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REFERAT   

 

Inom Helsingfors hovrätt tillsattes 2.3.2006 en arbetsgrupp vars uppgift var att dryfta möjligheterna 

till en mera långsiktig planering av hovrättens arbete än för närvarande. Bakgrunden till att arbets-

gruppen tillsattes var att man inom hovrätten upplevt fallens anhopning och att de tidsmässigt förde-

lade sig ojämnt som problematiskt. En planering som förutser den egna arbetstiden är därför svår. 

Logistikarbetsgruppen inledde sitt arbete i mars 2006 då sakkunniga som representera inrättningen 

för logistik vid Villmanstrands tekniska universitet deltog i logistikarbetsgruppens arbete med att 

utveckla arbetsprocesserna inom Helsingfors hovrätt. På grundval av den förstudie som genomför-

des under våren 2006 beslöt man tillsammans med hovrätten och justitieministeriet att följa upp 

förstudien med ett projekt där sättet för styrning av Helsingfors hovrätts verksamhet utvecklas i en 

mera fungerande riktning så att anhopningen av fall av det slag som nu förekommer ska kunna und-

vikas. Utvecklingsarbetet har hittills omfattat cirka 10 workshopar där sättet för den nya styrningen 

av verksamheten har planerats. 

 

Syftet med det nya sättet för styrning av verksamhet är att varje fall som kommit in så fort som möj-

ligt ska få en grov tidtabell inom vars ram man eftersträvar att avgöra fallet. Den grova tidtabellen 

består av de mellanetapper som är typiska för var och en typ av fall och de tidsmålen som definie-

rats för dessa mellanetapper. På grundval av den grova tidtabellen bedömer ffal och föredraganden 

den arbetsmängd som de använder för fallet i fråga och lägger in fallet i personens i fråga egna per-

sonliga arbetsplan som omfattar samtliga hans eller hennes fall på ett sådant sätt att fallet kan avgö-

ras inom ramen för den grova tidtabellen. Målet är att alla mål får en tidtabell så fort som möjligt 

efter det att de kommit in. En framtung, långsiktig och systematisk arbetsplanering garanterar en 

jämn fördelning av ffal:s och föredragandens arbetsmängd. 

 

Det nya sättet för styrning av verksamheten har under våren 2007 pilottestats inom två avdelningar 

av hovrätten. Vid pilottestningen är avsikten att testa vilka av de nya arbetsmetoderna och vilken 

praxis som i fortsättningen skall tas i bruk vid hovrätten. På basis av erfarenheterna från det första 

pilottestet var den största nyttan av det nya sättet för styrning av verksamheten att alla fall syns i 

planer, vilket innebär att fallen systematiskt kommer till behandling. Avsikten är att erfarenheterna 

av pilottestningen mera omfattande skall utredas under hösten 2007 och att det nya sättet för styr-

ning av verksamheten eventuellt tas i bruk i hela hovrätten under våren 2008. 



ALKULAUSE 
 
 

 Helsingin hovioikeudessa asetettiin 2.3.2006  työryhmä 
(logistiikkatyöryhmä), jonka tehtävänä on pohtia mahdollisuuksia 
hovioikeuden työskentelyn nykyistä pitkäjänteisempään 
aikataulusuunnitteluun. Työryhmän asettamisen taustana oli se, että 
hovioikeudessa on koettu ongelmalliseksi työn ruuhkautuminen ja sen 
jakautuminen ajallisesti epätasaisesti.  Oman työajan ennakoiva 
suunnittelu on tästä syystä hankalaa. 

 
 Hovioikeuksissa on pyritty uudistamaan työmenetelmiä ja siirtymään 

yhä enemmän etupainotteiseen työskentelyyn. Tällaisen 
työskentelytavan omaksuminen edellyttää myös työn 
aikataulusuunnittelun kehittämistä.  Aikataulusuunnittelulle asettaa omat 
vaatimuksensa myös se, että hovioikeuden lainkäyttötoiminta tapahtuu 
noin 20 henkilön muodostamissa osastoissa, joissa yksittäiset ratkaisut 
tehdään pääsääntöisesti  kolmen tuomarin ja esittelijän  muodostamissa 
kokoonpanoissa.  Yksittäisen tuomarin tai esittelijän tehtävät on voitava 
sovittaa yhteen toisten kokoonpanon jäsenten ja muiden osastolla 
työskentelevien tehtäviin. Kun kokoonpanot vielä vaihtelevat ja 
käsiteltävät asiat ovat laadultaan, laajuudeltaan ja vaikeusasteeltaan 
erilaisia, työn organisoiminen on varsin haasteellista. 

 
 Hovioikeudenneuvos Matti Rintalan puheenjohdolla toimivan 

logistiikkatyöryhmän työskentelyyn ovat hovioikeutta edustavien 
jäsenten lisäksi osallistuneet Lappeenrannan teknillisen yliopiston 
tuotantotalouden osaston asiantuntijoina professori Timo Pirttilä, 
assistentti Johannes Pekkanen, assistentti Petra Pekkanen ja assistentti 
Henri Karppinen. Työryhmän työssä on koettu tarpeelliseksi tarkastella 
hovioikeuden työtä logistiselta kannalta. Käsillä oleva raportti antaa 
hyvä kuvan logistisen lähestymistavan merkityksestä hovioikeuden työtä 
organisoitaessa sekä niistä mahdollisuuksista, jotka tällainen näkökulma 
tarjoaa.  Työn pitkäjänteisellä suunnittelulla raportissa kaavaillulla 
tavalla voidaan suurten asiamäärien ollessa kyseessä ennakoida eri 
asioiden käsittelyn vaatima työmäärä nykyistä jäsentyneemmin. Se 
helpottaa myös osastoilla tapahtuvan työn johtamista ja parantaa 
mahdollisuuksia asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen.  Lisäksi 
toiminnanohjausmalli luo edellytyksiä tavoitteena olevan etupainotteisen 
työskentelytavan nykyistä laajemmaksi omaksumiseksi. 

 
 Raportissa kaavaillun toiminnanohjausmallin kokeilu hovioikeudessa 

kahdella osastolla aloitettiin keväällä 2007. Kokemusten myötä mallia 
kehitetään ja tarkoituksena on, että se voitaisiin ottaa käyttöön koko 
hovioikeudessa vuoden 2008 aikana. 

 
 Helsingin hovioikeudessa 30 päivänä elokuuta 2007. 

 
 

 Hovioikeuden presidentti  Lauri Melander 



 

SISÄLLYS 
ALKULAUSE  
Helsingin hovioikeudessa 30 päivänä elokuuta 2007. 
1 JOHDANTO 1 
2 ESITUTKIMUS 2 

2.1 Taustaa 2 
2.2. Analyysit ja tulokset 2 

2.2.1 Juttukannat yleisesti 2 
2.2.2. Annetut ratkaisut 3 
2.2.3. Juttukantojen ikäjakaumat 4 

2.2 Esitutkimuksen keskeiset havainnot 6 
3 SUUNNITTELUTYÖ 7 

3.1 Suunnittelutyön lähtökohdat ja rajaukset 7 
3.2 Työskentelytavat ja eteneminen 7 

4 UUSI TOIMINNANOHJAUSTAPA 9 
4.1 Toiminnanohjaustavan lähtökohdat 9 
4.2 Toiminnanohjaustavan kuvaus 11 

5 PILOTOINTI 15 
5.1 Pilotoinnin tarkoitus 15 
5.2 Pilotoinnin lanseeraus ja käynnistäminen 15 
5.3 Ensimmäiset kokemukset pilotoinnista 16 

6 PROJEKTIN JATKOSUUNNITELMA 18 
7 YHTEENVETO 20
 
LIITE 1. Välietapit ja eteneminen eri juttutyypeissä  

1 Seulontajutut  
2 Esittelyjutut  
3 Pääkäsittelyjutut 

LIITE 2. Esimerkki yhden jutun työsuunnittelusta
        1 Käsittelytavan valinta

            2 Karkea aikataulutus
                3 Henkilökohtainen työsuunnittelu 

                LIITE 3. Uuden työsuojelumallin pilotointi  
                    Ohjeet pilotointiin - Aikataulutus ja töiden suunnittelu  
                    1 Henkilökohtaisen työsuunnitelman tekeminen (vanhat jutut)
                    2 Uusien juttujen aikatauluttaminen ja töiden suunnittelu 
 



1 

1 JOHDANTO 

Logistiikkatyöryhmä aloitti maaliskuussa 2006, jolloin Lappeenrannan teknillisen yliopiston 

(jäljempänä LTY) logistiikan laitoksen asiantuntijoita1 osallistui Helsingin hovioikeuden 

(jäljempänä hovioikeus) työprosessien kehittämistä käsittelevän logistiikkatyöryhmän työhön. 

Kevään 2006 aikana tehdyn esitutkimuksen perusteella päätettiin yhdessä hovioikeuden ja 

oikeusministeriön kanssa aloittaa kehittämisprojekti, jossa Helsingin hovioikeuden 

toiminnanohjaustapaa kehitettäisiin toimivammaksi siten, että tulevaisuudessa vältettäisiin 

nykytilanteen kaltaiset jutturuuhkat. 

 

Kehittämisprojektin suunnitteluosuus käsitti syksyn 2006 ja kevään 2007 aikana yhteensä 

kymmenen suunnittelutyöpajaa, joissa logistiikkatyöryhmä ideoi ja työsti uutta 

toiminnanohjaustapaa. LTY:n asiantuntijat toimivat työpajojen vetäjänä. Varsinainen uuden 

toiminnanohjaustavan suunnittelu tehtiin pääosin syksyn 2006 työpajoissa. Suunnittelutyön 

tulos eli uusi toiminnanohjaustapa esiteltiin hovioikeudessa 2.3.2007, jonka jälkeen kaksi 

hovioikeuden osastoa aloitti toiminnanohjaustavan pilotoinnin. Kevään 2007 työpajat 

keskittyivät pääosin toiminnanohjaustavan lanseerauksen ja pilotoinnin suunnitteluun sekä 

myöhemmin keväällä pilotoinnin tukemiseen ja seurantaan. 

 

Tämä raportti on koostettu pääosin kehittämistyön aikana tehdystä projektidokumentaatiosta2. 

Tarkoituksena on esitellä kehittämistyötä ja sen tuloksia riippumatta siitä, mitä uusista 

työmenetelmistä tai käytännöistä tullaan mahdollisesti pilotoinnin jälkeen ottamaan käyttöön. 

Raportin keskeisen sisällön muodostavat syksyn 2006 ja kevään 2007 suunnittelutyön 

lähtökohdat, työskentelytavat sekä uuden toiminnanohjaustavan esittely. Lisäksi raportissa on 

esitetty keskeiset tulokset kevään 2006 esitutkimuksesta, sekä ensimmäiset havainnot ja 

kokemukset uuden toiminnanohjaustavan pilotoinnista. Raportin lopuksi on esitetty 

kehittämisprojektin jatkosuunnitelma syksylle 2007 ja keväälle 2008. 

 

                                                 
1 LTY:n logistiikan laitoksen puolelta projektissa ovat työskennelleet assistentti Johannes Pekkanen, professori 
Timo Pirttilä, assistentti Petra Pekkanen (10/2006 saakka) ja assistentti Henri Karppinen (09/2006 lähtien) 
2 Tämän raportin ohella on hyvä tutustua myös Helsingin hovioikeuden logistiikkatyöryhmän 28.2.2007 
jättämään mietintöön, jossa esitetään muun muassa taustaa ja ajatuksia hovioikeuden työmenetelmien 
uudistamisen lähtökohdista ja tarpeista. 
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2 ESITUTKIMUS 

Tässä luvussa on esitetty kevään 2006 esitutkimuksen keskeiset analyysit ja tulokset sekä 

havainnot Helsingin hovioikeuden juttukannoista3 ja työprosesseista. 

 

2.1 Taustaa 

Yhteistyö Helsingin hovioikeuden ja LTY:n asiantuntijoiden välillä alkoi oikeusministeriön 

kehittämispäällikkö Sakari Laukkasen aloitteesta keväällä 2006, jolloin Laukkasen 

ehdotuksesta LTY:n asiantuntijat kutsuttiin mukaan hovioikeuden logistiikkatyöryhmän 

kokoukseen 28.3.2006. Kokouksen perusteella päätettiin LTY:n toimesta tutkia hovioikeuden 

juttukantojen tilannetta sekä työprosesseja ”logistisesta näkökulmasta”, jotta saataisiin kuva 

siitä, miten hovioikeuden työtä voitaisiin helpottaa tuotannonohjauksellisia periaatteita 

käyttäen.  Esitetyt analyysit, tulokset ja havainnot on tehty hovioikeuden asianhallinnasta 

saatujen tietojen sekä logistiikkatyöryhmän kokouksissa esille tulleiden asioiden perusteella. 

Lisäksi logistiikkatyöryhmän jäsenet tuottivat LTY:n asiantuntijoille muun muassa 

prosessikuvauksia hovioikeuden työnkulun ymmärtämisen helpottamiseksi. 

 

2.2. Analyysit ja tulokset 

Seuraavissa luvuissa on esitetty esitutkimuksessa tehdyt eri tyyppiset analyysit ja niiden 

tulokset. 

 

2.2.1 Juttukannat yleisesti 

Helsingin hovioikeudessa jutut jaetaan pääsääntöisesti kolmeen kiireellisyysluokkaan (I, II ja 

III) sekä viiteen kokoluokkaan (S, M, L, XL, XXL). Esitutkimuksessa tutkittiin muun muassa 

miten juttukannat ovat jakautuneet kiireellisyys- ja kokoluokittain eri osastoilla. Näissä 

jakaumissa osastojen välillä ei kuitenkaan esiintynyt oleellisia eroja. Kuten tiedossa jo oli, 

määrällisesti suurin osa osastojen juttukannoista muodostui III-kiireellisistä jutuista. 

Vastaavasti kokoluokista M-kokoluokan juttuja oli määrällisesti eniten. 

Kokonaistyötilanteessa osastojen välillä havaittiin kuitenkin merkittäviäkin eroja. 

                                                 
3 Juttukannalla tarkoitetaan tässä kaikkia Helsingin hovioikeuden tai jonkin sen osaston tietyllä ajanhetkellä 
ratkaistavana, eli prosessissa sisällä olevia juttuja. 
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Ratkaistavana olevien juttujen määrä eri osastoilla vaihteli hieman alle 400 jutusta reilu 550 

juttuun osastosta riippuen. 

 

2.2.2. Annetut ratkaisut 

Annettujen ratkaisujen määrän perusteella tarkasteltuna hovioikeuden osastot muodostavat 

kaksi ryhmää. Ensimmäisessä ryhmässä kolmella osastolla annettujen ratkaisujen määrä oli 

vuonna 2005 n. 650 kpl osastoa kohden. Toisen ryhmän muodostavat osastot menestyivät 

määrällisesti paremmin annettujen ratkaisujen määrän ollessa näillä osastoilla vuonna 2005 n. 

750 kpl osastoa kohden. 

 

Kuvassa 1 on tarkasteltu kuvaajan avulla hovioikeuden eri osastoilla annettuja ratkaisuja. 

Edellä mainitut, määrällisesti suuremman tuloksen tehneet osastot on merkitty kuvaajaan 

suuremmilla ympyröillä ja pienemmän tuloksen osastot pienemmillä ympyröillä. Ympyröiden 

sijainti koordinaatistossa taas kuvaa sitä, millaisista jutuista kunkin osaston tulos on 

muodostunut. Mitä korkeammalla osasto on pystyakselilla, sitä enemmän kyseisen osaston 

annetuista ratkaisuista on ollut riitajuttuja, joita yleisesti pidetään rikosjuttuja työläämpinä. 

Vastaavasti vaaka akselilla oikealle sijoittuneet osastot ovat ratkaisseet suhteessa enemmän 

suuria juttuja (L-XXL). 

 

Esimerkkinä kuvan tulkinnasta voidaan havaita, että kuvan osasto F on tehnyt määrällisesti 

hyvän tuloksen, ja samalla annetuista ratkaisuista n. 30 % on ollut riitajuttuja ja n. 24 % 

suuria juttuja. Vastaavasti, kuvan osasto A on tehnyt määrällisesti saman tuloksen, mutta riita- 

ja suurien juttujen osuus ratkaisuista on osaston F vastaavia pienempi. Kuvan osasto C taas on 

ratkaissut suhteessa eniten riitajuttuja, n. 32 % annetuista ratkaisuista, mutta määrälliseltä 

tulokseltaan se kuuluu pienemmän tuloksen saavuttaneiden osastojen ryhmään. 
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Riitajuttujen osuus annetuista ratkaisuista (2005) 

A 

D 
F 

B

C

10% 20%

30%

20%

Isojen juttujen (L-XXL) osuus annetuista ratkaisuista (2005) 

E

15% 25% 

25%

35%

 

Kuva 1: Annetut ratkaisut osastoittain (2005) 

 

2.2.3. Juttukantojen ikäjakaumat 

Merkittävä ero osastojen välillä havaittiin myös juttukantojen ikäjakaumissa. Ikäjakaumalla 

tarkoitetaan tässä sitä, miten jutut ovat osastoilla jakautuneet niiden iän perusteella. 

Juttukannan ikäjakauman analyyseissä jokaiselle jutulle on laskettu ikä kuukausina käyttäen 

vertailupäivinä aineiston ajopäivämäärää ja kunkin jutun jakopäivämäärää. Jokaisen osastot 

jutut on järjestetty iän mukaan pylväiksi kuvaajaan, jolloin nähdään koko osaston juttukannan 

jakautuminen juttujen iän mukaan. Yksi pylväs kertoo kuinka monta juttua kussakin 

”ikäluokassa” osastolla on parhaillaan ratkaistavana. Lisäinformaationa jokainen kuvaajan 

pylväs on jaettu juttujen kokoluokkien mukaan, jolloin kuvaajasta nähdään miten tietyn 

ikäiset jutut ovat edelleen jakautuneet kokoluokkiin. 

 

Kuvissa 2 ja 3 on esitetty esimerkit kahden osaston juttukantojen ikäjakaumista. Kuvista on 

nähtävissä, että alle vuoden ikäisissä jutuissa osastojen ikäjakauma on jokseenkin 

samanlainen, mutta yli 12 kk vanhoja juttuja on kuvan 2 osastolla selvästi enemmän. Lisäksi 
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molemmilla esimerkkiosastoilla yli 12 kk vanhoissa jutuissa suuret jutut (L-XXL) 

muodostavat huomattavan osan.  
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Kuva 2: Juttukannan ikäjakauma osastolla X (tilanne 5/2006) 
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Kuva 3: Juttukannan ikäjakauma osastolla Y (tilanne 5/2006) 
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2.2 Esitutkimuksen keskeiset havainnot 

Kuten edellä mainittiin, esitutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena oli antaa LTY:n 

asiantuntijoille käsitys hovioikeuden työtilanteesta ja työprosesseista. Merkittävin 

esitutkimuksessa esille tullut seikka oli osastojen keskinäiset erot annettujen ratkaisujen ja 

juttukantojen ikäjakaumien osalta. Esitutkimuksen tulosten pohjalta logistiikkatyöryhmässä 

käydyissä keskusteluissa ilmeni, että työtavat ja käytännöt vaihtelevat osastojen välillä. 

Havaitut erot ovat ainakin osatekijä analyyseissä nähtyihin erilaisiin tuloksiin. 

 

Tarkasteltaessa edelleen osastojen välisiä eroja, kuvan 1 analyysi antaa aihetta pohtia myös 

hovioikeuden tulostavoitetta ja sitä, miten se tällä hetkellä ohjaa osastoja juttujen 

ratkaisemisessa. Tulostavoitteen ollessa ainoastaan määrällinen voi osasto joutua 

tulostavoitteen saavuttamiseksi ”tekemään tulosta” pienillä jutuilla ja helpommilla 

rikosjutuilla, jolloin vaativammat suuret riitajutut jäävät vähemmälle huomiolle ja pääsevät 

ennen pitkää vanhenemaan. Vastaavana ohjaavana tekijänä toimii juttujen 

kiireellisyysluokitus. Jos juttujen kiireellisyys ei niiden vanhetessa muutu, ohjaa 

kiireellisyysluokka yhdessä tulostavoitteen kanssa osastoja ratkaisemaan kiireellisempiä 

juttuja, jolloin suuret, vanhentuneet III-kiireellisyysluokan jutut saattavat jäädä edelleen 

vanhenemaan. 

 

Osastojen välillä havaittujen erojen perusteella LTY:n asiantuntijat lähtivät suosittelemaan 

toiminnanohjaustavan uudistamista siten, että paremmin menestyneiden osastojen hyvät 

käytännöt saataisiin yhtenäistettyä koko hovioikeuden käyttöön. Toiminnanohjauksen 

kehittämiseksi päätettiin hovioikeudessa aloittaa uuden toiminnanohjaustavan suunnittelutyö, 

jota on kuvattu luvuissa 3 ja 4. 



7 

3 SUUNNITTELUTYÖ 

Tässä luvussa on esitetty syksyn 2006 ja kevään 2007 uuden toiminnanohjaustavan 

suunnittelutyön lähtökohdat ja rajaukset sekä suunnittelutyön työskentelytavat ja eteneminen. 

 

3.1 Suunnittelutyön lähtökohdat ja rajaukset 

Suunnittelutyön tavoitteena oli suunnitella hovioikeudelle uusi toiminnanohjaustapa, joka 

muodostettaisiin kehittämällä ja yhtenäistämällä nykyisiä työmenetelmiä ja käytäntöjä. 

Lähtökohdan uuden toiminnanohjaustavan suunnittelulle muodostivat seuraavat 

logistiikkatyöryhmän määrittelemät tavoitteet: 

- Työmäärän tasainen jakautuminen ja jaksottuminen 

- Töiden suunnittelun etupainotteisuus, systemaattisuus ja pitkäjänteisyys 

- Vvj-painotteisuus töiden suunnittelussa 

- Vvj:n ja esittelijän yhteistyö töiden suunnittelussa 

 

Edellä mainitut periaatteelliset lähtökohdat ovat jo aikaisemminkin olleet esillä 

hovioikeudessa työtapojen kehittämistä puhuttaessa, ja ne ohjasivat myös 

logistiikkatyöryhmän työskentelyä uuden toiminnanohjaustavan suunnittelussa.  

 

Toiminnanohjaustavan suunnittelussa sivuttiin myös työsuunnitteluun keskeisesti liittyvää 

kirjaamon ja kanslioiden toimintaa. Esimerkiksi juttujen tehokkaassa ja tasapuolisessa jaossa 

osastoille on kirjaamon ja kanslioiden toiminnalla ratkaiseva rooli. Kirjaamon ja kanslioiden 

työtapojen tarkastelu päätettiin kuitenkin jättää tämän suunnittelutyön ulkopuolelle, koska 

niiden katsottiin muodostavan oman kokonaisuutensa, jonka käsittelyyn ei tämän 

suunnittelutyön puitteissa ollut resursseja. 

 

3.2 Työskentelytavat ja eteneminen 

Suunnittelutyö päätettiin toteuttaa työpajoina, joissa LTY:n asiantuntijat toimivat vetäjän ja 

ohjaajan roolissa ja hovioikeuden logistiikkatyöryhmä vastasi varsinaisesta suunnittelusta. 

Kussakin työpajassa käsiteltiin aina tiettyä aihepiiriä ohjatusti ideoiden ja keskustellen. 

Työpajojen tehtävänä oli tuottaa materiaalia, ideoita ja osaratkaisuja, joista LTY:n 

asiantuntijat edelleen jäsentelivät ratkaisuehdotuksia uuteen toiminnanohjaustapaan liittyen. 
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Kokonaisuutena suunnittelutyö käsitti 10 työpajaa syksyn 2006 ja kevään 2007 aikana. 

Taulukossa 1 on esitetty työpajatyöskentelyn kulku sekä työpajojen teemat ja keskeinen 

sisältö. 

 

Taulukko 1: Työpajatyöskentelyn eteneminen 

Työpaja Teema 

1 
(22.9.2006) 

Suunnittelutyön tavoitteiden ja rajausten tekeminen 
- Määriteltiin suunnittelutyön yleis- ja osatavoitteet 
- Päätettiin suunnittelutyöhön sisällytettävistä ja sen ulkopuolella jätettävistä 

kokonaisuuksista 
 

2 
(3.10.2006) 

Osaratkaisujen tuottaminen 
- Tarkasteltiin uuden toiminnanohjaustavan tavoitteita eri näkökulmista 
- Tuotettiin ehdotuksia keinoiksi ja osaratkaisuiksi tavoitteiden saavuttamiseksi 
- Listattiin suunnittelun kannalta olennaisia avoimia kysymyksiä 

 

3 
(24.10.2006) 

Kokonaisratkaisuvaihtoehtojen muodostaminen 
- Muodostettiin työsuunnittelumallin ensimmäinen versio osaratkaisujen ja 

avoimien kysymysten pohjalta 
 

4 
(7.11.2006) 

Kokonaisratkaisuvaihtoehtojen muodostaminen 
- Jatkettiin työsuunnittelumallin suunnittelua 
- Tarkasteltiin eri juttutyyppejä työsuunnittelun kannalta eli, miten eri tyyppiset 

jutut etenevät ja millaisia tavoiteaikoja juttujen ratkaisemiselle voitaisiin asettaa 
 

5 
(22.11.2006) 

Kokonaisratkaisun muodostaminen ja pilotoinnin suunnittelu 
- Muodostettiin kokonaisratkaisuehdotus uudeksi toiminnanohjaustavaksi 

työsuunnittelumallin pohjalta 
- Keskusteltiin ja suunniteltiin pilotoinnin toteutusta 

 

6 
(15.12.2006) 

Kokonaisratkaisun muodostaminen ja pilotoinnin suunnittelu 
- Tarkennettiin uuden toiminnanohjaustavan yksityiskohtia 
- Suunniteltiin pilotoinnin toteutusta ja kevään 2007 etenemistä 

 

7 
(26.1.2007) 

Pilotoinnin lanseeraustilaisuuden suunnittelu 
- Suunniteltiin pilotoinnin lanseeraustilaisuuden esitystä ja esimerkkejä 

 

8 
(14.2.2007) 

Pilotoinnin lanseeraustilaisuuden suunnittelu 
- Suunniteltiin pilotoinnin lanseeraustilaisuuden esitystä ja esimerkkejä 
- Suunniteltiin pilotoinnin käynnistämistä pilotointiosastoilla 

 

9 
(14.3.2006) 

Pilotoinnin käynnistämisen tukeminen ja seuranta 
- Suunniteltiin pilotoinnin käynnistämistä pilotointiosastoilla 
- Keskusteltiin pilotoinnin seurannasta ja Logistiikkatyöryhmän roolista 

pilotoinnin tukemisessa 
 

10 
(7.6.2007) 

Kehitysprojektin jatkosuunnitelman tuottaminen 
- Tuotettiin hovioikeudelle jatkosuunnitelma toiminnanohjaustavan 

kehittämisprojektin loppuunsaattamiselle syksyn 2007 ja kevään 2008 ajalle 
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4 UUSI TOIMINNANOHJAUSTAPA 

Syksyn suunnittelutyöpajojen tuloksena muodostettiin Helsingin hovioikeudelle ehdotus 

uudesta toiminnanohjaustavasta. Tässä luvussa on esitetty uuden toiminnanohjaustavan 

lähtökohdat ja toimintaperiaatteet. Esitetty malli noudattaa suunnittelutyön tuloksia 

sellaisenaan, eikä siinä ole tässä vaiheessa huomioitu vielä pilotoinnin kautta mahdollisesti 

tulevia muutoksia ja parannuksia. 

 

4.1 Toiminnanohjaustavan lähtökohdat 

Pääpaino uuden toiminnanohjaustavan suunnittelussa oli töiden suunnittelukäytäntöjen 

uudistamisessa. Hovioikeuden työsuunnitteluun voidaan soveltaa muun muassa teollisuudesta 

tuttua moniprojektiajattelua. Jokainen juttu voidaan ajatella yksittäisenä projektina, jolla on 

useita työvaiheita ja näiden työvaiheiden tekemiseen tarvitaan tiettyjä resursseja. 

 

Kuvissa 4 ja 5 on havainnollistettu moniprojektiajattelun periaatetta. Kuvassa 4 on esitetty 

yhden kuvitteellisen projektin eteneminen. Kyseisessä projektissa on kolme vaihetta. Vaiheen 

1 suorittaminen vie 2 viikkoa ja sen suorittaa resurssi A. Toisessa vaiheessa projekti siirtyy 

resurssille B, jolla vaiheen 2 suorittamiseen kuluu 3 viikkoa. Viimeisen vaiheen 3 suorittaa 

resurssi C kahdessa viikossa. Kokonaisuutena kuvan 4 projekti vaatii siis aktiivista 

suoritusaikaa yhteensä 7 viikkoa kolmelta eri resurssilta. 

 

Moniprojektiajattelussa on kyseessä tilanne jossa useita kuvan 4 kaltaisia projekteja on 

samanaikaisesti käynnissä. Kun samoilla resursseilla suoritetaan useita projekteja, joudutaan 

tilanteeseen, jossa muut projektit joutuvat odottamaan, kun yhtä projektia suoritetaan. Tästä 

johtuen aktiivisen suoritusajan lisäksi projekteille tulee myös passiivista odotusaikaa, jolloin 

projektin kokonaiskesto on aktiiviajan ja passiiviajan summa. Kuvan 4 projektissa vaihe 1 

päästään suorittamaan heti, mutta ennen vaihetta 2 projekti joutuu odottamaan resurssin B 

vapautumista 5 viikkoa ja ennen vaihetta 3 resurssin C vapautumista yhden viikon ajan. Näin 

ollen kuvan 4 projektin kokonaiskestoksi tulee passiiviaika mukaan luettuna 13 viikkoa, 

vaikka aktiivista suoritusaikaa tästä on vain 7 viikkoa. 
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Vaihe 1 Vaihe 2

Resurssi:

Aktiiviaika:

Passiiviaika:

A

2 vko

0 vko

B

3 vko

5 vko

C

2 vko

1 vko

Vaihe 3

Projekti 5

Kokonaiskesto 13 vko 
(aktiiviaika 7 vko)

Vaihe 1 Vaihe 2

Resurssi:

Aktiiviaika:

Passiiviaika:

A

2 vko

0 vko

B

3 vko

5 vko

C

2 vko

1 vko

Vaihe 3

Projekti 5

Vaihe 1 Vaihe 2

Resurssi:

Aktiiviaika:

Passiiviaika:

A

2 vko

0 vko

B

3 vko

5 vko

C

2 vko

1 vko

Vaihe 3Vaihe 1 Vaihe 2

Resurssi:

Aktiiviaika:

Passiiviaika:

A

2 vko

0 vko

B

3 vko

5 vko

C

2 vko

1 vko

Vaihe 1Vaihe 1 Vaihe 2Vaihe 2

Resurssi:

Aktiiviaika:

Passiiviaika:

A

2 vko

0 vko

B

3 vko

5 vko

C

2 vko

1 vko

Vaihe 3Vaihe 3

Projekti 5

Kokonaiskesto 13 vko 
(aktiiviaika 7 vko)  

Kuva 4: Esimerkkiprojektin eteneminen 

 

Kuvassa 5 on havainnollistettu edellisen kuvan esimerkkiprojektin sijoittumista muiden 

vastaavien projektien kanssa eri resurssien aikatauluihin. Kuvan ruudukon rivit kuvaavat eri 

resursseja (A, B ja C) ja ruudukon sarakkeet kalenteriviikkoja. Kuvaan on myös listattu 

edellisen kuvan projektin 5 lisäksi neljä muuta keskeneräistä projektia, jotka ovat samaan 

aikaan suoritettavana. Resurssi A on siis heti valmiina aloittamaan projektin 5 vaiheen 1. 

Resurssilla B on kuitenkin suoritettavanaan projektien 3 ja 3 vaiheet 2 ennen kuin se voi ottaa 

suoritettavakseen uusimman projektin 5 vaiheen 2. Vastaavasti resurssin C tulee suorittaa 

projektien 1, 2, 3 ja 4 kolmannet vaiheet ennen projektin 5 kolmannen vaiheen suorittamista.  
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Kuva 5: Moniprojektinohjaus 

 

Kuvien 4 ja 5 esimerkkitapausten tapaan hovioikeuden työ on moniprojektityötä, jossa vvj ja 

esittelijä ovat juttuprojekteja suorittavia resursseja ja jokaisella vvj:llä ja esittelijällä on useita 
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juttuprojekteja käsiteltävänä samanaikaisesti. Juttujen käsittelyajoista suuri osa on passiivista 

odotteluaikaa, jota voitaisiin järjestelmällisemmällä ja pitkäjänteisemmällä juttuprojektien 

suunnittelulla vähentää. Seuraavassa luvussa esitetty uusi toiminnanohjaustapa pohjautuu 

juuri juttujen projektoimiseen ja juttuprojektien etupainotteiseen, systemaattiseen ja 

pitkäjänteiseen suunnitteluun ja aikatauluttamiseen. 

 

4.2 Toiminnanohjaustavan kuvaus 

Uusi toiminnanohjaustapa voidaan kuvata töiden suunnittelun ja aikatauluttamisen osalta 

kuvan 6 mukaisena prosessina. 

 

JUTTUKOHTAINEN TYÖSUUNNITTELU

1. Käsittelytavan 
valinta

1. Käsittelytavan 
valinta

2. Karkea 
aikataulutus
2. Karkea 

aikataulutus

3. Henkilökohtainen 
työsuunnittelu

3. Henkilökohtainen 
työsuunnittelu

Osaston 
työsuunnittelu

Osaston 
työsuunnittelu

Henkilökohtainen 
aikataulutus

Henkilökohtainen 
aikataulutus

JakoJako

Muut 
työtehtävät

JUTTUKOHTAINEN TYÖSUUNNITTELUJUTTUKOHTAINEN TYÖSUUNNITTELU

1. Käsittelytavan 
valinta

1. Käsittelytavan 
valinta

2. Karkea 
aikataulutus
2. Karkea 

aikataulutus

3. Henkilökohtainen 
työsuunnittelu

3. Henkilökohtainen 
työsuunnittelu

Osaston 
työsuunnittelu

Osaston 
työsuunnittelu

Henkilökohtainen 
aikataulutus

Henkilökohtainen 
aikataulutus

JakoJako

Muut 
työtehtävät

1. Käsittelytavan 
valinta

1. Käsittelytavan 
valinta

2. Karkea 
aikataulutus
2. Karkea 

aikataulutus

3. Henkilökohtainen 
työsuunnittelu

3. Henkilökohtainen 
työsuunnittelu

Osaston 
työsuunnittelu

Osaston 
työsuunnittelu

Henkilökohtainen 
aikataulutus

Henkilökohtainen 
aikataulutus

JakoJako

Muut 
työtehtävät

1. Käsittelytavan 
valinta

1. Käsittelytavan 
valinta

2. Karkea 
aikataulutus
2. Karkea 

aikataulutus

3. Henkilökohtainen 
työsuunnittelu

3. Henkilökohtainen 
työsuunnittelu

Osaston 
työsuunnittelu

Osaston 
työsuunnittelu

Henkilökohtainen 
aikataulutus

Henkilökohtainen 
aikataulutus

JakoJako

Muut 
työtehtävät

Muut 
työtehtävät

 

Kuva 6: Työsuunnitteluprosessi 

 

Prosessi sisältää kolme juttukohtaiseen työsuunnitteluun liittyvää päävaihetta (kuvan vaiheet 

1-3), joiden lisäksi prosessiin kuuluu kolme yleisemmän tason vaihetta. Taulukossa 2 on 

selostettu tarkemmin työsuunnitteluprosessin vaiheet ja eteneminen. Jokaisen vaiheen 

kohdalla on kuvattu vaiheen alkutila, vaiheen toimenpiteet ja vaiheen lopputulos. 
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Taulukko 2: Työsuunnitteluprosessin vaiheet ja eteneminen 

Prosessin vaihe Sisältö 
Jako Uusi juttu 

- Uusi juttu saapuu hovioikeuteen 
- Juttu jaetaan osastolle 
- Juttu jaetaan vvj:lle (ja esittelijälle) 

 Juttu saapunut vvj:lle 
 

1. Käsittelytavan valinta Juttu saapunut vvj:lle 
- Valitaan jutun käsittelytapa (seulonta-, esittely- tai pääkäsittelyjuttu) 

 Jutun käsittelytapa valittu 
 

2. Karkea aikataulutus Jutun käsittelytapa valittu 
- Määritetään jutulle tarvittavat välietapit4 ja määritetään näille välietapeille 

tavoiteajat (takarajat) 
- Määritetään välietappien toteutumiseen tarvittavat resurssit (työaika) 

 Jutun karkea aikataulu valmis 
 

3. Henkilökohtainen 
työsuunnittelu 

Jutun karkea aikataulu valmis 
- Sijoitetaan uusi juttu olemassa olevaan henkilökohtaiseen 

työsuunnitelmaan jutun karkean aikataulun mukaisesti 
- Henkilökohtaisessa työsuunnitelmassa tulee huomioida myös muiden kuin 

juttujen ratkaisemiseen liittyvien työtehtävien vaatimat resurssit 
 Henkilökohtainen työsuunnitelma päivitetty 

 
Osaston työsuunnittelu Osaston kalenteri, henkilökohtaisen työsuunnitelmat (vvj ja esittelijä), 

esittelytoiveet 
- Aikataulutetaan esittelyt osaston kalenterin (sisältäen sovitut pääkäsittelyt, 

valmisteluajat ja lomat), henkilökohtaisten työsuunnitelmien ja 
esittelytoiveiden antamissa puitteissa valitulle aikajaksolle (huomioiden 
myös muu kokoonpano) 

 Osaston työsuunnitelma valmis 
 

Henkilökohtainen 
työsuunnittelu 

Osaston työsuunnitelma, henkilökohtainen työsuunnitelma 
- vvj:t ja esittelijät aikatauluttavat omat työnsä osaston työsuunnitelman ja 

henkilökohtaisen työsuunnitelman mukaisesti valitulle aikajaksolle 
 Henkilökohtainen aikataulu valmis 

 
 

Yksinkertaistettuna uuden toiminnanohjaustavan tarkoituksena on, että jokainen saapunut 

juttu saa mahdollisimman pian karkean aikataulun, jonka puitteissa jutun ratkaiseminen 

pyritään viemään läpi. Karkea aikataulu muodostuu kullekin juttutyypille ominaisista 

välietapeista4 ja näille välietapeille määritellyistä tavoiteajoista. Karkean aikataulun 

perusteella vvj ja esittelijä arvioivat kyseiseen juttuun käyttämänsä työmäärän ja sijoittavat 

jutun, kaikki kyseisen henkilön jutut sisältävään henkilökohtaiseen työsuunnitelmaan siten, 

että juttu voidaan ratkaista jutun karkean aikataulun asettamissa puitteissa. 

 

                                                 
4 Jokaiselle juttutyypille on erikseen määritelty tyypilliset välietapit joiden avulla juttuprojekti voidaan jakaa 
loogisiin osakokonaisuuksiin. Jokaiselle välietapille on määritelty myös tavoiteaika, johon mennessä välietappi 
tulisi saavuttaa. Välietapit ja tavoiteajat on esitetty tarkemmin liitteessä 1. 
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Henkilökohtaisella työsuunnitelmalla tarkoitetaan viikkokohtaista kuormitussuunnitelmaa, 

johon jokainen vvj ja esittelijä sijoittavat kaikki käsiteltävänä olevat juttunsa siten, että 

työkuorma on mahdollisimman tasainen ja että jutut voidaan viedä läpi juttukohtaisen karkean 

aikataulun puitteissa. Henkilökohtainen työsuunnittelu ei siis ole työn tekemisen tarkkaa 

aikatauluttamista, vaan työmäärän suunnitelmallista ja tasaista jakamista käytettävissä 

olevalle työajalle. Henkilökohtainen työsuunnittelu toimii ”rullaavasti”, eli suunnitelman 

tekemistä jatketaan aina eteenpäin tarpeen mukaan. Henkilökohtaista työsuunnitelmaa ei siten 

tehdä millekään tietylle aikavälille ”valmiiksi”, vaan sitä päivitetään eteenpäin sitä mukaa, 

kun uusia juttuja tulee ratkaistavaksi. Liitteessä 2 on esitetty esimerkki jutun karkeasta 

aikatauluttamisesta ja jutun sijoittamisesta henkilökohtaisiin työsuunnitelmiin. Myös liitteenä 

3 olevassa pilotointiohjeessa on käsitelty henkilökohtaisen työsuunnitelman käytännön 

toteutusta. 

 

Tärkeä yksittäinen seikka henkilökohtaisia työsuunnitelmia laadittaessa on suunnitelmien 

joustavuus ja niin sanottu pelivara. Pelivaralla tarkoitetaan henkilökohtaisiin työsuunnitelmiin 

tehtävää ”tyhjää” varausta, joka on käytännössä ennakkovaraus suunnitelmiin tulevia 

muutoksia varten. Pelivaraa on tarkoitus merkitä työsuunnitelmiin säännöllisin välein, jolloin 

se toimii puskurina joustaen suunnitelman muuttuessa esimerkiksi yllättävän kiireellisen jutun 

tullessa ratkaistavaksi. Pelivaran varaamisesta ei suunnittelutyössä laadittu tarkkoja sääntöjä, 

mutta perusperiaatteena pelivaraa tulisi pidemmällä aikavälillä olla enemmän kuin 

esimerkiksi muutamalla seuraavalla viikolla, koska mahdollisia muutoksia tulee 

todennäköisesti pitkällä aikavälillä enemmän. Mahdollisesti käyttämättömäksi jäänyt pelivara 

voidaan ottaa suunnitelmissa sitä mukaan muuhun käyttöön kun tiedetään, ettei kyseiselle 

aikavälille enää tule yllättäviä muutoksia joihin pelivaraa tarvittaisi. 

 

Osaston työsuunnittelussa, pääkäsittelyjä ja esittelyjä sovittaessa, pyritään hyödyntämään 

henkilökohtaisia työsuunnitelmia sopivan ajankohdan löytämiseksi eri henkilöiden kesken. 

Tarkoituksena on, että esimerkiksi esittelijän henkilökohtaiseen työsuunnitelmaan varaamaa 

suuren jutun valmisteluaikaa ”kunnioitettaisiin” pääkäsittelyjä ja esittelyjä sovittaessa, jolloin 

esittelijä saisi keskeytyksettömän ja tehokkaan valmisteluajan kyseiselle jutulle. 

Henkilökohtaisten työsuunnitelmien sujuva yhteiskäyttö vaatii kuitenkin uusia tietoteknisiä 

ratkaisuja, joten tällaisen yhteissuunnittelun laajempi käyttöönotto vaatinee hovioikeuden 

tietojärjestelmän uudistamista. Toisella pilotointiosastoista on kuitenkin kokeilussa 
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eräänlaisen yhteiskalenterin hyödyntäminen henkilökohtaisten työsuunnitelmien 

koordinoinnissa. Yhteiskalenterin käytöstä on kerrottu tarkemmin liitteen 3 luvussa 2.3. 
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5 PILOTOINTI 

Tässä luvussa on käsitelty uuden toiminnanohjaustavan pilotoinnin tarkoitusta sekä esitetty 

pilotoinnin käynnistämiseen liittyviä käytännön toimenpiteitä. Luvun loppuun on kerätty 

myös pilotointiosastoilta saatuja ensimmäisiä kokemuksia pilotoinnista. 

 

5.1 Pilotoinnin tarkoitus 

Uuden toiminnanohjaustavan pilotoinnin tarkoituksena on testata käytännössä uusien 

työsuunnittelu- ja aikataulutustapojen toimivuutta. Pilotoinnin avulla voidaan arvioida mitkä 

luvussa 4 esitetyistä uusista käytännöistä osoittautuvat toimiviksi, ja miten näitä käytäntöjä 

voidaan edelleen parantaa ennen kuin ne otetaan käyttöön kaikilla osastoilla. Pilotoinnin 

kokemusten perusteella uusi toiminnanohjaustapa on tarkoitus muokata sellaiseen muotoon, 

että se tai osia siitä voidaan yhtenäisesti ottaa käyttöön koko hovioikeudessa. 

 

5.2 Pilotoinnin lanseeraus ja käynnistäminen 

21.12.2006 hovioikeuden johtoryhmä päätti, että uuden toiminnanohjaustavan pilotointi 

aloitetaan osastoilla 6 ja 5 kevään 2007 kuluessa siten, että osasto 6 aloittaa pilotoinnin 

maaliskuussa ja osasto 5 myöhemmin keväällä. Pilotoinnin ensimmäinen käytännön vaihe oli 

pilotoinnin lanseeraustilaisuus, joka pidettiin hovioikeudessa 2.3.2007. Tilaisuus oli 

pääasiallisesti suunnattu pilotointiosastojen henkilökunnalle, mutta myös muiden osastojen 

henkilökunnalla oli mahdollisuus osallistua tilaisuuteen. 

 

Lanseeraustilaisuuden tarkoituksena oli esitellä uusi toiminnanohjaustapa pilotointiin 

osallistuvalle henkilökunnalle. Osallistujia tilaisuudessa oli LTY:n ja logistiikkatyöryhmän 

lisäksi noin 60. Tilaisuudessa LTY:n asiantuntijat esittelivät yhdessä logistiikkatyöryhmän 

edustajien kanssa kehittämisprojektin taustaa, kehittämistyötä ja sen varsinaisia tuloksia eli 

uutta toiminnanohjaustapaa. Työsuunnittelua ja aikataulutusta havainnollistettiin 

kuvitteellisten esimerkkien avulla, joissa kahdelle uudelle jutulle luotiin karkea aikataulu sekä 

sijoitettiin juttu vvj:n ja esittelijän henkilökohtaisiin työsuunnitelmiin. Tilaisuus herätti 

toivottua keskustelua sekä nykyisistä että uusista työtavoista, ja samalla saatiin hovioikeuden 

henkilökunnalta arvokkaita ideoita ja näkemyksiä suunnittelun ja aikataulutuksen käytännön 

toteutuksesta. 
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Heti lanseerauksen jälkeen pilotointi käynnistettiin osastolla 6. Pilotoinnin aloittaminen 

päätettiin toteuttaa vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa kaksi vvj:tä ja kaksi esittelijää 

kokeilivat, miten oman henkilökohtaisen työsuunnitelman tekeminen ja omien juttujen 

aikatauluttaminen käytännössä toteutetaan. Näiden ensimmäisten pilotoijien kokemusten 

perusteella LTY:n asiantuntijat laativat yhdessä osaston 6 henkilökunnan kanssa ohjeen 

pilotoinnista. Ohje sisältää käytännönläheiset ohjeet henkilökohtaisen työsuunnitelman 

laatimisesta, uusien juttujen aikatauluttamisesta sekä koko osaston aikataulujen 

yhteensovittamisesta. Ohje jaettiin osastolle 24.4.2007, jonka jälkeen uudet käytännöt on 

otettu kokeiltavaksi koko osastolla. Tämän raportin liitteessä 3 on esitetty osaston 6 

pilotointiohje. Käytännössä pilotointi on osastolla 6 käynnistynyt hyvin kevään 2007 aikana. 

 

Käynnistettäessä pilotointia osastolla 5 käytössä oli jo osastolta 6 saatuja kokemuksia ja 

materiaaleja, joten pilotointi päätettiin käynnistää heti suoraan koko osaston laajuisesti. 

Starttipalaverissa 19.4.2007 LTY:n asiantuntijat kertoivat pilotoinnista ja samalla 

keskusteltiin miten eri käytännöt osastolla 5 toteutettaisiin. Pilotointi osastolla 5 on 

käynnistymässä ja osin jo käynnistynyt kevään 2007 aikana.. 

 

5.3 Ensimmäiset kokemukset pilotoinnista 

Pilotoinnin vasta kunnolla käynnistyttyä, ei varsinaisia tuloksia ole pilotoinnin osalta 

mahdollista arvioida. Seuraavassa on kuitenkin esitetty joitain pilotoinnin alkuvaiheessa esille 

tulleita asioita ja kokemuksia. 

 

Tärkeimpänä yksittäisenä parannuksena on jo nyt pidetty kaikkien juttujen sijoittamista 

henkilökohtaisiin työsuunnitelmiin. Näin jokaisen henkilökohtainen juttukanta on koko ajan 

nähtävillä, ja kaikilla jutuilla on selkeä aikataulu jonka puitteissa ne aiotaan ratkaista.  

 

Myös juttujen karkeaa aikataulutusta on pidetty hyvänä asiana, ja esimerkiksi toisella 

pilotointiosastolla karkea aikataulun kirjaaminen on liitetty jokaisen jutun mukana kulkevaan 

valmistelulomakkeeseen. Joissakin tapauksissa välietappien määrää on pidetty turhan suurena 

ja pilotoinnin aikana onkin sovittu, että karkeaa aikataulua tehtäessä jutuille määrätään 

järkeväksi katsottu määrä välietappeja. 
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Pilotoinnin aikana henkilökohtaisia työsuunnitelmia on tehty lähinnä paperille tulostettuun 

viikkotaulukkopohjaan, joka on odotetustikin osoittautunut työlääksi tavaksi ylläpitää 

henkilökohtaista työsuunnitelmaa. Suunnitelman muuttumisen ja tarkentumisen myötä 

paperisen version käsittely aiheuttaa turhaa työtä. Jatkossa onkin selvää, että tämän kaltainen 

suunnittelutyö vaatii jonkin helppokäyttöisemmän tietoteknisen ratkaisun.  

 

Henkilökohtaisten työsuunnitelmien hyödyntäminen osaston suunnittelussa on vielä teknisistä 

ratkaisuista johtuen niin alkuvaiheessa, ettei varsinaisia kokemuksia sen hyödyllisyydestä ole 

vielä saatu. Kuten liitteen 3 pilotointiohjeesta selviää, ensimmäisellä pilotointiosastolla 

kuitenkin kokeillaan parhaillaan henkilökohtaisten työsuunnitelmien koordinointia yhteisen 

kalenterin avulla. Toisella pilotointiosastolla käytännön ratkaisut henkilökohtaisten 

työsuunnitelmien käyttämiseksi osaston työsuunnittelussa ovat vielä työn alla. 
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6 PROJEKTIN JATKOSUUNNITELMA 

Taulukossa 3 on esitetty jatkosuunnitelma hovioikeuden toiminnanohjauksen 

kehittämisprojektille syksyn 2007 ja kevään 2008 ajaksi. Suunnitelman tarkoituksena on antaa 

karkea runko projektin etenemiselle ja loppuunsaattamiselle. Suunnitelmaa tarkennetaan ja 

tarkistetaan projektin edetessä tarpeen mukaan. 

 

Taulukko 3: Kehittämisprojektin jatkosuunnitelma 

Aika Eteneminen 

…2007… 
Kesä-heinäkuu 

- Pilotointia jatketaan 5. ja 6. osastoilla 
- Pilotointiin liittyvä materiaali (suunnitelmapohjat, 6. osaston pilotointiohje sekä 
5. osaston uusi valmistelu- ja seurantalomake) jaetaan tutustuttavaksi kaikille 
osastoille (materiaali esitellään osastokokouksissa) 

 

Elokuu 
- Henkilökohtaiset työsuunnitelmat valmiit molemmilla pilotointiosastoilla 
- Pilotointimateriaali jaettu ja esitelty kaikilla osastoilla 

 

Syyskuu 

- Pilotointiosastot (5. ja 6.) pitävät yhteispalaverin pilotoinnista (pidetty mielellään 
ennen johtoryhmän kokousta 4.9.) 

- 4.9. Johtoryhmän kokous: Pilotoinnin kokemukset, projektin markkinointi ja 
edistäminen talon sisällä (mitä, miksi). LTY mukana esittelemässä projektia. 

 

Lokakuu 

- Projektin yhteyshenkilöiden nimeäminen kaikille osastoille 
- Yhteyshenkilöiden ohjeistaminen ja integroiminen projektiin: Miten projektin 
hyödyt ja uudet käytännöt saadaan parhaiten viestittyä talon sisällä? LTY 
mukana yhteyshenkilöiden ohjeistamisessa. 

 

Marraskuu 
- Pilotoinnin kokemusten kerääminen: Esim. haastattelut ja/tai kysely sekä 
erityisesti pilotointiosastojen asessorien kokemukset. 

 

Joulukuu 
- Työpaja 11: Toiminnanohjausmallin muokkaaminen pilotoinnin kokemusten 
perusteella koko talon käyttöön. 

 

…2008… 
Tammikuu 

- Työpaja 12: Toiminnanohjausmallin muokkaaminen pilotoinnin kokemusten 
perusteella koko talon käyttöön. Huom: Työpaja 12 pidetään tarpeen mukaan! 

 

Helmikuu 

- Muokatun toiminnanohjausmallin lanseeraaminen koko talon käyttöön: Pyritään 
pitämään heti helmikuun alussa esim. risteilyn muodossa. LTY ja ministeriö 
mukana. 

 

Maaliskuu 

- Toiminnanohjausmalliin liittyvät koulutukset ja tukitoimet kaikilla osastoilla: 
Ohjeistuksen laatiminen ja jakaminen sekä tarvittavat käytännön koulutukset. 
LTY mukana. 

 

Huhtikuu - Uusi toiminnanohjausmalli otettu käyttöön Helsingin hovioikeudessa. 
 

 

 

Lappeenrannan teknillisen yliopiston puolesta hovioikeusprojektista vastaa heinäkuusta 2007 

alkaen assistentti Henri Karppinen. Helsingin hovioikeudessa projektin yhteyshenkilöinä 
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jatkavat logistiikkatyöryhmän puolesta Matti Rintala ja Petra Spring-Reiman. Pilotoinnin 

yhteyshenkilöinä hovioikeudessa toimivat pilotointiosastojen asessorit Hilppa Piirtola ja 

Hannu Rantalainen. Suunnittelutyötä tekevänä kokoonpanona projektissa jatkaa 

logistiikkatyöryhmä lisättynä tarpeen mukaan pilotointiosastojen henkilökunnalla (esim. 

asessorit ja laamannit).  
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7 YHTEENVETO 

Esitutkimuksen perusteella havaittiin, että hovioikeuden osastojen välillä on eroja muun 

muassa annetuissa ratkaisuissa ja juttujen ikäjakaumissa. Esitutkimuksen tulosten perusteella 

päätettiin käynnistää kehittämistyö hovioikeuden toiminnanohjaustavan uudistamiseksi, jossa 

kehittämistyön vetäjinä toimivat LTY:n asiantuntijoita ja suunnitteluryhmänä hovioikeuden 

logistiikkatyöryhmä. Kehittämistyö on tähän mennessä käsittänyt 10 työpajaa, joissa uutta 

toiminnanohjaustapaa on suunniteltu. 

 

Uuden toiminnanohjaustavan tarkoituksena on, että jokainen saapunut juttu saa 

mahdollisimman pian karkean aikataulun, jonka puitteissa jutun ratkaiseminen pyritään 

viemään läpi. Karkea aikataulu muodostuu kullekin juttutyypille ominaisista välietapeista ja 

näille välietapeille määritellyistä tavoiteajoista. Karkean aikataulun perusteella vvj ja esittelijä 

arvioivat kyseiseen juttuun käyttämänsä työmäärän ja sijoittavat jutun kyseisen henkilön 

kaikki jutut sisältävään henkilökohtaiseen työsuunnitelmaan siten, että juttu voidaan ratkaista 

jutun karkean aikataulun asettamissa puitteissa. Tavoitteena on, että kaikki jutut 

aikataulutetaan mahdollisimman pian niiden saapumisesta. Etupainotteinen, pitkäjänteinen ja 

systemaattinen työsuunnittelu takaa vvj:n ja esittelijän työmäärän tasaisen jakautumisen. 

 

Uutta toiminnanohjaustapaa on pilotoitu hovioikeudessa kahdella osastolla kevään 2007 

aikana. Pilotoinnissa on tarkoitus testata mitkä uusista työmenetelmistä ja käytännöistä 

otetaan jatkossa käyttöön hovioikeudessa. Ensimmäisten pilotoinnin kokemusten perusteella 

suurin hyöty uudesta toiminnanohjaustavasta on, että kaikki jutut ovat näkyvillä 

suunnitelmissa, jolloin jutut tulevat käsiteltyä järjestelmällisesti. Pilotoinnin kokemuksia on 

tarkoitus arvioida laajemmin syksyllä 2007 ja mahdollinen uuden toiminnanohjaustavan 

käyttöönotto koko hovioikeudessa tapahtuu keväällä 2008. 
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Välietapit ja eteneminen eri juttutyypeissä 
 

Välietappien tarkoituksena on helpottaa ja jäsentää jutun käsittelyn karkeaa aikatauluttamista. 

Jokainen käsiteltävä juttu jaetaan eri vaiheisiin. Välietapeilla kuvataan kunkin ”juttuprojektin” 

välitavoitteita. Tarkoituksena on, että jokaiselle välietapille määrätään tavoiteaika eli takaraja, 

johon mennessä kyseinen välietappi tulee saavuttaa. Tässä dokumentissa on esitetty Helsingin 

hovioikeuden uuden toiminnanohjaustavan suunnitteluun liittyvät eri juttutyyppien käsittelyn 

välietapit tavoiteaikoineen1. Myös välietappien tarkempi sisältö on selostettu erikseen 

jokaiselle välietapille eri juttutyypeissä. 

 

 

1 Seulontajutut 

Seulontajuttujen välietapit ja eteneminen on esitetty kuvassa 1. Välietappien tavoiteajat 

(takarajat) eri kiireellisyysluokille on esitetty taulukossa 1. 

 

 

Seulontajuttujen tapauksessa tavoiteajat (takarajat) ovat samat kaikille kiireellisyysluokille. 

 

Taulukko 1: Seulontajutun välietappien tavoiteajat (takarajat) 

Tavoiteaika kiireellisyysluokittainVälietappi 
I II III 

1. Ratkaisuehdotus valmis 1 kk 2 vko 1 kk 2 vko 1 kk 2 vko
2. Istunto pidetty ja taltio valmis 1 kk 3 vko 1 kk 3 vko 1 kk 3 vko
3. Ratkaisu annettu 2 kk 2 kk 2 kk 

 

 

 

                                                 
1 Tavoiteajat ovat Helsingin hovioikeuden logistiikkatyöryhmän ehdotuksia sopiviksi tavoiteajoiksi eri 
juttutyypeille. Tavoiteaikoja määritettäessä on juttujen jaon vvj:lle oletettu toteutuvan alle kahdessa viikossa. 

1. Ratkaisuehdotus 
valmis 

2. Istunto pidetty ja 
taltio valmis 

3. Ratkaisu annettu 

Kuva 1: Seulontajutun välietapit ja eteneminen 
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Välietappien saavuttamiseksi tarvittavat tehtävät seulontajutuissa: 

1. Vvj (jäsen tai HOL 9§:ssä tarkoitettu viskaali) tekee seulontapäätöksen, kirjoittaa 

tai kirjoituttaa kansliassa taltioluonnoksen ja istuntopöytäkirjan valmiiksi sekä 

huolehtii niiden jakamisesta.  

 

2. Pj ja välijäsen perehtyvät juttuun sekä osallistuvat istuntoon vvj:n kanssa. 

Istunnossa tehdään mahdolliset korjaukset sekä allekirjoitetaan taltio. 

 

3. Kanslia viimeistelee taltion ja antaa ratkaisun. 
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2 Esittelyjutut 

Esittelyjuttujen välietapit ja eteneminen on esitetty kuvassa 2. Välietappien tavoiteajat 

(takarajat) eri kiireellisyysluokille on esitetty taulukossa 2.  

 

 

 

Esittelyjuttujen tapauksessa välietappi 2 pitää yleensä sisällään myös etapit 3 ja 4, jolloin 

etapista 2 edetään suoraan etappiin 5. Vastaavasti etappi 3 voi sisältää etapin 4, jolloin 

etapista 3 edetään suoraan etappiin 5. Tarpeen vaatiessa etapit 3 ja 4 voidaan eriyttää 

(eteneminen kuvassa katkoviivalla). 

 

Taulukko 2: Esittelyjutun välietappien tavoiteajat (takarajat) 

Tavoiteaika kiireellisyysluokittainVälietappi 
I II III 

1. Ratkaisuesitys ja mahd. muistio valmiit ja jaettu 1 kk 3 vko 4 kk 3 vko 6 kk 3 vko
2. Esittely ja mahd. jatkoesittely pidetty 2 kk 5 kk 7 kk 
3. Konsepti valmis 2 kk 2 vko 5 kk 2 vko 8 kk 2 vko
4. Taltio valmis 2 kk 3 vko 5 kk 3 vko 8 kk 3 vko
5. Ratkaisu annettu 3 kk 6 kk 9 kk 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2: Esittelyjutun välietapit ja eteneminen 

1. Ratkaisu-
esitys ja mahd. 
muistio valmiit 

ja jaettu 

2. Esittely ja mahd. 
jatko-esittely pidetty 

(3. Konsepti valmis) 
(4. Taltio valmis) 

3. Konsepti 
valmis 

(4. Taltio valmis) 

4. Taltio 
valmis 

5. Ratkaisu 
annettu 
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Välietappien saavuttamiseksi tarvittavat tehtävät esittelyjutuissa: 

1. Vvj tekee täystutkintapäätöksen, pyytää vastaukset ja tekee alustavan “ei pääkäsittelyä” -

ratkaisun. Jäsenesittelyssä jäsen laatii tai laadituttaa kansliassa ratkaisuesityksen ja 

istuntopöytäkirjan sekä huolehtii niiden jakamisesta. Esittelijäjutuissa vvj tarvittaessa 

neuvottelee esittelijän kanssa, esittelijä tutkii jutun sekä laatii mahdollisen muistion, 

ratkaisuesityksen ja istuntopöytäkirjan ja huolehtii materiaalin jakamisesta kokoonpanolle. 

Vvj tarkastaa esityksen.  

 

2. Pj ja välijäsen perehtyvät juttuun ja osallistuvat esittelyyn ja mahdolliseen jatkoesittelyyn 

vvj:n ja esittelijän kanssa (jäsenesittelyissä ei esittelijää). Kaikki mukanaolijat ratkaisevat 

asian.   

 

3. Esittelijä ja/tai vvj korjaa konseptin, välijäsen ja pj hyväksyvät korjaukset tai tekevät omat 

korjausehdotuksensa.  

 

4. Kanslia kirjoittaa konseptin puhtaaksi. Esittelijä ja vvj tarkastavat ja allekirjoittavat 

taltion, välijäsen ja pj allekirjoittavat taltion.  

 

5. Esittelijä lajittelee jutun asiakirjat, kanslia viimeistelee taltion ja antaa ratkaisun.  
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3 Pääkäsittelyjutut 

Pääkäsittelyjuttujen välietapit ja eteneminen on esitetty kuvassa 3. Välietappien tavoiteajat 

(takarajat) eri kiireellisyysluokille on esitetty taulukossa 3.  

 

 

 

 

 

Pääkäsittelyjuttujen tapauksessa välietappi 1 voi (jos tarkoituksenmukaista) pitää sisällään 

myös etapin 2, jolloin etapista 1 voidaan edetään suoraan etappiin 3. Vastaavasti, välietappi 5 

voi (jos tarkoituksenmukaista) sisältää etapin 6, jolloin etapista 5 edetään suoraan etappiin 7. 

 

Taulukko 3: Pääkäsittelyjutun välietappien tavoiteajat (takarajat) 

Tavoiteaika kiireellisyysluokittain Välietappi 
I II III 

1. Alustava pääkäsittelypäätös valmis ja 
pääkäsittelypäivä sovittu 2 kk 3 kk 4 kk 

2. Lopullinen pääkäsittelypäätös valmis ja 
kutsut lähetetty 3 kk 5 kk 7 kk 

3. Konseptiluonnos ja mahd. muistio valmiit ja 
jaettu 4 kk 3 vko 7 kk 3 vko 10 kk 3 vko 

4. Pääkäsittely pidetty (ja ratkaisu julistettu) 5 kk 8 kk 11 kk 
5. Konsepti valmis 5 kk 2 vko 8 kk 2 vko 11 kk 2 vko 
6. Taltio valmis 5 kk 3 vko 8 kk 3 vko 11 kk 3 vko 
7. Ratkaisu annettu 6 kk 9 kk 12 kk 

 

 

 

 

Välietappien saavuttamiseksi tarvittavat tehtävät pääkäsittelyjutuissa: 

Kuva 3: Pääkäsittelyjuttujen välietapit ja eteneminen 

1. Alustava 
pääkäsittelypäätös 

valmis ja 
pääkäsittelypäivä 

sovittu 
(2. Lopullinen 

pääkäsittelypäätös 
valmis ja kutsut 

lähetetty) 

2. 
Lopullinen 

pääkäsittely-
päätös valmis 

ja kutsut 
lähetetty 

3. 
Konsepti-
luonnos 
ja mahd. 
muistio 

valmiit ja 
jaettu 

6. 
Taltio 
valmis 

7. 
Ratkaisu 
annettu 

4. 
Pää-

käsittely 
pidetty 

(ja 
ratkaisu 
julistettu) 

5. 
Konsepti 
valmis 
(6. Taltio 
valmis) 
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1. Vvj tekee täystutkintapäätöksen, pyytää vastaukset, tekee alustavan 

pääkäsittelypäätöksen ja neuvottelee aikataulusta esittelijän kanssa. Kanslia sopii 

istuntopäivät osapuolten kanssa ja tekee salivaraukset. 

 

2. Esittelijä laatii mahd. pääkäsittelyn toimittamista ja pääkäsittelyn/todistelun rajaamista 

koskevan muistion. Vvj ja esittelijä tai kokoonpano tekevät lopullisen 

pääkäsittelypäätöksen. Kanslia laatii ja lähettää kutsut. 

 

3. Esittelijä (jäsenjutuissa jäsen) laatii resiitin/yhteenvedon, mahd. muistion, 

istuntopöytäkirjan ja pääkäsittelypöytäkirjan pohjan (tai teettää viimeksi mainitun 

kansliassa) sekä jakaa materiaalin kokoonpanolle. VVJ tarkastaa resiitin/yhteenvedon. 

 

4. Pj ja välijäsen perehtyvät juttuun ja osallistuvat pääkäsittelyyn yhdessä esittelijän ja 

vvj:n kanssa. Kokoonpano ratkaisee asian. 

 

5. Esittelijä laatii konseptin, jonka vvj, välijäsen ja pj korjaavat/hyväksyvät. 

 

6. Kanslia kirjoittaa konseptin puhtaaksi. Esittelijä ja vvj tarkastavat ja allekirjoittavat 

taltion, välijäsen ja pj allekirjoittavat taltion. 

 

7. Esittelijä lajittelee asiakirjat. Kanslia viimeistelee taltion ja antaa ratkaisun. 
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Esimerkki yhden jutun työsuunnittelusta 
Seuraavassa on esitetty yksinkertainen esimerkki yhden kuvitteellisen jutun työsuunnittelusta. 

Esimerkki on alun perin esitetty Helsingin hovioikeuden uuden toiminnanohjaustavan 

pilotoinnin lanseeraustilaisuudessa 2.3.2007. 

 

1 Käsittelytavan valinta 
Esimerkkijutun käsittelytavaksi on valittu kirjallinen esittely. Kokoluokaltaan L-kokoinen 

juttu on jaettu viikolla 3 ja se kuuluu kiireellisyydeltään luokkaan III. Näin ollen, kyseisen 

esittelyjutun kokonaistavoiteaika on 9 kk ja lopullinen takaraja jutun ratkaisemiselle sijoittuu 

viikolle 41.  

 

2 Karkea aikataulutus 
VVJ ja esittelijä määrittelevät jutulle sen tyypin mukaiset välietapit ja tavoiteajat, johon 

mennessä välietapit tulee saavuttaa. Esittelyjutulle välietappeja on tyypillisesti viisi. 

Välietappien määrittämisen jälkeen VVJ ja esittelijä arvioivat tarvitsemansa työajan kunkin 

välietapin saavuttamiseksi. Näin välietapeista, tavoiteajoista ja resurssitarpeista (työaika) 

muodostuu jutulle kuvan 1 mukainen karkea aikataulu. Kuvan aikataulusta voidaan nähdä 

muun muassa, että ennen ensimmäistä välietappia sekä VVJ että esittelijä arvioivat 

käyttävänsä jutun valmisteluun 2 päivää ja että ennen kolmatta välietappia esittelijä tekee 1 

päivän ja VVJ 0,5 päivää jälkitöitä. 

 

esji:

vvj:

esji:

vvj:

valmistelu, 2pv

valmistelu, 1+1pv -

-

-

jälkityöt, 0,5pv

jälkityöt, 0,5pv

jälkityöt, 1pv

esittely 0,5pv

esittely 0,5pv

VE1
DL: vko 32

VE1
DL: vko 32

VE2
DL: vko 33

VE2
DL: vko 33

VE3
DL: vko 39

VE3
DL: vko 39

VE4
DL: vko 40

VE4
DL: vko 40

VE5
DL: vko 41

VE5
DL: vko 41

VE = Välietappi
DL = Deadline = Takaraja

 

Kuva 1: Esimerkki karkeasta aikataulusta1 

 
                                                 
1 Viimeiset vaiheet jutun käsittelyssä kuuluvat pääosin kanslialle, joten ne on VVJ:n ja esittelijän kohdalta jätetty 
karkeassa aikataulussa tyhjiksi. 
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3 Henkilökohtainen työsuunnittelu 
Kuvassa 2 on esitetty esimerkkijutun henkilökohtainen työsuunnittelu esittelijän osalta. 

Kuvan kuvitteellisessa viikkokohtaisessa henkilökohtaisessa työsuunnitelmassa esittelijällä on 

sekä jo varattua aikaa (punainen) että vapaata varaamatonta (vihreä) aikaa, johon uusi juttu 

voidaan sijoittaa. Suunnitelmaan on merkitty myös tulevat lomat (sininen). Esittelijä on kuvan 

mukaisesti sijoittanut (nuolet) esimerkkijutun vaatimat työvaiheet karkeasta aikataulusta 

sopiville viikoille esittelijän henkilökohtaiseen työsuunnitelmaan, siten että välietappien 

tavoiteajat toteutuvat ja ettei viikkotyömäärä ylitä viittä työpäivää. 

 

Varattu: 5pv
Viikko 10

Vapaa: 0pv

Varattu: 4pv
Viikko 11

Vapaa: 1pv

Varattu: 4pv
Viikko 12

Vapaa: 1pv

Varattu: 4,5pv
Viikko 13

Vapaa: 0,5pv

Varattu: 3pv

Viikko 14

Vapaa: 1pv

Varattu: 2pv

Viikko 15

Vapaa: 2pv

Varattu: 4pv
Viikko 16

Vapaa: 1pv

Varattu: 3pv
Viikko 17

Vapaa: 2pv

Varattu: 1pv

Viikko 18

Vapaa: 3pv

Varattu: 4pv
Viikko 19

Vapaa: 1pv

Varattu: 2,5pv

Viikko 20

Vapaa: 1,5pv

Varattu: 2pv
Viikko 21

Vapaa: 3pv

Varattu: 2,5pv
Viikko 22

Vapaa: 2,5pv

Varattu: 1pv
Viikko 23

Vapaa: 4pv

Varattu: 1pv
Viikko 24

Vapaa: 4pv

Varattu: 1pv

Viikko 25

Vapaa: 3pv

Viikko 26

Vapaa: 0pv

Viikko 27

Vapaa: 0pv

Viikko 28

Vapaa: 0pv

Viikko 29

Vapaa: 0pv

Varattu: 1pv

Viikko 30

Vapaa: 2pv

Varattu: 3pv
Viikko 31

Vapaa: 2pv

Viikko 32

Vapaa: 5pv

Viikko 33

Vapaa: 5pv

Viikko 34

Vapaa: 5pv

Viikko 35

Vapaa: 5pv

Varattu: 2pv
Viikko 36

Vapaa: 3pv

Varattu: 1pv
Viikko 37

Vapaa: 4pv

Viikko 38

Vapaa: 5pv

Varattu: 1pv
Viikko 39

Vapaa: 4pv

Varattu: 1pv
Viikko 40

Vapaa: 4pv

Viikko 41

Vapaa: 5pv

Viikko 42

Vapaa: 5pv

Varattu: 3pv
Viikko 43

Vapaa: 2pv

Viikko 44

Vapaa: 5pv

Varattu: 1pv
Viikko 45

Vapaa: 4pv

Loma: 2pv

Loma: 1pv Loma: 1pv Loma: 1pv Loma: 1pv

Loma: 1pv Loma: 5pv Loma: 5pv Loma: 5pv Loma: 5pv

esji:

vvj:

esji:

vvj:

valmistelu, 2pv

valmistelu, 1+1pv -

-

-

jälkityöt, 0,5pv

jälkityöt, 0,5pv

jälkityöt, 1pv

esittely 0,5pv

esittely 0,5pv

VE1
DL: vko 32

VE1
DL: vko 32

VE2
DL: vko 33

VE2
DL: vko 33

VE3
DL: vko 39

VE3
DL: vko 39

VE4
DL: vko 40

VE4
DL: vko 40

VE5
DL: vko 41

VE5
DL: vko 41

R07/AAA
Valmist.: 2pv

R07/AAA
Esitt.: 0,5pv

R07/AAA
J.työt: 1pv

R07/AAA
J.työt: 0,5pv

Vapaa: 3pv Vapaa: 4,5pvVapaa: 3,5pv

Vapaa: 4,5pv  

Kuva 2: Esimerkki esittelijän henkilökohtaisesta työsuunnittelusta 

 

Kuvassa 3 on vastaavasti esitetty henkilökohtainen työsuunnittelu esimerkkijutun VVJ:n 

kannalta. VVJ:n kuvitteellinen työsuunnitelma eroaa hieman esittelijän vastaavasta 

esimerkiksi lomien osalta. VVJ:llä suunniteltavia vaiheita on vain kolme. Esittelyn esittelijä ja 

VVJ luonnollisesti sijoittavat samalle viikolle, mutta muuten eri vaiheet voidaan sijoittaa siten 

kun se oman työn ja jutun etenemisen kannalta on järkevintä. 
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Varattu: 5pv
Viikko 10

Vapaa: 0pv

Varattu: 4pv
Viikko 11

Vapaa: 1pv

Varattu: 5pv
Viikko 12

Vapaa: 0pv

Varattu: 3,5pv
Viikko 13

Vapaa: 1,5pv

Varattu: 3pv

Viikko 14

Vapaa: 1pv

Varattu: 1pv

Viikko 15

Vapaa: 3pv

Varattu: 4pv
Viikko 16

Vapaa: 1pv

Varattu: 3pv
Viikko 17

Vapaa: 2pv

Varattu: 3pv

Viikko 18

Vapaa: 1pv

Varattu: 4pv
Viikko 19

Vapaa: 1pv

Varattu: 2,5pv

Viikko 20

Vapaa: 1,5pv

Varattu: 2pv
Viikko 21

Vapaa: 3pv

Varattu: 2,5pv
Viikko 22

Vapaa: 2,5pv

Varattu: 1pv
Viikko 23

Vapaa: 4pv

Varattu: 1pv
Viikko 24

Vapaa: 4pv

Varattu: 1pv

Viikko 25

Vapaa: 3pv

Viikko 26

Vapaa: 4pv

Viikko 27

Vapaa: 2pv

Viikko 28

Vapaa: 0pv

Viikko 29

Vapaa: 0pv

Varattu: 1pv
Viikko 30

Vapaa: 0pv

Varattu: 3pv
Viikko 31

Vapaa: 0pv

Viikko 32

Vapaa: 2pv

Viikko 33

Vapaa: 5pv

Viikko 34

Vapaa: 5pv

Viikko 35

Vapaa: 5pv

Varattu: 2pv
Viikko 36

Vapaa: 3pv

Varattu: 1pv
Viikko 37

Vapaa: 4pv

Viikko 38

Vapaa: 5pv

Varattu: 1pv
Viikko 39

Vapaa: 4pv

Varattu: 2pv
Viikko 40

Vapaa: 3pv

Viikko 41

Vapaa: 3pv

Viikko 42

Vapaa: 5pv

Varattu: 1pv
Viikko 43

Vapaa: 4pv

Viikko 44

Vapaa: 5pv

Varattu: 1pv
Viikko 45

Vapaa: 4pv

Loma: 1pv Loma: 1pv Loma: 1pv Loma: 1pv

Loma: 1pv Loma: 5pv Loma: 5pvLoma: 5pv Loma: 5pv

Varattu: 2pv

Varattu: 3pv

esji:

vvj:

esji:

vvj:

valmistelu, 2pv

valmistelu, 1+1pv -

-

-

jälkityöt, 1,5pv

jälkityöt, 0,5pv

jälkityöt, 1pv

esittely 0,5pv

esittely 0,5pv

VE1
DL: vko 32

VE1
DL: vko 32

VE2
DL: vko 33

VE2
DL: vko 33

VE3
DL: vko 39

VE3
DL: vko 39

VE4
DL: vko 40

VE4
DL: vko 40

VE5
DL: vko 41

VE5
DL: vko 41

R07/AAA
Esitt.: 0,5pv

R07/AAA
Valmist.: 1pv

Vapaa: 1pv

R07/AAA
J.työt: 0,5pv

Vapaa: 4,5pvVapaa: 4pv

 

Kuva 3: Esimerkki VVJ:n henkilökohtaisesta työsuunnittelusta 
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UUDEN TYÖSUUNNITTELUMALLIN PILOTOINTI 

Ohjeet pilotointiin1 - Aikataulutus ja töiden suunnittelu 
Pilotoinnin alussa jokainen jäsen ja esittelijä laativat omista nykyisistä jutuistaan 

henkilökohtaisen työsuunnitelman (tämän ohjeen luku 1), josta tietyt laajat varaukset 

merkitään näkyviin myös osaston suunnittelukalenteriin (luku 2.3). Kaikki uudet jutut 

aikataulutetaan ja sijoitetaan jatkossa henkilökohtaiseen työsuunnitelmaan ohjeen 

mukaisesti (luku 2). 

 

 

1. Henkilökohtaisen työsuunnitelman tekeminen (vanhat jutut) 
 

Henkilökohtaisen työsuunnitelman tekemiseen voi käyttää apuna valmista viikkokohtaista 

suunnitelmapohjaa (saatavissa osaston asessorilta) tai vaihtoehtoisesti käyttää omaa sähköistä 

kalenteria, jolloin merkintätapa voi olla luvussa 2.3 esitetyn kaltainen. Myös muita 

menetelmiä työsuunnitelman tekemiseen voi kokeilla (esim. projektikalenteri). 

 

Kaikille nykyisille jutuille tulee VVJ:n ja esittelijän keskenään sopia mahdollisimman 

pikaisesti pääkäsittely- tai esittelyajankohta, jonka jälkeen arvioidaan karkeasti kunkin jutun 

vaatima työmäärä (valmisteluun, pääkäsittelyyn/esittelyyn ja jälkitöihin kuluva aika). Juttujen 

työmäärän ja pääkäsittely- ja esittelyajankohtien avulla jutut sijoitetaan henkilökohtaiseen 

työsuunnitelmaan niiden viikkojen kohdalle, jolloin ko. juttuun liittyvää työtä aikoo tehdä. 

Aikataulutettaessa vanhoja juttuja on huomioitava, että yli vuoden ikäiset jutut käsitellään I-

kiireellisinä. I-kiireellisiä vanhoja ja uusia asioita ovat myös sellaiset riita- ja rikosasiat, 

joiden kokonaiskäsittelyaika käräjäoikeuskäsittely mukaan lukien ylittää 5 vuotta. 

Rikosasioissa kokonaiskäsittelyaika lasketaan jo siitä lukien, kun esitutkinta vastaan osalta on 

aloitettu. 

 

Tarkoituksena on suunnitelmallisesti jakaa työkuorma tasaisesti eri viikoille siten että 

työsuunnitelma on realistinen ja toteutuskelpoinen. Suunnitelmassa tulee myös olla riittävästi 

                                                 
1 Tämän ohjeen lisämateriaalina kannattaa käyttää logistiikkatyöryhmän mietintöä (28.2.2007) sekä 
lanseeraustilaisuuden materiaalia (2.3.2007). 
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pelivaraa uusia kiireellisiä2 juttuja varten, jolloin kiireellinen juttu voidaan käsitellä vanhojen 

juttujen välissä ilman että suunnitelma ”romuttuu”. Suunnitelman on oltava myös siinä määrin 

joustava, että esim. varattua valmisteluaikaa voi tarvittaessa muuttaa tai siirtää. 

 

Taulukossa 1 on esitetty kuvitteellinen esimerkki henkilökohtaisen työsuunnitelman yhden 

viikon merkinnöistä. ”Tehtävä”-sarake kuvaa varauksen aihetta, ”Varaus”-sarake kertoo 

arvioidun työmäärän päivissä ja ”Huom.”-sarakkeeseen voidaan merkitä muita varaukseen 

liittyviä huomioitavia seikkoja (esim. ko. tapahtumalle sovitun ajan). Taulukosta nähdään että 

ko. viikon työajasta on tällä hetkellä varattuna neljä päivää, joten ko. viikolle voitaisiin 

laskennallisesti tehdä vielä yksi yhden päivän suuruinen varaus. Käytännön syistä on 

varauksia tehdessä järkevää käyttää pienimpänä aikayksikkönä 0,5 päivää. 

 

Taulukko 1: Esimerkki yhden viikon henkilökohtaisesta työsuunnitelmasta 

Viikko 23   
Tehtävä Varaus [pv] Huom. 
Valmistelu, S07/XXXX 2  
Esittely, R06/XXXX 0,5 Ke klo. 13-15 
Logistiikkatyöryhmän kokous 0,5 Pe klo. 9-13 
Jälkityöt, S05/XXXXX 1  
   
   

 

Vinkkejä työsuunnitelman tekemiseen voi kysellä osaston ensimmäisiltä pilotoijilta3 sekä 

log.tr:n puheenjohtaja Matti Rintalalta. Lisäksi asessori Hannu Rantalainen toimii 

pilotoinnissa yhteyshenkilönä LTY:n suuntaan. 

 

 

2. Uusien juttujen aikatauluttaminen ja töiden suunnittelu 
 

Uusien juttujen aikatauluttaminen ja töiden suunnittelu jakautuu kolmeen päävaiheeseen. 

Aikatauluttamisen tavoitteena on etupainotteinen työskentely ja juttujen mahdollisimman 

varhainen ”haltuunotto”. Seuraavassa on esitetty yleiset ohjeet juttujen aikatauluttamisen ja 

töiden suunnittelun eri vaiheisiin.  

 

                                                 
2 Laskennallisesti I-kiireellisiä juttuja tulee esittelijää kohden 1,3 kpl / kk 
3 Leena Järvilahti, Petri Leskinen, Satu Pomoell, Jaakko Ritvala 
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2.1. Käsittelytavan valinta 

 

Jutun vvj valitsee käsittelytavan (seulonta, esittely, pääkäsittely) jolla ko. juttu tullaan 

ratkaisemaan. Käsittelytavan valinta tulisi tehdä mahdollisimman pian jutun jakamisesta, 

koska käsittelytapa vaikuttaa ratkaisevasti jutun karkeaan aikatauluttamiseen. Laajemmissa 

jutuissa käsittelytapa kuitenkin ratkeaa usein lopullisesti vasta vastausten saavuttua.  

 

 

2.2. Karkea aikataulutus 

 

Jutun vvj ja esittelijä määrittelevät yhdessä jutulle karkean aikataulun, joka muodostuu 

kullekin käsittelytavalle ominaisista välietapeista ja näille välietapeille määritellyistä 

tavoiteajoista eli takarajoista joihin mennessä kuhunkin välietappiin tulisi päästä. Karkeassa 

aikatauluttamisessa jutun vvj ja esittelijä myös arvioivat henkilökohtaisen työmäärän, jonka 

he tarvitsevat kunkin välietapin saavuttamiseksi. Jutulle tulee määrittää vähintään 

pääkäsittely/esittelyajankohta, mutta laajemmissa jutuissa voi olla hyödyllistä asettaa 

tavoiteaikoja myös tarkemmille välietapeille. Eri juttutyyppien kokonaistavoiteajat4 on 

esitetty taulukossa 2. Tarkemmat välietapit ja tavoiteajat löytyvät logistiikkatyöryhmän 

raportin liitteenä olevassa dokumentissa. Jutun karkea aikataulu voidaan merkitä muistiin 

esim. jutun valmistelulomakkeelle. Huom: HOL 9 -esittelyjutuille, seulontajutuille tai 

jäsenesittelyjutuille ei ole tarpeen tehdä karkeaa aikataulutusta. Kuitenkin nämäkin jutut on 

luonnollisesti ratkaistava em. kokonaistavoiteaikojen puitteissa. 

 

Taulukko 2: Tavoiteajat eri juttutyypeille 

Tavoiteaika kiireellisyysluokittain Juttutyyppi I II III 
Seulonta 2 kk 2 kk 2 kk 
Esittely 3 kk 6 kk 9 kk 
Pääkäsittely 6 kk 9 kk 12 kk 

 

 

                                                 
4 Esitetyistä tavoiteajoista voidaan aluksi joutua poikkeamaan (pidentämään), riippuen pilotoijien vanhojen 
juttujen määrästä ja niiden vaatimasta työajasta. Kokonaistavoiteajat ovat kuitenkin ensisijaisesti takarajoja ja 
jutut olisi pyrittävä ratkaisemaan oma ja osaston juttutilanne sekä juttujen kiireellisyysjärjestys huomioon ottaen 
niin pian kuin mahdollista heti sen jälkeen, kun ne ovat ratkaistavissa. Kokonaistavoiteaika lasketaan siitä, kun 
asia on saapunut hovioikeuteen. 
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2.3. Henkilökohtainen työsuunnittelu 

 

Henkilökohtaisessa työsuunnittelussa jokainen uusi juttu sijoitetaan karkean aikataulunsa 

mukaisesti olemassa olevaan henkilökohtaiseen työsuunnitelmaan siten, että jutulle 

määritellyt tavoiteajat on toteutettavissa. Suunnitelmassa on myös huomioitava luvussa 1. 

mainittu pelivara kiireisille jutuille ja vastaavasti varauduttava muuttamaan suunnitelmaa 

peruuntumisien sattuessa. 

 

Jotta pidemmän tähtäimen töiden suunnittelun tavoitteena ollut työrauha laajojen asioiden 

valmisteluun saavutettaisiin, tulee esittelijöiden (ja tarvittaessa myös vvj:den) merkitä omat 

suunnitellut laajat (esittelijä: 3 päivää tai pidemmät, vvj: 2 päivää tai pidemmät) valmistelu- ja 

jälkityötehtävät näkyviin osaston keskitettyyn suunnittelukalenteriin. Näitä varauksia pyritään 

”kunnioittamaan” varattaessa ja määrättäessä pääkäsittely- ja esittelyaikoja, jolloin 

saavutetaan mahdollisuus yhtenäiseen ja keskeytymättömään valmistelutyöhön. Varausten on 

henkilökohtaisen työsuunnitelman tapaan tarkoitus olla viikkokohtaisia ja merkinnät tehdään 

aina maanantaipäivälle, joka tällöin kuvastaa varausta ko. viikolle. 

 

Merkinnät osaston suunnittelukalenteriin tehdään seuraavasti: 

1. Valitse työtilassa Juha Hartikaisen ”Hkiposti 01” -kansio  

2. Valitse sähköpostitilassa vasemmasta yläreunasta "Posti" -valikko  

3. Valitse "Siirry kalenteriin"  

4. Valitse kalenterista päivä (= haluamasi viikon maanantai), johon teet 

merkintäsi  

5. Valitse kohta "uusi"  

6. Valitse "Päivän kestävä tapahtuma"  

7. Kirjoita "Aihe -kenttään" tapahtuma, OMA TUNNUS, VARAUKSEN AIHE, 

AIKA, KOKOLUOKKA (Esim. HTR, R06/XXXX, jälkityöt, 3 päivää, XL)  

8. Valitse "Tallenna ja sulje". 
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