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1 Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus ja kustannustehokkuus; työn lähtökohdat
Osana oikeusturvapolitiikan strategiatyötä oikeusministeriö toteutti syksyllä 2006 projektin,
jossa yhteistyössä konsulttiyritys Accenturen kanssa kehitettiin malli oikeusturvapolitiikan
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden määrittelyyn, mittaamiseen ja arviointiin. Projektin
tavoitteena oli konkretisoida oikeusturvapolitiikan, tuomioistuimien ja oikeusavun
yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja selvittää, mitä yhteiskunnalle ja veronmaksajille
palautuu oikeuslaitokseen käytetyistä varoista. Tähän julkaisuun on koottu projektin
tavoitteet, eteneminen, menetelmät ja keskeiset tulokset.

1.1 Projektin taustaa: Vaikuttavuus julkisyhteisön tuloksellisuuden mittarina
Talousarviolain 12 §:n (1216/2003) perusteella ministeriöiden on suunniteltava toimialansa
toiminnan vaikuttavuutta ja toiminnallista tuloksellisuutta usean vuoden aikavälillä.
Ministeriön tasolla vaikuttavuus kuvaa yhteiskuntapolitiikan laaja-alaista onnistumista ja
suhdetta kustannuksiin. Toimivien sektorien kohdalla vaikuttavuus kuvaa sitä, mitä
lisäarvoa julkisyhteisö tuottaa yhteiskunnalle ja niille, jotka tarvitsevat tai käyttävät sen
palveluja. Virastojen ja laitosten pitäisi keskittää voimavaransa vaikuttavaan toimintaan ja
karsia vaikuttavan työn kannalta tarpeettomia hallinnollisia rakenteita. Myös niillä on
velvollisuus suunnitella toimintaansa ja talouttaan sekä tuloksellisuuttaan (TalL 12 §).

Oikeudellisten palvelujen vaikuttavuutta voidaan lähestyä ainakin kolmesta näkökulmasta.
1. Oikeuslaitos vaikuttaa yhteiskuntaan palveluillaan. Tuomioistuimien osalta tämä
liittyy oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja muiden toimijoiden osalta niiden
palvelutoimintaan sekä siihen, että tuotettavat palvelut ovat vaikutuksellisia sillä
tavalla kuin laissa säädetään ja yhteiskunnassa odotetaan. Kysymys on palvelujen
tarpeeseen vastaamisesta ja tästä muodostuu yksi vaikuttavuuden tuloksista,
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nimittäin ”välittömät ja suorat vaikutukset" asianosaisille ja oikeuspalveluja
käyttäville.
2. Oikeuslaitos on myös tärkeä yhteiskunnan hyvinvointipalvelujen tuottaja.
Oikeuslaitos turvaa kansalaisten hyvinvointia, niin että heidän riskinsä joutua
oikeudenloukkauksen kohteeksi pysyy pienenä ja hyvinvointi oikeuksien suhteen
hyvänä. Tällaista vaikuttavuutta voidaan määritellä kysymällä, mitä tapahtuisi, jos
oikeuslaitosta ei olisi, ja arvioida vertaamalla Suomea yhteiskuntiin, joissa
hyvinvointi oikeuksien suhteen ei ole yhtä korkealla tasolla. Tällainen vaikuttavuus
ei ole riippuvainen suoritteiden määristä, vaan ennen muuta toimintakykyisestä
palveluverkostosta ja organisaatiosta. Sellaisia välillisiä vaikutuksia, joissa
hyödykkeen kulutus ei vähennä muiden mahdollisuutta nauttia hyödykkeestä,
kutsutaan julkishyödykkeiksi
3. Lisäksi oikeuslaitokseen kohdistuu mielenkiintoa, joka ei ole oikeudellista.
Oikeudenkäyntejä seurataan, niistä kirjoitetaan, oikeudesta etsitään viihteellisyyttä
ja epäkohtia. Myös sellaiseen vastaaminen on vaikuttamista.

1.2 Projektin tavoitteet
Projektissa keskeisellä sijalla oli oikeusturvapolitiikan yhteiskunnallisten vaikutusten
kuvaaminen ja konkretisointi. Projektille asetettiin seuraavat tavoitteet:
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1.3 Projektin aikataulu ja menetelmät
Projekti
ajoittui
loka-joulukuulle
2006.
Oikeusturvapolitiikan
yhteiskunnallisen
vaikuttavuuden määrittelyssä, mittaamisessa ja arvioinnissa käytettiin apuna alla esiteltyä
Accenturen kehittämää julkisen arvon mallia.
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Projekti aloitettiin haastatteluilla, joilla kartoitettiin oikeusturvapolitiikan asiantuntijoiden ja
alan virastopäälliköiden näkemyksiä siitä, millaisia vaikutuksia oikeuslaitoksella on
yhteiskunnassa ja miten niitä voisi konkretisoida ja jäsentää. Projektin pääasiallisia
työmenetelmiä olivat projektiryhmä- ja työpajatyö. Projektiryhmä kantoi vastuun projektin
tehtävien toteuttamisesta työpajojen välillä.
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Projektin aikana järjestettiin kolme työpajaa, joihin osallistuivat edellä olevassa kuvassa
mainitut hallinnonalan edustajat oikeusturvapolitiikan sektorilta. Työpajoissa määriteltiin
vaikuttavuutta, pohdittiin vaikuttavuuksien mittaamista ja arviointia, sekä koottiin saavutetut
tulokset työpajojen välillä kootun mittausaineiston ja kustannustiedon perusteella.
Työpajojen välillä projektiryhmä työsti hanketta. Työpajoissa saatuja tuloksia esitellään
tarkemmin seuraavassa luvussa.

2 Oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus

2.1 Oikeusturvapolitiikan kokonaisuus
Ensimmäisessä työpajassa määriteltiin tarkastelun kohteena oleva oikeusturvapolitiikan
kokonaisuus sekä oikeusturvapolitiikan vaikuttavuuksien sisältöä.
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2.2 Vaikuttavuuden määrittely
Työpajan aikana oikeusturvapolitiikan vaikuttavuus täsmentyi seuraavissa kuvissa
esiteltyihin neljään osa-alueeseen, joissa edellisen kuvan välilliset yhteiskunnalliset
vaikutukset kiteytyivät ensimmäiseen osa-alueeseen ja välittömät, oikeuspalveluja
käyttäviin kohdistuvat suoranaiset vaikutukset kolmeen jälkimmäiseen osa-alueeseen ja
niiden osatekijöihin. Yhdenvertaisuus, jota pidettiin tärkeänä vaikutuksena, sisällytettiin
kaikkiin osa-alueisiin.
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Tärkeimpänä yhteiskunnallisena vaikutuksena nähtiin edellä olevissa kuvissa kohdassa 1
esitelty oikeus- ja yhteiskuntarauhan säilyminen. Oikeuslaitos edistää oikeusrauhan
toteutumista ratkaisujen ja myös toimintakykyisen ja riittävän organisaation avulla sekä
viestinnällään ja toimimalla osaltaan säädösperustan kehittämisessä. Yhteiskunnallisia
vaikutuksia oikeuslaitos ei tuota yksin, vaan myös monilla muilla viranomaisilla ja
esimerkiksi myös uutisoinnilla on tärkeä oikeudellista turvallisuutta ja oikeusrauhaa
ylläpitävä tai siihen muuten vaikuttava merkitys.
Yhteiskunnan jäsenen näkökulmasta oikeudensaantimahdollisuuksien tosiasiallinen
toteutuminen tarkoittaa riittäviä lainsäädännöllisiä takeita oikeuden saamiselle ja
oikeuspalvelujen tosiasiallista saatavuutta kohtuullisessa ajassa ja yhdenvertaisesti niin
alueellisesti kuin sosioekonomisestikin. Prosessuaalisen oikeusturvan toteutuminen
sisältää puolestaan yhdenvertaisesti toteutuvan käsittelyn, perustellun päätöksen ja
muutoksenhakuoikeuden. Aineellisessa mielessä oikeuslaitoksen tehtävänä on huolehtia
siitä, että yhteiskunnan jäsenet saavat oikeussuojaa, rikosvastuu toteutuu ja konfliktit
ratkeavat oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti sekä kohtuullisessa ajassa.
Oikeudensaantimahdollisuuksien, prosessuaalisen oikeusturvan ja aineellisen oikeuden
toteutuminen riippuvat lainsäädännön tasosta, oikeuslaitoksen toimivuudesta,
oikeusprosessien kustannuksista ja kestosta sekä tuomioistuinten, oikeusavun ja muiden
neuvonta- ja riidanratkaisupalveluiden saatavuudesta.
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2.3 Vaikuttavuuden mittareiden määrittely
Vaikuttavuuksien konkretisoimisen lisäksi projektin tavoitteena oli kehittää välineitä
oikeusturvapolitiikan mittaamiseen. Toisessa työpajassa pyrittiin määrittelemään sitä, mitä
mittareita vaikuttavuudella voi teoriassa olla, ja miten oikeusturvan toteutumista ja
muutoksia voidaan arvioida. Seuraavissa kuvissa on esitelty vaikuttavuuden eri osaalueille projektin aikana määritellyt mittarit.
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Projektin aikana ongelmaksi havaittiin, että käytettävissä ei ole riittävää tietoa
oikeusrauhan toteutumisesta eli oikeusturvapolitiikan yhteiskunnallisista vaikutuksista.
Tutkimustietoa puuttuu esimerkiksi siitä, miten hyvin ihmiset ovat tietoisia oikeuksistaan,
onko oikeudellinen neuvonta riittävää, ja miten hyvin ihmiset luottavat oikeusjärjestelmään.
Yksittäisiä tutkimuksia ihmisten luottamuksesta tuomioistuimiin on tehty, mutta
pitkäjänteiseksi oikeusturvapolitiikan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioimiseksi
tarvittaisiin säännöllisesti toistuva ja vakioitu kyselytutkimus, jolla voitaisiin arvioida
oikeuden tilaa ja sen muutoksia. Sen sijaan vaikuttavuuden muihin osa-alueisiin liittyvät
mittarit, kuten ratkaisumääriä, käsittelyaikoja ja ratkaisujen pysyvyyttä koskevat
tilastotiedot, ovat perinteisesti olleet riittäviä ja käyttökelpoisia. Oikeusturvapolitiikan
vaikuttavuuksia tutkittaessa niiden ongelmana on, että ne kuvaavat pikemminkin
toiminnallista tehokkuutta ja tuottavuutta kuin toiminnan vaikuttavuutta.
Oikeusturvapolitiikan tutkimuksen puutteet on huomioitu myös oikeusministeriön
tutkimusstrategiassa vuosiksi 2007-2012 (Oikeusministeriön toiminta ja hallinto 2007:21).
Tutkimusstrategiassa todetaan, että on tarpeen kehittää sekä pitkäjänteistä
oikeuslaitostutkimusta
että
kansalaisten
oikeussuhteisiin,
oikeustajuntaan
ja
luottamukseen oikeudenhoidon instituutioihin liittyvää tutkimusta
Projektiryhmä keräsi edellä määriteltyihin mittareihin saatavilla olevat tiedot. Seuraavassa
kuvassa näkyy, moneenko eri vaikuttavuuksien mittareista löytyi tietoa, sekä mikä
painoarvo eri mittareille on annettu.
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2.4 Vaikuttavuuden vuotuinen kehitys tarkastelujaksolla 2000-2005
Vaikuttavuuden ja sen mittareiden määrittelemisen jälkeen pyrittiin arvioimaan
vaikuttavuuden kehitystä vuosina 2000-2005. Ennen varsinaisten mittaamistietojen
keräämistä selvitettiin oikeusturvapolitiikan alalla tapahtuneita muutoksia, jotka voisivat
selittää vaikuttavuudessa mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Keskeiset muutokset
näkyvät alla.

Saadun mittaamistiedon perusteella analysoitiin asetettujen painokertoimien pohjalta
vaikuttavuudessa vertailuajanjaksolla 2000-2005 tapahtuneita muutoksia. Seuraavista
kuvista ensimmäisessä näkyy vaikuttavuuden vuotuinen kehitys kokonaisuudessaan.
Kehitystä verrataan vuosien 2000-2005 välisen ajan keskiarvoon. Jälkimmäisissä kuvissa
on esitelty yksityiskohtaisemmin vaikuttavuuden kunkin neljän eri osatekijän muutokset.
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3 Kustannusanalyysi

3.1 Oikeusturvapolitiikan kustannuskehitys vuosina 2000-2005
Vaikuttavuuksien määrittelemisen ja mittaamisen lisäksi projektin tavoitteena oli suhteuttaa
oikeusturvapolitiikan
kustannuksia
vaikuttavuudessa
tapahtuneisiin
muutoksiin.
Kustannusvaikuttavuuden eli vaikutusten aikaansaamiseksi käytettyjen resurssien
määrittelemiseksi selvitettiin oikeusturvapolitiikan toimintasektorien kustannuksia alla
lueteltujen kustannusten osalta.

Lisäksi selvitettiin eri kustannusten jakaumaa ja suhteutettiin kaikki kustannukset väestöja asiamäärien kehitykseen.
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Kustannusanalyysistä kävi ilmi, että oikeusturvapolitiikan kustannukset ovat nousseet
keskimäärin noin 25 % vuodesta 2000 vuoteen 2005. Suurin vaikutus on tuomioistuinten
kustannusten kasvulla, joka johtuu ennen muuta tilavuokrien ja palkkakustannusten
huomattavasta noususta. Suhteellisesti eniten ovat nousseet kuluttajariitalautakunnan
toimintamenot, mutta niiden absoluuttinen vaikutus on vähäinen (noin 500 000 eur). Alla
olevassa kuvassa on esitetty oikeusturvapolitiikan alan eri toimijoiden kustannuskehitys
suhteessa vuoteen 2000.
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3.2 Kustannusvaikuttavuus
Kustannusten määrittelemisen jälkeen kustannukset suhteutettiin vaikuttavuudessa
tapahtuneisiin muutoksiin. Kustannusvaikuttavuuden laskemiseen käytettiin seuraavaa
kaavaa, jossa käytetyt suhteutustekijät on määritelty edellisellä sivulla.

Oikeuslaitoksen tuotoksissa ei ole tarkastelujaksolla vuodesta 2000 vuoteen 2005
tapahtunut merkittäviä muutoksia, joten suorituskyky ja sitä kautta oletettavasti myös
vaikuttavuus ovat tarkastelujakson päättyessä suurin piirtein samalla tasolla kuin vuonna
2000. Sen sijaan kustannukset ovat noin 25 % korkeammat. Vaikka tämä ei tyhjentävästi
anna perusteita arvioida oikeusturvapolitiikan toimijoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta,
oikeusturvapolitiikan
haasteena
on
kääntää
seuraavassa
kuvassa
esitelty
kustannusvaikuttavuus positiiviseksi niin, että kustannusten lisääntyessä myös
vaikuttavuus paranee tai niin, että kustannuksia alentamalla vaikuttavuus pystyttäisiin
pitämään nykytasolla.
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Kuvasta näkyy oikeusturvapolitiikan vaikuttavuuden ja sen kustannusten vaihtelu vuosina
2000-2005. Vaikuttavuus vaihtelee pystyakselilla niin, että se paranee ylöspäin.
Kustannustehokkuus vaihtelee x-akselilla niin, että se paranee oikealle. Toivottu
kehityssuunta on oikealle yläviistoon.
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4 Projektin tulokset
Projektin tavoitteena oli konkretisoida oikeusturvapolitiikan, tuomioistuimien ja oikeusavun
yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja luoda mittareita vaikuttavuuden arviointiin. Tavoitteisiin
päästiin siltä osin, että saatiin kattavasti määritellyksi budjettilainsäädännön edellyttämät
vaikuttavuustavoitteet. Myös vaikuttavuuden mittareita saatiin määritellyksi, sitä vastoin
vaikeaksi ja monimutkaiseksi osoittautui mittareiden edellyttämän mittaustiedon saanti.
Varsinkin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden mittaamiseksi ja arvioimiseksi tarvittaisiin
säännöllisesti toistuva kyselytutkimus.
Projekti antoi hyvät lähtökohdat oikeusturvapolitiikan vaikuttavuuden arvioimiselle.
Yksittäisten mittareiden kehittämiseen ja varsinaiseen säännölliseen vaikuttavuuden
mittaamiseen tarvitaan vielä lisää kehitystyötä.

