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Lakimiesliiton
oikeusvaltio-ohjelma 2019–2023
Oikeusvaltiolla on keskeinen rooli toimivan demokratian rakentamisessa ja ylläpitämisessä.
Suomen Lakimiesliitto on laatinut tämän oikeusvaltio-ohjelman syksyllä 2018,
tarkoituksenaan nostaa julkiseen keskusteluun ne keskeiset tavoitteet,
joilla suomalaista oikeusvaltiota voitaisiin kehittää.

Keskeiset oikeuspoliittiset tavoitteet vaalikaudelle 2019–2023
Tuomioistuinviraston toiminta jouhevasti käyntiin
Lakimiesliiton pitkäaikainen tavoite riippumattoman tuomioistuinviraston perustamisesta on käymässä toteen. Jotta virasto voisi toimia parhaalla mahdollisella tavalla, tulee sen toiminnalle turvata
heti alussa riittävät toimintaedellytykset.
Oikeudenhoitoon lisää euroja – ja ne tehokkaaseen käyttöön
Oikeusvaltio maksaa – ja sen tuleekin maksaa. Suomi laahaa panostusten suhteen selkeästi jäljessä
lähimmistä verrokkimaista, kuten Ruotsista. Vain alle 1 % koko valtion budjetista käytetään oikeudenhoitoon, vaikka se on kaikilla mittapuilla valtion ydintehtäviä. Pelkkä lisärahoitus ei tietenkään
riitä. Olennaista on se, miten rahoja käytetään. Tässä toivomme kuultavan laajasti juridiikan ammattilaisia.
Jokaiselle turvattava mahdollisuus oikeudelliseen apuun
Maksuttoman julkisen oikeusavun kohdistuessa vain vähävaraisiin keskituloiset jäävät oikeusturvan
väliinputoajiksi. Tähän kauan tiedostettuun puutteeseen tulee vihdoin tarttua. Lisäksi julkisen oikeusavun rinnalla tulee kehittää yksityisen oikeusavun saatavuutta.
Oikeusturvavakuutusten tarjottava aitoa turvaa
Oikeudenkäynti tulee usein kalliiksi, eikä 1980-luvun tasolle jämähtäneet oikeusturvavakuutusten
korvaustasot kata enää oikeusprosessien kuluja. Onkin käynnistettävä yhteiskunnallinen keskustelu siitä, miten voimme turvata kansalaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet puolustaa oikeuksiaan ilman henkilökohtaisen vararikon pelkoa.
Seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö uudistettava
Viime vuosina seksuaalirikokset ovat puhuttaneet paljon, ja lainsäädännön tasolla asiaan onkin
monelta osin puututtu. Seurauksena on sirpaleinen ja vaikeasti tulkittava rikoslain 20 luku lukuisine
rikosnimikkeineen. Jotta seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntömme olisi ajantasainen, ymmärrettävä ja oikeustajun mukainen, tulee käynnistää koko rikoslain luvun kokonaisuudistus.
Oikeudenhoidosta viestittävä ymmärrettävästi
Merkittävä osa lainsäädäntöön ja tuomioihin liittyvästä kritiikistä selittyy oikeuskysymysten riittämättömällä viestinnällä. Tähän kaivataan lisäpanostusta ja uudenlaista ajattelutapaa viestinnän
merkityksestä. Esimerkiksi tuomioistuinten ns. mediatuomarijärjestelmän vakiinnuttaminen ja laajentaminen sekä muu oikeudenhoidon toimijoiden viestinnän kehittäminen ovat keinoja lisätä tietoisuutta oikeusjärjestämästä ja kasvattaa sen nauttimaa luottamusta.
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JOHDANTO
Suomi on länsimainen, demokraattinen oikeusvaltio, jossa kunnioitetaan Suomen perustuslakia sekä
perus- ja ihmisoikeuksia. Suomi on Euroopan unionin jäsenvaltio ja sitoutunut noudattamaan jäsen
jäsenvelvoitteitaan sekä EU:n yhteisiä arvoja, joihin demokratia, perus- ja ihmisoikeudet sekä oikeusvaltio
kuuluvat. Toimivassa oikeusvaltiossa:
• lainsäädäntövaltaa käyttää demokraattisesti valittu parlamentti
• valtioelimet ja viranomaiset ovat sidottuja erityiseen, vaikeutetuin menettelyin
säädettyyn perustuslakiin
• kunnioitetaan perus- ja ihmisoikeuksia sekä niiden soveltamisperiaatteita
• noudatetaan lainalaisuusperiaatetta niin hallinnossa kuin tuomioistuimissa
• toiminnot järjestetään valtiovallan kolmijako-opin mukaisella tavalla
• hallinto on avoin ja läpinäkyvä
• oikeusjärjestys muodostaa koherentin kokonaisuuden
• oikeusvarmuus toteutuu eikä mielivaltaa sallita
• yhdenvertaisuus lain edessä toteutuu
• tuomioistuinkontrolli on toimiva ja kattava
• taataan pääsy riippumattomiin ja puolueettomiin tuomioistuimiin
Oikeusvaltion tulee toteutua myös käytännön tasolla esimerkiksi niin, että valtio kykenee täyttämään
perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvät velvoitteensa, sekä mahdollistaa kansalaisten pääsy oikeuksiinsa
ilman tarpeetonta viivytystä. Oikeusvaltiosta tulee pitää kiinni myös poikkeuksellisissa tilanteissa.
Tuomioistuinten riippumattomuuden takaamiseksi Suomessa tulee olla
tuomioistuinvirasto, joka korostaa tuomioistuinten riippumattomuutta
sekä edistää tuomioistuinten hallintotehtävien tehokasta ja tuloksellista
hoitamista. Tuomioistuinviraston perustamisen tärkeys korostuu viimeaikaisen globaalin ja eurooppalaisen oikeusvaltiokehityksen johdosta. Tuomioistuinlaitoksen riippumattomuutta on rapautettu ja keskeisiä oikeusvaltioperiaatteita on loukattu jopa Euroopan unionin alueella. Myös tästä
kehityksestä johtuen on erityisen tärkeää, että Suomessa vahvistetaan
tuomioistuinlaitoksen rakenteellista riippumattomuutta.

On erityisen tärkeää,
että Suomessa
vahvistetaan
tuomioistuinlaitoksen
rakenteellista
riippumattomuutta.

Oikeudenhoito muodostaa yhden valtion keskeisimmistä ydintehtävistä.
Oikeushallinnon toteuttamat tehtävät ovat yhteiskuntarauhan ja yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömiä. Suomalaisen oikeusturvajärjestelmän merkittävä heikkous on oikeusprosessien liian pitkä kokonaiskesto. Nykytilanne ei mahdollista lain vaatiman oikeusturvan tarjoamista
ilman huomattavia viivästyksiä. Pitkien kokonaiskestojen taustalla ovat
yhteiskunnan riittämättömät taloudelliset panostukset oikeudenhoitoon.

Oikeudenhoito
muodostaa yhden
valtion
keskeisimmistä
ydintehtävistä.
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Oikeudenkäyntien kesto
Lakimiesliitto teetti TNS-gallupilla vuonna 2013 tutkimuksen, jonka mukaan valtaosa suomalaisista
katsoo, että vakavissa rikosasioissa tuomioistuimen päätöksen tulisi tulla maksimissaan kuuden kuukauden kuluttua rikosilmoituksen tekemisestä. Kansalaisten odotukset eivät tässä suhteessa toteudu.
Useimmissa henkeen ja terveyteen kohdistuneissa rikostyypeissä keskimääräinen käsittelyaika rikosilmoituksen tekemisestä käräjäoikeuden päätökseen on yli vuosi.

Lähde: Tuomioistuinten työtilastoja 2017

Prosessin läpivirtausaikoihin vaikuttaa oikeusturvaketjun kaikki osatekijät. Esitutkinta, syyteharkinta
ja käsittely käräjä- ja hovioikeudessa vievät aikaa. Vaikka oikeusprosesseja on viime vuosina yritetty
virtaviivaistaa, ovat keskimääräiset käsittelyajat kasvaneet. Viimeisen kymmenen vuoden aikana esimerkkeinä käytettyjen rikos- ja siviiliriitatyyppien keskimääräiset käsittelyajat käräjäoikeuksissa ovat
pidentyneet 15-45 %.
Kansan arvot 2017 -tutkimuksen mukaan 77 % suomalaisista luottaa oikeuslaitokseen erittäin/melko
paljon. Lakimiesliitto pitää riskinä, että kansalaisten luottamus suomalaiseen oikeuslaitokseen laskee
tulevaisuudessa, mikäli käsittelyaikoja ei saada lyhennettyä.
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Käsittelyajoissa on huomattavia eroja eri käräjäoikeuksien välillä. Ruuhkautuneimmissa tuomioistuimissa keskimääräiset käsittelyajat saattavat olla moninkertaisia muihin tuomioistuimiin verrattuna.

Lähde: Tuomioistuinten työtilastoja 2014-2017, Tilastokeskus – käräjäoikeuksien siviiliasioiden
ratkaisut 2007-2013

Oikeudenhoidon kustannukset
Valtion määrärahojen kokonaissumma vuoden 2018 talousarvion mukaan
oli noin 56 miljardia euroa. Oikeusministeriön hallinnonalalle näistä kohdistettiin noin 940 miljoonaa euroa, eli 1,66 % koko talousarvion loppusummasta. Oikeudenhoidon kulut muodostivat loppusummasta alle 1 %:n
osuuden. Oikeudenhoidon kulut muodostavat siis Suomessa murto-osan
valtion menosta ja merkittävä osa käytetystä rahasta palautuu valtion kassaan.

Oikeudenhoidon
kulut ovat alle 1 %
talousarvion
loppusummasta.

Oikeusvaltiolla on keskeinen rooli myös vaurauden luomisessa. Toimiva oikeusvaltio takaa vakaan ja
ennustettavan liiketoimintaympäristön ja se luo varmuutta taloudellisille toimijoille, turvaa kuluttajille
ja ennustettavuutta investoinneille.
Suomalaisen oikeudenhoidon kehittämisen tulee olla kunnianhimoista ja
tavoitteena pitää olla maailman paras oikeusvaltio. Oikeusvaltion ylläpito
myös maksaa – ja se saakin maksaa. Liian usein lainsäädäntöhankkeiden
lähtökohtana on Suomea velvoittavien ihmisoikeussopimuksen mukainen
minimitaso ja oikeusvaltiosta aiheutuvien kustannusten minimointi.

Oikeusvaltion
ylläpito myös
maksaa –
ja se saakin
maksaa.
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Lähde: Valtion talousarvio 2018

Lakimiesliitto on aiemmissa oikeusturvaohjelmissaan tehnyt vertailua Suomen ja Ruotsin panostuksesta oikeudenhoitoon. Oikeudenhoidon kansainvälinen vertailu on hankalaa erilaisen lainsäädännön, oikeuslaitoksen rakenteen ja yhteiskunnallisten olosuhteiden johdosta. Suomen osalta luontevin
vertailumaa Ruotsi muodostaa luontevan vertailukohdan oikeuslaitokseen kohdistettujen panostusten osalta. Sen yhteiskunnan rakenne, prosessilainsäädäntö ja oikeusjärjestelmä vastaavat pitkälti
suomalaista. Ruotsi Vertailussa käytetty aineisto on peräisin Euroopan neuvoston parillisina vuosina toteutettavan European Judicial Systems -tutkimuksesta. Viimeisin julkaistu tutkimus on vuodelta
2018 ja siinä käytetään vuoden 2016 dataa.
Ruotsissa käytetään oikeudenhoitoon vuosittain 55 % enemmän rahaa henkeä kohti kuin Suomessa.
Suurimmat erot panostuksista löytyvät oikeusavun, joka Ruotsissa on yli kaksinkertainen Suomeen
verrattuna, ja syyttäjälaitoksen (Ruotsissa 86 % enemmän) kohdalta. Myös tuomioistuimiin panostetaan Ruotsissa rahaa 35 % enemmän henkeä kohti kuin Suomessa.

Lähde: European Judicial Systems 2018
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Ruotsi panostaa oikeudenhoitoon enemmän myös verrattuna maan
BKT:een. Panostus on erityisesti suurempaa syyttäjälaitoksen ja oikeusavun puolella. Rahallinen panostus oikeudenhoitoon on kasvanut Ruotsissa ja Suomessa selvästi BKT:ta hitaammin. Vuonna 2010 Suomessa
panostettiin oikeudenhoitoon 0,19 % BKT:sta. Vuonna 2016 osuus oli
noussut 0,2 %:iin. Ruotsissa osuus oli samaan aikaan noussut 0,26 %:iin
maan BKT:sta, kun vuonna 2010 vastaava luku oli 0,24 %.

Oikeudenhoidon
osuus BKT:sta oli
vuonna 2016
vain 0,2 %.

Lähde: European Judicial Systems 2018

Lakimiesliiton esitykset oikeusvaltion kehittämiseksi
Perus- ja ihmisoikeudet
Tavoitteet:
1. Varmistetaan, että poliittiset toimijat sitoutuvat näkyvästi perustuslain sekä
perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen
2. Suomi toimii aktiivisesti oikeusvaltion puolustajana eurooppalaisella ja globaalilla tasolla
3. Uusien säädösten tulee olla Suomea koskevien perus- ja ihmisoikeusvaatimusten
mukaisia. Säädösten oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta on tarkasteltava
kattavasti monesta näkökulmasta
Poliittinen ohjaus ei saa mennä perustuslain tai perus- ja ihmisoikeuksien edelle. Oikeusvaltio on yksi
EU:n perussopimuksen mukaisista perusarvioista. Kehitys esimerkiksi Puolassa ja Unkarissa murentaa
oikeusvaltiota koko Euroopan alueella. Suomen tulee ottaa oikeusvaltion puolustaminen EU-puheenjohtajakautensa 2019 keskeiseksi tavoitteeksi. EU-oikeuden asettamat jäsenvelvoitteet tulee laillisuusperiaatteen mukaisesti toteuttaa sellaisenaan.
Moderni oikeusvaltio
Tavoitteet:
1. Huolehditaan oikeuskulttuurista
2. Suhtaudutaan vakavasti korruption torjuntaan
3. Laajennetaan vaikutusarvioita ja arvioidaan lainsäädäntöä myös jälkikäteisesti
4. Mahdollistetaan uusien teknologioiden käyttö
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Suomalainen oikeuskulttuuri
Sosiaalisen median ja informaatiovaikuttamisen aikana on erityisen
tärkeää pitää huolta oikeuskulttuurista. Oikeusvaltion keskeisiä periaatteita, kuten syyttömyysolettamaa, tulee pitää esillä voimakkaasti.
Yhteiskunnallisilla toimijoilla on oltava riittävät resurssit ja osaaminen
valeuutisten ja muiden yhteiskunnallista luottamusta heikentävien ilmiöiden kitkemiseen.

Oikeusvaltion
keskeisiä periaatteita,
kuten syyttömyysolettamaa,
tulee pitää esillä
voimakkaasti.

Korruption torjuminen
Tehostetaan korruption vastaista työtä ja hyväksytään sekä pannaan
täytäntöön kansallinen korruption vastainen strategia. Henkilöiden
siirtyessä julkisen sektorin palveluksesta yksityiselle puolelle käytössä
ovat riittävät karenssiajat. Juristeilla on erityinen vastuu korruption ehkäisemisessä ja oikeusvaltion hyvinvoinnissa ja juristikunnan pitää toimia
tämän vastuun edellyttämällä tavalla.

Juristeilla on
erityinen vastuu
korruption
ehkäisemisessä ja
oikeusvaltion
hyvinvoinnissa.

Lainvalmistelun kehittäminen
Lainsäädännön arviointineuvoston työtä on kehitettävä siten, että neuvosto arvioi aiempaa suuremmassa määrin myös muita kuin taloudellisia vaikutuksia. Lainsäädäntötyön laatua parannetaan ottamalla vaikutusarvioiltaan merkittävimmät lainsäädäntöhankkeet puolueettoman
jälkiarvioinnin piiriin. Jälkiarvioinnilla selvitetään ovatko lainsäädännön
tavoitteet täyttyneet ja miten lainsäädännön vaikutusarviot ovat toteutuneet. Jälkiarvioinnin tavoitteena on kehittää lainvalmistelutyön laatua
ja vaikutusarvioiden objektiivisuutta.

Jälkiarvioinnin
tavoitteena on
kehittää lainvalmistelun
laatua ja vaikutusarvioiden
objektiivisuutta.

Teknologia ja oikeus
Suomen tulee olla kansainvälisesti aktiivinen toimija ylikansallisten teknologiailmiöiden sääntelyhankkeissa. Esimerkiksi sosiaalinen medialla,
alustataloudella ja tekoälyllä on vaikutuksia suomalaisen yhteiskunnan
perustaan, kuten demokraattisiin vaaleihin ja työelämän pelisääntöihin
ja hyvinvointiyhteiskuntaan. Suomalaisille yrityksille tulee tarjota toimintaympäristö, jossa uusien teknologioiden kehittäminen ja testaaminen on mahdollista kotimarkkinoilla. Uusien teknologioiden käyttöön
tulee suhtautua myönteisesti, mutta ihmis- ja perusoikeuksia uhkaaviin
ilmiöihin ja markkinoiden monopolisoitumiseen on reagoitava nopeasti
sääntelyn avulla.

Suomen tulee olla
kansainvälisesti
aktiivinen toimija
ylikansallisten
teknologiailmiöiden
sääntelyhankkeissa.

Heikoimmassa asemassa olevien suojelu
Tavoitteet:
1. Turvataan lasten oikeuksien toteutuminen nykyistä paremmin
2. Uudistetaan seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö kokonaisuudessaan
3. Arvioidaan turvapaikanhakijoiden oikeusturvan tilanne uudestaan
Lasten oikeudet
Oikeusvaltiossa toteutuu myös lapsen oikeudet. Byrokratia tai eri lainsäädännöissä olevat ristiriitaisuudet eivät saa estää lapsen edun toteutumista erotilanteissa. Lapsen huoltolain uudistamisen yhteydessä on
kiireesti uudistettava myös palvelu- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä, jotta
erilaiset lapsen edun mukaiset vuoroasumisvaihtoehdot eivät jää käyttämättä lainsäädännön joustamattomuuden vuoksi.

Oikeusvaltiossa
toteutuu
myös lapsen
oikeudet.

10

30963280_Oikeusvaltio_ohjelma.indd 10

23/11/2018 12.36

Seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön uudistaminen
Rangaistusten oikeasuhtaisuutta koskevan selvityksen pohjalta on esitetty
eräitä muutoksia seksuaalirikoksia koskevaan lainsäädäntöön.
Kokonaisuudistuksen yhteydessä voitaisiin ottaa huomioon sekä rangaistusten oikeasuhtaisuutta että suostumusta koskeva keskustelu
siten, että rikoslain 20 luku muodostasi selkeän ja yhtenäisen kokonaisuuden myös uudistusten jälkeen.

Seksuaalirikoksia
koskeva
rikoslain 20 luku
on uudistettava.

Turvapaikanhakijat
Turvapaikkaprosesseihin liittyvää oikeusapua on parannettava siten,
että turvapaikanhakijoille varmistetaan mahdollisuus asiantuntevaan
oikeusapuun. Prosessiin liittyvän oikeusavun hinnoitteluperuste on
muutettava takaisin tuntiperusteiseksi, jotta asioiden hoitaminen yksilöllisesti yksittäisten turvapaikanhakijan tilanne huomioiden olisi mahdollista. Myös turvapaikka-asioita käsittelevien viranomaisten, tuomareiden ja oikeusavustajien turvallisuus ja mahdollisuus työhyvinvointiin
tulee taata.

Turvapaikkaprosesseihin
liittyvää
oikeusapua
on parannettava.

Luottamus oikeuslaitokseen
Tavoitteet:
1. Laaditaan vuosittainen ”oikeustilinpäätös” suomalaisen oikeusvaltion tilasta
2. Kehitetään oikeudenhoidontoimijoiden viestintää
3. Varmistetaan, että ihmiset voivat luottaa juristi-/lakimiesnimikkeellä toimivien
ammattitaitoon
4. Panostetaan oikeustieteelliseen yliopisto- ja täydennyskoulutukseen
”Oikeustilinpäätös”
Oikeudenhoidon tilasta on julkaistava jatkossa vuosittain nk. oikeustilinpäätös, jossa kuvataan keskeisten oikeudenhoitoon liittyvien tunnuslukujen kehittymistä. Oikeudenkäytön laadusta on tuotettava ajantasaista
tietoa. Tilastokeskuksen lopetettua tuomioistuinten ratkaisutilastojen
tuottamisen, on yleisesti saatavilla oleva tieto suomalaisen oikeudenhoidon tilasta heikentynyt merkittävästi. Oikeudenhoidon uskottavuuden turvaamiseksi on oikeuslaitokseen ja käsittelyaikoihin liittyvien
tilastojen ja niiden kehityksen oltava helposti saatavilla.

Oikeudenhoidon
tilasta on julkaistava
jatkossa vuosittain
nk. oikeustilinpäätös.

Oikeudenhoidon viestintä
Ihmisten luottamus oikeuslaitokseen on yksi oikeusvaltion tukipilareista.
Oikeusvaltion ylläpitäminen edellyttää sitä, että oikeudenhoidon toimijat viestivät toiminnastaan mahdollisimman avoimesta ja ymmärrettävästi. Viestintämyönteinen toimintakulttuuri edellyttää taloudellisia
panostuksia oikeudenhoidon organisaatioissa. Esimerkiksi tulevalle
Tuomioistuinvirastolle on varattava tarpeeksi resursseja varmistamaan
koko maan kattava viestintätoiminta.

Oikeudenhoidon
toimijien on viestittävä
toiminnastaan
mahdollisimman
avoimesti ja
ymmärrettävästi.

Juristikunnan osaaminen
Oikeustieteen opiskelijavalinnoissa tulee mitata hakijoiden edellytyksiä suoriutua oikeustieteen opinnoista ja toimia juristin ammatissa. Oikeustieteelliseen kirjallisuuteen perehtymistä edellyttävää valintakoetta on kehitettävä, mutta samaan aikaan se on säilytettävä pääasiallisena väylänä alan opintoihin.
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Muutokset oikeudenhoidossa ja uuden teknologian hyödyntäminen johtavat tilanteeseen, jossa työmahdollisuuksia aloitteleville juristeille on
yhä vähemmän. Käräjäoikeuksien vähentäminen, tuomioistuinharjoittelupaikkojen jatkuva karsinta, lupalakimiesjärjestelmä ja yrityspuolella
tapahtuva kehitys, jossa yksinkertaisia asioita hoidetaan yhä enemmän
tekoälyratkaisujen avulla johtaa tilanteeseen, jossa nuorilla juristeilla
on aiempaa heikommat mahdollisuudet hankkia ammatissa tarvittavaa
osaamista. Tässä tilanteessa tulee erityisesti huolehtia siitä, että nuorten juristien oppimismahdollisuuksiin panostetaan taloudellisesti.

Valintakoetta
on kehitettävä,
mutta samaan aikaan
se on säilytettävä
pääasiallisena väylänä
alan opintoihin.

OTM-tutkinnon tulee mahdollistaa lakimiesammatin harjoittaminen täysipainoisesti heti valmistumisesta lähtien. Lupalakimiesjärjestelmää tulee uudistaa siten, että nykyisten edellytysten lisäksi ylemmän oikeustieteellisen tutkinnon yhteydessä suoritettu oikeudenkäyntitaitoihin keskittyvä opintokokonaisuus antaa kelpoisuuden esiintyä oikeudenkäynnissä asiamiehenä.
Lakimies- ja juristinimikkeiden käyttöoikeus
Sekä yksityisen että julkisen sektorin palveluita käyttävien ihmisten
tulee voida luottaa siihen, että juristi tai lakimiesnimikkeellä toimivat
henkilöt ovat suorittaneen oikeustieteen maisterin tutkinnon (OTM).
Oikeustieteen maisterin tutkinto antaa ainoana suomalaisena tutkintona valmiudet oikeudellista asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin ja
tällaisten tehtävien vaatimien erityistietojen hankkimiseen. Nimikkeiden käytössä on esiintynyt viime vuosina ongelmia, jolloin erityisesti
asiantuntijan puoleen kääntyvälle kuluttajalle voi syntyä virheellinen
käsitys asiantuntijan osaamisesta. Juristi- ja lakimiesnimikkeiden käyttö
onkin suojattava lainsäädännöllisin keinoin.

Juristi- ja lakimiesnimikkeiden käyttö
on suojattava
lainsäädännöllisin
keinoin.

Oikeuden saatavuus
Tavoitteet:
1. Selvitetään kattavasti käräjäoikeusverkoston karsimisen vaikutus oikeuden saatavuuteen
2. Mahdollistetaan yksityinen oikeusapu myös ulkoprosessuaalisissa asioissa
3. Kasvatetaan oikeusturvavakuutusten korvauskattoja vastaamaan nykytasoa
4. Lisätään sovittelua
Oikeuspalveluiden saatavuus
Oikeudellisten palveluiden saatavuus on taattava koko Suomen alueella.
Mahdollisia verkostouudistuksia tulee suunnitella ja arvioida oikeusturvalähtökohdista. Käräjäoikeus toimii oikeudellisen palvelutarjonnan
ytimenä. Jos tuomioistuin häviää, häviävät paikkakunnalta muutkin
oikeuspalvelut. Käräjäoikeuksia karsittaessa myös asianajo- ja muut
palvelut vähenevät merkittävästi tai poistuvat jopa kokonaan nykyisiltä
tuomioistuinpaikkakunnilta.

Käräjäoikeuksien myötä
myös muut oikeudelliset
palvelut vähenevät
tai poistuvat jopa
kokonaan nykyisiltä
paikkakunnilta.

Oikeuspalveluiden vähentymisellä on kerrannaisvaikutuksia myös muihin työpaikkoihin ja palveluihin. Palveluiden etääntyminen aiheuttaa osaltaan sen, että ihmiset passivoituvat oikeuspalveluiden
käyttäjinä eivätkä enää samassa määrin hae oikeusturvaa itselleen merkityksellisissä asioissa. Kasvukeskusten ulkopuolella lakipalveluita tarjoavien yrittäjien ikärakenne on myös varsin korkea, eikä
toimintansa lopettaville yrittäjille löydy jatkajia.
Yksityinen oikeusapu
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Kasvatetaan mahdollisuuksia yksityisen oikeusavun saamiseen. Mahdollisuus yksityiseen oikeusapuun
tulisi ulottaa myös nk. ulkoprosessuaalisiin asioihin eli tuomioistuinprosessien ulkopuoliseen oikeudelliseen neuvontaan.
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Oikeudenkäyntikulut
Riita-asioissa oikeudenkäyntikulut nousevat usein korkeiksi taloudellisiin intresseihin nähden. Vähätuloiset saavat oikeusapua julkisista varoista, mutta korkeat oikeudenkäyntikulut saattavat estää
keskituloisia pääsemästä oikeuksiinsa. Oikeusministeriön on käynnistettävä hanke, jossa pohditaan
keinoja sille, että kaikille turvataan tosiasiallinen mahdollisuus saada asiansa riippumattoman tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Oikeudenkäyntikulujen määrä on noussut niin suureksi, että kuluriski voi rajoittaa oikeuden saatavuutta suurelta osalta kansalaisia. Tällainen asiantila ei voi olla hyväksyttävä. Ongelmaan tulee hakea
ratkaisua myös julkisin varoin ja toimenpitein. Vakuutusyhtiöiden tarjoamat oikeusturvavakuutusten
korvaustasot ovat jääneet 1980-luvun tasolle, ja oikeusavun tulorajat sulkevat suuren osan kansalaisista julkisen oikeusavun ulkopuolelle. Tällainen tilanne on oikeudenhoidon kannalta huolestuttava ja
asian ratkaisu edellyttää laaja-alaista oikeuspoliittista keskustelua.
Lakimiesliitto edellyttää tehokkaita toimia oikeusturvavakuutusten korvaustason merkittäväksi nostamiseksi sekä julkisen oikeusavun ulottamiseksi koskemaan selvästi nykyistä suurempaa osaa kansalaisista, joiden yhdenvertaisuus ei nykytilanteessa toteudu. Esimerkiksi hometalon ostajaksi tai
myyjäksi päätynyt henkilö saattaa joutua maksamaan kymmeniätuhansia euroja asian selvittämisestä oikeudessa.
Sovittelun lisääminen
Sovittelua ja muita vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien käyttöä lisäämällä voidaan parantaa oikeusturvaa, lyhentää prosesseja ja
vähentää osapuolten kustannuksia. Ulkoprosessuaalisten riidanratkaisumenetelmien käyttöä tulee lisätä vaikutusarviointien pohjalta ja tavoitteena tulee olla oikeusturvan parantaminen eikä säästöt. Sovitteluvaihtoehtoa tulee tarjota nykyistä aktiivisemmin.

Sovitteluvaihtoehtoa
tulee tarjota
nykyistä
aktiivisemmin.

Oikeudenkäytön laatu
Tavoitteet:
1. Hallitus sitoutuu oikeusprosessien keston lyhentämiseen kaikissa käsittelyvaiheissa
2. Siviiliprosessin uudistaminen
3. Tallennetaan henkilötodistelu esitutkintavaiheessa
Rahallinen panostus oikeusprosessien keston lyhentämiseksi
Suurin osa ihmisistä tarvitsee oikeuslaitoksen palveluita mahdollisesti vain
kerran elämässään. Kun oikeusturvan tarve osuu kohdalle, sen toteutumista ei pidä joutua odottamaan vuosikausia. Esimerkiksi tavallisen
ihmisen suurimpaan investointiin eli omaan kotiin liittyvät oikeudenkäynnit pitää pystyä hoitamaan nykyistä paljon nopeammin. Oikeusvaltiossa ei voida hyväksyä asioiden ruuhkautumista tilanteessa, jossa
valtiontaloudellisesti häviävän pieni panostus riittäisi parantamaan tilannetta. Oikeudenkäyntien keston lyhentäminen vähentää myös niiden
kustannuksia.
Siviiliprosessin uudistaminen
Uudistetaan siviiliprosessia siten, että asioita voidaan ratkaista tehokkaammin, ennustettavammin ja pienemmin kuluin, esimerkiksi laatimalla
erillinen prosessisuunnitelma. Riita-asian oikeudenkäyntimenettelyä
koskevat säännökset tulisi käydä systemaattisesti läpi selvittäen, onko
niissä lainsäädännöllisiä tai käytännöllisiä esteitä, jotka estävät kaikista
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Oikeudenkäynnit
pitää pystyä
hoitamaan
nykyistä paljon
nopeammin.

Uudistetaan
siviiliprosessia siten,
että asioita voidaan
ratkaista tehokkaammin,
ennustettavammin ja
pienemmin kuluin.
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parhaiten toimivien menetelmien käyttämisen. Samoin tulisi pohtia, ovatko voimassaolevat säännökset
johtaneet jo menettelyn liialliseen etupainoisuuteen, joka johtaa oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärän painottumiseen jo tuohon vaiheeseen.
Henkilötodistelun tallentaminen esitutkintavaiheessa
Henkilötodistelu tulee tallentaa esitutkintavaiheessa. Tämä lisää todistelun luotettavuutta, parantaa oikeusturvaa ja sujuvoittaa oikeudenkäyntejä. Todistelua vastaanotettaessa oikeudenkäynnissä, esitutkinnasta
on saattanut kulua vuosia. Kuultavan muistikuvat yksityiskohdista saattavat muuttua ja saavat uusia merkityksiä. Samalla kuultavan itsekriminointisuojan toteutuminen ja kuulustelun asianmukainen kulku ovat
tuomioistuimen valvottavissa, ja näyttömuutoksenhaun kriteereitä voitaisiin tiukentaa.

Henkilötodistelu
tulee tallentaa
esitutkintavaiheessa.
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www.lakimiesliitto.fi/oikeusvaltio

30963280_Oikeusvaltio_ohjelma.indd 15

23/11/2018 12.36

30963280_Oikeusvaltio_ohjelma.indd 16

23/11/2018 12.36

