja säädösten täy-
täntöönpanossa.  Yhteisillä tietoteknisillä työvälineillä voidaan myös tukea ja ohjata 
säädösvalmistelijoiden työprosessia. 
 
Lainsäädännön ymmärrettävyyttä heikentää myös säädösten monimutkainen kieli. 
Lainvalmistelussa teksti kirjoitetaan lähes aina suomeksi ja käännetään loppuvaiheessa 
ruotsiksi. Laadultaan huono suomenkielinen säädösteksti heikentää myös ruotsinkieli-
sen säädöstekstin laatua. Suomenkielisen säädöstekstin selkeydestä ja ymmärrettävyy-
destä olisi sen vuoksi huolehdittava jo valmistelun alkuvaiheista alkaen. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön työryhmä onkin selvittänyt säädöskielen huollon vaihtoehtoja. 
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• Otetaan käyttöön ”Sujuvampaan lainvalmisteluun” -hankkeen ehdotusten 
pohjalta valtioneuvoston yhteiset hyvän lainvalmisteluprosessin menette-
lytavat. 

• Toteutetaan hyvää ja avointa lainvalmisteluprosessia tukeva yhtenäinen 
valtioneuvoston tietojärjestelmä. 

• Perustetaan valtioneuvostoon kielellistä ja oikeudellista asiantuntemusta 
edustava lautakunta, jonka tehtävänä on edistää ja koordinoida kielen-
huoltoa sekä laatia ohjeita säädösvalmistelijoille. 

 
 
3.5. Oikeuspoliittista tutkimustietoa päätösten tueksi 

 
Poliittisen päätöksenteon ja valmistelun tulee perustua laaja-alaiseen tietoon. Puute tut-
kimustiedosta lainvalmistelussa ja lainsäädäntötyössä on tunnistettu ongelmaksi saman-
aikaisesti, kun tällaisen tiedon tarve lainvalmistelussa kasvaa.  Valtioneuvoston Parem-
man sääntelyn toimintaohjelmassa yhtenä keskeisenä lainvalmistelun ongelmana maini-
taan mm. valmistelun tietopohjan puutteet ja valmistelua tukevan lainsäädäntötutkimuk-
sen vähäisyys.  
 
Oikeusministeriön tietoon pohjautuva oikeuspolitiikan valmistelu ja päätöksenteko sekä 
lainvalmistelu edellyttävät kasvavassa määrin tutkimustukea. Oikeuspoliittisessa tutki-
muksessa on merkittäviä kattavuusaukkoja ja tutkimustietoa tarvitaan lisää erityisesti 
lainsäädännön ja politiikkatoimenpiteiden vaikuttavuudesta, rikollisuudesta ja sen seu-
rauksista sekä oikeusturvakoneistosta ja kansalaisten oikeussuhteista. Tietopohjaa tulisi 
olennaisesti vahvistaa myös oikeuden kansainvälistymisestä, demokratian toimivuudes-
ta ja kansalaisvaikuttamisesta.  
 
Oikeuspoliittisesta tutkimuksesta vastaa Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. Tutkimuslai-
tos on valtion pienin sektoritutkimuslaitos ja sen käytössä olevat resurssit ovat vähäiset. 
Laitoksen perustehtävänä on tuottaa rikollisuutta ja oikeusoloja koskevaa tutkimustietoa 
alan oikeuspoliittisen suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Tutkimuslaitos seuraa 
myös kansalaisten oikeusasemaan keskeisesti vaikuttavien lakien toimivuutta ja tuottaa 
tutkimustietoa oikeusministeriön lainvalmistelun tarpeisiin. Oikeuspoliittisen tutkimus-
laitoksen työ hyödyttää laajasti koko valtioneuvostoa ja kansalaisyhteiskuntaa. Vaikka 
kaikissa sektoritutkimuksen uudistamisen eri vaiheissa on tunnustettu oikeuspoliittisen 
tutkimuksen resurssivaje, esitykset laitoksen voimavarojen lisäämiseksi eivät ole johta-
neet tuloksiin. Tarvittavat absoluuttiset resurssilisäystarpeet ovat asian merkitykseen 
nähden kuitenkin pienet.  

 
• Oikeuspoliittisen tutkimuksen resurssivaje poistetaan käynnissä olevan 

sektoritutkimuksen rakenneuudistuksen yhteydessä 
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4. Oikeusturva 
 
Oikeusturva on perusoikeus ja olennainen osa sitä perustaa, jolle yhteiskunta ja 
talous rakentuvat. Oikeusturva tarkoittaa tosiasiallista pääsyä riippumattomaan 
tuomioistuimeen sekä oikeutta saada oikeudenmukainen oikeudenkäynti ja aineel-
lisesti oikea ratkaisu kohtuullisessa ajassa. Oikeusturvan saatavuus edellyttää laa-
dukkaasti ja joutuisasti toimivan tuomioistuinlaitoksen lisäksi riittäviä ja korkea-
tasoisia oikeusapupalveluita, syyttäjälaitoksen toimivuutta sekä päätösten tehokas-
ta täytäntöönpanoa ulosottomenettelyssä.  
 
Oikeuslaitoksen toimintaympäristö muuttuu yhä kansainvälisemmäksi. Tämä yhdessä 
monimutkaistuvan oikeudellisen sääntelyn, laajentuvan oikeuslähdepohjan ja erityisalo-
jen syvällistä asiantuntemusta vaativien asioiden lisääntymisen myötä asettaa entistä 
suurempia vaatimuksia osaamiselle niin tuomioistuimissa, oikeusavussa, edunvalvon-
nassa kuin ulosotossakin. Yhteiskunnan monikulttuuristuminen tuo haasteita henkilös-
tön ja asianosaisten avustajien vuorovaikutus- ja ammattitaidolle.  
 
Myös oikeuslaitoksessa käsiteltävien asioiden painopistealueet muuttuvat. Taloustaan-
tuman seurannaisvaikutukset näkyvät tiettyjen rikosasioiden ja maksuhäiriöiden määrän 
lisääntymisenä. Väestön ikääntymisen myötä eläkeläisten ja muiden sosiaali-
vakuutusetuja saavien sekä terveydenhuoltopalveluita käyttävien ihmisten määrä kas-
vaa. Nämä sekä muut yhteiskunnalliset muutokset, kuten perheyhteisön, suvun ja mui-
den tukirakenteiden heikentyminen muuttoliikkeen myötä, tuloerojen lisääntyminen, 
sosiaaliset ongelmat ja niihin liittyvä syrjäytymisen uhka lisäävät asioiden määrää tuo-
mioistuimissa. 
 
Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukai-
sesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai 
muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva 
päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen ratkaistavaksi. Myös 
Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan säännökset oikeudesta oikeu-
denmukaiseen oikeudenkäyntiin ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut nii-
den soveltamiskäytännön osalta on otettava huomioon oikeudenmukaisen oikeuden-
käynnin takeena. Erityistä huomiota on kiinnitettävä oikeudenmukaisen oikeudenkäyn-
nin toteutumisen ohella myös siihen, että oikeudenkäyntimenettely koetaan oikeuden-
mukaiseksi. 
 
Oikeusturvan toteutuminen käytännössä edellyttää, että oikeudenkäynti on varmaa, no-
peaa ja halpaa. Oikeusturva toteutuu parhaiten silloin, kun asiat käsitellään tarkoituk-
senmukaisessa menettelyssä, oikeuslaitoksella on toimiva organisaatio ja hyvät raken-
teet sekä käytettävissään ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö. Yhä suurempi merkitys 
on hallinnon prosessien sähköistämisellä ja eri viranomaisten välisellä ja hallinnonalara-
jat ylittävällä yhteistoiminnalla. 
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4.1. Neuvontaa ja ratkaisuja varhaisessa vaiheessa 
 
Oikeuslaitos ei ole erillinen saareke, vaan osa turvallista ja toimivaa yhteiskuntaa. Pi-
demmällä tähtäimellä oikeusturvapalveluiden tarvetta vähentävät laajemmat yhteiskun-
nalliset toimet syrjäytymisen estämiseksi, kuten sosiaali- ja mielenterveyspalvelujen 
oikea-aikainen ja riittävä saatavuus. Niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta oikeus-
turva toteutuu parhaiten, kun kiistanalaiseen kysymykseen saadaan ratkaisu mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa ja siten, että varsinaiseen tuomioistuinkäsittelyyn ohjau-
tuvat vain sellaiset asiat, jotka vaativat oikeudellista harkintaa ja näytön arviointia. Oi-
keusturva edellyttää myös selkeää lainsäädäntöä, hyviä oikeudellisia neuvontapalvelui-
ta, vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen tarkoituksenmukaista käyttöalaa, hyvin perus-
teltuja päätöksiä ja toimivia muutoksenhakusäännöksiä sekä vaivatonta tiedonsaantia eri 
oikeusturvapalveluiden saatavuudesta ja tuomioistuinten ratkaisukäytännöstä. Juttujen 
viipymistä vähentää myös se, että jo lakien valmisteluvaiheessa arvioidaan mahdolli-
simman tarkoin muutoksenhakusäännösten sisältö ja niiden vaikutukset tuomioistuimien 
toimintaan. 
 
Oikeusavun merkitys korostuu pyrkimyksessä estää syrjäytymisvaarassa olevien henki-
löiden ongelmien kasaantuminen ja laajeneminen niin, että ne aiheuttavat yhteiskunnalle 
merkittäviä kustannuksia.  Väestön ikääntyminen, syrjäytyminen ja tukirakenteiden 
heikkeneminen lisäävät myös yleisen edunvalvonnan tarvetta ja edellyttävät edunval-
vonnan tuottamista monipuolisesti erilaisin keinoin. Talous- ja velkaneuvonnan haja-
naista rakennetta ja toimintatapoja tulisi yhtenäistää ja siirtää palvelut oikeusaputoimis-
tojen yhteyteen. Näin voitaisiin paremmin turvata kansalaisten yhdenvertaisuus palve-
luiden saatavuuden suhteen.  Lisäksi olisi selvitettävä, millä tavoin ulosottolaitos voi 
osallistua kansalaisten informointiin ulosottoon liittyvissä velkaongelmissa. 
 
Niin ikään tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden yhtäältä keskittämistä ja toisaalta 
hajauttamista koskevat tarpeet arvioidaan. Immateriaali- ja teollisuusoikeuksia (IPR-
asiat) koskevien asioiden käsittelyn uudelleen järjestäminen markkinaoikeudessa ja tä-
hän tarvittavien henkilöstöresurssien kohdentaminen markkinaoikeuteen toteutetaan 
valtioneuvoston tekemän periaatepäätöksen mukaisesti. 
 
Myös maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan asioiden siirtäminen hallinto-oikeuksiin 
tulisi toteuttaa ottaen huomioon oikeusministeriön työryhmämietinnössä esitetty selvi-
tys. Tarkoitukseen tulee varata riittävät resurssit. 
 
Vaikuttavuutta maksuhäiriöpolitiikassa voidaan lisätä tehokkaalla perinnällä sekä oi-
keudenmukaisella kustannusten jaolla velallisten, velkojien ja yhteiskunnan kesken. 
Eräs asiaryhmä, jonka osalta on pohdittava kuuluuko se tuomioistuimien tehtäviin, ovat 
summaariset asiat. Samoin on syytä miettiä ulosottoviranomaisten toimivaltaa velkajär-
jestelyasioissa.  
 

• Edistetään oikeudellisen neuvonnan saatavuutta ja laajennetaan vaihtoeh-
toisten riidanratkaisukeinojen käyttöä oikeusturvan saamiseksi mahdolli-
simman varhaisessa vaiheessa 
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• Arvioidaan tuomioistuimien perustehtäviin kuulumattomat asiaryhmät ja 
selvitetään, mitkä niistä voidaan oikeusturvaa vaarantamatta siirtää mui-
den viranomaisten käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi  

• Siirretään talous- ja velkaneuvonta tarpeellisin osin oikeusaputoimistoi-
hin ja turvataan siirto riittävin taloudellisin resurssein 

• Immateriaali- ja teollisuusoikeuksia koskevat asiat siirretään markkina-
oikeuden käsiteltäväksi ja tähän turvataan riittävät resurssit  

• Siirretään maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa käsiteltävät asiat 
hallinto-oikeuksiin ja turvataan siirron edellyttämät henkilöstöresurssit  

 
 

4.2. Rakenteet  turvaamaan joutuisaa käsittelyä 
 
Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan ja Suomen perustuslain 21 §:n 
nojalla jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä. Tätä 
vaatimusta ei ole aina voitu toteuttaa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut 
Suomelle langettavia tuomioita oikeudenkäyntien viivästymisistä. Viivästymisistä on 
maksettu korvauksia myös kansallisten tuomioistuinten päätösten nojalla. Asioiden kä-
sittelyajat tulee saada tasolle, jolla näiden oikeusturvakeinojen käyttö on tarpeetonta. 
Koska oikeudenkäynnin kestoa arvioitaessa vireilläoloaikaan luetaan poliisitutkintaan, 
syyteharkintaan, muutoksenhakulautakuntaan ja oikaisuvaatimusmenettelyyn käytetty 
aika, on myös muiden viranomaisten huolehdittava asioiden käsittelemisestä viivytyk-
settä.  
 
Luottamus tuomioistuinten toimintaan edellyttää tuomioistuinten ja tuomareiden riip-
pumattomuutta ja sitä, että tuomioistuinten toiminta näyttää riippumattomalta. Tämän 
lisäksi myös toimintaympäristön muutokset edellyttävät, että tuomioistuinlaitoksen hal-
lintoa uudistetaan tavalla, joka kustannustehokkaimmin tukee tuomioistuinten riippu-
mattomuutta. Lisäksi on selvitettävä oikeusaputoimen keskushallinnon organisoinnin 
uudistamistarpeet. 
 
Tuomioistuinten organisaatiota ja johtamista koskevien säännösten muutostarpeet ja 
niiden keskittäminen yhteen tuomioistuinlakiin vaativat edelleen jatkoselvitystä.  
 
Oikeusturvan saatavuutta voidaan edistää luomalla tuomioistuinten, oikeusavun ja ulos-
oton välille tarkoituksenmukainen työnjako sekä toimivat palveluverkostot. Väestön ja 
yritysten alueellinen keskittyminen sekä oikeushallinnon käytettävissä olevat taloudelli-
set voimavarat edellyttävät palveluverkostojen kehittämistä siten, että palveluja on saa-
tavissa siellä, missä niitä eniten tarvitaan. Lisäksi palveluja tulee tuottaa tehokkaasti ja 
laadullisesti korkeatasoisina.  
 
Oikeushallinnon toimitilasuunnittelua toteutetaan kokonaisvaltaisesti kehittämällä ny-
kyaikaisia, informaatioteknologialtaan ja tilaratkaisuiltaan toimivia, erityisryhmien tar-
peet ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottavia sekä kustannuksiltaan kohtuullisia 
toimitilaratkaisuja. Tilasuunnittelua ohjaamalla voidaan parantaa asiakaspalvelua, vah-
vistaa yksiköiden toimintakykyä ja työntekijöiden työhyvinvointia. Toimitilaratkaisuis-
sa hyödynnetään myös niitä synergiaetuja, joita useampien yksiköiden toimiminen sa-
moissa tiloissa mahdollistaa. Käräjäoikeusuudistuksen edellyttämät toimitilamuutokset 
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saatetaan loppuun ja huolehditaan ulosottovirastojen, oikeusavun ja edunvalvonnan 
toimitilatarpeista. Lisäksi toteutetaan hovi- ja hallinto-oikeusverkoston rakenneuudistus. 
 
Ulosoton varsin tiheää toimipaikkaverkostoa on tarpeellista tiivistää ottaen huomioon 
yhtäältä palvelujen riittävä alueellinen saatavuus ja se, että valtaosa asioinnista tapahtuu 
puhelimitse tai sähköisesti. Oikeusavun toimisto- ja toimipaikkaverkosto on järjestettä-
vä tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon oikeusavun ja edunvalvonnan tarpeet.  
 
Erityisesti palveluita keskitettäessä on turvattava syrjäisemmillä seuduilla asuvien kan-
salaisten yhdenvertaisuus palveluiden saannissa. Asiakasnäkökulmasta helppokäyttöisiä 
ja tietoturvaltaan korkeatasoisia sähköisiä palveluita on kehitettävä entistä laajemman 
sähköisen asioinnin ja videoneuvottelupalveluiden käytön mahdollistamiseksi. 
 
Käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja viivytysten välttämiseksi tuomioistuinten asianhal-
lintajärjestelmien kehittämistä jatketaan kokonaiskäsittelyaikojen ja eri käsittelyvaihei-
den seuraamiseksi. Käytettävissä olevien resurssien oikeudenmukaiseksi kohdentami-
seksi kehitetään asioiden työmäärää kuvaavia mittaristoja koko oikeushallinnossa.  
 

• Turvataan henkilöstö- ja muut resurssit, joilla asiat voidaan tuomiois-
tuimissa, muissa lainkäyttö- tai muutoksenhakuelimissä tai viranomaisis-
sa käsitellä Suomen perustuslain 21 §:n ja Euroopan neuvoston ihmisoi-
keussopimuksen 6 artiklan edellyttämin tavoin ilman aiheetonta viivytys-
tä. 

• Uudistetaan tuomioistuinhallinto tavalla, joka kustannustehokkaasti tu-
kee tuomioistuinten riippumattomuutta   

• Tuomioistuinten organisaatiota ja johtamista koskevaa lainsäädäntöä ke-
hitetään ja säädökset keskitetään yhteen tuomioistuinlakiin 

• Toteutetaan hovi- ja hallinto-oikeusverkoston rakenneuudistus 
• Saatetaan loppuun hallintotuomioistuinten prosessi- ja muutoksenhaku-

säännösten kehittämistyö  
• Jatketaan kokonaisvaltaista toimitilasuunnittelua  
• Kehitetään oikeushallinnon asianhallintajärjestelmiä asioiden käsittelyn 

keston seuraamiseksi ja työmäärämittareita resurssien oikeudenmukai-
seksi kohdentamiseksi  

 
 

4.3. Viranomaisketjut toimimaan tehokkaasti 
 
Oikeusturvan joutuisa toteuttaminen edellyttää useiden eri viranomaisten välistä yhteis-
työtä. Yhteistoiminnan merkitys on korostunut nykyisissä toimintaympäristön nopeissa 
muutoksissa. Merkittävänä haasteena on rakentaa järjestelmät ja niihin liittyvät toimin-
not siten, että eri viranomaisten tietojärjestelmät ja rekisteritiedot ovat käytössä myös 
muiden toimijoiden apuna. 
 
Velallisten rikosten yleistyminen ja hallinnonrajat ylittävä harmaan talouden ja talousri-
kollisuuden torjunta edellyttävät ulosoton erikoisperinnän mahdollisuuksien ja keinojen 
kehittämistä. Asioiden nopea käsittely edesauttaa rikosten selvittämistä ja heikentää 
mahdollisuuksia rikollisen toiminnan jatkamiseen sekä seuraamusten välttämiseksi teh-
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tyihin omaisuusjärjestelyihin. Myös rikoksesta epäillyn ja syytetyn oikeusturva edellyt-
tää, että asia voidaan kaikissa vaiheissa käsitellä mahdollisimman joutuisasti. Edelleen 
on tärkeää, että yleisissä ja hallintotuomioistuimissa käsittelyssä olevia, samaan näyt-
töön perustuvia, verorikos- ja verovalitusasioita voidaan käsitellä tarkoituksenmukaises-
ti viivytyksettä ja samanaikaisesti. 
 
Tehokkaimmin oikeushallinto ja sen eri viranomaiset toimivat ketjuna, jonka kaikki osat 
toimivat saumattomasti ja tuloksellisesti yhdessä. On edelleen kehitettävä sähköistä asi-
ointia ja asianhallintajärjestelmien toimivuutta siten, että asiakirja-aineiston sähköinen 
siirto eri hallintoviranomaisten, tuomioistuinten ja muiden lainkäyttöelinten samoin 
kuin eri tuomioistuintasojen välillä mahdollistuu.  
 
Poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimien asiankäsittelyjärjestelmät yhtenäistetään ja päivi-
tetään tukemaan rikosprosessiketjun jokaista vaihetta, seurantaa ja tulosohjausta. Säh-
köistä oikeutta kehitetään myös eurooppalaisella tasolla.  
 

• Kehitetään erikoisperintää harmaan talouden ja talousrikollisuuden tor-
jumiseksi. Turvataan tarvittavat resurssit käsiteltäessä talousrikos- ja nii-
hin liittyviä verovalitusasioita. 

• Kehitetään eri viranomaisten välistä sähköistä asiointia sekä sähköistä 
hallintoa ja oikeutta 

 
 

4.4. Osaamisella oikeita ratkaisuja 
 
Oikeusturvan toteutumisen edellytyksenä ovat laadultaan korkeatasoiset tuomioistuin-
ratkaisut ja tuomioistuinprosessin johtaminen siten, että oikeudenmukaisen oikeuden-
käynnin edellytykset täyttyvät ja asiakkaat voivat luottaa tuomioistuinlaitoksen ratkai-
suihin. Oikeudenhoidon tärkeä osatekijä on myös oikeudenkäyntiavustajien osaaminen 
ja työn laatu. Laadukas tuomioistuintoiminta ja taitavat oikeusavustajat vähentävät tar-
vetta hakea päätöksiin muutosta ylemmiltä oikeusasteilta ja edesauttavat oikeusturvan 
saatavuutta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  
 
Eläköitymisen myötä on varauduttava kiristyvään kilpailuun ammattitaitoisesta työvoi-
masta. Koko oikeushallinnossa on luotava mahdollisuuksia työnkiertoon ja urasuunnit-
teluun sekä kehitettävä keinoja hyödyntää jo eläköityneen henkilöstön ammattitaitoa 
määräaikaisissa tehtävissä. Palkkausjärjestelmiä kehitetään tavoitteena kilpailukykyinen 
ja tehtävän vaativuustason mukainen palkkaus. Palkkausjärjestelmiin voi kuulua myös 
kannustavuutta edistäviä elementtejä.  
 
Tuomioistuin- ja muiden oikeushallintopalveluiden laatua ja vaikuttavuutta on voitava 
arvioida sekä koko yhteiskunnan toimivuuden että asiakkaiden näkökulmasta. Oikeus-
hallintoviranomaisten toiminnan vaikuttavuuden ja laadun arviointijärjestelmiä kehite-
tään edelleen ja laatuhankkeita tuetaan. Myös oikeudenkäyntiasiamiesten ammattitai-
toon ja työn laatuun kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota. 
 
Tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden laadun ja vaikeusasteen sekä nykyisen tuoma-
rikunnan eläköitymisen vuoksi on tuomioistuinten kanssa yhteistyössä tehostettava 
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tuomareiden täydennyskoulutusta. Koulutuksessa on otettava huomioon tarve syventää 
erityisosaamista. Kansainvälistyminen ja EU-oikeuden korostuminen tuomioistuintyös-
sä edellyttää erityisesti EU-oikeuden tuntemusta. Samalla on uudistettava tuomioistuin-
harjoittelujärjestelmää. Kansainvälistymisen myötä myös oikeustulkkauspalveluiden 
tarve on lisääntynyt. Palveluiden turvaamiseksi opetusministeriön tulisi luoda oikeus-
tulkkien koulutus- ja täydennyskoulutusjärjestelmä siten, että oikeusministeriö osallis-
tuisi koulutuksen kehittämiseen.  
 
Osana laatutyötä tuetaan myös lapsiystävällisen oikeuden (Child-Friendly Justice) to-
teutumista tuomioistuinprosessissa. Lapsen moninkertaista kuulemista ja tuomista oi-
keuteen vältetään taltioimalla kuuleminen ja hyödyntämällä videoneuvottelujärjestel-
miä. Lapsen huoltoa- ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden sovittelumenettelyssä 
hyödynnetään lapsipsykologin tai muun asiantuntijan ammattitaitoa lapsen edun tur-
vaamiseksi (ns. Follo-malli). Lapsiasioita käsittelevälle lainkäyttöhenkilökunnalle tarjo-
taan koulutusta lapsen kohtaamiseen ja kuulemiseen. 
 

• Tehostetaan yhteistyössä tuomioistuinten kanssa tuomareiden täyden-
nyskoulutusta 

• Tuetaan tuomioistuinten yhteisen laatujärjestelmän kehittämistä ja oike-
ushallinnon muita laatuhankkeita 

• Osallistutaan opetusministeriön oikeustulkkien koulutus- ja täydennys-
koulutusjärjestelmän kehittämiseen 

• Kehitetään lapsiystävällisen oikeuden toteutumista tuomioistuintyössä  
 
 
5. Kriminaalipolitiikka  
 
Suomalainen kriminaalipolitiikka perustuu hyvinvointiyhteiskunnan perusajatuk-
selle, jonka mukaan väestön hyvinvoinnin, koulutuksen ja työllisyyden varmista-
minen on turvallisen yhteiskuntaelämän peruspilari. Kriminaalipolitiikan tavoit-
teina ovat rikosten ehkäiseminen, ennustettavan ja luotettavan rikosoikeusjärjes-
telmän ylläpito, rikosvastuun toteutuminen, rikosseuraamusjärjestelmän toimi-
vuuden varmistaminen sekä uhrin aseman turvaaminen. Seuraamusjärjestelmässä 
rangaistusten painopistettä pyritään siirtämään laitosseuraamuksista yhdyskunta-
seuraamuksiin ja rangaistusten täytäntöönpanossa suljetuista laitoksista avolai-
toksiin. Rangaistusten sisällössä korostetaan uusintarikollisuuden ehkäisemistä. 
 
Suomi on kansainvälisessä vertailussa alhaisen rikollisuuden maa, joka myös koetaan 
turvalliseksi. Keskeisiä suomalaisia turvallisuusuhkia ovat väkivallan uhriksi joutumi-
nen ja väkivallan pelko.  Tulevaisuudessa rikollisuutta jossakin määrin vähentää se, että 
väestö ikääntyy ja nuorille tyypillisten massarikosten määrä sen myötä laskee. Suurin 
osa lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta ongelmia kasautuu melko pienelle vähemmis-
tölle, jolla on suuri syrjäytymisriski. Kotihälytysten ja lasten huostaanottojen määrät 
ovat lisääntyneet selvästi. Rikosten määrään ja alueelliseen esiintymiseen vaikuttavat 
ikärakenteen ja muuttoliikkeen lisäksi päihteiden käyttö, toimeentulo-ongelmat ja syr-
jäytyminen.  
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Poliisin tietoon tulleet liikennerikokset ovat lisääntyneet todennäköisesti tehostuneesta 
liikennevalvonnasta johtuen. Viitteitä on kuitenkin siitä, että ajonopeudet ovat laskeneet 
valvonnan tehostumisen ja ylinopeuksiin puuttumisen johdosta. Taloudellisen taantu-
man johdosta verorikokset ja velallisen rikokset lisääntyivät. Poliisin tietoon tulleet 
myymälänäpistykset ja -varkaudet ovat lisääntyneet parinkymmenen viime vuoden ajan, 
vaikka varkausrikosten kokonaismäärä onkin 2000-luvulla vähentynyt selvästi. Turval-
lisuustekniikan kehittyminen ja lisääntyvä käyttöönotto vähentävät osaltaan omaisuusri-
kollisuutta. Hyväosaiset tulevat yhä enemmän suojautumaan rikoksilta, joita tekee pieni 
joukko aktiivisia rikoksentekijöitä.  
 
Naisten osuus erityisesti pahoinpitelyrikollisuudessa ja rattijuopumuksissa tulee toden-
näköisesti vieläkin kasvamaan etenkin, jos naisten päihteiden käyttö edelleen lisääntyy. 
 
Ikääntyneiden määrä kasvaa nopeasti, samoin muistisairaiden määrä. On mahdollista, 
että ikäihmisiin kohdistuvat rikokset lisääntyvät. Ikääntyneelle väkivaltaa tekee useim-
miten lähiomainen tai muu lähellä oleva henkilö. Merkittävä osa ikääntyneistä on entis-
tä varakkaampia, mikä lisää heidän riskiään joutua taloudellisen ja muun hyväksikäytön 
kohteeksi.  Työmarkkinoilta syrjäytyneiden nuorten aikuisten ikääntyneisiin vanhem-
piinsa kohdistama taloudellinen hyväksikäyttö tulleekin yleistymään. 
 
Kansainvälistyminen ja maahanmuutto lisäävät turvallisuusuhkia, kuten huumausaineri-
kollisuutta, rasistista rikollisuutta, järjestäytynyttä rikollisuutta sekä terrorismin tai sen 
tukemisen uhkaa. Ulkomaalaisten tekemät varkausrikossarjat ja suunnittelua edellyttä-
vät suurimittaiset omaisuusrikokset saattavat lisääntyä. Kansainvälistyminen näkyy rajat 
ylittävinä oikeusjuttuina, kansainvälisen virka-avun lisääntymisenä ja ulkomaalaisten 
vankien ja tutkintavankien määrän kasvuna. Rikosten ehkäisy ja tutkinta muodostuvat 
nykyistä vaativammiksi ja kansainvälisen yhteistyön merkitys kasvaa. 
 
Tietoverkkojen kautta tapahtuva rikollisuus yleistyy ja identiteetin suojaaminen verkos-
sa tulee yhä tärkeämmäksi. Riskinä on myös yhteiskuntavastaisuuden lisääntyminen ja 
organisoituminen internetin avulla. Rasistista rikollisuutta edistää se, että kielteisesti 
etnisiin väestöryhmiin suhtautuvat henkilöt entistä helpommin löytävät toisensa.  
 
 
5.1. Väkivaltaa vähennettävä ja turvallisuutta parannettava 
 
Yhteiskunnan vakauden ja kansalaisten turvallisuuden näkökulmasta on tärkeää estää 
ennalta syrjäytymistä ja rikollisuutta. Rikosoikeusjärjestelmää tulee käyttää vasta sil-
loin, kun muut keinot eivät riitä. Työn painopistettä onkin siirretty rikoksentorjuntaan 
sekä seuraamusten sisällön kehittämiseen niin, että niiden avulla pystytään aiempaa 
paremmin ehkäisemään rikollisuutta. Näin rikosoikeusjärjestelmän resursseja pystytään 
kohdentamaan vaativiin rikosasioihin. 
 
Suomalaiseen rikollisuuteen vaikuttaa keskeisesti runsas päihteiden käyttö. Suomi ko-
hosi pari vuotta sitten Pohjoismaiden johtavaksi alkoholin kuluttajaksi ja on yksi harvo-
ja Euroopan maita, joissa kokonaiskulutus on ollut lähes koko 2000-luvun kasvussa. 
Alkoholihaitat kohdentuvat yhä vahvemmin keski-ikäisiin ja sitä vanhempiin. Päihde-
kuntoutukseen suunnatut resurssit eivät ole vastanneet vuonna 2004 alkanutta kulutuk-
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sen ja haittojen kasvua. Kuntatalouden heikkeneminen on näkynyt palveluresurssien 
vähenemisenä sekä palvelujen karsimisena ja uudelleen organisoitumisena. Kuntatalou-
den ahdingon ennakoidaan jatkuvan vielä useita vuosia. 
 
Väkivallan vähentäminen ja ihmisten turvallisuuden tunteen parantaminen ovat keskei-
siä rikoksentorjunnan tehtäviä. Hallituskauden alussa laaditaan kolmas sisäisen turvalli-
suuden ohjelma. Ohjelman toimeenpanon varmistamiseksi laaditaan konkreettiset alu-
eelliset ja paikalliset toimeenpanosuunnitelmat, joissa kiinnitetään huomiota paikallisiin 
ja alueellisiin olosuhteisiin ja erityispiirteisiin. Niissä otetaan väkivallan vähentäminen 
ja muu rikosten ehkäiseminen painokkaasti huomioon. Rikoksentorjuntamenetelmien 
toimivuutta seurataan ja hyviä käytäntöjä otetaan käyttöön. 
 
Syrjäytyminen, yhteiskunnan eriarvoistuminen ja asuinalueiden erilaistuminen luovat 
uusia yhteiskunnallisia turvallisuusriskejä. Yhteistyö eri viranomaisten välillä ja kansa-
laisjärjestöjen kanssa muodostuu yhä tärkeämmäksi. Järjestöjen osaamista rikoksentor-
junnassa hyödynnetään entistä enemmän. Keinoja etsitään perheen, lähiyhteisöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan roolin vahvistamiseksi sosiaalisen turvallisuuden luomisessa ja 
syrjäytymisuhan torjumisessa. Rakennetun ympäristön suunnittelulla on vaikutuksia 
sekä onnettomuuksien ja rikosten esiintymiseen että näihin liittyviin turvattomuuden 
kokemuksiin. Turvallisuusnäkökohdat liitetään nykyistä johdonmukaisemmin osaksi 
yhdyskuntasuunnittelua ja rakentamista sekä alan ammattilaisten koulutusta. 
 
Rikoksesta aiheutuvien haittojen vähentämiseen pyritään sekä rikosten ehkäisemisellä 
että uhrin tukemisella. Rikoksen uhriksi joutuminen voi aiheuttaa vakavia seurauksia 
sekä uhrille että hänen läheisilleen.  Rikoksen uhrin ja hänen läheisensä asemaa tuleekin 
parantaa tuki- ja neuvontapalveluita kehittämällä. Rikoksen uhrin tuki- ja turvakotipal-
velut järjestetään kattavasti jokaisessa kunnassa. Mahdollisuuksia tehostaa toimintaa 
palveluja yhdistämällä selvitetään. Tärkeä tehtäväkenttä on ehkäistä uusiutuvaa uhriu-
tumista. EU:ssa vahvistetaan rikoksen uhrin oikeuksia ja tukea Lissabonin sopimuksen 
jälkeen uudistettavalla sääntelyllä, mikä lisännee tukipalvelujen varmistamisen ja riittä-
vän resursoinnin tarvetta myös Suomessa. Ongelmien ratkaisemisessa yhtenä vaihtona 
on siirtyminen Ruotsin mallin mukaiseen sakkorahastoon, jossa osa sakkotuloista kana-
voidaan uhrien tukipalveluihin. 
 
Ikääntyviin kohdistuvan väkivallan ennalta ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi luo-
daan viranomaisten yhteinen toimintamalli. Lisäksi perustetaan ikääntyville kohdistettu-
ja turvakotipaikkoja. Jatketaan ministeriöiden välistä liikenneturvallisuusyhteistyötä ja 
etsitään keinoja kunnalliseen tieliikennevalvontaan, jotta tieliikenneturvallisuuden hyvä 
kehitys jatkuisi.  
 
Erityistä huomiota kiinnitetään etnisten vähemmistöjen asemaan tiedottamalla heille 
heidän oikeuksistaan ja suomalaisesta palvelujärjestelmästä. Valtakunnallisesti tiedote-
taan hyvistä käytännöistä, joilla kohennetaan etnisten vähemmistöjen turvallisuutta ja 
ehkäistään rasistista rikollisuutta ja viharikoksia. Konflikteihin valtaväestöön kuuluvien 
ryhmien ja maahanmuuttajaryhmien välillä varaudutaan. Maahanmuuttajataustaisten 
nuorten väkivaltaista radikalisoitumista ehkäistään ensisijaisesti syrjäytymisriskiä pie-
nentämällä. Maahanmuuttajien kouluttamisen ja työllistymisen merkitys vahvistuu. 
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Tieto- ja viestintäjärjestelmien turvallisuus ja niiden haavoittuvuuden estäminen koros-
tuvat. Tietoyhteiskunta ja verkkomaailma edellyttävät hallinnolta yhä nopeampaa rea-
gointia ja oikeushallinnon tulee hyödyntää verkkoviestinnän mahdollisuuksia. Oikean ja 
asiallisen tiedon välittäminen rikos- ja turvallisuusongelmista, rangaistuksista ja kei-
noista hillitä rikollisuutta on tärkeä tehtävä kriminaalipolitiikan saralla. Kansainvälisen 
yhteistyön merkitys korostuu erityisesti tietoverkkorikollisuuden ja rajat ylittävän rikol-
lisuuden torjunnassa.  
 

• Liitetään turvallisuusnäkökohdat nykyistä johdonmukaisemmin 
osaksi yhdyskuntasuunnittelua ja rakentamista sekä alan ammatti-
laisten koulutusta 

• Järjestetään rikoksen uhrin tuki- ja turvakotipalvelut maan katta-
vasti ja uhrien tukipalveluja kehitetään edelleen 

• Ehkäistään maahanmuuttajien syrjäytymistä erityisesti kouluttau-
tumisen ja työllistymisen avulla.  

• Ikääntyviin kohdistuvan väkivallan ennalta ehkäisemiseksi ja sii-
hen puuttumiseksi luodaan viranomaisten yhteinen toimintamalli 

 
 

5.2. Rikosvastuu toteutetaan tehokkaasti  
 
Rikosvastuun tehokas toteutuminen edellyttää, että eri viranomaisten toiminta nähdään 
yhtenä kokonaisuutena tutkinnan käynnistymisestä aina oikeuskäsittelyn päättymiseen 
ja rangaistuksen täytäntöönpanoon asti.  Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin 
on jokaisen perusoikeus. Tämä lainkäytön kansalaisnäkökulma voimistuu lähivuosina. 
Kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun vaatimus korostuu, kun käytössä on aikaisempaa 
useampia prosessilajeja ja niiden valintaan liittyvää harkintaa.  
 
Syyttäjälaitoksen organisaation kehittämistä yksiköiden toimintakyvyn ja sisäisten eri-
koistumismahdollisuuksien vahvistamiseksi jatketaan. Yksiköiden määrää vähennetään 
lähivuosina muutamalla. Myös virastojen palvelutoimistojen määrä pienennetään jonkin 
verran. Poliisin, sosiaalityön ja oikeushallinnon toimipisteitä yhdistetään erityisesti 
maaseutumaisissa kunnissa palveluiden varmistamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi. Val-
takunnallisten syyttäjätoimintojen kehittämismahdollisuuksia selvitetään. Syyttäjien 
erikoistumista lisätään. 
 
Rikosasioiden käsittelyn keston syyteharkinnasta lainvoimaiseen tuomioon on oltava 
valtakunnallisesti yhdenmittainen. Pisimmistä käsittelyajoista on päästävä eroon. Eu-
roopan ihmisoikeustuomioistuimen langettavat ratkaisut pitkittyneistä oikeudenkäyn-
neistä vauhdittavat muutostarvetta. Toimijoiden resursseista huolehditaan yhteistyössä 
eri ministeriöiden kesken niin, että koko käsittelyketju toimii kunnolla. Poliisin, syyttä-
jän ja tuomioistuimen asiankäsittelyjärjestelmät yhtenäistetään ja päivitetään tukemaan 
rikosprosessiketjun jokaista vaihetta, seurantaa ja tulosohjausta.  
 
Kirjallinen menettely yksinkertaisissa rikosasioissa on osoittautunut toimivaksi. Menet-
telyn soveltamisessa on kuitenkin eroja eri syyttäjäyksikköjen ja käräjäoikeuksien välil-
lä.  Esitutkinnan rajoittamismahdollisuutta hyödynnetään nykyistä enemmän ja sen 
käyttöalassa olevien alueellisten erojen syitä selvitetään. 
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Suomen oikeusjärjestelmään sopivan version käyttöön ottamista plea bargaining -
tyyppisestä menettelystä selvitetään. Kysymys on järjestelmästä, jossa rangaistusta mää-
rättäessä rikoksensa tunnustanut epäilty saa hyväkseen jonkin edun. Menettely keven-
täisi ja nopeuttaisi rikosprosessia.  Rikosasioiden sovittelun käyttöalaa laajennetaan 
edelleen ja varmistetaan, että sovittelun käyttö ei ole ristiriidassa syyttäjien työprosessi-
en kehittämisen kanssa. 
 
Talousrikollisuuden ja harmaan talouden aiheuttamat vahingot ovat vuositasolla useita 
miljardeja euroja. Viime vuosina tilanne on kehittynyt huonompaan suuntaan erityisesti 
harmaan talouden ja talousrikollisuuden kannalta kriittisillä työvoimavaltaisilla aloilla. 
Käännetyn arvonlisäverotuksen käyttöönotto vähentää talousrikosten määrää rakennus-
alalla. Ulosottotoimen erikoisperintä laajennetaan koko maan alueelle rikoshyödyn pois 
saamiseksi ja harmaan talouden vastustamiseksi. Erikoisperinnässä voimavarat suunna-
taan aikaa vaativien ja vaikeasti selvitettävien ulosottoasioiden käsittelyyn. Näille asi-
oille ovat ominaisia suuret varallisuusarvot ja omaisuuden siirto velkojien ulottumatto-
miin mm. keinotekoisten varallisuusjärjestelyjen avulla. Talousrikollisuuden ja harmaan 
talouden viidettä torjuntaohjelmaa toimeenpannaan ja valmistellaan kuudetta ohjelmaa. 
Ohjelmalla kehitetään viranomaisten toimintamalleja harmaan talouden ja talousrikok-
sien ennalta ehkäisemiseksi, lopettamiseksi ja rikoksella saadun hyödyn poisottamiseksi 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Korruption torjuntaan tulee kiinnittää erityistä 
huomiota kansainvälistymisen lisääntyessä. Korruption torjunnassa viranomaisten välis-
tä koordinaatiota kehitetään edelleen ja selvitetään tarvetta korruption vastaisen toimin-
taohjelman laatimiselle. 
 
Tulevaisuudessa tarvitaan entistä enemmän keinoja koordinoida sellaisten rikosten esi-
tutkintaa ja oikeuskäsittelyä, joilla on kansainvälisiä kytkentöjä. EU-lainsäädännöllä 
pyritään rikosvastuun tehokkaaseen toteutumiseen: rikos pitää saada selvitettyä sekä 
rangaistus tuomittua ja pantua täytäntöön viivytyksettä silloinkin, kun tekijä ja uhri ovat 
eri maissa. Tämän tavoitteen toteutuminen ei edellytä jäsenvaltioiden rikosoikeutta kos-
kevien aineellisten säännösten harmonisointia. Sen sijaan tärkeää on, että viranomaisyh-
teistyö toimii. Sen vuoksi EU:n rikosoikeudellisen yhteistyön tulee jatkossakin perustua 
siihen, että yhdessä jäsenvaltiossa annetut tuomiot ja tehdyt päätökset tunnustetaan vas-
tavuoroisesti muissa jäsenvaltioissa. Aineellista rikosoikeudellista sääntelyä tulee unio-
nin tasolla käyttää vain silloin, kun se on välttämätöntä suhteessa suojeltaviin intressei-
hin, ja kun muut keinot ovat riittämättömiä. Lissabonin sopimuksen voimaantulo lisää 
merkittävästi lainsäädäntötyötä rikosoikeuden alalla, joten on tärkeää suunnata resurssit 
toimiin, joilla on todellista merkitystä rikosvastuun toteutumisen kannalta. 
 
EU:n tuomittujen siirtoa ja valvontatoimenpiteitä sekä vaihtoehtoisia seuraamuksia kos-
kevat puitepäätökset saatetaan kansallisesti voimaan ja tuomittujen siirtoa koskevaa 
yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden välillä edistetään.   
 

• Rikosasioiden käsittelyn keston lyhentämiseksi eri toimijoiden resurs-
seista huolehditaan niin, että koko käsittelyketju toimii ilman pullon-
kauloja 

• Jatketaan talousrikollisuuden ja harmaan talouden viidennen torjunta-
ohjelman toimeenpanoa ja valmistellaan kuudes ohjelma 

• Poliisin, syyttäjän ja tuomioistuimen asiankäsittelyjärjestelmät yhte-
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näistetään ja päivitetään tukemaan rikosprosessiketjun jokaista vaihet-
ta, seurantaa ja tulosohjausta 

• Hyödynnetään esitutkinnan rajoittamismahdollisuutta nykyistä enem-
män ja sen käyttöalassa olevien alueellisten erojen syitä selvitetään 

 
 

5.3. Kohti vaikuttavampaa ja avoimempaa seuraamusjärjestelmää 
 
Rikosseuraamusten täytäntöönpanon on tapahduttava turvallisesti ja oikeusturvanäkö-
kohtia kunnioittaen. Uusintarikollisuuden vähentämiseksi ja rikosurien katkaisemiseksi 
rangaistusaikaa tulee mahdollisimman hyvin hyödyntää valmiuksien lisäämiseksi rikok-
settomaan elämäntapaan ja yhteiskuntaan sopeutumisen edistämiseksi. 
 
Tulevaisuudessa erityisesti nuorten vankien määrä ja nuorten määrä yhdyskuntaseu-
raamuksissa pienenevät edelleen. Huolestuttavana trendinä on ollut pitkäaikaisvankien, 
ulkomaalaistaustaisten vankien ja naisvankien määrän kasvu. Seuraamusjärjestelmässä 
rangaistusten painopistettä pyritään siirtämään laitosseuraamuksista yhdyskuntaseu-
raamuksiin ja vankeusrangaistusten täytäntöönpanossa suljetuista laitoksista avolaitok-
siin. Näiden linjausten taustalla ovat sekä täytäntöönpanon vaikuttavuus että taloudelli-
set tekijät. Yhden yhdyskuntaseuraamuksen toimeenpanon kustannukset ovat noin 
kymmenesosa vankeusrangaistuksen kustannuksista.  
 
Vapauttamisvaiheen tukitoimia laajennetaan ja valvotun koevapauden käyttöä lisätään. 
Vapauttamisyksiköitä perustetaan ja tehostettua vapauttamisen valmistelua järjestetään 
suurimpien kasvukeskusten läheisyydessä. Menetelmiä arvioida vakaviin väkivaltari-
koksiin syyllistyneiden riskiä syyllistyä uusiin vastaaviin rikoksiin kehitetään. Vapaut-
tamisen jälkeistä valvontaa tehostetaan niissä tapauksissa, joissa uusimisriskin arvioi-
daan sitä vaativan. 
 
Uusi yhdyskuntaseuraamus, valvontarangaistus otetaan käyttöön vuonna 2011. Sähköis-
tä valvontaa ja teknisiä apuvälineitä hyödynnetään aikaisempaa enemmän. Tekninen 
valvonta ei tule korvaamaan asiakkaan ja työntekijän vuorovaikutusta, mutta se auttaa 
osaltaan turvaamaan lähityöhön käytettävät henkilöstöresurssit. Rangaistusten täytän-
töönpanossa tulevat korostumaan yhteiskunnassa yleisesti tarjolla olevien palveluiden 
hyödyntäminen, verkottunut työtapa sekä yhteiskuntaan integroivien jatkumoiden ja 
polkujen rakentaminen yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhdyskuntaseuraamuksia koskevaa 
lainsäädäntöä kehitetään.  
 
Rangaistusten täytäntöönpano tulee olemaan entistä suunnitelmallisempaa ja tavoittei-
den toteutumista arvioidaan täytäntöönpanoprosessin aikana. Vangeille ja yhdyskunta-
seuraamusasiakkaille suunnatulla kyselyllä kerätään palautetta, jota hyödynnetään toi-
minnan kehittämisessä. Kaikissa seuraamusmuodoissa lisätään uusintarikollisuutta vä-
hentäviä toimintoja ja huomiota kiinnitetään erityisesti maahanmuuttajataustaisille asi-
akkaille suunnattujen ohjelmien räätälöintiin ja toteuttamiseen. Monikulttuuristuminen 
asettaa kasvavia vaatimuksia rikosseuraamusalan henkilöstön osaamiselle ja rekrytoin-
nille. 
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Toimintaympäristön muutokset ja valtiontalouden ongelmat pakottavat Rikosseu-
raamuslaitoksen kehittämään toimintatapojaan. Rikosseuraamusalalle tuloon liittyvä 
koulutus kehitetään vastaamaan muuttuneita vaatimuksia. Yksityistämistä harkitaan 
niissä toiminnoissa, joissa ei käytetä merkittävää julkista valtaa ja jotka eivät kuulu ran-
gaistusten täytäntöönpanon ydinalueeseen. Vankiluvun pysyminen ennallaan tai alene-
minen antaa mahdollisuuden laitosrakenteen uudistamiselle. Paljusellien käyttöä vanki-
en asuttamiseen on pystytty merkittävästi vähentämään. Tällä hetkellä perusparannetta-
via sellejä on käytössä vielä miltei 200. Vankilarakennusten muutokset ja peruskorjauk-
set merkitsevät mittavia investointeja. Perusparannettavien sellien peruskorjaukset mak-
saisivat vähintään noin 50 miljoonaa euroa ja vuokrakustannusten nousuna tämä tarkoit-
taisi noin 3,5 miljoonan euron lisäystä Rikosseuraamuslaitoksen kehykseen.  Myös tut-
kintavankien säilytystilat tulee saattaa kansainvälisten valvontaelinten edellyttämälle 
tasolle. 
 
Vankilaverkostoa uudistetaan siten, että vankilat sijaitsevat väestökehitykseen nähden 
oikeissa paikoissa ja että avolaitospaikkoja on riittävästi kaikilla alueilla. Vankiloiden 
sijainti lähellä kunnallisia palveluja edesauttaa hallittua vapauttamista ja vapautumis-
polkujen rakentamista. Ensimmäisessä vaiheessa tullaan perustamaan vapauttamisyksi-
köitä suurimpiin kasvukeskuksiin. 
 
Vangit ovat muuta väestöä sairaampia ja tarvitsevat runsaasti terveydenhuollon palvelu-
ja. Vankiloiden terveydenhuollon siirtäminen osaksi yleistä terveydenhuoltojärjestelmää 
selvitetään. Näin vangeille voitaisiin taata samat palvelut kuin muillekin kuntalaisille. 
 
Täytäntöönpanon asiakastietojärjestelmä on lähivuosina uusittava. Tämä aiheuttaa mer-
kittäviä kustannuksia. Vankien mahdollisuuksia hyödyntää verkossa olevia viranomais- 
ja oppimispalveluja kehitetään. 
 

• Siirretään seuraamusjärjestelmässä rangaistusten painopistettä lai-
tosseuraamuksista yhdyskuntaseuraamuksiin ja rangaistusten täy-
täntöönpanossa suljetuista laitoksista avolaitoksiin 

• Keskitytään täytäntöönpanossa seuraamusten sisältöjen ja vaikut-
tavuuden kehittämiseen 

• Hyödynnetään sähköistä valvontaa ja teknisiä apuvälineitä aikai-
sempaa enemmän rangaistusten täytäntöönpanossa 

• Laajennetaan vapautumisvaiheen tukitoimia  
• Kehitetään yhdyskuntaseuraamuksia koskevaa lainsäädäntöä  
• Selvitetään vankiloiden terveydenhuollon siirtämistä yleiseen ter-

veydenhuoltojärjestelmään 
• Poistetaan viimeisetkin paljusellit vankiloista peruskorjausohjel-

man myötä 
• Uudistetaan rangaistusten täytäntöönpanon asiakastietojärjestelmä  
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6. Arjen oikeussuhteet 
 
Kansalaisten oikeussuhteita koskeva peruslainsäädäntö on lähtökohdiltaan varsin 
pysyvää. Kansalliseen arvopohjaan ja kulttuuriin pohjautuvat lainsäädännön pe-
ruslähtökohdat ja oikeusjärjestelmän johdonmukaisuus ohjaavat lainsäädäntö-
muutoksia, jotka yhteiskunnan ja sääntely-ympäristön muuttuessa ovat välttämät-
tömiä. 
 
 
6.1. Perheoikeus muuttuu yhteiskunnan moninaistuessa 
 
Perheoikeus on kansalaisten oikeussuhteita koskevaa peruslainsäädäntöä, joka koskettaa 
kaikkia kansalaisia. Tällä oikeudenalalla elämäntyylien ja -arvojen moninaistuminen on 
muuttanut yhteiskuntaa. Ulkomaalaistaustaisen väestön määrä ja eri uskontojen kirjo 
lisääntyvät edelleen. Ihmisten elämänkulut ja toimintatavat moninaistuvat kaikissa ikä-
ryhmissä, minkä lisäksi sosiaalisten verkostojen ja perinteisten yhteisöjen merkitys on 
vähentynyt.  
 
Yhteiskunnan muutosten myötä myös oikeudellisten instituutioiden merkitykset muut-
tuvat. Perinteiselle ydinperheelle vaihtoehtoiset perhemuodot ovat yleistyneet. Perheet 
ovat olleet alttiimpia hajoamaan ja parisuhteet rikkoutumaan, uusperheiden määrä on 
kasvanut ja yksin asuminen lisääntynyt. Perinteisten instituutioiden - esimerkiksi avio-
liiton - merkityksen väheneminen johtaa uudenlaisiin ongelmiin lainsäädännössä.  
 
Perhesuhteet ja sitä myötä myös henkilö- ja perheoikeudellinen sääntely kansainvälistyy 
voimakkaasti. On tärkeää, että muutoksessa kyetään säilyttämään keskeisimmät kansal-
lisen lainsäädännön arvosidonnaiset ominaispiirteet sekä suoraan kansalaisiin vaikutta-
van lainsäädännön selkeys ja johdonmukaisuus. 
 

• Uudistetaan isyyslaki. Laki on ollut voimassa lähes 35 vuotta, mi-
nä aikana yhteiskunnassa sekä kansallisessa ja kansainvälisessä oi-
keudessa on tapahtunut monia merkittäviä muutoksia. Vaikka la-
kiin on tehty osittaisuudistuksia, se kaipaa kokonaisvaltaista läpi-
käyntiä ja uudistamista.  

• Ajanmukaistetaan adoptioita koskeva lainsäädäntö. Ulkomailta 
Suomeen adoptoitavien lasten määrä on huomattavasti lisääntynyt, 
minkä vuoksi on syytä tarkastella erityisesti kansainvälisiin adop-
tioihin liittyvien lupa-asioiden käsittelyä koskevan sääntelyn tar-
koituksenmukaisuutta. Samassa yhteydessä on perusteltua tehdä 
adoptiolainsäädäntöön muutkin tarpeelliseksi havaitut muutokset. 

• Varmistetaan, ettei samaa sukupuolta olevien pariskuntien oikeus-
asema perusteettomasti poikkea nykylain mukaisten aviopuolisoi-
den oikeusasemasta. Nykyisin rekisteröidyn parisuhteen osapuolil-
la on esimerkiksi aviopuolisoita rajoitetumpi oikeus adoptoida. 
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6.2. Kuluttajille tehokas suoja laajentuvilla markkinoilla 
 
Rajatylittävä kuluttajakauppa on viime vuosina lisääntynyt voimakkaasti. Tähän on vai-
kuttanut erityisesti sähköisen kaupankäynnin lisääntyminen sekä yritysten toimintaedel-
lytyksiä parantanut EU:n sisämarkkinoiden tehostuminen. Yritysten toimintaedellytyk-
siä sisämarkkinoilla on tärkeä pyrkiä edelleen parantamaan. Hyvin toimivat sisämarkki-
nat hyödyttävät myös kuluttajia, kun hyödykevalikoimat laajenevat ja lisääntyvä kilpai-
lu alentaa hintoja. Sisämarkkinoita kehitettäessä on kuitenkin varmistettava korkeata-
soinen kuluttajansuoja sekä kansallisen sopimusoikeusjärjestelmän selkeys ja johdon-
mukaisuus.  
 

• Toimitaan aktiivisesti kuluttajien oikeuksia koskevan unionilain-
säädännön valmistelussa  

• Jos vireillä oleva unionin kuluttajansuojalainsäädännön laaja uu-
distus toteutuu, arvioidaan tarve myös kansallisen kuluttajansuoja-
lainsäädännön kokonaisuudistukselle 

 
 

6.3. Yritystoimintaa tuettava selkeällä sääntelyllä 
 
Yritystoimintaa koskevan sääntelyn laatu ja siihen liittyen hallinnollisen taakan mini-
moimisen tarve korostuu Suomen kaltaisessa pienessä ja kansainvälisestä toiminnasta 
riippuvaisessa toimintaympäristössä. Sääntelyn tulee kansainvälisen kilpailukyvyn säi-
lyttämiseksi olla Suomessa erityisen ennakkoluulotonta, innovatiivista ja laadukasta. 
Sama koskee yritystoimintaa välittömästi tukevaa sääntelyä, kuten kirjanpito- ja tilin-
tarkastuslainsäädäntöä sekä sijoittamista koskevaa lainsäädäntöä. Myös Euroopan unio-
nin puitteissa tapahtuvassa valmistelussa on aktiivisesti pyrittävä maailmanlaajuisesti 
kilpailukykyisiin ratkaisuihin. Lainsäädäntöä kehitettäessä otetaan huomioon, että kan-
sainvälistyminen koskee enenevässä määrin myös pieniä ja keskisuuria yrityksiä.  
 
Paitsi yrityksiä koskevan lainsäädännön myös muita yhteisöjä ja säätiöitä koskevan 
sääntelyn tulee olla nykyaikaista ja laadukasta.  
 
Osakeyhtiölainsäädäntö ja asunto-osakeyhtiölainsäädäntö on äskettäin uudistettu koko-
naisuudessaan. Yhdistyslainsäädäntöä on tarkistettu vastaamaan aiempaa paremmin 
nykyaikaisen järjestö- ja kansalaistoiminnan vaatimuksia. Myös osuuskuntalain ja sää-
tiölainsäädännön kehittämistarpeita on arvioitu.  

 
• Ajantasaistetaan osuuskuntalain sääntelyä ottaen huomioon äsket-

täin toteutetut yhtiölainsäädännön uudistukset 
• Selvitetään säätiölain uudistamistarpeet ja uudistetaan lakia. Sääti-

öiden toimintamahdollisuuksien edistäminen ja kehittäminen vah-
vistaa kansalaisyhteiskuntaa. Lakia uudistettaessa on huolehdittava 
muun ohessa siitä, että säätiöiden hallinnon läpinäkyvyys ja sää-
tiövalvonta on asianmukaisesti järjestetty. 
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