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1 Johdon katsaus  
 
Oikeusministeriön ydintehtävänä on huolehtia oikeusjärjestelmän ja oikeusvaltion toi-
mivuudesta. Toimivan oikeusjärjestelmän peruspiirteisiin kuuluu, että:  

- ihmis- ja perusoikeudet toteutuvat ja demokratialla on hyvät toimintaedelly-
tykset  

- lainsäädäntö kohdentuu oikein, toimii hyvin ja on johdonmukaista ja ymmär-
rettävää 

- oikeuskonfliktit voidaan ratkaista oikeudenmukaisesti, joutuisasti, tehokkaasti 
ja kohtuullisin kustannuksin  

- rikollisuutta ja sen haittavaikutuksia ehkäistään ja rikosvastuu toteutetaan te-
hokkaasti 

- jokainen voi luottaa oikeusjärjestelmään ja sen eri toimijoihin. 
 
Oikeusjärjestelmän vakaa ja luotettava toiminta on yhteiskunnan ja kansantalouden suo-
tuisan kehityksen edellytys. Kun julkisen sektorin rahoitusongelmat pakottavat arvioi-
maan uudelleen palvelujärjestelmiä kaikilla toimialoilla, on tärkeää huolehtia siitä, ettei 
oikeusvaltiota päästetä lyhytnäköisin säästötoimenpitein rapautumaan vaan säilytetään 
kaikilta osin edellytykset sen vakaaseen ja yhteiskunnan tarpeita vastaavaan kehityk-
seen. Hallinnonalan kaikilla toimialoilla jatketaan tehtäväalueen, organisaation ja työ-
prosessien pitkäjänteistä kehittämistä niin, että voimavaroja voidaan kohdentaa oikeus-
valtion toimivuuden kannalta olennaisiin tehtäviin.  
 
Tuomioistuimissa tavoitteena on lyhentää edelleen keskimääräisiä käsittelyaikoja sekä 
vähentää vanhojen, yli 12 kuukautta vireillä olleiden asioiden määrää. Rikosasioiden 
käsittelyn kokonaiskestoa lyhennetään tehostamalla poliisin, syyttäjän ja tuomioistuin-
ten yhteistyötä käsittelyketjussa. Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat riita-asiat keskite-
tään markkinaoikeuteen. Lasten asemaa parannetaan huoltajuusriitoja koskevissa oikeu-
denkäynneissä laajentamalla asiantuntija-avustajan käyttö huoltoriitojen sovittelussa 
kaikkiin käräjäoikeuksiin. Hovi- ja hallinto-oikeuksien kehittämistä koskevien selvitys-
ten pohjalta toteutetaan suunnittelukaudella tarvittavat rakennemuutokset. Vuonna 2011 
ryhdytään selvittämään tuomioistuinten keskushallinnon kehittämisvaihtoehtoja tuomio-
istuinhallinnon uudistamiseksi kustannustehokkaalla tavalla siten, että tuomioistuinten 
riippumattomuus turvataan.  
 
Syyttäjätoiminnan painopisteenä on edelleen pitkään esitutkinnassa ja syyteharkinnassa 
olleiden asioiden määrän vähentäminen sekä pyrkimys mahdollisimman reaaliaikaiseen 
yhteistyöhön esitutkintaviranomaisten kanssa syyteharkinnan nopeuttamiseksi. Suunnit-
telukaudella toteutetaan viidettä harmaan talouden ohjelmaa ja laadittaneen kuudes. 
 
Rikosseuraamusjärjestelmää kehitetään siten, että rangaistusten painopistettä siirretään 
laitosseuraamuksista vapaudessa täytäntöön pantaviin seuraamuksiin ja rangaistusten 
täytäntöönpanossa suljetuista laitoksista avolaitoksiin. Uusintarikollisuuden vähentämi-
seksi ja rikosurien katkaisemiseksi rangaistusaikaa hyödynnetään mahdollisimman hy-
vin valmiuksien lisäämiseksi rikoksettomaan elämäntapaan ja yhteiskuntaan sopeutumi-
sen edistämiseksi. Suunnittelukauden aikana kehitetään menetelmiä vakaviin väkivalta-
rikoksiin syyllistyneiden uusimisriskin arvioimiseksi ja toimintatapoja uusimisriskin 
vähentämiseksi. Valvotun koevapauden käyttöä lisätään. Normaalisuusperiaatteen vah-
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vistamiseksi selvitetään vankiloiden terveydenhuollon siirtämistä osaksi yleistä tervey-
denhuoltojärjestelmää. Avolaitospaikkoja lisätään ja viimeisetkin paljusellit poistetaan. 
 
Kansainvälisen vertailun mukaan Suomessa hyvin pieni osa rikoksen uhriksi joutuneista 
saa tarvitsemaansa tukea. Kehyskaudella vahvistetaan merkittävästi tuen saatavuutta. 
 
Osallistuminen vaaleihin ja kansalaistoimintaan on laskenut ja samalla polarisoitunut. 
Demokratian vahvistamiseksi jatketaan aktiivista demokratiapolitiikkaa valtioneuvoston 
demokratiapoliittisen periaatepäätöksen toteuttamiseksi. Huolehditaan demokratian ke-
hityssuuntia ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksistä koskevan tutkimuksen riit-
tävyydestä. 
 
Oikeusministeriön hallinnonalan keskeisten tehtäväalueiden taloudellinen tasapaino on 
heikentynyt valtionhallinnon alimmalle tasolle. Kun useimmilla valtion tehtäväalueilla 
siirtyvien määrärahojen taso on 10─20 prosenttia, esimerkiksi tuomioistuimissa, oike-
usavussa ja rangaistusten täytäntöönpanossa taso on pudonnut 2─5 prosentin tasolle eli 
kriisirajoille, toteutetuista tuottavuus- ja tietohallintohankkeista huolimatta. Suunnitte-
lukaudella ei enää ole mahdollista tinkiä tietohallinto- ja toimitilahankkeista. Tietotek-
niikkamäärärahoihin tarvitaan suunnittelukaudella vuositasolla 15 miljoonan euron lisä-
ys (kun vaalimenoja ei oteta huomioon), josta 2 miljoonaa euroa on peruslaskelmassa. 
Lisämäärärahan tarve tietohallintomenoihin aiheutuu mm. kasvaneista vakio- ja ylläpi-
tokustannuksista sekä välttämättömistä kehittämishankkeista (mm. syyttäjälaitoksen ja 
tuomioistuinten asianhallintajärjestelmien kehittämishanke ja rangaistusten täytäntöön-
panon uusi asiakastietojärjestelmä). Välttämättömiin toimitilahankkeisiin tarvitaan vuo-
sitasolla 8 miljoonan euron lisäys.  
 
Henkilöstön jaksamisen kannalta on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota siihen, että 
viranomaiset voivat keskittyä perustehtäviin, että työt on järkevästi organisoitu sekä että 
työmenetelmät, työvälineet ja työympäristö tukevat tehokasta työskentelyä. Hallin-
nonalan tuottavuusohjelmassa ja sen toimeenpanossa painotetaan aiempaa selvemmin 
näitä lähtökohtia.    
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2 Perusoikeudet, valtiollinen järjestelmä ja demokratia  
 
2.1 Toimintaympäristön keskeiset muutokset  
 
Viime vuosina Suomessa on ollut havaittavissa säädösten määrän kasvu ja säädösten 
nopea muutostahti. Uusia säädöksiä annetaan vuosittain yhä enemmän ja säädösten pi-
tuus on selvässä kasvussa. Oikeusjärjestyksen monimutkaisuus ja pirstoutuneisuus sekä 
eriasteisen sääntelyn suuri määrä heikentävät sääntelyn hallittavuutta. Tästä seuraa kus-
tannuksia yrityksille ja kansalaisille, hallintobyrokratiaa valtiolle ja kunnille, jutturuuh-
kia tuomioistuimiin sekä korruption mahdollisuutta. Tämä myös heikentää sääntelyn 
noudattamista ja perusoikeuksien toteutumista. 
 
Merkittävä vaikutus on EU:ssa tapahtuvalla, usein varsin yksityiskohtaisella sääntelyllä. 
Aktiivinen vaikuttaminen unionin lainsäädäntöprosessien sisältöön ja laatuun korostuu, 
jolloin nykyisillä lainvalmisteluresursseilla puhtaasti kotimaisten hankkeiden toteutta-
miseen jää nykyistä vähemmän mahdollisuuksia.  
 
Kansainvälisyys ja maahanmuutto lisääntyvät, ja yhdenvertaisen kohtelun haasteet ovat 
entistä ajankohtaisempia.  
 
Suomessa osallistuminen on vahvasti polarisoitumassa, missä vaikuttavia taustatekijöitä 
ovat muiden muassa ikä, koulutus ja sosioekonominen asema. Kansalaisjärjestökenttä 
on vahvasti jakautumassa elinvoimaiseen ja hiipuvaan osaan. Perinteisten osallistumis-
muotojen kuten äänestämisen sijaan ja järjestötoiminnan rinnalle on syntynyt yhä 
enemmän yksilötasoista ja verkostoituvaa osallistumista.  
 
Elämäntyylien ja -arvojen moninaistuminen muuttaa yhteiskuntaa. Ulkomaalaistaustai-
sen väestön määrä ja eri uskontojen kirjo lisääntyvät edelleen. Ihmisten elämänkulut ja 
toimintatavat moninaistuvat kaikissa ikäryhmissä, minkä lisäksi sosiaalisten verkostojen 
ja perinteisten yhteisöjen merkitys on vähentynyt. Toisaalta tietoverkkojen kautta syn-
tyy uusia yhteisöllisyyden muotoja.  
 
Lisääntyvä ongelma on kokonaisten ihmisryhmien syrjäytyminen, millä on vahvat liit-
tymät muun muassa työttömyyteen, puutteelliseen koulutukseen, velkaongelmiin, asun-
nottomuuteen, päihdeongelmiin ja rikollisuuteen. 
 
Henkilötietojen suojaan liittyvät valvontatehtävät ovat jatkuvasti lisääntyneet. Tie-
tosuojavaltuutetun tehtäväalue on jatkuvasti laajentunut ja toimintaympäristö monimut-
kaistunut.   
 
 
2.2 Pitkäntähtäyksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet   
 
Pitkäntähtäyksen yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on, että ihmis- ja perusoi-
keudet toteutuvat, demokratialla on hyvät toimintaedellytykset ja lainsäädäntö on oikein 
kohdentuvaa, toimivaa, johdonmukaista ja ymmärrettävää. Hyvän lainvalmistelun peri-
aatteiden toteuttamiseksi tarvitaan nykyistä systemaattisempaa ja yhtenäisempää otetta 
koko valtioneuvostossa. 
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2.3 Suunnittelukauden toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 
 
Saatetaan loppuun perustuslain mahdollisesta muuttamisesta johtuvat muun lainsäädän-
nön tarkistamiseen tähtäävät lainvalmistelutyöt. 
 
Lissabonin sopimuksella vahvistetaan EU:n sitoutumista perus- ja ihmisoikeuksien 
kunnioittamiseen sekä edistetään demokratian, avoimuuden ja hyvän hallinnon toteutu-
mista unionissa. 
 
Jatketaan valmistelutyötä yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamiseksi vastaamaan 
nykyistä paremmin perustuslaissa säädettyä laaja-alaista syrjintäkieltoa. Puututaan te-
hokkaammin yhdenvertaisuuslainsäädännön pohjalta eri perusteilla tapahtuvaan syrjin-
tään. Selvitetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden hallintoon parhaiten soveltuva 
yhteinen sijainti sekä mahdollisuudet tiivistää valtuutettujen yhteistyötä. 
 
Jatketaan työtä maahan, veteen ja luonnonvaroihin kohdistuvia saamelaisten oikeuksia 
koskevan lainsäädännön valmistelemiseksi. 
 
Toteutetaan saamen kielen elvyttämisohjelman toimenpiteet. Varmistetaan riittävä kie-
likoulutus ja kansalaisten lain mukainen oikeus saada palvelut omalla kielellään. 
 
Jatketaan henkilötietolainsäädännön tarkistamiseen tähtäävää valmistelutyötä. Paranne-
taan tietosuojavaltuutetun toimintaedellytyksiä.  Jatketaan valmistelutyötä turvallisuus-
selvityksistä annetun lain uudistamiseksi. 
 
Osallistutaan Ahvenanmaan itsehallintolain muutostarpeita kartoittavaan selvitystyöhön 
Ahvenanmaan maakunnan kanssa. Arvioidaan järjestelmän kehittämistarpeiden kartoi-
tuksen jälkeen mahdollisuuksia itsehallintolain kokonaisuudistukseen. Keskitetään Ah-
venanmaa-asioiden hoitaminen jatkossakin oikeusministeriöön. Jatketaan Ahvenanmaa-
asioiden tehostettua yhteensovittamista valtioneuvostossa myös seuraavana hallituskau-
tena.  
 
Laaditaan oikeusministeriön johdolla ja yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa seu-
raavan vaalikauden aluksi Suomen ensimmäinen kansallinen ihmisoikeustoimintaoh-
jelma. Ohjelman laatimisen ja toteuttamisen rahoituksesta tulee sopia hallitusneuvotte-
luissa. Annetaan seuraavan vaalikauden lopussa laajempi ihmisoikeuspoliittinen selon-
teko, jossa seurataan asetettujen tavoitteiden toteutumista. 
 
Valtioneuvoston yhteisen säädöspolitiikan toteuttamiseksi luodaan yhteiset menettely-
tavat lainvalmistelun suunnitteluun, johtamiseen ja seurantaan. Otetaan käyttöön valtio-
neuvoston yhteinen säädösvalmisteluprosessi ja luodaan sen tukemiseksi yhteiset ja 
yhteen toimivat tietojärjestelmät sekä uudistetaan ja sovitetaan yhteen lainvalmistelua 
koskeva ohjeistus.  
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Lainvalmistelijoiden osaamisen parantamiseksi otetaan käyttöön pitkäjänteinen ja mo-
nipuolinen koulutusohjelma. Säädösehdotusten vaikutusarvioinnin laadun varmistami-
seksi luodaan järjestelmä arviointien yhtenäiseen tarkasteluun ennen hallituksen esityk-
sen esittelyä valtioneuvostolle.  
 
Arvioidaan tarve perustaa valtioneuvostoon kielellistä ja oikeudellista asiantuntemusta 
edustava säädöskielen lautakunta, jonka tehtävänä on edistää ja koordinoida kielenhuol-
toa sekä laatia ohjeita säädösvalmistelijoille.  
 
Toteutetaan demokratian edistämistä koskevan periaatepäätöksen linjaukset, joista tär-
keimmät ovat riittävän laaja ja systemaattinen demokratiatutkimus sekä Suomen demo-
kratia-arviointi ja sen pohjalta valmisteltava demokratiapoliittinen selonteko.  
 
Hyödynnetään kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistamisessa 
uusia tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia. 
 
Vahvistetaan demokratiakasvatusta ja toteutetaan valtionhallinnon osallistumisympäris-
tö.  
 
Kysymykseen äänestysikärajan laskemisesta kunnallisvaaleissa tulee ottaa kantaa seu-
raavassa hallitusohjelmassa. 
 
Järjestelmien vanheneminen on uhka vaalien luotettavalle toimittamiselle ja uutta järjes-
telmää (uVAT hanke) tulee pystyä viemään eteenpäin. Tämän lisäksi mahdollinen verk-
koäänestys olisi laaja uudistus. Vaaleista aiheutuvat it-menot on esitetty liitteessä ’vaa-
limenot momentilla 25.50.20 vuosina 2012─2015’. 
  
 
2.4 Lisämäärärahatarpeet ja lisähenkilöstötarpeet perusteluineen 

  tavoitteiden saavuttamiseksi 
 
Saamen kielen elvyttämisohjelmasta seuraa toimenpiteitä myös OM:lle. OM:lle kuulu-
via tehtäviä ovat mm. alkuperäiskansa-asioiden koordinaatio ja kielellisten oikeuksien 
edistäminen. Rahoitustarve on 50 000 euroa vuodessa vuosina 2012–2015. Määräraha 
kohdentuisi seuraavasti: 

- saamenkielisten palveluiden tukeminen, 20 000 euroa 
- tuki saamelaisjärjestöille kielen kehittämistä koskeviin hankkeisiin, 30 000 

euroa 
 
Ahvenanmaata koskevat tehtävät ovat pysyviä ja niiden hoitaminen seuraavalla halli-
tuskaudella edellyttää, että kehyksestä ei vähennetä 80 000 euroa vuodesta 2012 lukien. 
Henkilötyövuosien lisäys (ei vähennystä nykytasoon) ei ole mahdollinen hallinnonalan 
sisäisenä siirtona, vaan tämä edellyttää hallinnonalan henkilöresurssien kasvattamista 1 
henkilötyövuodella. 
 
Suomen ihmis- ja perusoikeuspolitiikkaa on viime vuosina pyritty tarkentamaan. Perus-
oikeuspolitiikan kannalta tärkeä on ollut ensimmäinen valtioneuvoston ihmisoikeusse-
lonteko. jossa kuvataan laajasti myös Suomen ihmisoikeustilannetta. Kansallinen ih-
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misoikeustoimintasuunnitelma -hankkeessa tarkoituksena on tunnistaa keskeiset toteu-
tettavat toimenpiteet eri hallinnonaloilla. Oikeusministeriön (OM) roolina on koordinoi-
da koko hanketta ja toteuttaa OM:n hallinnonalan keskeiset hankkeet. Kyseessä on yksi 
ministeriön kärkihankkeista. OM tulee vuoden 2011 aikana harkitsemaan, mitkä minis-
teriön hallinnonalalla olevista perusoikeusasioista nostetaan kansalliseen toimintasuun-
nitelmaan. Näin priorisoidut hankkeet on välttämätöntä myös kyetä toteuttamaan. Lisä-
resurssitarve on 100 000 euroa vuodessa vuosina 2012–2015, jolla toteutetaan kampan-
joita perusoikeuksien tunnetuksi tekemiseksi (25 000 euroa vuodessa, tarkempi teema 
vaihtelee vuosittain) ja toimia havaittujen epäkohtien poistamiseksi (75 000 vuosittain). 
 
Demokratian vahvistaminen suomalaisessa yhteiskunnassa on tärkeää. Osallistuminen 
vaaleihin ja kansalaistoimintaan on laskenut ja samalla polarisoitunut. Tämän vuoksi 
demokratiapolitiikan on oltava aktiivista ja valtioneuvoston demokratiapoliittisten peri-
aatepäätöksen toimenpidesuositukset on toteutettava.. OM:tä koskee noin 20 toimenpi-
desuositusta. Ensi vaalikaudella laaditaan demokratiapoliittinen selonteko, jota tulisi 
pohjustaa Suomen demokratian tilaa koskevalla selvityksellä. OM:llä on valtionhallin-
nossa tätä koordinoiva rooli. Demokratian kehityssuunnista ja kansalaisyhteiskunnan 
toimintaedellytyksistä tarvitaan myös riittävää tutkimusta. Esimerkiksi yhteiskunnalli-
sesti merkittävän vaalitutkimuksen kestävä hoitaminen edellyttää nykyistä pysyvämpää 
rahoitusta. Myös kansainvälinen yhteistyö edellyttää vertailukelpoisen materiaalin tuot-
tamista. Polarisoitumisen estämiseksi tulee tuottaa esimerkiksi nuorille ja maahanmuut-
tajille suunnattua demokratiakasvatusmateriaalia ja huolehtia riittävästä tiedotuksesta 
vaalien yhteydessä. 
 
Puoluerahoitus. OM:n rooli on lainsäädännön uudistumisen myötä täsmentynyt. Minis-
teriön on kyettävä hoitamaan uskottavasti sille puoluelaissa annettu valvontatehtävä. 
Tämä edellyttää mm. pitkäjänteisen tarkastussuunnitelman laatimista, oman toiminnan 
kehittämistä ja mahdollisuutta ulkopuolisten asiantuntijoiden/tilitoimistojen käyttöön.  
 

- Jotta ministeriö voi asianmukaisesti seurata demokratian tilaa, valvoa puolue-
rahoitusta, tukea kielellisiä oikeuksia ja kansalaisvaikuttamisen edellytyksiä, 
tarvitaan vuosittain 410 000 euron lisämääräraha. Sillä rahoitettaisiin myös 
vaalitutkimuksesta aiheutuvat menot. Näistä aiheutuvat seuraavat menot:  

- Tietosuojavaltuutetun resurssikysymyksiä on käsitelty jaksossa 6 b. 
- Puoluevalvonta: tarve 80 000 vuodessa. Vuonna 2010 käytetty 30 000 euroa ja 

lisätarve on 50 000 euroa vuosittain. 
- Vaalitutkimus: Niinä vuosina kun vaaleja ei toteuteta, laaditaan Suomen de-

mokratiakartoitus laadittavan demokratiaselonteon pohjaksi sekä nuorten ja 
maahanmuuttajien osallisuutta koskeva selvitys. Vuonna 2010 määrärahaa ei 
ole ollut ja lisätarve on 200 000 euroa vuosittain.   

- Demokratiapolitiikka: toteutetaan VN:n demokratiapoliittisen periaatepäätök-
sen toimenpiteet ja laaditaan demokratiapoliittinen selonteko. Kehitetään mm. 
verkkodemokratiaa ja varmistetaan VM:n SADe -ohjelmasta rahoitettavan 
osallistumisympäristö -hankkeen jatkuvuus vuonna 2013 päättyvän projekti-
vaiheen jälkeen. Vuonna 2010 tarkoitukseen on käytetty 40 000 euroa ja tarve 
on 200 000 euroa. Lisämäärärahan tarve on 160 000 euroa 
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- Kieliasiat: Suunnittelukaudella jatketaan kielilainsäädännön seurantamenetel-
mien kehittämistä. Vuonna 2013 annetaan valtioneuvoston kolmas kielilain-
säädännön soveltamista koskeva kertomus.   

- Äänestysikärajan laskeminen kunnallisvaaleissa sitoisi resursseja, joiden lisä-
tarve voidaan arvioida vasta myöhemmin. Muitakin vaaleihin liittyviä lainsää-
däntöhankkeita on odotettavissa.  
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3 Oikeusturva 
 
3.1  Tuomioistuimet (momentit 25.10.01, 25.10.02 ja 25.10.03) 
 
3.1.1 Toimintaympäristön keskeiset muutokset  

 
Tuomioistuinten toimintaympäristö kansainvälistyy, oikeudellinen sääntely monimut-
kaistuu ja erityisalojen syvällisen asiantuntemuksen tarve tuomioistuintyössä lisääntyy 
edelleen.  
 
Monikulttuuristuminen tuo uusia haasteita tuomareiden ja asianosaisten avustajien vuo-
rovaikutus- ja ammattitaidolle. 
 
Tuomioistuimissa käsiteltävien asioiden painopistealueissa voidaan arvioida tapahtuvan 
muutoksia. Taloudellisen taantuman seurannaisvaikutukset näkyvät ainakin suunnittelu-
kauden alkupuolella talousrikos- ja velkomusasioiden lisääntymisenä yleisissä tuomiois-
tuimissa sekä vero- ja sosiaaliasioiden lisääntymisenä hallintotuomioistuimissa. Turva-
paikka- ja muiden ulkomaalaisasioiden kasvun voidaan arvioida hallintotuomioistuimis-
sa edelleen jatkuvan. Väestön ikääntyminen puolestaan lisää sosiaalivakuutusta koske-
vien asioiden määrää vakuutusoikeudessa. Toisaalta se saattaa jonkin verran vähentää 
nuorille tyypillisten rikosasioiden määrää yleisissä tuomioistuimissa. Autoveroasioiden 
määrä hallinto-oikeuksissa on toistaiseksi vakiintunut huippuvuosia huomattavasti 
alemmalle tasolle, mutta asiamäärien kehitykseen suunnittelukaudella liittyy paljon vai-
keasti ennakoitavia tekijöitä. 
 
Väestön ja yritysten alueellinen keskittyminen, käräjäoikeusverkoston vuoden 2010 
alusta toteutunut uudistaminen sekä asiamäärien kehitys edellyttävät myös hovioikeus-
verkoston ja hallinto-oikeusverkoston rakenteen uudelleen tarkastelua.  
 
 
3.1.2 Pitkäntähtäyksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet  
 
Oikeusministeriön hallinnonalan keskeisenä yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena 
on oikeusvarmuus, joka syntyy oikeuksien ja velvollisuuksien perustumisesta säädettyi-
hin lakeihin, riippumattomien tuomioistuimien perusteltuihin ratkaisuihin ja yhdenver-
taiseen kohteluun lain edessä.  
 
Tavoitteena on, että oikeuskonfliktit voidaan ratkaista oikeudenmukaisesti, joutuisasti, 
tehokkaasti ja kohtuullisin kustannuksin. Tässä tarkoituksessa lyhennetään edelleen 
keskimääräisiä käsittelyaikoja, vähennetään vanhojen, yli 12 kuukautta vireillä olleiden 
asioiden määrää sekä parannetaan oikeusturvan yhdenvertaista saatavuutta supistamalla 
käsittelyaikaeroja tuomioistuinten välillä. 
 
Parhaiten oikeusturva toteutuu, kun sitä saadaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 
Tuomioistuimiin ohjautuvien asioiden määrä tulisi saada laskemaan ja muutoksenhaut 
ylempiin tuomioistuimiin vähenemään ja rajoittumaan niihin tilanteisiin, joissa on ky-
symys aidosti tulkinnanvaraisesta oikeus- tai näyttökysymyksestä. 
 

16



 
 

Tavoitteena on myös, että jokainen voi luottaa oikeusjärjestelmään ja sen eri toimijoi-
hin. 
 
Edelleen tavoitteena on tarjota tuomioistuinpalveluita siellä, missä niitä eniten tarvitaan, 
mutta turvata samalla myös syrjäisemmillä alueilla asuvien oikeus palveluihin. 

 
Taulukko. Tuomioistuinten keskeiset tavoitteet 
 

Lyhennetään ratkaistujen asioiden 
keskimääräistä käsittelyaikaa (kk) 

2007 
toteutunut

2008 
toteutunut

2009 
toteutunut

2010 
arvio 

2015
 arvio/
tavoite

Hovioikeudet  7,6 7,0 6,7 6,4 6,0
Käräjäoikeudet       
* rikosasiat 3,2 3,1 3,4 3,4 3,0
* laajat riita-asiat 7,8 8,0 8,2 8,2 7,5
* velkajärjestelyasiat 5,6 5,2 5,4 5,3 5,5
* summaariset asiat 2,0 2,0 2,2 2,5 2,0
Hallinto-oikeudet 9,3 9,2 7,8 7,1 7,5
Markkinaoikeus 14,1 14,1 10,0 9,3 8,0
Vakuutusoikeus 15,0 13,6 10,9 10,5 9,0

Vähennetään yli 12 kk vireillä ollei-
den asioiden määrää (kpl) 

2007 
toteutunut

2008 
toteutunut

2009
toteutunut

2010 
 arvio 

2014 
arvio

Hovioikeudet, kaikki asiat 526 362 339 434 300
Hallinto-oikeudet, kaikki asiat 3 389 1 488 1 052 1 720 600
Käräjäoikeudet, rikosasiat   2 316 2 591 2 200
Käräjäoikeudet, laajat riita-asiat 1 251 1 295 1 307 1 483 900
Vakuutusoikeus, kaikki asiat 2 126 656 474 642 300
Tuomioistuinyksiköiden keskimää-
räisten käsittelyaikojen ero 
(pisin - lyhin, kk) 

2007 
toteutunut

2008 
toteutunut

2009
toteutunut

2010 
arvio 

2014
arvio

Hovioikeudet 4,6 4,5 4,2 3,5 2,5
Hallinto-oikeudet 3,7 2,5 3,8 4,6 2,5
Käräjäoikeudet (rikosasiat) 4,6 3,4 4,0 3,7 2,5
 
 
Vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi yksilön oikeusturvan kannalta tai yhteiskun-
nallisesti merkittäville asiaryhmille asetetaan erityisiä käsittelyaikatavoitteita, tuomiois-
tuinten resurssien jaossa otetaan aikaisempaa paremmin huomioon kunkin tuomiois-
tuinyksikön asiarakenne, tehostetaan poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten yhteistyötä 
rikosasioiden käsittelyketjussa, turvataan summaaristen asioiden ja WinCapita -jutun 
käsittelyn vaatimat resurssit, toteutetaan suunnittelukaudella tarvittavat hovi- ja hallinto-
oikeuksien rakennemuutokset, keskitetään teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat riita-
asiat markkinaoikeuteen, parannetaan lasten asemaa huoltajuusriitoja koskevissa oikeu-
denkäynneissä ja toteutetaan muut kohdassa c kuvatut toimenpiteet.  
 
Vaikuttavuustavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä kuitenkin on, että tuomioistuin-
laitoksen taloudellinen tasapaino paranee suunnittelukaudella. Suunnittelukaudella ei 
enää ole mahdollista tinkiä tietohallinto- ja toimitilahankkeista, vaan näiden hankkeiden 
toteuttamiseen tarvitaan huomattavat lisämäärärahat. 
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3.1.3 Suunnittelukauden toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 
 

Keskeiset rakenteelliset uudistukset 
 
Vuoden 2010 alusta voimaan tulleen käräjäoikeusuudistuksen myötä käräjäoikeuksien 
määrä väheni 27:ään. Uusien käräjäoikeuksien toiminta vakiinnutetaan. Suunnittelukau-
della tehdään myös tutkimus uudistuksen vaikutuksista. Käräjäoikeuksien toimintoja 
keskitetään yhteen kansliaan lukuun ottamatta viittä käräjäoikeutta, joille jää pysyvästi 
kaksi kansliaa. Lisäksi arvioidaan kahdella käräjäoikeudella koeaikaisesti olevan kah-
den kanslian (Savonlinnan ja Kuusamon kansliat) tarpeellisuutta seuraamalla asiakas-
käyntien ja istuntojen määrää. Kanslioita vähennetään toimitilaratkaisujen etenemisen 
myötä. Vuoden 2010 alun 17 tilapäisestä kansliasta on vuonna 2010 lakkautettu kaksi ja 
vuonna 2011 lakkautetaan ainakin vastaava määrä.  
 
Tällä hetkellä hovioikeuksia on kuusi ja alueellisia hallinto-oikeuksia kahdeksan. Hovi- 
ja hallinto-oikeusverkoston kehittämistä suunnitteleva toimikunta selvittää vuoden 2011 
helmikuun loppuun mennessä hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistuksen tarvetta 
ja edellytyksiä. Näiden ehdotusten perusteella suunnittelukaudella toteutetaan tarvittavat 
rakennemuutokset.   
 
Teollis- ja tekijänoikeuksia (ns. IPR-asiat) koskevat riita-asiat keskitetään valtioneuvos-
ton periaatepäätöksen mukaisesti markkinaoikeuteen. Tavoitteena on saada kyseisissä 
asioissa edellytykset luotettavalle ja yhdenmukaiselle oikeuskäytännölle.  
 
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa käsiteltävät asiat siirretään ensi asteena hal-
linto-oikeuksien ratkaistavaksi. Tämä uudistus on syytä toteuttaa hallinto-oikeuksien 
mahdollisen rakenneuudistuksen yhteydessä. Tällöin ratkaistaan myös kysymys siitä, 
missä määrin asioita tulisi yhtäältä keskittää ja toisaalta hajauttaa hallinto-oikeuksiin. 
 
Vuonna 2011 ryhdytään selvittämään tuomioistuinten keskushallinnon kehittämisvaih-
toehtoja tuomioistuinhallinnon uudistamiseksi kustannustehokkaalla tavalla ottaen 
huomioon tuomioistuinten riippumattomuus.  
 
Suunnittelukaudella selvitetään, voidaanko tuomioistuinten organisaatiota koskevat 
säännökset keskittää yhteen tuomioistuinlakiin. 
 
Joulukuussa 2010 annetaan hallituksen esitys luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista 
ja lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2013 alusta. Se edellyttää oikeudenkäyn-
tiavustajalautakunnan perustamista oikeusministeriön hallinnonalalle, mistä aiheutuu 
kertaluontoisia kustannuksia vuodelle 2012 noin 60 000 euroa tietojärjestelmien ja ka-
luston hankinnasta. Lautakunnan toiminnasta aiheutuvat kustannukset katettaisiin val-
vonta- ja hakemusmaksuilla. Tarkoitukseen ei ehdoteta lisämäärärahaa kehyskaudelle. 
 
 
Tietohallintohankkeet 
 
Tietohallintohankkeet on esitetty liitteessä 1 (Ehdotukset keskeisiksi it-hankkeiksi vuo-
sina 2012─2015) ja liitteessä 2 (Toimintasektorikohtainen yhteenveto kaikista ICT-
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menoista kehyskaudella). Tietohallinnon menot kasvavat vuositasolla 5,7─11 miljoo-
nalla eurolla, josta 2 miljoonaa euroa on peruslaskelmassa. 
 
 
Toimitilahankkeet  
 
Vuoden 2010 alusta voimaan tulleen käräjäoikeuksien rakennemuutoksen myötä käräjä-
oikeuksia yhdistettiin suuremmiksi yksiköiksi. Tämä on aiheuttanut toimitilojen muu-
tostarpeita pyrittäessä mahdollisuuksien mukaan keskittämään eri paikkakunnilla toimi-
vien kanslioiden toimintoja yhteen toimitilaan.  
 
Laajempien toimitilahankkeiden taustalla on se, että toimitilat eivät täytä työterveysvaa-
timuksia. Osassa on jouduttu väistötiloihin, koska toimitilat on työsuojeluviranomaisten 
toimesta asetettu käyttökieltoon. 
 
Suurimmat yksittäiset toimitilahankkeet koskevat Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, 
Hyvinkään ja Etelä-Karjalan käräjäoikeuden toimitiloja. Vuodesta 2013 lähtien Pohjois-
Savon käräjäoikeuden lisämäärärahatarve on 422 000 euroa ja Etelä-Karjalan käräjäoi-
keuden 230 000 euroa. Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tilat valmistuvat vuonna 2014, 
josta lähtien lisämäärärahan tarve on 360 000 euroa. Muiden tuomioistuinten suurin 
yksittäinen toimitilahanke on meneillään Helsingin hovioikeudelta vapautuneessa toimi-
tilassa, johon ollaan sijoittamassa Helsingin hallinto-oikeus, markkinaoikeus ja työtuo-
mioistuin todennäköisesti vuoden 2012 alkupuolella. 
 
Lähes kaikissa käräjäoikeuksissa on meneillään joitakin pieniä toimitiloihin liittyviä 
hankkeita, kuten mm. Ylivieska-Raahen, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan käräjäoike-
uksissa sekä Kymenlaakson käräjäoikeuden Kotkan kansliassa. Näiden toteuttaminen on 
välttämätöntä, jotta käräjäoikeusverkostouudistuksella tavoitellut toiminnallisuutta pa-
rantavat tavoitteet saavutetaan. 
 
Suunnittelukaudella on varauduttava myös hovi- ja hallinto-oikeuksien mahdollisten 
rakennemuutosten aiheuttamiin toimitilatarpeisiin sekä IPR-asioiden siirtymisestä 
markkinaoikeuteen ja maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan asioiden siirtämisestä 
hallinto-oikeuksiin mahdollisesti aiheutuviin toimitilatarpeisiin.    
 
Toimitilahankkeiden tueksi kehitetään edelleen oikeusministeriön oikeustalokonseptia 
ja niiden yhteydessä kiinnitetään huomiota tuomioistuinten turvajärjestelyihin. Turva-
porteista ja läpivalaisulaitteista aiheutuvat kustannukset otetaan huomioon suunnittelus-
sa. Samalla on arvioitava sitä, keiden tehtävänä turvatarkastuksien tekeminen tuomiois-
tuimissa on. Turvallisuuspalveluista aiheutuvat määrärahatarpeet tulee ottaa huomioon 
lisäyksenä tulevissa määrärahakehyksissä. 
 
Tuomioistuinten toimitilahankkeista ja indeksikorotuksista johtuvat lisämäärärahatar-
peet ovat 2,7 miljoonaa euroa vuonna 2012, 2,9 miljoonaa euroa vuonna 2013, 2,5 mil-
joonaa euroa vuonna 2014 ja 2,5 miljoonaa euroa vuonna 2015. Lisämäärärahatarpeet 
on perusteltu liitteessä 3 (Oikeuslaitoksen toimitilajärjestelyistä sekä vuokrien indeksi-
korotuksista aiheutuvat lisämäärärahatarpeet). 
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Muut toimenpiteet 
 
Oikeusturvan yhdenvertaisen saatavuuden takaamiseksi on tärkeää, että tuomioistuinten 
resurssit vastaavat mahdollisimman hyvin käsiteltävänä olevien asioiden laatua ja mää-
rää. Tuomioistuinten resurssien jaossa otetaan aikaisempaa paremmin huomioon kunkin 
tuomioistuinyksikön asiarakenne. Yleisten tuomioistuinten osalta hyödynnetään jo käy-
tössä olevia työmäärää kuvaavia mittareita. Vastaavat mittarit laaditaan suunnittelukau-
den alussa myös hallintotuomioistuinten käyttöön.   
 
Yleisissä tuomioistuimissa lyhennetään rikosasioiden kokonaiskestoa tehostamalla po-
liisin, syyttäjän ja tuomioistuinten yhteistyötä rikosasioiden käsittelyketjussa. Suunnitte-
lukaudella seurataan myös hovioikeuksissa käyttöön otetun jatkokäsittelylupamenette-
lyn toimivuutta ja soveltamista sekä sen vaikutuksia käsittelyaikoihin ja tuomioistuinten 
resursseihin. 
 
Toteutetaan oikeudenkäymiskaaren todistelua koskevien säännösten (OK 17 luku) uu-
distus. 
 
Toteutetaan rangaistusmääräys- ja rikesakkomenettelyn kokonaisuudistuksen voimaan-
tulo.  
 
Toteutetaan ja saatetaan voimaan esitutkinta- ja pakkokeinolain kokonaisuudistus. 
 
Valituskelpoisia hallintopäätöksiä tehdään vuositasolla arviolta 20–30 miljoonaa, joista 
noin 30 000 ohjautuu valitusasiana hallintotuomioistuimiin ja 4 000 korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen. Hallintotuomiin ohjautuu siten vain hyvin vähäinen määrä valituksia 
verrattuna valituskelpoisten päätösten määrään. Tästä huolimatta hallintotuomiois-
tuimissa käsiteltävien asioiden määrää tulisi saada vähennettyä muun muassa kehittä-
mällä edelleen hallintopäätösten perusteluja, oikaisuvaatimusmenettelyä ja hallinnon 
neuvontapalveluita.  
 
Muutoksenhaun tarvetta hallintotuomioistuimiin voidaan vähentää myös julkaisemalla 
aikaisempaa enemmän laajempaa merkitystä omaavia hallintotuomioistuinten päätöksiä 
ja parantamalla muutoinkin tiedon saantia päätöksistä.  
  
Suunnittelukaudella jatketaan hallintolainkäytön kehittämistä erityisesti prosessin ja 
muutoksenhakusäännösten toimivuuden parantamiseksi. Hallintolainkäyttötoimikunnan 
toimikausi päättyy vuoden 2010 lopussa. Suunnittelukaudella tavoitteena on valmistella  
hallintolainkäyttötoimikunnan ehdotusten ja niistä annettujen lausuntojen pohjalta halli-
tuksen esitykset hallintoprosessia koskevien säännösten ja muutoksenhakusäännösten 
uudistamiseksi. Tässä yhteydessä otettaisiin tarkasteluun myös hallinto-oikeuksissa kä-
siteltävien asiaryhmien keskittämistä ja hajauttamista koskevat asiat sekä valituslupajär-
jestelmän kehittäminen.  
 
Annetaan hallituksen esitys käsittelyn joutuisuudesta hallinnossa ja oikeussuojakeinois-
ta hallintoasian käsittelyn viivästyessä. Jatketaan valmistelutyötä lainsäädännöksi oi-
keudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä hallintolainkäytössä. 
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Vuosina 2011–2014 toteutetaan uutta EU:n monivuotista vapauden, turvallisuuden ja 
oikeuden alueen ohjelmaa (ns. Tukholman ohjelma), joka hyväksyttiin vuoden 2009 
lopussa. Osallistutaan kaikkien jo hyväksyttyjen rikosoikeudenalan puitepäätösten 
muuttamiseen Lissabonin sopimuksen mukaisen oikeusperustan mukaisiksi. 
 
 
Toimenpiteiden edellyttämät lisämäärärahatarpeet ja lisähenkilöstötarpeet 
perusteluineen  
 
It- ja toimitilahankkeita koskevat lisämäärärahatarpeet on todettu liitteissä 1, 2 ja 3. 
 
Korkeimman oikeuden (KKO) määrärahataso ei vastaa toiminnan edellyttämää tasoa. 
Työmäärä edellyttää, että henkilötyövuosimäärän tulisi olla vuoden 2010 toteutumaa 
suurempi. Korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 §:n muutos tuli voimaan 1.3.2010 
lukien, minkä jälkeen KKO on nimittänyt vakinaisiin esittelijäneuvoksen virkoihin mää-
räaikaisia neuvoksia. Neuvokset ovat aloittaneet virassaan vuoden mittaan siten, että 
vuoden 2010 henkilötyövuosimäärä jää merkittävästi aiempaa ja tarvetta alemmalle 
tasolle. Henkilötyövuositoteuma oli 79,5 vuonna 2009 ja arvio vuodelle 2010 on 73 ja 
79 henkilötyövuotta vuodelle 2011. Vuonna 2011 toimintaa joudutaan merkittävästi 
rahoittamaan vuoden 2010 säästöillä. Vuoden 2010 ratkaisumäärä jää huomattavasti 
saapuvien asioiden määrää pienemmäksi ja vireillä olevien asioiden määrän arvioidaan 
kasvavan siten, että vuoden 2010 lopussa vireillä olevia asioita on 1 500, kun niitä vuo-
den 2009 lopussa oli 1 220. Ruuhkautumiskehityksen katkaisemiseksi ja toiminnan 
normaalitason turvaamiseksi henkilötyövuosimäärän tulee olla vähintään vuoden 2009 
tasolla. Tästä syystä momentille tarvitaan 200 000 euron tasokorotus. 
 
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) saapuneiden asioiden määrä on kasvanut sa-
doilla asioilla. Erityisesti saapuneiden turvapaikka-asioiden määrä on kasvanut. Vireillä 
olevien asioiden määrä on kasvanut merkittävästi. Lukumääräisesti eniten vireillä on 
asioita vero-asioiden ja sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevissa asiaryhmissä. Kum-
massakin on vireillä noin 800 asiaa. Ulkomaalaisasioita on vireillä noin 600 asiaa. Yh-
teensä vireillä olevien asioiden määrä oli marraskuussa 2010 noin 4 300 eli lähes 900 
enemmän kuin vuoden 2009 lopussa.  
 
Valtiovarainvaliokunta on vuoden 2011 talousarvioesityksestä antamassaan mietinnössä 
(53/2010) kiinnittänyt huomiota KHO:n työtilanteeseen ja resurssivajeeseen ja lisännyt 
KHO:n määrärahoja 350 000 eurolla painottaen (mietinnön yleisperustelujen kohta 
Määrärahalisäykset) sitä, että lisäys on tarkoitettu pysyväksi. Valiokunnan kannan mu-
kaisesti KHO:lle ehdotetaan momentin 25.10.02 peruslaskelmaan 350 000 euron pysy-
vää lisäystä. KHO:n henkilötyövuosien lisäykset eivät ole mahdollisia hallinnonalan 
sisäisenä siirtona, vaan ne edellyttävät hallinnonalan henkilöresurssien kasvattamista 3 
henkilötyövuodella. 
 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelumaksuja varten tuomioistuimille budjetoi-
tiin 3,216 miljoonaa euroa vuonna 2008. Vuoden 2010 talousarviossa toteutettiin oi-
kaisuna 100 000 euron siirto momentilta 25.40.01. Muutoin näiden menojen rahoituk-
seen ei ole tehty tarkistuksia. Palvelukeskuksen menot ovat kohonneet vuosittain muun 
muassa palkankorotusten ja toimitilamenojen takia. Vastaavasti palvelukeskusmaksut 
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ovat kohonneet vuosittain siten, että arvio vuoden 2011 palvelukeskusmaksusta on 
3,630 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 palvelukeskusmaksu on vähintään vuoden 2011 
tasolla, mikä tulisi ottaa huomioon myös kehyskaudella 314 000 euron määrärahalisä-
yksenä. Lisäystarve jakautuu seuraavalla tavalla: 5 000 euroa momentille 25.10.01, 
5 000 euroa momentille 25.10.02 ja 304 000 euroa momentille 25.10.03.  
 
 
Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen markkinaoikeuteen  
 
Työryhmämietinnössä OM 28/2010 Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittäminen 
markkinaoikeuteen on arvioitu, että teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien asioiden kes-
kittäminen markkinaoikeuteen vuonna 2012 edellyttäisi 20 henkilötyövuoden ja 1,6 
miljoonan euron lisämäärärahaa markkinaoikeudelle. Lisäksi markkinaoikeudessa käy-
tettäisiin nykyistä enemmän sivutoimisia asiantuntijajäseniä, joista on arvioitu aiheutu-
van 100 000 euron kustannusten nousu. Näin ollen kokonaiskustannukset olisivat 1,7 
miljoonaa euroa. Ottaen huomioon, että lisätarpeesta 4 tuomaria ja 2 kansliahenkilöä 
ovat Helsingin käräjäoikeudessa, teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien asioiden keskit-
täminen edellyttää tämän hetkisen arvion mukaan 14 henkilötyövuoden ja 1,3 miljoonan 
euron lisäystä momentille 25.10.03. Keskittämisen yhteydessä tulee toteuttaa myös 
asianhallintajärjestelmän kehittäminen. 
 
Henkilötyövuosien lisäyksestä 5 henkilötyövuotta siirrettäisiin työvoima- ja elinkeino-
ministeriön pääluokan momentilta 32.40.03 (Patentti- ja rekisterihallitus, PRH) ja 9 
henkilötyövuoden lisäys tarvittaisiin asioiden nykyistä nopeampaan ja parempaan käsit-
telyyn. Lisäresurssitarpeessa on otettu huomioon, että PRH:n valituslautakunta on käyt-
tänyt näiden asioiden käsittelyyn edellä todetun 5 henkilötyövuoden lisäksi sivutoimista 
henkilöstöä, asiat ovat ruuhkautuneet yli kahden vuoden juttumäärän verran ja asioiden 
käsittelyä on tarve parantaa mm. lisäämällä suullisia käsittelyjä. Henkilötyövuosien li-
säykset eivät ole mahdollisia hallinnonalan sisäisinä siirtoina, vaan ne edellyttävät hal-
linnonalan henkilöresurssien kasvattamista 14 henkilötyövuodella (josta 5 siirtona pää-
luokasta 32). 
 
Teollis- ja tekijänoikeusasioiden keskittämisen edellytyksenä on lisävoimavarojen osoit-
taminen markkinaoikeudelle. 
 
 
Maaseutuelinkeinojen valituslautakunnassa käsiteltävien asioiden siirtäminen hallinto-
oikeuksiin 
 
Vallitsevien tuomioistuinlaitoksen kehittämistavoitteiden mukaisesti hallintolainkäytön 
osana muuta lainkäyttöä tulisi kuulua kaikilta osin OM:n hallinnonalalla toimiville hal-
linto-oikeuksille. Nykyinen maaseutuelinkeinoasioiden muutoksenhakujärjestelmä 
poikkeaa tästä periaatteesta, sillä näissä asioissa muutosta viranomaispäätöksiin haetaan 
nykyisin maa- ja metsätalousministeriön (MMM) hallinnonalalla toimivalta maaseu-
tuelinkeinojen valituslautakunnalta. Maaseutuelinkeinoasioiden valitustie tulee OM:n ja 
MMM:n yhteisen työryhmän helmikuussa 2007 valmistuneen muistion (OM:n työryh-
mämuistio 1:2007) mukaisesti toteuttaa suunnittelukaudella. Tämä uudistus on syytä 
toteuttaa hallinto-oikeuksien mahdollisen rakenneuudistuksen yhteydessä, koska se vai-
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kuttaa merkittävästi hallinto-oikeuksien asia- ja henkilöstömäärään, toimitilatarpeisiin ja 
mahdollisuuksiin luoda tasavahvoja hallinto-oikeuksia. Tällöin ratkaistaan myös kysy-
mys siitä, missä määrin asioita tulisi yhtäältä keskittää ja toisaalta hajauttaa hallinto-
oikeuksiin. 
 
Työryhmän linjausten mukaisesti OM:n kehykseen esitetään lisättäväksi 1 400 000 eu-
roa (11 tuomaria, 2 esittelijää ja 2 toimistosihteeriä). Valitustien siirto ja siihen liittyvät 
henkilöstö- ja muut resurssisiirrot tulisi toteuttaa vuonna 2013. Osa lisäyksestä (noin 1 
miljoonaa euroa) on tarkoitus toteuttaa henkilöstö- ja määrärahasiirtoina hallinnonalojen 
välillä. Henkilötyövuosien lisäykset eivät ole mahdollisia hallinnonalan sisäisinä siirtoi-
na, vaan ne edellyttäisivät hallinnonalan henkilöresurssien kasvattamista 15 henkilötyö-
vuodella, josta 10 htv siirrettäisiin MMM:n hallinnonalalta. Siirtymisajankohtaa ja mui-
ta siirron toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä on tarkoitus valmistella yhteistyössä 
MMM:n kanssa. 
 
 
Lapsen tarpeiden huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä 
 
Lapsen huoltoa koskevien riita-asioiden sovittelussa vuoden 2011 alussa alkavan ns. 
Follo-mallin kokeilun kustannuksiksi neljässä käräjäoikeudessa on tässä vaiheessa arvi-
oitu 200 000–250 000 euroa vuodessa. Tarkoituksena on parantaa lasten asemaa huolta-
juusriitoja koskevissa oikeudenkäynneissä laajentamalla asiantuntija-avustajan käyttö 
kaikkiin 27 käräjäoikeuteen, mikä edellyttää 1,5 miljoonan euron (27 * 56 000 euroa) 
lisämäärärahaa.  
 
 
Riidattomien velkomusasioiden kasvu 
 
Käräjäoikeusiin saapuvien riidattomien velkomusasioiden määrä on viime vuosina kas-
vanut huomattavasti. Vuonna 2006 saapui 154 933 asiaa eli suunnilleen aiemmin va-
kiintuneen tason mukaisesti. Tästä eteenpäin asiamäärät ovat kasvaneet useilla kymme-
nillä tuhansilla asioilla vuosittain. Summaarisia asioita arvioidaan saapuvan noin 
300 000 vuonna 2010. 
 
Lisääntyneen asiamäärän vuoksi kehyskaudella arvioidaan tarvittavan vuoden 2010 ra-
hoituksessa (III LTA 2010) huomioon otettu 0,9 miljoonan euron määrärahalisäys siten, 
että lisämäärärahan tarve alenee kehyskaudella vuosittain.  
 
Riidattomien velkomusasioiden määrän kasvu on lisännyt käräjäoikeuksissa haaste-
miespalkkioita, postimaksuja ja postipalvelumenoja sekä kansliahenkilöstön ylityökor-
vauksia. Vuoden 2010 varsinaista talousarviota valmisteltaessa käytettiin vuotta 2008 
koskevia tilinpäätöstietoja, mihin verrattuna haastemiesten palkkausmenojen ennuste-
taan vuonna 2010 kasvavan 100 000 euroa, postimaksujen ja -palvelujen 580 000 euroa 
ja ylityökorvausten 220 000 euroa eli yhteensä 0,9 miljoonaa euroa. Ilman tarvittavaa 
määrärahalisäystä vastaava summa joudutaan suunnittelukaudella vähentämään henki-
löstömenoista, jolloin käsittelyajat pitenevät edelleen. Keskimääräinen käsittelyaika on 
pidentynyt kolmanneksen aiemmin toteutuneesta ja oli vuoden 2010 syyskuun lopussa 
2,7 kuukautta. Riidattomien asioiden voimakas kasvu on jo nyt aiheuttanut ruuhkautu-
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miskehityksen. Vireillä olevien asioiden määrä on kaksinkertaistunut lyhyessä ajassa. 
Riidattomia velkomusasioita oli vireillä noin 31 000 vuonna 2007 ja 63 000 syyskuun 
lopussa 2010. 
 
 
Tuomioistuinvirasto  
 
Tuomioistuinten keskushallinnon uudelleen järjestelyn tarvetta on selvitetty, mutta asi-
assa ei ole tehty ratkaisuja. Tässä vaiheessa kehykseen ei ole sisällytetty erillisen viras-
ton perustamisesta aiheutuvia lisämäärärahatarpeita. Ennen kuin asiassa edetään päätök-
sentekovaiheeseen, tulee tehdä perusteelliset selvitykset muun muassa kustannusvaiku-
tuksista.  
 
 
Hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenteen kehittäminen 
 
Hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistusta pohtii parhaillaan toimikunta. Tässä vai-
heessa uudistustarpeita ja mahdollisia lisämäärärahatarpeita ei ole mahdollista arvioida.  
 
 
WinCapita -juttu 
 
Syyttäjälaitos arvioi, että WinCapita -kokonaisuutta koskevien pääkäsittelyjen valmiste-
lu alkaa alkuvuonna 2011. Pääkäsittelyjen arvioidaan alkavan viimeistään keväällä 2012 
ja ajoittuvan vuosille 2012─ 2015. Asiakokonaisuudesta johtuva tuomioistuinten vuo-
tuinen lisävoimavaratarve on 773 000 euroa vuosina 2012─2013 ja 387 000 euroa vuo-
sina 2014─2015. Vastaavasti henkilöstövoimavaroja tulee lisätä 9 henkilötyövuodella 
vuosina 2012 ja 2013 sekä 4,5 henkilötyövuodella vuosina 2014 ja 2015. Henkilötyö-
vuosien lisäykset eivät ole mahdollisia hallinnonalan sisäisenä siirtona, vaan ne edellyt-
tävät hallinnonalan henkilöresurssien kasvattamista. 
 
 
Tuomioistuinten määrärahakehitys 
 
Tuomioistuinten määrärahatilanne on vaikea. Määrärahat eivät riitä kunnolla kattamaan 
toiminnasta aiheutuvia menoja, joten siirtyviä eriä on jouduttu käyttämään toiminnan 
rahoittamiseen. Siirtyvien erien osuus on painunut tai on painumassa alle 2 prosenttiin 
määrärahatasosta korkeimman oikeuden ja muiden tuomioistuinten momenteilla. Perus-
toiminnan rahoituksessa on pääosin jouduttu turvautumaan siirtyvien määrärahojen 
käyttöön, joten ns. uudelleenkohdentamissäästön (toimintamenomäärärahan säästö) jat-
kaminen pienentäisi edelleen jo kohtuuttoman pientä siirtyvän määrärahan määrää. 
Toimintamenot muodostuvat keskeisesti henkilöstömenoista, joista ei ole enää mahdol-
lista tehdä lisäleikkauksia vaarantamatta tuomioistuinten mahdollisuuksia suoriutua 
tehtävistään kansallisten ja kansainvälisten normien mukaisesti.  
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Taulukko. Tuomioistuinten siirtyvien määrärahojen kehitys 
 

Momentti   
Vuosi 2009 

    
Vuosi 2010, 
arvio     

Vuosi 2011, 
arvio     

    määrärahat 
seur. v. 

siirtyvät 
siirtyvien 

osuus määrärahat 
seur. v. 

siirtyvät
siirtyvien 

osuus 
määrärahat, 
sis. EK lis. 

seur. v. 
siirtyvät 

siirtyvien 
osuus 

 25.10.01 
KKO 8 698 857 243 046 2,8 % 8 476 046 276 046 3,3 % 8 753 046 53 046 0,6 % 

 25.10.02 
KHO 9 855 557 111 149 1,1 % 10 294 149 194 149 1,9 % 10 542 149 392 149 3,7 % 

 25.10.03 Muut 
ti:t 242 358 645 8 155 668 3,4 % 241 425 668 5 050 306 2,1 % 240 629 306 

4 656 
498 1,9 % 

 
 
Valtiovarainvaliokunta on vuoden 2011 talousarvioesityksestä antamassaan mietinnössä 
(53/2010) kiinnittänyt huomiota tuomioistuimien kasvaneisiin työmääriin ja henkilöstön 
työpaineisiin sekä pitänyt välttämättömänä, että tuomioistuinten toimintaedellytykset 
turvataan ja että käsittelyajat eivät pääse enää kasvamaan. Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuin on jo antanut Suomelle useita kymmeniä langettavia ratkaisuja liian pitkien 
käsittelyaikojen vuoksi. Eduskunta on lisännyt momentille 1 000 000 euroa painottaen 
(mietinnön yleisperustelujen kohta Määrärahalisäykset) sitä, että lisäys on tarkoitettu 
pysyväksi. Oikeusministeriö on valiokunnan kannan mukaisesti tuomioistuinten toimin-
nan turvaamiseksi sisällyttänyt momentin 25.10.03 peruslaskelmaan 1 000 000 euron 
pysyvän lisäyksen.   
 
Tuomioistuinten kireän määrärahatilanteen johdosta tuomioistuinten momenteilta ei ole 
vuonna 2012 mahdollista vähentää ns. uudelleenkohdentamissäästöä (toiminta-
menomäärärahan säästö), jotka säästöt OM on VM:n 29.9.2010 kirjeen mukaisesti teh-
nyt peruslaskelmaan (momentti 25.10.01 - 50 000 euroa, momentti 25.10.02 - 75 000 
euroa ja momentti 25.10.03 - 475 000 euroa). OM ehdottaa kehysehdotuksessaan näiden 
vähennysten poistamista.  
 
 
3.2 Oikeusapu ja yleinen edunvalvonta (momentit 25.10.04, 25.10.05)  
 
3.2.1 Toimintaympäristön keskeiset muutokset  
 
Oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan kannalta merkittäviä toimintaympäristön muutok-
sia ovat väestön kehitykseen liittyvät muutokset, kuten väestön ikääntyminen, perheyh-
teisön ja muiden tukirakenteiden heikentyminen, muistisairauksien lisääntyminen sekä 
syrjäytyminen. Nämä lisäävät oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan tarvetta. Kansainvä-
listymiskehitys maahanmuuttaja-asiakkaiden ja asioiden kansainvälisten yhteyksien 
lisääntyessä edellyttää oikeusavulta ja yleiseltä edunvalvonnalta aiempaa laajempaa 
asiantuntemusta. Väestön muuttoliike vaikuttavaa oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan 
palvelujen järjestämiseen. Lisäksi tuomioistuinten toimipaikkojen väheneminen aiheut-
taa oikeusavulle piteneviä käräjämatkoja.   
 
Yleisen edunvalvonnan päämiesten määrä on kasvanut 2000-luvun alusta lähtien noin 
2 000 henkilöllä vuosittain. Maistraatin tilastojen mukaan edunvalvontoja oli vuoden 
2009 lopussa noin 63 000. Näistä oikeusaputoimistoissa hoidettiin noin 33 600 päämie-
hen edunvalvonta (ml. ostopalvelu). Maistraatin tilastojen mukaan vuoden 2009 aikana 
alkoi noin 8 200 uutta edunvalvontaa. Näistä oikeusaputoimistojen osuus oli noin 5 300 
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(ml. ostopalvelu). Viime vuosina päämiesmäärän kasvu on hidastunut. Vuonna 2009 
päämiesmäärän nettolisäys oikeusaputoimistoissa oli noin 1 000 päämiestä, mikä on 
myös kehyskauden suunnittelun lähtökohtana. 
 
 
3.2.2 Pitkäntähtäyksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet   
 
Oikeusavussa ja yleisessä edunvalvonnassa tavoitteena on, että asiakkaat saavat tarvit-
semansa avun asiantuntevasti, oikea-aikaisesti ja kohtuullisin kustannuksin.  
 
Edunvalvontapalvelun oikea-aikaista kohdentamista seurataan tarkastelemalla aikaa, 
joka kuluu päämiehen tilanteen selvittämiseen edunvalvonnan alkaessa. Lisäksi tavoit-
teena on, että yleisessä edunvalvonnassa ovat vain ne, jotka sitä tarvitsevat. Tätä tarkoi-
tusta varten seurataan lakkautettujen edunvalvontojen määrää. Ensimmäiset tiedot toteu-
tumasta saadaan vuodelta 2011.  
 
 
3.2.3 Suunnittelukauden toimenpiteet ja lisävoimavaratarpeet tavoitteiden 

saavuttamiseksi  
 
Keskeiset rakenteelliset uudistukset 
 
Julkisen oikeusavun kehitysnäkymiä, tarpeita ja vaihtoehtoja selvitetään vuonna 2011. 
Selvityksen johdosta kehyskaudelle aiheutuvat toimenpiteet tarkentuvat vuoden 2011 
aikana.   
 
Oikeusaputoimen hallinnon uudistamistarve selvitetään, kun tuomioistuinhallintoa kos-
kevat linjaukset on tehty. 
 
Vuoden 2011 alusta lähtien oikeusaputoimistoja on 46. Oikeusaputoimistojen verkostoa 
tiivistetään siten, että oikeusaputoimistoja on vuonna 2013 noin 35. Hallinnollinen yh-
distäminen koskee Pieksämäen ja Varkauden, Hämeenlinnan ja Forssa-Loimaan, Salon 
ja Turunseudun, Porvoon ja Helsingin sekä pääkaupunkiseudun, Lohjan ja Espoon toi-
mistoja. 

 
Yleistä edunvalvontaa järjestää 41 oikeusaputoimistoa vuonna 2011. Määrä vähenee 
kehyskaudella oikeusaputoimistoverkoston tiivistyessä. Oikeusavun ja yleisen edunval-
vonnan toimipaikkojen määrästä ja sijainnista tehdään päätökset vuoden 2011 loppuun 
mennessä ennen edunvalvonnan siirtymäkauden päättymistä. 
 
Ostopalvelut. Yleisen edunvalvonnan palvelujen hankkiminen ostopalveluina on yleisen 
edunvalvonnan keskeinen tuottavuushanke. Tavoitteena on vuoden 2011 aikana kilpai-
luttaa palveluja niin, että vuoden 2012 alusta lukien palveluja hankittaisiin ostopalvelui-
na noin 4 300 päämiehen (lisäystä vuoteen 2011 noin 1 200) osalta, vuonna 2013 noin 
5 500 päämiehen osalta ja vuosina 2014 ja 2015 noin 6 500 päämiehen osalta. Tämä 
merkitsee, että vuonna 2015 ostopalveluina hankittaisiin 55 henkilötyövuotta vastaavat 
palvelut ulkopuolisilta palveluntuottajilta.  
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Ostopalveluja laajennettaessa oikeusaputoimistoissa syntyy alkuvaiheessa päällekkäisiä 
kustannuksia, mikä johtuu siitä, että henkilökuntaa ja toimitilakustannuksia ei välttämät-
tä saada vähennettyä samanaikaisesti ostopalvelujen hankintojen kanssa sekä siitä, että 
siirtymävaiheessa oikeusaputoimiston henkilökunta joutuu huolehtimaan edellisen vuo-
den tilien tekemisestä. Arviot ostopalvelujen kustannustasosta täsmentyvät vuoden 2011 
aikana, kun ostopalvelutyöryhmän kannanotot ovat käytettävissä ja kun on saatu koke-
musta siitä, onko palveluntarjoajia riittävästi. 
 
 
Ostopalveluiden hankkimisesta aiheutuvat lisäkustannukset arvioidaan seuraaviksi 
 

 
2012 

 
1000 euroa 

2013 
 

1000 euroa 

2014 
 

1000 euroa 

2015 
 

1000 euroa 
Ostopalvelutoiminnan lisäyksestä 
johtuva  menolisäys  100 200 300 300 

Päällekkäiset kustannukset  75  75  75  75 

Yhteensä 175 275 375 375 
 
Menolisäys on laskettu seuraavasti: 
 

Ostopalvelujen lisäys 1 200 päämiehellä vuodessa * keskimääräinen ostopalvelun hinta 
330 euroa/päämies = 396 000 euroa 
 

 Henkilöstön vähennys 18 henkilötyövuodella (18 htv * 40 000 euroa/htv = 720 000 euroa) 
 

Oikeusaputoimistojen palkkioiden vähentyminen (1 200 päämiestä * 350 euroa/päämies = 420 000 
euroa). 
 

Vuotuinen menojen lisäys: 
396 000 euroa + 420 000 euroa – 720 000 euroa = 96 000 euroa eli 100 000 euroa  
 

Päällekkäiset kustannukset on laskettu seuraavasti: 
 

Edellisen vuoden vuositilitysten tekemistä varten tarvitaan 9 henkilöä 2 kuukauden ajaksi, 
yhteensä 1,5 htv (1,5 htv * 40 000 euroa/htv = 60 000 euroa, minkä lisäksi muiden päällekkäisten 
kustannusten määräksi arvioidaan 15 000 euroa) 
 
 
Oikeusministeriö on asettanut ajalle 11.10.2010─15.2.2011 työryhmän, jonka tehtävänä 
on selvittää miten kuluttajaoikeuden periaatteiden toteutuminen voidaan turvata julki-
sissa hyvinvointipalveluissa. Työryhmän tehtäviin sisältyy myös sen selvittäminen, tuli-
siko kuluttajariitalautakunnan toimivaltaa laajentaa julkisia hyvinvointipalveluja koske-
viin vahingonkorvausvaatimuksiin. Tästä saattaa aiheutua kuluttajariitalautakunnalle 
lisätehtäviä ja lisäresurssitarpeita. 
 
Selvitysmies Kirsti Rissanen on ehdottanut, että talous- ja velkaneuvonta siirretään oi-
keusaputoimistoihin. Jos uusi hallitus ottaa hankkeen ohjelmaansa, oikeusaputoimistoil-
le tulee oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan lisäksi kolmas toimintasektori. Talous- ja 
velkaneuvontaan tarvitaan nykyistä enemmän voimavaroja.  
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Tietohallintohankkeet 
 
Tietohallintohankkeet on esitetty liitteessä 1 (Ehdotukset keskeisiksi it-hankkeiksi vuo-
sina 2012─2015) ja liitteessä 2 (Toimintasektorikohtainen yhteenveto kaikista ICT-
menoista kehyskaudella). Tietohallinnon menot kasvavat vuositasolla 510 000─750 000 
eurolla.  
 
 
Toimitilahankkeet  
 
Oikeusapuun ja yleiseen edunvalvontaan on jouduttu hankkimaan uusia toimitiloja vuo-
sina 2009 ja 2010, mikä lisää suunnittelukauden kustannuksia. Tarpeita uusien toimiti-
lojen hankkimiseksi on edelleen erityisesti vuosina 2011─2012. Muutostarpeet yleisessä 
edunvalvonnassa johtuvat siitä, että vuoden 2009 alussa käyttöön saadut kuntien osoit-
tamat tilat ovat osoittautuneet monilla paikkakunnilla liian pieniksi tai muuten puutteel-
lisiksi. Lisäksi toimintaa on ollut välttämätöntä organisoida suuremmiksi yksiköiksi, 
jotta voitaisiin välttää haavoittuvat 1─2 henkilön yksiköt ja turvata toiminnan kannalta 
välttämättömät tietoliikenneyhteydet. Yleisen edunvalvonnan siirtymäaika päättyy vuo-
den 2011 lopussa, minkä jälkeen kunnilla ei ole enää velvollisuutta luovuttaa tiloja ylei-
sen edunvalvonnan käyttöön. 
 
Oikeusaputoimistojen muuttojen taustalla ovat organisaatiorakenteen muutokset ja tarve 
asianmukaisiin toimitiloihin. Osa vuokranantajista on irtisanonut vuokrasopimuksen ja 
on jouduttu hankkimaan uusia tiloja. 
 
Vuonna 2010 toimitilahankkeita on ollut 13 oikeusaputoimistossa, muun muassa Kan-
kaanpään, Tampereen seudun, Turun seudun, Jyväskylän, Joensuun ja Vaasan oikeus-
aputoimiston alueella. Vuonna 2011 muuttoja on ainakin 16 oikeusaputoimiston alueel-
la, muun muassa Turun, Seinäjoen, Kotkan, Hyvinkään, Lappeenrannan, Kuopion, Ii-
salmen ja Haapajärven oikeusaputoimistojen alueella.  
 
Oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan toimitilahankkeita koskevat lisämäärärahatarpeet 
on todettu liitteessä 3 (Oikeuslaitoksen toimitilajärjestelyistä sekä vuokrien indeksikoro-
tuksista aiheutuvat lisämäärärahatarpeet). 
 
 
Muut toimenpiteet 
 
Yleisen edunvalvonnan päämiesmäärät ovat lisääntyneet koko 2000-luvun ajan. Pää-
miesmäärän arvioidaan edelleen lisääntyvän vuosittain noin 1 000:lla päämiehellä. Jos 
tämä tarve katetaan ostopalveluilla, palvelutarpeesta aiheutuu laskennallisesti vuosittain 
noin 330 000 euron kumulatiiviset lisäkustannukset.  
 
Yleinen edunvalvonta 
(1000 €) 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

Päämiesmäärän kasvusta aiheutuvat lisäkus-
tannukset 330 660 990 1 320 
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Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi aloitetaan helmikuussa 
2011. Laatua arvioidaan osapuolille suoritettavilla kyselyillä ja vertaisarvioinnilla. Ar-
vioinnin kohteena on oikeusaputoimistojen henkilökunta (noin 400) ja yksityisiä avusta-
jia noin 1500. Laadun arvioinnin käyttöönotosta ja erityisesti siihen liittyvästä vertaisar-
vioinnista arvioidaan aiheutuvan vuona 2012 noin 100 000 euron kustannukset. Oikeus-
aputoimistojen kireän määrärahatilanteen vuoksi arviointia ei voida toteuttaa ilman li-
sämäärärahaa. Saatavien kokemusten perusteella harkitaan arviointikäytännön vakiin-
nuttamista.   
 
Ulkomaalaisia koskevissa asioissa avustajia määräävät sekä oikeusaputoimistot että 
vastaanottokeskukset. Lisäksi oikeusaputoimistojen julkiset avustajat voivat toimia itse 
avustajina näissä asioissa. Päällekkäisyyksien poistamiseksi olisi tarkoituksenmukaista 
siirtää nämä tehtävät kokonaan oikeusaputoimistoille. Tämä edellyttäisi sisäasiainminis-
teriön hallinnonalalle tätä tarkoitusta varten suunnatun määrärahan (noin 500 000 euroa) 
siirtämistä oikeusaputoimistojen momentille vuonna 2012.  
 
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelumaksuja varten oikeusaputoimistoille ja 
kuluttajariitalautakunnalle budjetoitiin 537 000 euroa vuonna 2008. Vuoden 2010 talo-
usarviossa toteutettiin oikaisuna 50 000 euron siirto momentilta 25.40.01. Muutoin näi-
den menojen rahoitukseen ei ole tehty tarkistuksia. Palvelukeskuksen menot ovat ko-
honneet vuosittain muun muassa palkankorotusten ja toimitilamenojen takia. Vastaavas-
ti palvelukeskusmaksut ovat kohonneet vuosittain siten, että vuoden 2011 palvelukes-
kusmaksun arvio on 751 347 euroa. Vuonna 2012 palvelukeskusmaksu on vähintään 
vuoden 2011 tasolla, mikä tulisi ottaa huomioon myös kehyskaudella 164 000 euron 
[751 347 euroa – (537 000 euroa + 50 000 euroa) = 164 347 euroa] määrärahalisäykse-
nä.  
 
SADe -hankkeeseen liittyvä etäpalvelukokeilu. Oikeusavun ja yleisen edunvalvonnan 
palvelujen saatavuuden parantamiseksi yksi tai kaksi oikeusaputoimistoa osallistuu 
vuonna 2011 valtiovarainministeriön SADe -hankkeeseen liittyvään etäpalvelukokei-
luun. Saatujen kokemusten perusteella etäpalvelun käyttöä laajennetaan suunnittelukau-
della. 
 
Tuottavuusohjelma. Oikeusavussa oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan 
tuottavuusohjelman säästövelvoite on 35 henkilötyövuotta vuoteen 2011 mennessä. 
Vuosien 2008─2010 aikana on vähennetty 30 henkilötyövuotta. Tuottavuussäästövel-
voite on 5 henkilötyövuotta vuonna 2011. Oikeusavun tiukan taloudellisen tilanteen 
vuoksi vuonna 2011 joudutaan kuitenkin vähentämään noin 10 henkilöä. Henkilöstön 
vähentäminen on tarkoitus toteuttaa henkilöstön eläkkeelle siirtymisen yhteydessä.  
 
Yleisen edunvalvonnan tavoitteeksi valtion tuottavuusohjelmassa on asetettu 90 henki-
lötyövuotta kehyskauden loppuun mennessä, mikä edellyttää yleisen edunvalvonnan 
tuottamistapojen kehittämistä. Tavoitteesta on jo yleisen edunvalvonnan siirron yhtey-
dessä toteutettu 35 henkilötyövuoden vähennys, ja jäljellä on 55 henkilötyövuoden vä-
hentäminen.  
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3.3 Ulosotto ja konkurssivalvonta (momentti 25.20.01)  
 
3.3.1 Toimintaympäristön keskeiset muutokset  

 
Suhdannenäkymät ovat kohentuneet ja talouskasvu on ollut odotettua parempaa vuonna 
2010. Työttömyysaste on kuitenkin pysynyt korkeana.  Pankkien järjestämättömien 
saamisten ja arvonalennustappioiden määrät ovat nousseet vuoden 2009 tasosta ja koti-
talouksien velkaantumisaste on edelleen korkea (Tilastokeskus: 112,4 prosenttia vuonna 
2009).  

 
Maksuhäiriöisten henkilöiden ja yritysten sekä maksuhäiriömerkintöjen määrät ovat 
lisääntyneet vuoden 2009 tasosta, kun taas ulosottovelallisten määrä on pysynyt vuonna 
2010 lähes vuoden 2009 tasolla.  

 
Konkurssien määrä on vähentynyt 17 prosenttia vuoden 2009 vastaavasta ajankohdasta. 
Yrityssaneerausten määrä on pysynyt vuoden 2009 tasolla. 

 
 

3.3.2 pitkäntähtäyksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet   
 
Ulosottolaitoksen keskeiset vaikuttavuustavoitteet 
 

 2008 
toteutunut 

2009 
toteutunut 

2010 
arvio 

2011 
arvio 

2015 
arvio 

Perimistulos, velkojille tilitetty 
määrä, miljoonaa euroa 

 
702 

 
730 

 
780 

 
739 

 
735 

Keskimääräinen käsittelyaika, 
kuukautta 

 
6,3 

 
6,5 

 
6,4 

 
6,4 

 
6,2 

Väärinkäytöstapausten selvittä-
minen erikoisperinnässä, kpl 

 
 

   
350 

 

 
500 

 
Ulosoton erikoisperinnän tulos, 
miljoonaa euroa 

 
15,2 

 
35,8 

 
18,0 

 
25,0 

 
40,0 

Ulosottovelalliset. määrä vuoden 
lopussa 

 
231 800 

 
242 600 

 
244 000 

 
246 000 

 
246 000 

Luottotietorekisteriin merkityt 
henkilöt ja yritykset, määrä vuo-
den lopussa 

 
 

328 200 

 
 

345 900 

 
 

364 000 

 
 

377 000 

 
 

377 000 
 
Lokakuun 2010 loppuun mennessä ulosottoviranomaiset olivat perineet kaikkiaan 63 
miljoonaa euroa (11,5 %) enemmän kuin vuoden 2009 vastaavana aikana. 
 

30



 
 

3.3.3 Suunnittelukauden toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 
 
Keskeiset rakenteelliset uudistukset 
 
Oikeusministeriö arvioi vuonna 2011 ulosoton toimipaikkaverkoston muutostarpeen 
Valtakunnanvoudinviraston tekemän esityksen pohjalta.  
 
Ulosoton erikoisperinnän kehittämistä jatketaan vuonna 2011 valtakunnalliseksi täyden-
tyvän verkoston puitteissa. 
 
 
Tietohallintohankkeet 
 
Tietohallintohankkeet on esitetty liitteessä 1 (Ehdotukset keskeisiksi it-hankkeiksi vuo-
sina 2012─2015) ja liitteessä 2 (Toimintasektorikohtainen yhteenveto kaikista ICT-
menoista kehyskaudella).  
 
Tietohallinnon vuotuiset menot kasvavat 960 000─1 350 000 eurolla. Tietohallintome-
nojen kasvu on lähinnä yleistä käyttömenojen kasvua, johon sisältyy ulosoton tietojär-
jestelmä Uljaksen ylläpitokustannukset. Merkittävimmät kehittämishankkeet ovat ulos-
oton asioinnin sähköistämishanke ja sähköinen konkurssipesien valvonnan tietojärjes-
telmä (KOVA). 
 
 
Toimitilahankkeet  
 
Ulosottovirastojen toimitilojen muutostarpeita ovat aiheuttaneet ulosoton, käräjäoikeuk-
sien ja syyttäjälaitoksen organisaatiouudistukset sekä työterveys- ja työturvallisuusteki-
jät. Lisäksi erikoisperinnän laajentumisesta aiheutuu toimitilatarpeita. Seinäjoen toimi-
paikan toimitilat ovat suurin yksittäinen hanke.   
 
Suunnittelukaudella on lisäksi varauduttava mahdollisesta toimipaikkaverkoston muu-
toksesta aiheutuvien toimitilajärjestelyiden toteuttamiseen.   
 
Ulosottovirastojen toimitilamenot ovat nousseet toimitilavuokrien indeksikorotusten ja 
muiden toimitilamuutosten seurauksena. Seitsemän toimipaikan toimitilakustannukset 
nousevat suunnittelukaudella.  
 
Toimitilahankkeita koskevat lisämäärärahatarpeet käyvät ilmi liitteestä 3 (Oikeuslaitok-
sen toimitilajärjestelyistä sekä vuokrien indeksikorotuksista aiheutuvat lisämääräraha-
tarpeet). 
 
 
Ulosottolaitoksen määrärahatilanne   
 
Momentin 25.20.01 määrärahat eivät riitä kunnolla kattamaan toiminnasta aiheutuvia 
menoja, joten siirtyvää erää on jouduttu käyttämään toiminnan rahoittamiseen. Vuonna 
2010 siirtyvän erän arvioidaan vähentyvän 370 000 eurolla.  
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Vuodelle 2011 siirtyvät määrärahat ja niiden osuus nettomenoista 
 

TPE 2010 98 204 000 euroa 
siirtomääräraha (arvio)   6 300 000 euroa 
siirtomäärärahan osuus nettomenoista 6,4 % 

 
 
Momentin määrärahatilannetta on kiristänyt ulosoton perimistuloksen odottamattoman 
suuresta noususta seurannut perimispalkkioiden kasvu. Perimispalkkioiden arvioidaan 
nousevan vuodesta 2009 yli 700 000 euroa, kun perimistuloksen arvioidaan samalla 
nousevan noin 780–790 miljoonaan euroon. Hyvä perimistulos heijastuu myös jatkossa 
henkilöstön palkkausmenoihin perimispalkkioina. Momentin määrärahatilanteeseen on 
lisäksi kuluvana vuonna vaikuttanut Helsingin ulosottoviraston erikoisperinnän uudel-
leen organisoinnin vuoksi täyttämättä jääneet virat, joiden palkoista aiheutuva säästö on 
80 000 euroa neljän kuukauden ajalta. Virat tullaan täyttämään vuoden 2011 aikana ja 
tämä heikentää tulevina vuosina momentin määrärahatilannetta. 
 
Momentilta ei ole mahdollista vuonna 2012 vähentää ns. uudelleenkohdentamissäästöä 
(toimintamenomäärärahan säästö), jonka OM on VM:n 29.9.2010 kirjeen mukaisesti 
tehnyt peruslaskelmaan (momentti 25.20.01 - 800 000 euroa). OM ehdottaa kehysehdo-
tuksessaan tämän vähennyksen poistamista.  
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4 Kriminaalipolitiikka  
 
4.1 Toimintaympäristön keskeiset muutokset 

 
Suomi on kansainvälisessä vertailussa edelleen alhaisen rikollisuuden maa, joka myös 
koetaan turvalliseksi. Keskeisiä suomalaisia turvallisuushaasteita ovat väkivallan uhrik-
si joutuminen ja väkivallan pelko. Tulevaisuudessa rikollisuutta jossakin määrin vähen-
tää se, että väestö ikääntyy ja nuorille tyypillisten massarikosten määrä sen myötä las-
kee. Samalla ikäihmisiin kohdistuvat rikokset todennäköisesti lisääntyvät. Suurin osa 
lapsista ja nuorista voi hyvin, mutta ongelmia kasautuu pienelle vähemmistölle, jolla on 
suuri syrjäytymisriski. Kotihälytysten ja lasten huostaanottojen määrät ovat lisääntyneet 
selvästi. Vuoden 2011 alussa voimaan tulevan lainmuutoksen myötä alaikäiseen ja lä-
heiseen kohdistetut lievät pahoinpitelyt ovat aina virallisen syytteen alaisia rikoksia.  
 
Syrjäytyminen, yhteiskunnan eriarvoistuminen ja asuinalueiden erilaistuminen luovat 
uusia yhteiskunnallisia turvallisuusriskejä. Suomessa kulutetaan alkoholia henkilöä 
kohden eniten Pohjoismaista ja Suomi on yksi harvoja Euroopan maita, joissa koko-
naiskulutus on ollut lähes koko 2000-luvun kasvussa. Päihteiden käyttö vaikuttaa kes-
keisesti suomalaiseen rikollisuuteen. Naisten osuus erityisesti pahoinpitelyrikollisuudes-
sa ja rattijuopumuksissa tulee todennäköisesti edelleen kasvamaan etenkin, jos naisten 
päihteiden käyttö edelleen lisääntyy. 
 
Taloudellisen taantuman johdosta verorikokset ja velallisen rikokset lisääntyivät. Viime 
vuosina tilanne on kehittynyt huonompaan suuntaan erityisesti harmaan talouden ja ta-
lousrikollisuuden kannalta kriittisillä työvoimavaltaisilla aloilla. Talousrikollisuuden ja 
harmaan talouden viidettä torjuntaohjelmaa toimeenpannaan ja kuudetta ohjelmaa val-
mistellaan. 
 
Kansainvälistymisen ja maahanmuuton myötä valtioiden välinen keskinäisriippuvuus 
turvallisuusasioissa lisääntyy. Rajat ylittävän kansainvälisen rikollisuuden lisäksi ulko-
maalaisten tekemät varkausrikossarjat ja suunnittelua edellyttävät suurimittaiset omai-
suusrikokset saattavat lisääntyä. Kansainvälistyminen näkyy rajat ylittävinä oikeusjut-
tuina, kansainvälisen virka-avun lisääntymisenä ja ulkomaalaisten vankien ja tutkinta-
vankien määrän kasvuna. Rikosten ehkäisy ja tutkinta muodostuvat nykyistä vaativam-
miksi ja kansainvälisen yhteistyön merkitys kasvaa. Korruption torjuntaan tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota.  
 
Tietoyhteiskunnan kehityksen myötä tietoverkkojen kautta tapahtuva rikollisuus yleis-
tyy ja identiteetin suojaaminen verkossa tulee yhä tärkeämmäksi. Riskinä on myös yh-
teiskuntavastaisuuden lisääntyminen ja organisoituminen internetin avulla. Rasistista 
rikollisuutta edistää se, että kielteisesti etnisiin väestöryhmiin suhtautuvat henkilöt en-
tistä helpommin löytävät toisensa. 
 
Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan kannalta keskeisissä rikostyypeissä ei suunnittelu-
kauden aikana ole ennakoitavissa nousua. Rikollisuustilannetta koskevat arviot viittaa-
vat siihen, että suunnittelukauden aikana vankilassa rangaistusta suorittavien määrä py-
syy ennallaan tai voi nykyisestä vielä jonkin verran laskea. Erityisesti nuorten vankien 
määrä ja nuorten määrä yhdyskuntaseuraamuksissa pienenevät edelleen. Tämä luo edel-
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lytyksiä vaiheittaisen ja hallitusti tapahtuvan vapauttamisen lisäämiselle sekä vankeus-
rangaistusten ja yhdyskuntaseuraamusten sisällölliselle kehittämiselle. Toiminnallisia 
muutoksia edellyttävät pitkäaikaisvankien, tutkintavankien, ulkomaalaistaustaisten van-
kien ja naisvankien määrän kasvu. 
 
EU:n perussopimusjärjestelmää uudistanut Lissabonin sopimus merkitsee yhteistyön 
tehostumista erityisesti rikosoikeudellisen ja poliisiyhteistyön alalla, jossa siirryttiin 
noudattamaan tavanomaisia EU:n lainsäädäntömenettelyjä. Tämä tulee lisäämään mer-
kittävästi lainvalmistelutyötä rikos- ja prosessioikeuden alalla. 
 
Vuonna 2011 toteutettavan arvion perusteella valmistellaan mahdolliset tarkistukset 
viestintärauhaan, erilaiseen häirintään ja kunnianloukkaustekoihin liittyvään rikosoi-
keudelliseen sääntelyyn sekä seksuaalirikossääntelyyn. 
 
 
4.2 Pitkäntähtäyksen yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet 

 
Kriminaalipolitiikan vaikuttavuustavoitteita ovat rikollisuuden ja rikollisuuden haittojen 
vähentäminen sekä turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen parantaminen. Tämä edel-
lyttää useiden hallinnonalojen yhteistä tavoitteenasettelua ja yhteisiä toimintalinjoja.  
 
OM:n hallinnonalalla erityisiä tavoitteita ovat uusintarikollisuuden vähentäminen sekä 
rikosvastuun joutuisa toteuttaminen. Erityisesti pyritään vähentämään väkivaltaa. Ri-
koksen uhrin aseman kehittämisessä painotetaan uhrin tarpeiden aikaisempaa parempaa 
huomioon ottamista käytännön oikeusprosessissa ja tukitoimissa.  
 
Suunnittelukaudella käynnistetään rikosseuraamusalan strategiatyö, jonka yhteydessä 
toteutetaan mm. rikosseuraamusjärjestelmän kokonaistarkastelu. 
 
Väkivaltaa vähennetään ja turvallisuutta parannetaan  

 
Seuraavassa taulukossa on esitetty väkivaltatilannetta ja väestön turvattomuuskokemuk-
sia kuvaavia indikaattoreita. Tuloksia ja tavoitteita tarkasteltaessa on kiinnitettävä huo-
miota siihen, että OM:n hallinnonalan toimin voidaan vain osittain vaikuttaa indikaatto-
reiden arvojen kehittymiseen. 
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Tavoite/mittari  Lähtötaso / 

ajankohta 
Tavoitetaso/ 
määräaika 

Poliisin tietoon tulleiden henkirikosten määrä 
(tappo, murha, surma)  114 / 2009

Alle 100 vuodessa / 
2015 mennessä

Poliisin tietoon tulleiden henkeen ja terveyteen 
kohdistuvien rikosten määrä  35 569 / 2009 enintään 32 000 / 2015
Fyysistä väkivaltaa viimeisen vuoden aikana 
kokeneita 1) 6,1 % / 2009 enintään 5,5 % / 2012
Haluttomuus liikkua kodin lähistöllä iltaisin 1) 
 22 % / 2009 enintään 21 % / 2012
Väkivallan tai uhkailun kohteeksi viimeisen vuoden 
aikana joutuneet 1) 
- naiset  
- miehet 

12,3 % / 2009 
11,4 % / 2009

enintään 11,3 % / 2012 
enintään 10,4 % / 2012

Fyysistä väkivaltaa viimeisen vuoden aikana 
kokeneita peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisia 2) 

12 % / 2008-
2009

enintään 11 % / 2010-2011 
enintään 10 % / 2012-2013

 
1) Kansallinen uhritutkimus (OPTL). Seuraava toteutusajankohta 2012. 
2) Kouluterveystutkimus (THL): Kahden vuoden yhdistetyt aineistot. Seuraavat tulokset saatavissa 2011 
ja 2013. 
 
 
Väkivaltaa ehkäistään sisäisen turvallisuuden ohjelman, rikoksentorjuntaneuvoston jul-
kaiseman väkivallan vähentämisen tarkistuslistan sekä muiden väkivallan vähentämisen 
ohjelmien mukaisesti. Etnisten vähemmistöjen turvallisuutta parannetaan tukemalla 
paikallisesti sovellettavia hyviä toimintamuotoja. Kansalaisten osallistumista turvallisen 
ympäristön kehittämiseen edistetään.  
 
Poikkihallinnollinen naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma otetaan 
huomioon lainvalmistelussa, tulosohjauksessa ja muussa toiminnassa. OM:n hallin-
nonalalla keskeisimmät toimet liittyvät väkivallan uusiutumisen ehkäisemiseen sekä 
rikosprosessin laadun ja tehokkuuden vahvistamiseen.  
 
Uhrin suojelemiseksi tarkoitetun parisuhdeväkivallan riskinarviointimenetelmän (MA-
RAK) valtakunnallistaminen edellyttää lisärahoitusta vuodesta 2012 alkaen, johon men-
nessä määrärahatarve selviää.  
 
Rangaistusten täytäntöönpanossa on tavoitteena lisätä väkivallan katkaisuohjelmiin 
osallistumista. Tavoitteena on myös, että ohjelmiin osallistuminen jatkuisi vapauteen 
siirtymisen jälkeen. Väkivaltarikollisuuden uusimisriskin vähentämiseen tähtäävien 
ohjelmien toteuttaminen tasavertaisesti koko maassa aiheuttaa menopaineita. 
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Rikoksen uhrin asemaa parannetaan  
 

Rikosten uhrien tukipalvelujen kehittämistä ja tämän rahoittamista käsitellään avustus-
momentin yhteydessä jaksossa 6. d. 
 
 
4.3 Syyttäjälaitoksen tavoitteet 
 
Syyttäjälaitoksen yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on huolehtia rikosvastuun 
toteuttamisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua tehokkaasti, laadukkaasti ja yhden-
vertaisesti asianosaisten perusoikeudet ja oikeusturva huomioon ottaen.  
 
Syyttäjätoiminnan painopisteenä tulevat suunnittelukaudellakin olemaan pitkään esitut-
kinnassa ja syyteharkinnassa olleiden asioiden määrän vähentäminen sekä pyrkimys 
mahdollisimman reaaliaikaiseen yhteistyöhön esitutkintaviranomaisten kanssa syyte-
harkinnan nopeuttamiseksi. Esitutkintaviranomaisten ja syyttäjien yhteistyön sisältöä ja 
laatua kehitetään.  
 
Muutoksenhaku käräjäoikeudesta hovioikeuteen uudistuu vuoden 2011 alusta. Uudis-
tuksen on arvioitu vähentävän syyttäjän työtä.  
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Taulukko: Syyttäjälaitoksen tavoitteet ja toiminnan laajuus peruslaskelman 
mukaisella rahoitustasolla 
 

 2009 
toteutunut

 

2011 2015 
tavoi-

te/arvio 
Vaikuttavuus  

Keskimääräinen syyteharkinta-aika, 
enintään kk 1,97 2,0 2,2

Syyteharkinta-aika, tavanomaiset rikosasiat, 
enintään kk 1,55 1,7 1,7

Syyteharkinta-aika, erittelemättömät rikosasiat, 
enintään kk 2,46 2,5 2,9

Syyteharkinta-aika, vaativat rikosasiat, 
enintään kk 4,17 3,5 3,9

6-12 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna, 
enintään kpl 1 886 1 500 1 900

Yli 12 kk syyteharkinnassa olleita asioita 
avoinna, enintään 182 150 150

Erikoissyyttäjien ratkaisemien talousrikosasioiden 
keskimääräinen syyteharkinta-aika, enintään pv 237 220 220

Toiminnan laajuus     

Syyteharkintaan saapuneet asiat 85 240 85 000 85 000

Syyteharkinnassa ratkaistut asiat, kpl 84 089 85 000 81 250

Tuottavuus     

Tuottavuus, ratkaistut asiat/htv 
(koko henkilöstö) 171 166 171

Tuottavuus, ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) 260 250 256

 
Jäljempänä esitettyjen lisämäärärahojen avulla juttujen käsittelyajat pystyttäisiin pitä-
mään suunnilleen nykyisellä tasolla.   
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4.4 Syyttäjälaitoksen toimenpiteet suunnittelukaudella tavoitteiden 
  saavuttamiseksi 

Keskeiset rakenteelliset uudistukset 
 
Syyttäjälaitoksen organisaation kehittämistä jatketaan johtamisen ja resurssien kohden-
tamisen tehostamiseksi. Vuonna 2011 käynnistetään selvitys Keski-Suomen ja Kanta-
Hämeen syyttäjänvirastojen toiminnan järjestelyistä. Myös Oulun ja Lapin syyttäjänvi-
rastojen yhteistoiminnan tiivistämistä tullaan tarkastelemaan. Syyttäjänvirastoilla on 
päätoimipaikkojen lisäksi 33 palvelutoimistoa. Vuoden 2011 aikana on tarkoitus lak-
kauttaa kahdeksan palvelutoimistoa. Suunnittelukauden aikana on tavoitteena vähentää 
palvelutoimistojen määrää edelleen.  
 

Tietohallintohankkeet 
 
Syyttäjälaitoksen tietohallintohankkeet on esitetty liitteessä 1 (Ehdotukset keskeisiksi it-
hankkeiksi vuosina 2012─2015) ja liitteessä 2 (Toimintasektorikohtainen yhteenveto 
kaikista ICT-menoista kehyskaudella). Tietohallinnon menot kasvavat vuositasolla 
0─100 000 eurolla. 
 

Toimitilahankkeet 
 
Suunnittelukaudella käynnistyy ja valmistuu useita oikeustalohankkeita, jotka vaikutta-
vat myös syyttäjälaitoksen toimitiloihin.  Toimitilavuokrista aiheutuvia lisämenoja var-
ten esitetään vuodelle 2012 164 000 euron ja vuosille 2012─2015 216 000 euron vuo-
tuista lisämäärärahaa.   
 
Syyttäjälaitoksen toimitilahankkeita koskevat lisämäärärahatarpeet käyvät ilmi liitteestä 
4 (Syyttäjälaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen toimitilajärjestelyistä sekä vuokrien 
indeksikorotuksista aiheutuvat lisämäärärahatarpeet). 
 

WinCapita -juttu ja viides harmaan talouden ohjelma 
 
On arvioitu, että vuonna 2011 WinCapita -kokonaisuus työllistää 10 syyttäjää. Alku-
vuonna 2011 suoritetaan esitutkintaa ja pääkäsittelyjen valmistelua. Pääkäsittelyt alka-
vat viimeistään keväällä 2012 ja ajoittunevat vuosiksi 2012─2015. Syyttäjälaitoksen 
vuotuinen lisämäärärahan tarve WinCapita -jutun hoitamiseksi vuosina 2012─2013 on 
samansuuruinen kuin vuonna 2011 eli 868 000 euroa. Vuosina 2014─2015 lisärahoituk-
sen tarpeen arvioidaan laskevan puoleen eli 434 000 euroon. Syyttäjien lisätarve Win-
Capita -jutun hoitamiseen on kehyskauden henkilötyövuosimäärään verrattuna 10 vuo-
sina 2012─2013 ja 5 vuosina 2014─2015. Lisäksi juttujen kestoaikojen lyhentäminen 
edellyttää henkilötyövuosien lisäämistä 5:llä vuodesta 2014 lukien. Henkilötyövuosien 
lisäykset eivät ole mahdollisia hallinnonalan sisäisinä siirtoina, vaan ne edellyttävät 
hallinnonalan henkilöresurssien kasvattamista vastaavasti. 
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Syyttäjälaitokselle on vuodeksi 2011 myönnetty valtioneuvoston viidennen harmaan 
talouden ehkäisyä ja talousrikosten torjuntaa koskevan ohjelman toteuttamiseen 500 000 
euron lisämäärä-raha. Ohjelman täytäntöönpano jatkuu koko kehyskauden. Näin ollen 
vastaava määräraha tarvitaan myös kehysvuosina.  
 
Useiden rikosasioiden laatu on vaikeutunut ja juttukokonaisuudet laajentuneet ja tämän 
kehityksen ennakoivaan jatkuvan.  
 
 
4.5 Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteet 
 
Rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuustavoitteita ovat tuomittujen uusimisriskin 
vähentäminen ja täytäntöönpanon turvallisuus. Rikosseuraamusten täytäntöönpanon on 
tapahduttava turvallisesti ja oikeusturvanäkökohtia kunnioittaen. 
 
Seuraamusjärjestelmässä siirretään rangaistusten painopistettä laitosseuraamuksista va-
paudessa täytäntöön pantaviin seuraamuksiin ja rangaistusten täytäntöönpanossa sulje-
tuista laitoksista avolaitoksiin. Painopistealueita suunnittelukaudella ovat seuraamusten 
sisällöllinen kehittäminen vaikuttavuuden näkökulmasta sekä rangaistusta suorittavia 
henkilöitä koskevien käytäntöjen yhdenmukaisuus. Suunnittelukaudella toteutetaan 
vankeuslainsäädännön toimivuuden ja tavoitteiden toteutumisen arviointi. 
 
Tutkintavankien määrän oletetaan edelleen nousevan. Tutkintavankien sijoittelua, koh-
telua ja heille järjestettäviä toimintoja kehitetään tutkintavankeustyöryhmän ehdotusten 
pohjalta.  
 
Uusintarikollisuuden vähentämiseksi ja rikosurien katkaisemiseksi rangaistusaikaa tulee 
hyödyntää mahdollisimman hyvin valmiuksien lisäämiseksi rikoksettomaan elämänta-
paan ja yhteiskuntaan sopeutumisen edistämiseksi. Suunnittelukauden aikana kehitetään 
menetelmiä vakaviin väkivaltarikoksiin syyllistyneiden uusimisriskin arvioimiseksi ja 
toimintatapoja uusimisriskin vähentämiseksi. Myös vapauttamisvaiheen tukitoimia laa-
jennetaan. Suunnittelukauden aikana selvitetään uusien vapauttamisyksiköiden perus-
tamista ensimmäisistä vapauttamisyksiköistä saatavien kokemusten pohjalta. 
 
Rangaistusten täytäntöönpanossa hyödynnetään aikaisempaa enemmän sähköistä val-
vontaa ja teknisiä apuvälineitä. Suunnittelukauden alussa otetaan käyttöön sähköisesti 
valvottu uusi yhdyskuntaseuraamus, valvontarangaistus. Valvotun koevapauden käyttöä 
lisätään. Sähköistä valvontaa käytetään valvontarangaistuksen lisäksi myös valvotun 
koevapauden täytäntöönpanossa ja tarvittaessa myös avolaitoksissa ja perustettavissa 
vapauttamisyksiköissä.  
 
Yhdyskuntaseuraamuksia koskeva lainsäädäntö uudistetaan yhdyskuntaseuraamustoi-
mikunnan ehdotusten pohjalta.  
 
Alalletulo- ja täydennyskoulutus uudistetaan suunnittelukauden aikana. Samalla ratkais-
taan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen organisatorinen asema. 
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Taulukko: Rikosseuraamusalan toiminnan laajuus ja keskeiset tavoitteet 
 

  2009 
toteutuma 

2011 2015 
tavoite/ 
arvio 

Vankeja vankilassa 3407 3 150 3 100

Vankeja valvotussa  
koevapaudessa 85

 
150 200

Vankeja keskimäärin  3492 3 300 3 300

Yhdyskuntaseuraamuksia  
suorittavia keskimäärin 
 4 308

 
4 026 4 045

Vangeista aktiivitoiminnoissa päivittäin  
keskimäärin, % 60 61 61

Rangaistusajan suunnitelmat tehty,  
% (rangaistusvangit) 71 71 72

Rangaistusajan suunnitelmat tehty, %  
(yhdyskuntaseuraamusasiakkaat) 84 90 90

Rangaistusvangeista avolaitoksissa  
keskimäärin päivässä, % 32 34 35

Valvotun koevapauden loppuun  
suorittaneet aloittaneista, % 85 85 85

Seuraamuksiin liittyvät  
asiantuntijalausunnot* 8 082 8 200 9 700

Vapauttamissuunnitelma tehty,  
vapautuneista vankeusvangeista, % 66 75 95

 

* Valvontarangaistusselvitysten määrän vaikutusta asiantuntijalausuntojen kokonaismäärään voidaan 
täsmällisesti arvioida vasta, kun saadaan kokemusta siitä, miten paljon syyttäjät pyytävät ko. lausuntoja. 
Laki nuorten rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä tulee voimaan 1.1.2011. Uudistuksen arvioidaan 
kasvattavan asiantuntijalausuntojen määrää. 
 
 
Keskeiset rakenteelliset uudistukset 
 
Normaalisuusperiaatteen vahvistamiseksi selvitetään vankiloiden terveydenhuollon siir-
tämistä osaksi yleistä terveydenhuoltojärjestelmää. Tavoitteena on taata vangeille samat 
terveydenhuoltopalvelut kuin muillekin kuntalaisille. Myös kuntouttavien palvelujen 
järjestämisessä selvitetään mahdollisuudet liittää ne osaksi yhteiskunnan yleistä palvelu-
tarjontaa. Ostopalveluina voidaan hankkia toimintaa ja palveluja, joiden tuottaminen 
omana toimintana ei ole vaikuttavuuden kannalta tarkoituksenmukaista tai kustannuste-
hokasta ja joissa ei käytetä merkittävää julkista valtaa.  
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Tietohallintohankkeet 
 
Tietohallintohankkeet on esitetty liitteessä 1 (Ehdotukset keskeisiksi it-hankkeiksi vuo-
sina 2012─2015) ja liitteessä 2 (Toimintasektorikohtainen yhteenveto kaikista ICT-
menoista kehyskaudella). Rikosseuraamuslaitoksen tietohallinnon menot kasvavat vuo-
sitasolla 1,6─4,4 miljoonalla eurolla. 
 
Valtiovarainvaliokunta kiinnitti vuoden 2011 talousarvioesityksestä antamassaan mie-
tinnössä (53/2010) huomiota siihen, että seuraavassa kehyspäätöksessä on otettava 
huomioon Rikosseuraamuslaitoksen asiakastietojärjestelmän uusimistarve. Nykyinen 
järjestelmä tulee elinkaarensa päähän viimeistään vuonna 2016, ja järjestelmien vanhe-
neminen aiheuttaa merkittävän riskin täytäntöönpanon luotettavuudelle.  
 
 
Toimitilahankkeet 
 
Tavoitteena on lisätä avolaitospaikkojen määrää siten, että suunnittelukauden lopussa 
35 prosenttia kaikista vankipaikoista on avolaitospaikkoja. Tämän tavoitteen toteutumi-
nen edellyttää Keravan vankilan investointihankkeen toteuttamista, jolloin Etelä-
Suomen rikosseuraamusalueelle saataisiin puuttuvat avolaitospaikat. Suurin osa van-
geista vapautuu pääkaupunkiseudulle, eikä vankien tasavertainen kohtelu avolaitossijoi-
tusten osalta ole nykyisen laitosrakenteen vuoksi mahdollista. Tavoitteena on myös, että 
suunnittelukauden lopussa vankiloissa ei enää olisi yhtään ns. paljuselliä.   
 
Tavoitteen toteuttamiseksi tulee toteuttaa Hämeenlinnan vankilan perusparannushanke 
ja Vankisairaala-rakennuksen muutos suljetuksi laitokseksi sekä Helsingin vankilan 
länsiselliosaston perusparannushanke. Hankkeet toteutetaan seuraavassa järjestyksessä: 
Kerava, Hämeenlinna, Helsinki. Keravan investointihankkeen toteuttaminen aikataulul-
lisesti ensin mahdollistaa Hämeenlinnan vankilan perusparannushankkeen toteuttamisen 
ajaksi välttämättömät väistötilat.  
 
Hankkeiden toteuttaminen edellyttää seuraavia lisämäärärahoja.  

 

2012 2013 2014 2015
1 419 000 2 452 000 3 892 000 5 987 000

 
 
Valtiovarainvaliokunta katsoo vuoden 2011 talousarvioesityksestä antamassaan mietin-
nössä (53/2010), että nykyisen kehyspäätöksen puitteissa ei ole myöskään mahdollisuut-
ta kaikkien ns. paljusellien poistamiseen. 
 
Rikosseuraamuslaitoksen toimitilahankkeita koskevat lisämäärärahatarpeet käyvät ilmi 
liitteestä 4 (Syyttäjälaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen toimitilajärjestelyistä sekä 
vuokrien indeksikorotuksista aiheutuvat lisämäärärahatarpeet). 
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5 Arjen oikeussuhteet   
 
Arjen oikeussuhteisiin vaikuttavat monentyyppiset toimintaympäristön muutokset. Elä-
mäntyylit ja arvot moninaistuvat ja perinteiselle ydinperheelle vaihtoehtoiset perhe-
muodot yleistyvät. Perhesuhteet kansainvälistyvät. Myös yritystoiminta kansainvälistyy 
edelleen voimakkaasti ja rajat ylittävä kuluttajakauppa lisääntyy. Kotitalouksien vel-
kaantuminen ja siihen liittyen myös velkaongelmat lisääntyvät. Vaikka kansalaisten 
välisiä perussuhteita koskeva sääntely on luonteeltaan pysyvää lainsäädäntöä, yhteis-
kunnalliset muutokset edellyttävät jatkuvasti sääntelyn yhtenäisyyden, toimivuuden ja 
ajanmukaisuuden arviointia. 
 
Henkilö- ja perheoikeuden alalla vaikuttavuustavoitteena on vastata tarpeisiin, jotka 
johtuvat perhe- ja läheissuhteiden monimuotoistumisesta ja kansainvälistymisestä sekä 
yhteiskunnan arvopohjan vähittäisistä muutoksista. Suunnittelukaudella uudistetaan 
näistä lähtökohdista muun muassa isyys- ja adoptiolainsäädäntö sekä osallistutaan 
EU:ssa vireillä oleviin kansainvälistä yksityisoikeutta koskeviin lainsäädäntöhankkei-
siin. 
 
Yhtiö- ja yhteisöoikeuden alalla vaikuttavuustavoitteena on parantaa yritysten ja muiden 
yhteisöjen toimintaedellytyksiä, kilpailukykyä ja yritystoiminnan harjoittamisen moni-
muotoisuutta yhä kansainvälistyvässä toimintaympäristössä. Suunnittelukaudella uudis-
tetaan myös säätiölainsäädäntö. 
 
Sopimus-, velvoite- ja esineoikeuden alalla otetaan tasapuolisesti huomioon eri intressi-
tahojen tarpeet sekä säilytetään kansallisen lainsäädännön yhtenäisyys, johdonmukai-
suus ja selkeys nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Suunnittelukaudella uudis-
tetaan tarpeellisilta osin muun muassa kuljetusvälinekiinnityksiä koskeva lainsäädäntö 
ja löytötavaralainsäädäntö. Kuluttajansuojaoikeuden osalta vaikutetaan aktiivisesti sii-
hen, että koko EU:n alueelle saadaan korkeatasoinen kuluttajansuoja. 
 
Maksuhäiriöiden lisääntymisen estämiseksi ja velkaongelmaisten aseman parantamisek-
si kehitetään velkajärjestelyä, sähköistä asiointia velkajärjestelyissä sekä selvitetään 
velkajärjestelyn uudelleenorganisointia. Kuluttajaluottoja koskevien uudistusten vaiku-
tuksia seurataan ja tarvittaessa ryhdytään uusiin toimenpiteisiin erityisesti pikaluotoista 
johtuvien haittavaikutusten estämiseksi. 
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6 Muut keskeiset tavoitteet, lisämäärärahatarpeet ja 
lisähenkilöstötarpeet 

 
6.1 Oikeusministeriö (momentti 25.01.01)  

 
Seuraavien hankkeiden edellyttämät lisämäärärahat on perusteltu edellä kohdassa Pe-
rusoikeudet, valtiollinen järjestelmä ja demokratia: 

- Ahvenanmaata koskevien tehtävien hoitaminen, 80 000 euroa vuodessa 
- kansallinen ihmisoikeustoimintasuunnitelma -hanke, 100 000 euroa vuodessa 
- saamen kielen elvytysohjelma, 50 000 euroa vuodessa 
- demokratian tilan seuranta, puoluerahoituksen valvonta ja kansalaisvaikuttami-

sen edellytysten tukeminen, 410 000 euroa vuodessa 
 
 

Kolmannen erityisasiantuntijan palkkaaminen EUE:hen 
 
Selvitetään, voidaanko kolmannen erityisasiantuntijan palkkaamisella EUE-edustustoon 
tehostaa EU-asioiden hoitoa ja vähentää vastaavasti EU-yhteistyöstä aiheutuvia kustan-
nuksia OM:ssä. Mikäli erityisasiantuntijan palkkaamiseen päädytään, lisämäärärahan 
tarve tältä osin on 150 000–200 000 euroa vuodessa. 
 
 
6.2 Eräät virastot (momentti 25.01.03)  

 
Oikeusministeriö esittää yhteensä 200 000 euron korotusta tietosuojavaltuutetun toimis-
ton ja Onnettomuustutkintakeskuksen toimintamenoihin.  
 
Eräiden virastojen toimintamenomomentilta (25.01.03) katetaan tietosuojavaltuutetun 
toimiston Onnettomuustutkintakeskuksen, Oikeusrekisterikeskuksen ja tietosuojalauta-
kunnan toimintamenot, samoin ao. virastoille kohdennettavat oikeushallinnon tietotek-
niikkakeskuksen ja valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) 
palvelumaksut. Määrärahojen niukkuus on syynä siihen, että momentin virastoilla ei ole 
juurikaan ollut mahdollisuuksia oman toiminnan kehittämiseen ilman ulkopuolista ra-
hoitusta. Jakamatonta määrärahaa momentilla ei ole tällä hetkellä käytännössä lainkaan. 
 
Tietosuojavaltuutetun toimiston ja Onnettomuustutkintakeskuksen henkilöstösopeutuk-
set on tehty ja tuottavuutta parannettu olennaisesti. Prosessien läpimenoajat ovat paran-
tuneet ja suoritekohtaiset kustannukset alentuneet laadun samalla parantuessa. Virasto-
jen muut toimintamenot ovat supistumassa niin pieniksi, että järkevä toiminta estyy. 
Muita rahoituslähteitä tai säästömahdollisuuksia ei lakisääteisten tehtävien puitteissa ole 
löydettävissä.  
 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
 
Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssiongelmat (henkilöstö ja määrärahat) ovat olleet 
esillä viime vuosina useaan otteeseen. Määrärahatilanteesta johtuen myös toimiston henki-
löstöä on jouduttu supistamaan pienemmäksi kuin tuottavuusohjelman mukainen henkilö-
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työvuosimäärä olisi edellyttänyt (päätoimisia tällä hetkellä 16 htv). Valtiontalouden tarkas-
tusviraston tarkastuskertomuksessa vuodelta 2008 kiinnitetään huomiota tietosuojaval-
tuutetun toimiston resursointiongelmiin. Saman kannan ovat ilmaisseet myös eduskun-
nan lakivaliokunta ja hallintovaliokunta lausunnoissaan (LaVL 15/2008 vp ja HaVL 
32/2008 vp). 
 
Tietosuojavaltuutetun toimiston resurssitilanne on ollut esillä muun muassa vuotuisissa 
tulosneuvotteluissa.  Neuvotteluissa on säännönmukaisesti käyty läpi mahdollisuudet 
virkarakenteen kehittämiseen. Talousarviossa ja lisätalousarviossa on tietosuojavaltuu-
tetun toimistolle myönnetty lisärahoitusta vain 1.6.2009 voimaan tulleen sähköisen vies-
tinnän tietosuojalain tuomiin lisätehtäviin. Uusi lainsäädäntö on tuonut tietosuojavaltuu-
tetulle kokonaan uusia ohjaus-, neuvonta- ja valvontatehtäviä. Sama kehitys jatkuu lähi-
vuosina (mm. tietohallintolaki). 
 
 
Onnettomuustutkintakeskus 
 
Turvallisuustutkintalaki tulee voimaan 1.6.2011. Uuden lain mukana toiminnan laatuun 
tulee kiinnittää aikaisempaa enemmän huomiota. Lainvalmistelussa on otettu huomioon 
alan eurooppalainen kehitys. 
 
Onnettomuustutkintakeskuksen lakisääteisiin tehtäviin kuuluva kansainvälinen 
yhteistyö on jatkuvasti kasvamassa. Virastossa on jouduttu määrärahojen puuteen 
vuoksi rajoittamaan kansainvälistä toimintaa, mitä on kokonaisuuden kannalta 
epätarkoituksenmukaista. Sekä ilmailuonnettomuuksien että merionnettomuuksien 
osalta on  kumpaankin erikseen tulossa tutkintajärjestelmää ja yhteistyötä sekä 
menetelmiä kehittävä EU-yhteistyöfoorumi, joka edellyttää jäsenmaiden aktiivista 
osallistumista ja panosta. Myös raportointi eri liikennemuotojen euroopplaisille 
turvallisuusviranomaisille ja kansainvälisille järjestöille lisääntyy. 
 
Kotimaiset ja kansainväliset vaatimukset onnettomuustutkintatyön laadulle kasvavat. 
Kansainvälisenä kehityssuuntana on, että tutkijoilta pitää jatkossa edellyttää 
koulutuksen, perehdyttämisen ja kokemuksen myötä saavutettavaa pätevyystodistusta, 
jotta he voisivat toimia päätoimisena onnettomuustutkijana tai viraston nimeämänä 
asiantuntijana.  
 
Onnettomuustutkintakeskuksen lakisääteisenä tehtävänä on kouluttaa tutkijoita. 
Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n marraskuussa 2010 tekemien 
auditointihavaintojen perusteella Suomen edellytetään panostavan aiempaa enemmän 
onnettomuustutkijoiden täydennyskoulutukseen. Kouluttamisvaatimusten täyttäminen 
on erityisen haastavaa Y-sektorilla (muut onnettomuudet), koska tutkittavat tapaukset 
ovat hyvin moninaisia ja käytännössä asiantuntijoita on jossain määrin pakko etsiä myös 
tapauskohtaisesti. Kyseisellä tutkinta-alalla on vain yksi päätoiminen tutkija. 
Merisektorin kansainvälinen järjestö IMO tulee tekemään onnettomuustutkinnan 
auditoinnin vuonna 2012 Suomessa. 
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Oikeusrekisterikeskus 
 
Oikeusrekisterikeskuksen tietohallintohankkeet on esitetty liitteessä 1 (Ehdotukset kes-
keisiksi it-hankkeiksi vuosina 2012─2015) ja liitteessä 2 (Toimintasektorikohtainen 
yhteenveto kaikista ICT-menoista kehyskaudella). Vuotuiset tietohallinnon menot kas-
vavat 7480 000─1 140 000 eurolla. 
 
Valtakunnallisen tietojärjestelmärekisterilain voimaantulo edellyttää Oikeusrekisteri-
keskuksen henkilöstövoimavarojen lisäämistä 3:lla sekä 180 000 euron lisämäärärahaa 
vuodesta 2012 lukien (lisäksi 135 000 euroa/v järjestelmämuutoksiin vuosille 
2012─2016). Henkilötyövuosien lisäykset eivät ole mahdollisia hallinnonalan sisäisinä 
siirtoina, vaan ne edellyttävät hallinnonalan henkilöresurssien kasvattamista vastaavasti. 
 
 
Eräiden virastojen toimintamäärärahakehitys 
 
Eräiden virastojen momentin määrärahatilanne on ollut erittäin kireä jo usean vuoden 
ajan. Virastojen perustoimintamenoja ja palvelukeskusmaksuja on jouduttu useana 
vuonna rahoittamaan paitsi kuluvan vuoden varsinaisella talousarviomäärärahalla ja 
lisätalousarvioissa saaduin määrärahoin myös edelliseltä vuodelta siirtyneellä määrära-
halla siten, että siirtyvää määrärahaa ei käytännöllisesti katsoen enää ole. Joulukuun 
2010 tilinpäätösennusteen pohjalta näyttää siltä, että vuodelta 2010 siirtyy vuodelle 
2011vain noin 100 000 euroa, kun vuodelta 2008 siirtyi vuodelle 2009 noin 700 000 
euroa ja vuodelta 2009 vuodelle 2010 noin 480 000 euroa. 
 
Momentilta ei ole vuonna 2012 mahdollista vähentää ns. uudelleenkohdentamissäästöä 
(toimintamenomäärärahan säästö; 100 000 euroa), jonka säästön OM on VM:n 
29.9.2010 kirjeen mukaisesti tehnyt peruslaskelmaan. OM ehdottaa kehysehdotukses-
saan tämän vähennyksen poistamista.  
 
 
6.3 Tutkimus ja kehittäminen (momentti 25.01.04)  

 
OM:n hallinnonalan panostus tutkimukseen on valtionhallinnon pienimpiä. Tarkoituk-
sena on laajentaa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusta ja lisätä yhteistyötä 
yliopistojen kanssa siten, että OM:n hallinnonalan keskeiset tutkimuksen katvealueet 
voidaan peittää. Laitoksen aseman vahvistaminen on ottaen huomioon valtion taloudel-
linen tila tarkoitus toteuttaa vähitellen. Tutkimustoiminnan kehittämiseksi OM ehdottaa 
seuraavia lisävoimavaroja. 
 

vuosi 2012 2013 2014 2015
euroa 150 000 300 000 450 000 600 000

htv 2 4 6 8
 
Henkilötyövuosien lisäykset eivät ole mahdollisia hallinnonalan sisäisin siirroin, vaan 
ne edellyttävät hallinnonalan henkilöresurssien kasvattamista 8 henkilötyövuodella vuo-
teen 2015 mennessä. 
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6.4 Avustukset (momentti 25.01.50)  
 
Kansainvälisen vertailun mukaan Suomessa hyvin pieni osa rikoksen uhriksi joutuneista 
saa tarvitsemaansa tukea. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimushavainnot vah-
vistavat kuvaa siitä, että uhrien tukipalvelut Suomessa vaihtelevat paikkakunnittain. 
Eduskunnalle annetussa ihmisoikeuspoliittisessa selonteossa on tuotu esiin, että rikok-
sen uhreilla ei ole yhdenvertaista mahdollisuutta saada henkilökohtaista tukea uhrien 
tukijärjestöistä valtakunnan laajuisesti. Tukipalvelujen jatkuva resursointi tulisi turvata 
siten, että uhri saa palveluja riippumatta siitä, missä hän asuu. 
 
Valtiovarainvaliokunta pitää vuoden 2011 talousarvioesityksestä antamassaan mietin-
nössä (53/2010) tärkeänä, että Rikosuhripäivystyksen toiminta turvataan. Valiokunta 
katsoo, että jatkossa on huolehdittava siitä, että Rikosuhripäivystyksen rahoitus saadaan 
kestävälle ja vakaalle pohjalle, mikä antaa mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen ja 
sen jatkamiseen alueellisesti kattavana. 
 
Kehyskaudella vahvistetaan Rikosuhripäivystyksen uhritukipalvelujen tarpeen mukai-
nen saatavuus ja valtakunnallinen kattavuus valtiontukea lisäämällä. Lisätty valtiontuki 
mahdollistaisi kahden uuden toimipisteen perustamisen ja palkatun henkilöstön määrän 
kaksinkertaistamisen, jolla saavutettaisiin riittävä vapaaehtoisten tukihenkilöiden lisäys 
ja neuvontapuhelimen ja muun valtakunnallisen palveluvalikon kasvu.  Tämä edellyttää 
seuraavaa lisärahoitusta, minkä lisäksi toimintaan käytetään Raha-
automaattiyhdistyksen toiminta-avustusta. 
 

 
 
 

 
 

2012 2013 2014 2015 
500 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 
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ALUSTAVA LISTAUS VUOSIEN 2011–2015 KESKEISISTÄ LAINVALMISTE-
LU-HANKKEISTA  
 
1. Keskeiset hallituksen esitykset 
 

Laajat 
 
HE yhdenvertaisuutta koskevaksi lainsäädännöksi (LAVO) 
 
HE henkilötietolainsäädännön uudistamisesta (LAVO) 

 
HE hallintolainkäyttölain uudistamisesta (LAVO) 
 
HE viivästymisen hyvittämisestä hallintolainkäytössä (LAVO) 
 
HE  laiksi turvallisuusselvityksistä annetun lain muuttamisesta (LAVO) 
 
HE  konkurssilain tarkistamisesta (LAVO) 
 
HE velkajärjestelylain tarkistamisesta (LAVO) 
 
HE tuomittujen siirtoa sekä valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia 

koskevien puitepäätösten täytäntöönpanosta (LAVO) 
 
HE markkinaoikeutta ja oikeudenkäyntiä markkinaoikeudessa koskevaksi lainsää-

dännöksi (LAVO) 
 
HE säätiölain uudistamisesta (LAVO) 
 
HE osuuskuntalain uudistamisesta (LAVO) 
 
HE  vahingonkorvauslain muuttamisesta (julkisyhteisön korvausvastuu) (LAVO) 
 
HE adoptiolainsäädännön uudistamisesta (LAVO) 
 
HE löytötavaralainsäädännön uudistamisesta (LAVO) 
 
HE kuljetusvälinekiinnityslainsäädännön uudistamisesta (LAVO) 
 
HE uudistetun maksuviivästysdirektiivin täytäntöönpanosta (LAVO) 
 
HE kuluttajien oikeuksia koskevan direktiivin täytäntöönpanosta (LAVO) 
 

      HE  isyyslainsäädännön uudistamisesta (LAVO) 
 
HE oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta (LAVO) 
 
HE sakon ja rikesakon määräämismenettelyn voimaantulosta (LAVO) 
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HE  vankeuslain ja tutkintavankeuslain muuttamisesta (KPO)  
 

HE  henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 
 muuttamisesta (KPO)  

 
HE  yhdyskuntaseuraamuslainsäädännön kokonaisuudistukseksi (KPO)  

 
HE  sakon muuntorangaistusjärjestelmän uudistamiseksi (KPO)  

 
HE  valvotusta koevapaudesta (KPO) 
 
Suppeat 
 
HE kansalaisaloiteoikeuden käyttöä koskevaksi lainsäädännöksi (LAVO) 

 
HE EN:n tietosuojasopimuksen lisäpöytäkirjan 181 hyväksymisestä ja 

voimaansaattamisesta (LAVO) 
 
HE Geneven sopimuksen(1949) edellyttämää kansallista tiedonantotoimistoa 

koskevaksi laiksi (LAVO) 
 

HE käsittelyn joutuisuutta hallinnossa ja oikeussuojakeinoja hallintoasian 
käsittelyn viivästyessä koskevaksi lainsäädännöksi (LAVO) 

 
HE lainvalintaa velvoiteoikeuden alalla koskevan sääntelyn tarkistamisesta 

(LAVO) 
 

HE YK:n kauppakonvention II osaa koskevan varauman poistamisesta (LAVO) 
 
HE avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain tarkistamisesta 

(LAVO) 
 
HE maakaaren tarkistamisesta (LAVO) 

 
 
2. Osallistuminen EU:ssa valmisteltaviin lainsäädäntöhankkeisiin 
 

Direktiivi yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta (LAVO) 
 
EU/USA PNR –sopimus (matkustajatietojen vaihto) (LAVO) 
 
EU/Kanada PNR –sopimus (LAVO) 
 
EU/Australia PNR –sopimus (LAVO) 
 
EU/USA tietosuojasopimus (LAVO) 
 
EUn tietosuojasääntelyn uudistaminen (LAVO) 
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Euroopan parlamentin vaalisäädöksen uudistaminen (LAVO, DKY) 
 
Avoimuusasetuksen muuttaminen (LAVO) 
 
Säädös ”avoimesta, tehokkaasta ja riippumattomasta eurooppalaisesta hallinnosta” 
(LAVO) 
 
Asetusehdotus kansainvälisistä perintöasioista (LAVO) 
 
Asetusehdotus kansainvälisistä aviovarallisuussuhteista (LAVO) 
 
Direktiiviehdotus kuluttajien oikeuksista sopimussuhteissa (LAVO) 
 
Asetusehdotus yksityisestä eurooppayhtiöstä (LAVO) 
 
Arvopaperilakidirektiivi (LAVO) 
 
Komission ehdotus direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisystä, sen vastaisesta taistelusta 
ja sen uhrien suojelemisesta (LAVO) 
 
Komission ehdotus direktiiviksi lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornogra-
fian torjumisesta (LAVO) 
 
Eurooppalainen suojelumääräys (lähestymiskieltojen vastavuoroinen tunnustami-
nen), direktiivi (LAVO) 
 
Eurooppalainen tutkintamääräys (direktiivi) (LAVO) 
 
Tuomioiden täytäntöönpanon tehostaminen Euroopan unionissa: pankkitalletusten 
takavarikointi, asetus (LAVO) 
 
Tuomioistuimen toimivallasta, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta si-
viili- ja kauppaoikeuden alalla annetun asetuksen 44/2001 (Bryssel I –asetus) tarkis-
taminen (LAVO) 
 
Vaihtoehtoiset riitojenratkaisumenetelmät, vihreä kirja (LAVO) 
 
Tietoverkkorikollisuus, direktiivi (LAVO) 
 
Epäillyn/syytetyn oikeus saada tietoa epäilystä/syytteestä, direktiivi (LAVO) 
 
Oikeudellista neuvontaa ja oikeusapua koskeva direktiivi (LAVO) 
 
Uhrien suojelua koskeva direktiivi (LAVO) 
 
Teollis- ja tekijänoikeusrikosdirektiivi (LAVO) 
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Lainsäädäntöehdotukset yhteisistä standardeista koskien todisteiden hankkimista ja 
hyväksyttävyyttä (LAVO) 
 
Lainsäädäntöehdotus taloudellisten sanktioiden vastavuoroisesta tunnustamisesta, 
ml. liikennerikkomukset (LAVO) 
 
Ehdotus tietojenvaihdosta Eurojustin, Europolin ja Frontexin välillä (LAVO) 
 
Lainsäädäntöehdotus eurooppalaisesta rikosrekisteri-indexistä (3.maiden kansalai-
set) (LAVO) 
 
Kuluttajan kollektiiviset oikeussuojakeinot, vihreä kirja (LAVO) 
 
Monenkeskinen väärentämisen vastainen kauppasopimus (ACTA) (LAVO) 
 
Liikennerikkomusten rajat ylittävä valvonta, direktiivi (LAVO) 
 
WHO:n tupakan valvontaa koskeva puitesopimus / Tupakan laitonta kauppaa kos-
keva pöytäkirja (LAVO) 
 
EU:n kahdenväliset vapaakauppasopimukset (mm. Kiina, Libya, Intia) (LAVO) 
 
Euroopan patenttijärjestelmän kehittäminen: Patenttilitigaatiosopimus, Yhteisöpa-
tentti (LAVO) 
 
Luottoluokittajia koskeva asetusehdotus (LAVO) 
 
Direktiiviehdotus asuntoluotoista (LAVO) 

 
Asetus sovellettavasta laista ja tuomioistuimen toimivallasta avioeroasioissa – 
”Rooma III” (LAVO) 
 
Osallistutaan komissiossa tapahtuvaan vankeusasioiden valmisteluun (vihreä kirja). 
(KPO) 
 

3. Kansainvälinen säädösvalmistelu 
 
[Pohjoismainen saamelaissopimus (HALY, LAVO)] 
 
EN:n yleissopimus naisiin kohdistuvan sekä perheväkivallan torjumiseksi (LAVO) 

 
EN:n lääkeväärennösyleissopimus (LAVO) 

 
EN:n luovutusyleissopimuksen lisäpöytäkirja (erityissääntö) (LAVO) 
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 21.12.2010
 oikeusministeriö                                                                                                                                                                       LIITE      

Oikeuslaitoksen toimitilajärjestelyistä sekä vuokrien indeksikorotuksista aiheutuvat lisämäärärahatarpeet

2012 2013 2014 2015
1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa

Momentti 25.10.03 Muiden tuomioistuinten toimintamenot 2 664 2 894 2 547 2 469

Momentti 25.10.04 Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot 243 202 188 229

Momentti 25.10.05 Yleisen edunvalvonnan toimintamenot 578 458 438 468

Momentti 25.20.01. Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot 867 804 804 804



25.10.03 Yhteenveto toimitilakustannusten muutoksista

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Allekirjoitetut sopimukset 497 1 220 1 255 1 255 1 255
Neuvotteluvaiheen hankkeet -9 378 1 203 1 203 1 203
Alustavat hankkeet -12 -117 -447 -194 -272
Toimitilojen kalustaminen 500 500 500 500 500
Hankkeet yhteensä 976 1 981 2 511 2 764 2 686
Arvio indeksikorotuksista (2011=2,5 % 2012=2,0 %) 24 60 60 60 60
Muutos 1 000 2 041 2 571 2 824 2 746

Aiemmin toteuteutuneet hankkeet
Helsingin ho, muutos 2009->2010 900 900 900 900 900
Helsingin ho kalusteet (leasing) 600 600 600
Pirkanmaan ko 435 435 435 435 435
Aiemmin toteutuneet yhteensä 1 935 1 935 1 935 1 335 1 335

Muutos yhteensä 2 935 3 976 4 506 4 159 4 081

Vuokramenojen kattamiseen aiemmin saatu 
lisärahoitus 2 000 2 250 2 750 3 050 3 050 3 050
Lisäystarve ilman nykyisten tilojen indeksikorotuksia 685 1 226 1 456 1 109 1 031

Nykyisten toimitilojen indeksikorotukset, v. 2012 31 608
Arvio indeksikorotuksista (2011=2,5 % 2012=2,0 %) 790 1 438 1 438 1 438 1 438
Lisäystarve vuoden 2012 kustannustasossa* 1 476 2 664 2 894 2 547 2 469

*Laskelmista puuttuvat Helsingin Itä-Pasilassa hallinto-oikeudelta vapautuviin tiloihin liittyvien järjestelyjen vaikutukset



25.10.03 Tuomioistuimet, toimitilahankkeet ja uudet vuokrasopimukset 20.9.2010 Päivitetty Nurmeksen 2010 vuokra-arvio => loppusumman tarkistus

27.9.2010 Kuopion hao:n vuokratarjous saatu, vuokrasumma säilyi samana

17.12.2010 Päivitetty Etelä-karjala, Etelä-Savo ja Pohjois-savo
kaikki vuokrat alv0%, taulukossa ei ole huomioitu mahdollisia vuokrasopimusten uusimisesta aiheutuvia vuokrankorotuksia eikä indeksikorotuksia

Vuokrasopimus allekirjoitettu tai ei muutoksia vuokran määrässä
41608,68 Neuvotteluvaiheessa, saatu tarjous tai kustannusarvio

Alustavat, alustavia arvioita vuokramuutoksista

Kiireellisyys

Arvio vuokrien 
toteumasta 
2010 €/ v 

uusi vuokra 
t€/v muutos t€/ v

kokonais
muutos/ 
virasto 
2015 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 Lisätietoja

25.10.11 Korkein oikeus
- Korkein oikeus Helsinki 1 090 598

25.10.12 Korkein hallinto-oikeus

- Korkein hallinto-oikeus Helsinki 1 113 235
Käynnistymässä peruskorjaukseen liittyvä tarveselvitys ja 
hankesuunnitelma. Vuokramuutoksia 2015 alkaen.

Helsinki 13 513

25.10.13 Muut tuomioistuimet, Käräjäoikeudet
- Ahvenanmaan ko Maarianhamina 76 272

3 Espoon ko Espoo 782 438

Tilajärjestelyjä talon toimijoiden kesken. Selvitystyö alkamassa. 
Vuokrasopimuksen 1.irtis.pvä 31.11.2014+6kk. Poliisin, ulosoton ja 
syyttäjän sopimukset pitempiä 2019 loppuun?

1 Etelä-Karjalan ko Lappeenranta 235 846 600 000 364 154 230 320 365 365 365
 Käynnistymässä työympäristöselvitys, valmistuu 2011 alussa, siitä 
tarkempi laajuus ja hinta uudisvaihtoehdolle

Lpr/ arkistot 10 352 0 -10 352 -10 -10 -10

Imatra 123 482 0 -123 482 -123 -123 -123 Imatralle jää istuntotilat, arvio 1/2 tiloista, kanslia Lappeenrantaan

1 Etelä-Pohjanmaan ko Seinäjoki 555 320 70 000 -76 835 70 70 70
Oikeustalon laajennus + muutostyöt (320m2x18€/m2/kk => n.70 
000€/v)

Kauhava 155 422 -60 000 -60 -60 -60 Kansliatilojen vuokranmaksu loppuu 2013
Kauhava 70 70 sopimusmuutoksen kertakorvaus jaettuna 3:lle vuodelle
Kauhajoki 104 859 -53 000 -53 -53 -53 Kanslia Seinäjoelle, jää istuntopaikka ja haastemies
Alajärvi 11 323 0 -11 -11 -11 -11 -11 Loppunut 2010
Alavus 33 901 -33 000 -33 Säilyy vuokrasopimuksen loppuun 31.7.2014+6kk
Kiuruvesi 835 0 -835 -1 -1 -1 -1 -1 Toimipiste lopetettu 2010 aikana

odottaa Etelä-Savon ko Mikkeli 258 351 350 000 91 649 6 649 91 91

Mahdollinen salilaajennus Savonlinnan yhdistymisen johdosta 
koeajan (2012 loppuun) jälkeen, hankesuunnitelman 
kustannusarvio, uusi vuokra 350 000€/v, lisäys n.91 000€/v 

Mikkeli 33 000 33 000 33 33 33 33 33
Vuokrasopimus allekirjoitettu. Lisätilat Pieksämäeltä siirtyvälle 
kansliahenkilökunnalle

1 Pieksämäki 95 853 -45 000 -45 -45 -45 -45 -45
Selvitys käynnissä, käo:n tiloja muille toimijoille. Istuntotilat jäävät + 
haastemies ja muutama työhuone

Savonlinna 147 496 -73 000 -73 -73

Jos kansliatoiminto yhdistettäisiin koeajan jälkeen Mikkeliin, jäisi 
istuntotilat, 2 haastemiestä ja 2-3 työhuonetta, uusi vuokra 73 
000€/v, säästöä 73 000€/v

- Helsingin ko Helsinki 5 297 430

1 Hyvinkään ko Hyvinkää 121 220 370 000 248 780 149 001 80 249 249 249
Ko:n ja maistraatin nykyiset tilat peruskorjattuna, muut vaihtoehdot 
kalliimpia 

Riihimäki 99 779 0 -99 779 -33 -100 -100 -100

- Itä-Uudenmaan ko Porvoo 196 034 232 307 36 273 -53 874 36 36 36 36 36
Muutostöitä Loviisan yhdistymisen johdosta. Tilat käyttöön 
lokakuussa 2010.

Loviisa 90 147 0 -90 147 -90 -90 -90 -90 -90 Loviisan sopimus irtisanottu, loppuu lokakuussa 2009

- Kainuun ko Kajaani 134 919
Poliisille mahdollisesti muutama huone haastemiehiltä, 
istuntosalien tuomarinpöytien korjaaminen

Suomussalmi 1 839



Kuhmo 21 593

odottaa Kanta-Hämeen ko Hämeenlinna 386 599

Turvatarkastus sisääntulon yhteyteen ja pieniä tilamuutoksia 
Forssan toimintojen sijoittamiseksi. Hao-selvityksen valmistuttua 
tarkistetaan talossa sijaitsevien yksiköiden sijoittumiset ja 
tilatarpeet, vuokravaikutukset aikaisintaan 2013 alusta alkaen . 

Forssa 96 717
Kanslia siirtyy Hämeenlinnaan 2015 lopussa, jää istuntopaikka 
n.1/3 nykyisistä tiloista

odottaa Kemi-Tornion ko Kemi 398 209 1 584 2 2 2 2 2
Käyttöasteselvitys käynnissä, pieniä muutostarpeita 
asiakaspalvelutiloissa, n. 2vkon työ 7 000€ investointi

Tornio 37 105 10 000 10 10 10 10 10
n.1kk työ ja 131 000€ investointi, turvajärjestelyjä, ilmastointia, 
perus kunnostamista

Ylitornio 19 645
- Keski-Pohjanmaan ko Kokkola 164 398 Turvallisuustason parantamisen tarve

Keski-Suomen ko Jyväskylä 569 875 604 763 34 888 -64 047 35 35 35 35 78

Laajennetut tilat 2010 kesällä käyttöön. Jämsästä 8 hlöä 
Jyväskylään 2015 alusta, 8x25x18€/m2/kkx12=43200€/v, 
oletuksena ettei lisäsaleja tarvittaisi

Jämsä 137 673 69 000 -68 673 -69
Jämsään jää istuntopaikka, arvio 1/2 nykyisistä tiloista. 
Sopimuksen 1.irtis.pvä 1.6.2014+6kk.

Äänekoski 68 853 41 609 -27 244 -27 -27 -27 -27 -27 Pienempi tila kanslian muutettua Jyväskylään.

Viitasaari 20 191 17 173 -3 018 -8 -8 -8 -8 -8
Luovutettu tiloja oa:lle, vuokrasopimus päivitettävänä, arvio: jää 2/3 
tiloista

Keuruu 1 492 Toistaiseksi huone haastemiehille.
- Kymenlaakson ko Kouvola 540 424
- Kotka 109 372 320 352 210 980 210 980 106 211 211 211 Vuokrasopimus allekirjoitettu, uusi vuokra alkaa 5/2012 

- Lapin ko Rovaniemi 304 152
Tarve yhdelle isommalle rikosasioiden salille, järjestettävissä 
yhdistelemällä ja pienin tilamuutoksin

odottaa Sodankylä 61 588 7 300 7 7 7 7 7 Sk:lta tulee esitys turvatason parannuksista
Inari 12 360
Kemijärvi 38 577
Utsjoki 2 492 Istuntopaikan säilyminen pitkällä aikavälillä?

Kittilä 15 787 13 032 -2 755 -3 -3 -3 -3 -3
Luovutettu tilaa muille om:n toimijoille. Pakotie tuomarille 
järjestettävissä kalustusmuutoksin?

Muonio 13 893 Istuntopaikan säilyminen pitkällä aikavälillä?

Länsi-Uudenmaan ko Raasepori 330 217 selvitysvaiheessa turvajärjestelyjen parannuksia, pieni lisävuokra 

1 Lohja 377 093 Edunvalvonnalle tilat muiden om:n toimijoiden tiloja tiivistämällä

Hanko 1 923 haastemiehen vastaanottotila

Kirkkonummi 32 362 20 000 10 20 20 20 20

Erittäin huonokuntoiset tilat, merkittäviä turvallisuuspuutteita, tarve 
yhdelle lisäsalille, alustavia selvityksiä tehty - ei kustannusarviota, 
aktiivisessa käytössä 154 istuntopäivää v. 2009

2 Oulun ko Oulu 640 655 33 33 33 33 33

Selvitysvaiheessa ko:n asiakaspalvelutilan tiivistäminen ja tilan 
vapauttaminen muille toimijoille, nykyisiin tiloihin mahtuisi 
Kuusamon kanslian hlöstö, turvatarkastuksen muuostöistä 
lisävuokra 10v sopimuksella 33600€/v 

Kuusamo 104 159
Koeajan kanslia, jos keskitettäisiin Ouluun jäisi istuntopaikka, arvio 
1/2 tiloista, tällöin vuokrasäästö -52 000€/v

Pudasjärvi 1 498
- Pirkanmaan ko Tampere/ oik.talo 1 421 310 Käynnissäolevat muutostyöt sisältyvät vuokraan

Tre/ Koskituomi koy 68 234 istuntosali oikeustalon naapurikiinteistössä
Akaa 2 615 haastemies
Orivesi 928 haastemies
Nokia 3 600 haastemies
Ikaalinen 26 077 istuntopaikka
Mänttä 1 380 istuntopaikka

- Pohjanmaan ko Vaasa 392 020 tilajärjestelyjä syyttäjällä ja edunvalvonnalla
Vaasa 1 863 varastotilaa, arkistoa
Kristiinankaupunki 2 400 haastemiehen huone
Kristiinankaupunki 4 200
Laihia 865 loppunut 2010?

- Pietarsaari 38 844 230 209 191 365 191 191 191 191 191

Vuokrasopimus allekirjoitettu. Istuntopaikka valmistuu 2010 
lopussa. Vuokran määrä perustuu toteutuneisiin kustannuksiin ja 
tarkentuu 2011 kevään aikana.



1 Pohjois-Karjalan ko Joensuu 288 322 648 000 359 678 359 678 360 360

Sisäilmaongelma, uudishankkeen vuokra-arvio, wp-selvitys 
valmistuu 2010 lopussa => tarkempi laajuus mahdollisesta 
uudisvaihtoehdosta. Seuraavaksi sopimus 
työympäristökehittämisen projektista ja konseptista.

Nurmes 21 678
Kitee 18 037

1 Pohjois-Savon ko Kuopio 291 170 844 000 552 830 421 783 553 553 553 Vuokraneuvottelut käynnissä. Laajennus ja peruskorjaus 
Iisalmi 361 801 -40 000 -40 -40 -40 -40 -40 neuvottelut käynnissä, vähän tilaa oa:lle, arvio1/8
Varkaus 187 151 Varkaudessa ei muutoksia
Nilsiä 63 032 0 -63 032 -62 -62 -62 yhdistyy Kuopioon uusiin tiloihin
Siilinjärvi 464 0 -464 yhdistetty Kuopioon 2010.
Suonenjoki 27 551 0 -27 551 -41 -41 -41 -41 -41 yhdistetty Kuopioon 2010.
Kiuruvesi 1 487

1 Päijät-Hämeen ko Lahti 489 570 100 50 100 100 100 100 jäähdytys ym. korjauksia, sopimus 30.11.2018+6kk

Heinola 250 917 -126 -251 -251
loppuu aik. 30.6.2013, kanslia mahtuisi jo nyt Lahteen, salit eivät 
riittäisi lahdessa?

2 Satakunnan ko Pori 437 488 109 000 14 000 109
Yhdistymisten vaatimat muutokset, 2015 alusta. Seuraavaksi 
sopimus hankesuunnittelun käynnistämisestä.

Rauma 189 445 -95 000 -95 Istuntopaikaksi kun kanslia Poriin, jää n 1/2 tiloista
Kokemäki 15 839 haastemies

Kankaanpää 41 818
istuntopaikka, tarvitaanko vielä kun Poriin laajennetut tilat, etäisyys 
52 km?

- Tuusulan ko Järvenpää 377 062
2 Vantaan ko Vantaa 849 348 -15 -30 -30 -30 -30 Ko:lta tilaa poliisille, poliisilta tilaa syyttäjälle

1 Varsinais-Suomen ko Turku 1 202 082 1 300 000 97 918 -28 233 10 10 50 50 98
Eri virastojen toiminnallisia muutoksia. Yhteisen asiakaspalvelun 
kehittäminen osana konseptointityötä.

Salo 163 186 81 593 -81 593 -81 jäisi istuntotilat, arvio 1/2 tiloista
Parainen 5 400 haastemiehen huone
Laitila 1 472 haastemiehen huone
Loimaa 1 562 haastemiehen huone
Uusikaupunki 33 307 istuntotilat
Nauvo 18 301 0 -18 301 -18 -18 -18 -18 -18 loppunut 2010
Mynämäki 5 973 0 -5 973 -6 -6 -6 -6 -6 loppunut 2010
Kemiö 25 784 5 500 -20 284 -20 -20 -20 -20 istuntotilaa vuokrattaisiin tarpeen mukaan

- Ylivieska-Raahen ko Ylivieska 65 927 296 000 230 073 142 380 115 230 230 230 230 Vuokrasopimus allekirjoitettu.
Raahe 187 484

Haapajärvi 87 693 0 -87 693 -43 -88 -88 -88 -88
Yhdistyy Ylivieskaan uusiin tiloihin, jos säilyy istuntopaikkana 
säästö 43 000€/v, jos loppuu kokonaan säästö 88 000€/v

Pulkkila 2 400
Käräjäoikeudet yhteensä 20 719 107 254 502 1 233 1 486 1 408

25.10.13 Muut tuomioistuimet, hovioikeudet
- Helsingin ho Helsinki 2 063 135 2 269 271 206 136 206 206 206 206 206
- Itä-Suomen ho Kuopio 489 833
- Kouvolan ho Kouvola 420 910 ent. OPK:n tilat tyhjenevät 2011 kesäkuussa

16 611
- Rovaniemen ho Rovaniemi 456 478

17 435
8 160

1 Turun ho Turku 711 411 951 000 239 589 355 355 355 355
vuokraneuvottelut, jäähdytys, sisäilmaa ja esteettömyyttä 
parantavia muutoksia

Turku 7 582
Turku 31 118

- Vaasan ho Vaasa 364 393
Vaasa 9 311
Vaasa 3 044

Jyväskylä 24 199 30 987 6 788 7 7 7 7 7
Uudistetut tilat J:kylän oikeus- ja poliisitalossa otettu käyttöön 
1.6.2010

25.10.13 Muut tuomioistuimet, hallinto-oikeudet
- Helsingin hao Helsinki ks. Ratamestarink.9. Hgin HAO, MAO ja TTI yhteinen sopimus

odottaa Hämeenlinnan hao Hämeenlinna 351 391 odottaa selvityksen tuloksia, tilajärjestelyjä oikeustalossa
Jyväskylä 314 ??

- Kouvolan hao Kouvola 242 793
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2 Kuopion hao Kuopio 319 001
vuorkasopimus allekirjoitettavana, muutto Sepänkadulta xx 
kiinteistöön 

Kuopio 49 520 58 752 9 232 9 9 9 9 9 tarjottu tiloja toisesta osoitteesta
- Oulun hao Oulu 139 460
- Rovaniemen hao Rovaniemi 160 202

1 Turun hao Turku 401 960
Oikeustalossa tilajärjestelyjä kaikkien käyttäjien osalta, yhteistä 
asiakaspalvelua tutkitaan osana konseptikehittämistä

- Vaasan hao Vaasa 456 301

25.10.13 Muut tuomioistuimet, erityistuomioistuimet
Hankesuunnittelu käynnistymässä Hgin hao:lta vapautuviin tiloihin, 

Vakuutusoikeus Helsinki
muita virastoja

790 047 885 000 -300 995 -100 -301 -301 -301 lisävuokra muutostöistä arvio 157000€/v 
395 948

Ratamestarink.9, yksi sopimus Hgin HAO, MAO ja TTI

- Helsingin hao Helsinki 725 758 1 637 739 502 008 502 502 502 502
vuokrasopimus allekirjoitettu, MAO:n IPR asioille varatun tilan 
osuus 166900€/v ei mukana tässä luvussa

- Markkinaoikeus Helsinki 257 300
- Työtuomioistuin Helsinki 152 673

Ho:t, Hao:t ja erityistuomioistuimet 
yhteensä (ei muut virastot/ ratam.9) 8 670 340 222 979 778 778 778

25.10.03 Toimitilavuokrat yhteensä 31 606 793 476 1 481 2 011 2 264 2 186
Kalusteet 500 500 500 500 500
Tuomioistuimet yhteensä 976 1 981 2 511 2 764 2 686

53361



OIKEUSAVUN JA YLEISEN EDUNVALVONNA TOIMITILAHANKKEET

OIKEUSAPU (1000 €), MOM. 25.10.04 2011 2012 2013 2014 2015

Toimitilamenoarvio, vuosi 2 695
Toimitilamenojen lisäystarve 153 193 233 274
Toimitilojen kalustaminen 135 54 0 0
Arvio indeksikorotuksista (2011=2,5%, 2012=2,0 % 67 123 123 123 123
Yhteensä 411 370 356 397
Ilman indeksikorotusta 288 247 233 274

Aiemman kehysken lisärahoitus v. 2011 verrattuna 168 168 168 168
Lisärahoitustarve vuoden 2012 kustannustasossa 243 202 188 229
Lisärahoitustarve, ilman indeksikorotusta 120 79 65 106

YLEINEN EDUNVALVONTA (1000 €), MOM. 25.10.05 2011 2012 2013 2014 2015

Toimitilamenoarvio, vuosi 2 262
Toimitilamenojen lisäystarve 275 305 335 365
Toimitilojen kalustaminen 200 50
Arvio indeksikorotuksista (2011=2,5%, 2012=2,0 % 57 103 103 103 103
Yhteensä 578 458 438 468
Ilman indeksikorotusta 475 355 335 365

Aiemman kehysken lisärahoitus v. 2011 verrattuna 0 0 0 0
Lisärahoitustarve vuoden 2012 kustannustasossa 578 458 438 468
Lisärahoitustarve, ilman indeksikorotusta 475 355 335 365



Nykyinen 
vuokra, 
€/vuosi

Toimitilameno
n lisäys (€) 

vuonna 2012

Toimitilamen
on lisäys (€) 
vuonna 2013

Toimitilameno
n lisäys (€) 

vuonna 2014

Toimitilameno
n lisäys (€) 

vuonna 2015

Laskelman pohjana: 25 neliötä per henkilö. Neliöhinta 14 euroa

UUDET HANKKEET, OIKEUSAPU mom. 25.10.04
Forssa-Loimaa 23 161 2 039
Haapajärvi-Ylivieska 41 863 8 537 8 537 8 537
Hyvinkää 45 009 1 191 1 191 1 191 1 191
Iisalmi 29 591 12 409 12 409
Jyväskylä 92 136 7 306 7 306 7 306 7 306
Kajaani 37 665 16 935 16 935
Kotka 39 007 2 923 2 923 2 923 2 923
Kuopio 55 585 7 415 7 415 7 415 7 415
Lappeenranta 59 847 3 153 3 153 3 153 3 153
Mikkeli 47 878 6 722 6 722
Pietarsaari 14 963 38 437 38 437 38 437 38 437
Pori 59 469 3 531 3 531 3 531 3 531
Porvoo 23 347 6 053 6 053 6 053 6 053
Rauma 45 378 17 622
Rovaniemi 45 887 4 513 4 513 4 513 4 513
Salon 21 059 1 950
Savonlinna 16 178 4 400 4 400
Seinäjoki 47 052 13 000 13 000 13 000 13 000
Tampereenseudun 85 674 19 326
Turku 56 237 20 163 20 163 20 163 20 163
Turunseutu 33 547 16 853 16 853 16 853 16 853
Vaasa 41 627 28 000 28 000 28 000 28 000
Varkaus-Pieksämäki 32 000 17 648 17 648 17 648
Äänekoski 18 729 14 300 14 300 14 300
Yhteensä 152 538 193 023 233 489 274 426



UUDET HANKKEET, EDUNVALVONTA mom. 25.10.05

Nykyinen 
vuokra, 
€/vuosi

Toimitilameno
n lisäys (€) 

vuonna 2012

Toimitilamen
on lisäys (€) 
vuonna 2013

Toimitilameno
n lisäys (€) 

vuonna 2014

Toimitilameno
n lisäys (€) 

vuonna 2015

Virellä olevat, toteutuu 2011. 250 000 250 000 250 000 250 000

Uudet hankkeet 2012-2015
Forssa-Loimaa 26 145 7 455
Haapajärvi-Ylivieska 22 791 19 209 19 209 19 209
Iisalmi 26 634 19 566 19 566
Kotka 21 522 20 478 20 478 20 478 20 478
Kajaani 53 649 4 900 4 900 4 900 4 900
Kuopio 107 286 6 114 6 114 6 114
Mikkeli 40 204 10 196 10 196
Rauma 34 213 11 987
Tampereenseutu 60 905 10 095
Äänekoski 17 709 4 700 4 700 4 700

Yhteensä 275 378 305 401 335 163 364 700



25.20.01 Ulosottolaitoksen toimitilahankkeet

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Seinäjoki 160 841 241 163 241 163 241 163 241 163
Pietarsaari 43 164 43 164 43 164 43 164 43 164
Kuopio 64 200 64 200 64 200 64 200 64 200
Oulu 31 248 31 248 31 248 31 248 31 248
Ylivieska 33 120 33 120 33 120 33 120 33 120
Kemi 28 802 28 802 28 802 28 802 28 802
Hyvinkää 15 600 15 600 15 600 15 600 15 600
Hyvinkään toimitilojen kalustaminen 60 000
Hankkeet yhteensä 361 375 517 297 457 297 457 297 457 297
Arvio indeksikorotuksista (2011=2,5 % 2012=2,0 %) 9 034 23 537 20 807 20 807 20 807
Muutos 370 409 540 834 478 104 478 104 478 104

Nykyiset toimitilat 7 159 963
Nykyisten toimitilojen indeksikorotukset, v. 2012
Arvio indeksikorotuksista (2011=2,5 % 2012=2,0 %) 178 999 325 778 325 778 325 778 325 778
Lisäystarve vuoden 2012 kustannustasossa 549 408 866 612 803 882 803 882 803 882

Vuokramenojen kattamiseen ei ole aiemmin saatu lisärahoitusta



 21.12.2010
 oikeusministeriö         

Syyttäjälaitoksen ja Rikosseuraamuslaitoksen toimitilajärjestelyistä sekä vuokrien indeksikorotuksista 
aiheutuvat lisämäärärahatarpeet

2012 2013 2014 2015
1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa 1000 euroa

Momentti 25.30.01  Syyttäjälaitoksen toimintamenot 164 216 216 216

Momentti 25.40.01 Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot 1 419 2 452 3 892 5 987



Vuosivuokra TPE 2010 TAE 2011 Kehys 2012 Kehys 2013 Kehys 2014 Kehys 2015
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

Seinäjoen virastotalo
Vuokra 2010 69
Uusi vuokra 1.5.11 97
Vuokran lisäys 28 14 28 28 28 28

Jyväskylän oikeustalo
Vuokra 2010 90
Uusi vuokra 1.1.11 108
Vuokran lisäys 18 18 18 18 18 18

Kemin virastotalon peruskorjaus
Vuokra 2010 18
Uusi vuokra 1.1.11 30
Vuokran lisäys 12 12 12 12 12 12

Kotkan palvelutoimisto
Vuokra 2010 24
Uusi vuokra 1.1.11 36
Vuokran lisäys 12 12 12 12 12 12

Kuopion palvelutoimisto
Vuokra 2010 86
Uusi vuokra 1.11.2012 147 10 61 61 61

Ylivieskan palvelutoimisto
Vuokra 2010 17
Uusi vuokra 1.7.2011 21 2 5 5 5 5

Vantaan päätoimipaikkka
Lisätilan tarve 20 20 20 20

Toimitilojen kalustaminen 50 50 50 50 50
Hankkeet yhteensä 108 155 206 206 206

Kehykseen varattu 56 70 70 70 70
Lisäystarve ilman nykyisten tilojen indeksitarkistuksia 52 85 136 136 136
Nykyisten toimitilojen indeksikorotukset 2012 3 118
Arvio indeksikorotuksista (2011=2,5%, 2012=2,0) 78 80 80 80 80
Lisäystarve vyuoden 2012 kustannustasossa 130 164 216 216 216

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMITILAHANKKEET



Rikosseuraamuslaitoksen toimitilamenot (1000 euroina)
Lokakuun elinkustannusindeksi eli kuluttajahintaindeksi oli 2,3. 

2009 tot 2010 arvio 2011 2012 2013 2014 2015
Vuoden 2009 vuokramenot ja kiinteistövero 36 536 36 536 36 536 36 536 36 536 36 536 36 536 Kaikki vuokrat
Vuoden 2010 korotus arvio 2,3 %/36536 0 840 840 840 840 840 840 kehysylitysesitys
V. 2009 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 0 230 230 230 230 230 230
V. 2010 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 0 0 230 230 230 230 230
V. 2011 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 0 0 0 230 230 230 230
V. 2012 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 0 0 0 0 230 230 230
V. 2013 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 0 0 0 0 0 230 230
V. 2014 pienehköjen rakennushankkeiden vaikutus 230
Kuopio/uudisrak/v. 2010 5 kk, v. 2011 12 kk 0 556 1 334 1 334 1 334 1 334 1 334 ok, on kehyksessä
Mikkeli/uudisrak/v. 2011 9 kk, v. 2012 12 kk 0 0 1 075 1 381 1 381 1 381 1 381 ok, on kehyksessä
Kuopio/peruspar/v. 2011 5 kk, v. 2012 12 kk 0 0 315 754 754 754 754 ok, on kehyksessä
Mikkeli/peruspar/v. 2012 9 kk, v. 2013 12 kk 0 0 0 728 970 970 970 ok, on kehyksessä
Helsinki/keittiörakennus peruspar,  valmis 12/2011 0 0 60 705 705 705 705 elvytysrahoitus,on kehyksessä
Pelso/laitoskeittiö/                        valmis 10/2011 0 0 20 80 80 80 80 elvytysrahoitus,on kehyksessä
Pelso/sellirak.1 talotekn.pp/           valmis 10/2012 38 150 150 150 elvytysrahoitus,on kehyksessä
Pelso/sellirak.2 talotekn.pp/           valmis 10/2013 30 120 120 elvytysrahoitus,on kehyksessä
Vankiloiden pienet kunnossapitoluonteiset hankkeet 0 207 207 207 207 207 207
Suomenlinna/majoitusrakennukset/ valmis12/ 2015 100 150 200 200 200 200 ok, on kehyksessä
Kerava/avo-osaston uudisrakennushanke,  valmis 12/2012 0 0 0 35 422 422 422 kehysylitysesitys
Kerava/poikaosasto peruspar (avo)/           valmis 12/2013 0 0 0 0 37 451 451 kehysylitysesitys
Kerava/monitoimirakennus peruspar/         valmis 12/2013 0 0 0 0 26 315 315 kehysylitysesitys
Kerava/päärakennus peruspar (sulj)/          valmis 12/2013 0 0 0 0 7 80 80 kehysylitysesitys
Kylmäkosken vankilan vesijohdot ja osastomuutokset 83 166 249 kehysylitysesitys
Hämeenlinna / vankisairaalan muutos suljetuksi vankilaksi, valmis 
2/2014 0 0 0 0 0 32 35 kehysylitysesitys
Hämeenlinna /peruspar valmis 6/2015 (vuokra 3 050 vuodesta 2016 
alkaen) 0 0 0 0 0 0 1 779

Hämeenlinna/henkilökunnan asuntojen muuttaminen avo-osastoksi 0 0 0 0 0 0 0
Helsinki/Länsiselliosasto,wc-tilat/              valmis 12/2013 0 0 0 0 21 250 250 kehysylitysesitys
Vapauttamisyksiköiden vuokramenot 100 150 150 150 kehysylitysesitys
Ylitornio/lisärakennus- ja muutoshanke 0 0 0 85 85 85 85
Vanaja/Ojoisten kartanorakennuksen muutoshanke 0 0 29 57 57 57 57
Laukaa/turva-ja merkkivalaistus,        valmis 12/2010 0 0 8 8 8 8 8
Laukaa/rakennusautomaatio valvomo, valmis 12/2010 0 1 14 14 14 14 14
Konnunsuon vankilan säästyvät vuokramenot 0 0 0 -1 450 -1 450 -1 450 -1450
Vuokramenot yhteensä 36 536 38 470 41 047 42 342 43 567 45 007 47 102
v. 2010 menoista vähennetään kertalisäysmääräraha* -200
Korjatut vuokramenot yhteensä 36 536 38 270 41 047 42 342 43 567 45 007 47 102
Vuokramenojen muutos vuoteen 2010 verrattuna 2 777 4 072 5 297 6 737 8 832
Vähennetään 8.3.2007 kehyksen lisämääräraha 0 0 -700 -700 -700 -700 -700
Vähennetään 26.3.2009 kehyksen lisämääräraha Suomenlinnan 
toimitilamenoihin 0 0 -150 -200 -200 -200 -200
Vähennetään 30.3.2010 kehyksen lisämäärärahat:
   - Helsingin vank. ruokala- ja liikuntarak. perusp 0 0 0 -630 -642 -642 -642
   - Pelson vankila; keittiö ja sellirak. julkisiv. perusp. 0 0 0 -168 -343 -343 -343
Vähennetään TAE 2011:n lisämääräraha 0 0 -690 -690 -690 -690 -690
Vähennetään vankiloiden pienet kunnossapitoluonteiset hankkeet 0 0 -260 -265 -270 -270 -270
Lisämäärärahan tarve vuoden 2011 TAE:n mukaisesti 
korjattuun kehykseen verrattuna 0 977 1 419 2 452 3 892 5 987
* kun vuokramenoihin vuodelle 2010 myönnetty kertameno vähennetään vuoden 2010 vuokramenoista, vuosien 2011-2015 vuokramenojen muutosvuoteen 2010 
verrattuna on vertailukelpoinen, sillä vuosina 2011-2015 ei ole käytettävissä po. lisämäärärahaa.

kehysylitysesitys (v. 2016 alkaen 
vuokra 3 050 000 )  
vuokravaikutus 50 000 € 
vuodesta 2016 

korjattu Ylitornion 
vuokravaikutusta 
rakennuskustannusten nousua 
vastaavaksi



OM
talousyksikkö

20.12.2010

OM:N KEHYSEHDOTUKSEEN SISÄLTYVÄT HENKILÖTYÖVUOSIMUUTOKSET

ennuste
2010¹

TAE
2011

 TTS
2012

TTS
2013

TTS
2014

TTS
2015

Muutos 
2011-2015

Ministeriö 245 239 239 239 239 239 0
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus² 106 94 91 89 86 81 -13
Eräät virastot 84 81 84 84 84 84 3
Tutkimuslaitokset 34 32 34 36 38 40 8
Tuomioistuimet 3253 3197 3225 3240 3236 3236 39
Oikeusapu 454 449 449 449 449 449 0
Yleinen edunvalvonta 529 499 498 488 468 448 -51
Ulosottolaitos 1312 1314 1314 1314 1314 1314 0
Syyttäjälaitos 534 530 530 530 530 530 0
Rikosseuraamuslaitos 2961 2902 2902 2902 2902 2902 0
OM hallinnonala yhteensä 9512 9337 9366 9371 9346 9323 -15

¹ htv-tilanteesta 31.10.2010 johdettu ennuste
² Ottk:n vuoden 2010 ennusteluku sisältää 9 htv:ta muilta momenteilta palkattuja henkilöitä, mutta vuosien 2011-2015 luvut vain viraston omalta toimintamenomomentilta 
   palkatun henkilöstön

Muutokset 2011-2015:
- Ministeriö: Ahvenanmaan tehtävät (1 htv säilytetään)
- Ottk: tietohallinto - 13 htv (ns. uusi tuottavuusohjelma)
- Eräät virastot: ork: valtakunnallisen tietojärjestelmärekisterilain tehtävät + 3 htv
- Tutkimuslaitokset: optula: tutkimustoiminnan vahvistaminen asteittain + 8 htv
- Tuomioistuimet: kho: toiminnan vahvistaminen + 3 htv, haot: maaseutuelinkeinojen valitusasiat + 15 htv, käot: kiinteistöasioiden siirron palautus + 8 htv, 
  WinCapita-juttu + 9 v.2012-2013 ja + 4,5 v. 2014-2015, mao: ruuhkien purku - 3 htv ja IPR-asiat + 14 htv
- Edunvalvonta: ns. uuden tuottavuusohjelman jäljellä olevat vähennykset - 51  htv
- Syyttäjälaitos: WinCapita-juttu ja läpimenoaikojen lyhentäminen (10 htv säilytetään)

Tuottavuusohjelman mukainen oikeusministeriön hallinnonalan htv-enimmäismäärä vuoden 2015 lopussa on 9329 htv:ta, mikä sisältää kaikki 
ns. liite 11 (tuottavuusohjelman htv-vähennysten seuranta) mukaiset vähennykset ja lisäykset sekä hallinnonaojen väliset siirrot, 
ylläolevia kehysehdotuksen muutoksia ei ole tässä enimmäismäärässä otettu lisäyksinä huomioon
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