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Tanja Kirjavainen – Aki Kangasharju – Juho Aaltonen  
 
 
Tiivistelmä 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan hovioikeuksien toiminnan tehokkuutta ja alue-
rakennetta. Tehokkuutta arvioidaan asioiden käsittelyaikojen perusteella ottaen 
huomioon asioiden luonne sekä resurssit ja ruuhkautuneisuus. Aluerakennetta 
arvioidaan hovioikeuksien optimaalisen määrän ja sijainnin näkökulmasta käyt-
täen nykyistä ja vuoden 2040 ennustettua väestön määrää eri alueilla ja laskemal-
la väestömäärällä painotettuja etäisyyksiä eri hovioikeuspaikkakunnille. 
Tutkimuksen tulosten mukaan hovioikeuksien välillä oli tehokkuuseroja.  
Kouvolan hovioikeudessa asioiden käsittelyajat olivat lyhyimmät ja Helsingin 
hovioikeudessa pisimmät senkin jälkeen, kun noin 300 asia- ja hovioikeustason 
tilastollisen muuttujan vaikutus oli otettu huomioon. Väestömäärällä painotettuja 
etäisyyksiä on mahdollista peräti laskea nykyisistä, jos yksi tai kaksi nykyisistä 
hovioikeuksista lakkautettaisiin ja jäljelle jääneitä hovioikeuksia siirrettäisiin 
suuren väestönkasvun alueille. Jos lakkautuksia on enemmän kuin kaksi, etäisyy-
det väistämättä kasvavat. Tulokset myös osoittavat, että hovioikeuksien tehok-
kuus on laskenut vuosina 2004–2008. 

Asiasanat: hovioikeudet, tehokkuus, aluerakenne 

JEL-luokat: C23, D20, K41 

 
Abstract 

The efficiency and regional structure of court of appeals is studied in this paper. 
Efficiency is evaluated using the processing time and taking into account the 
nature of cases, resources and congestion. Both the optimal number and location 
is taken into account when the regional structure of court of appeals is evaluated. 
The current population and population forecast for the year 2040 is used to 
calculate the population weighted distances to alternative places of court of 
appeals. According to results, there are efficiency differences between court of 
appeals. After taking into account some 300 case- and court -level variables, the 
processing times were the shortest in the court of appeal of Kouvola and the 
longest in the court of appeal of Helsinki. As for the population weighted 



distances, they could be shortened from the current situation if one or two 
existing court of appeals would be closed and the rest of them would be moved to 
places with large population growth. If the number of closed court of appeals is 
larger than two, the population weighted distances would inevitably increase. 
The results also show that the efficiency of courts of appeals has decreased 
between 2004–2008. 

Key words: courts of appeal, efficiency, regional structure 

JEL classes: C23, D20, K41 



Esipuhe

Valtiovallan velvollisuutena on järjestää oikeuslaitos niin, että kansalaisten oike-
usturvaa koskevat, oikeudellisesti sitovat vaatimukset voidaan täyttää. Julkisen 
talouden kehitysnäkymät pakottavat arvioimaan uudelleen toimintarakenteita 
optimaalisen tehokkuuden turvaamiseksi pitkällä tähtäimellä. Olennainen haaste 
on turvata tuomioistuinten toimintakyky sovittaen sen rakenteelliset järjestelyt 
parhaalla mahdollisella tavalla yhteen taloudellisten näkökohtien kanssa.  

Käräjäoikeusverkoston uudistamisen jälkeen on perusteltua tarkastella tulevai-
suuden tarpeiden kannalta myös hovioikeusverkostoa. Kysymys on monitahoinen 
sekä perusteellista ja mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen suuntautuvaa poh-
dintaa vaativa. 

Oheisen, korkeimman oikeuden aloitteesta tehdyn tutkimuksen tarkoituksena on 
avata näkökulmia tällaiseen tarkasteluun. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 
on itsenäisesti suorittanut tutkimuksen ja vastaa sen sisällöstä ja tuloksista.  

Kiitän Valtion taloudellista tutkimuskeskusta kiinnostuksesta selvitystyöhön, 
jollaista ei ole aiemmin tuomioistuinsektorilla tehty. Tutkimukseen osallistuneita 
henkilöitä eli tutkimusprofessori Aki Kangasharjua, ekonomisti, KTT Tanja Kir-
javaista sekä tutkija Juho Aaltosta kiitän sekä kiinnostuksesta että ansioista työn 
suorittamisessa.  

Pauliine Koskelo 
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1 Johdanto

Suomalaisten oikeusturvan toteutumisesta vastaa oikeuslaitos1. Perustuslain mu-
kaan ihmisten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat asiat tulee käsitellä asianmu-
kaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Käräjäoikeudet käsittelevät rikos-, riita- ja 
hakemusasioita. Hovioikeudet käsittelevät pääasiassa käräjäoikeuksista saapuvia 
valituksia.2   

Käräjäoikeuksien alueellinen organisaatio uudistetaan vuoden 2010 alussa. Uu-
distuksessa käräjäoikeuksien lukumäärä laskee 54:stä 27:ään. Tässä tutkimukses-
sa tehdään vaihtoehtoisia laskelmia siitä, kuinka uudet käräjäoikeudet voidaan 
jakaa eri hovioikeuksien tuomiopiireihin ja mikä olisi tilastollisesta ja taloudelli-
sesta näkökulmasta optimaalisin hovioikeuksien lukumäärä ja sijainti. 

Tutkimus koostuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä osassa hovioikeuksien toimin-
taa verrataan keskenään tilastollisin menetelmin. Saatujen tulosten perusteella 
toisessa osassa tarkastellaan hovioikeuksien lukumäärän ja sijainnin optimaali-
suutta. 

Koska oikeusprosessin kokonaiskeston kohtuullisuus on yksi ratkaisevista teki-
jöistä oikeusturvan toteutumisen kannalta, tässä tutkimuksessa hovioikeuksia 
verrataan keskenään käsiteltävien asioiden (juttujen) keston perusteella. Hovioi-
keuksien käsittelyaikojen välisiä eroja analysoidaan tilastollisella mallilla, jossa 
niitä selitetään asia- ja hovioikeustason tekijöillä. Selittämättä jäävät erot tulki-
taan hovioikeuksien välisiksi tehokkuuseroiksi.3 Korkeampi tehokkuus tarkoittaa 
nopeampaa käsittelyaikaa samoilla resursseilla (kustannuksilla) tai alhaisempia 
resursseja samoilla käsittelyajoilla, kun käsiteltävien asioiden erilaisuus on otettu 
huomioon noin 300 muuttujalla. Toisin sanoen se hovioikeus on tehokkain, jossa 
käsittelyaika on lyhin sen jälkeen, kun otetaan huomioon jutturakenteesta, hovi-
oikeuden ratkaisuun käyttämän henkilöstön kokoonpanosta, päätöksen luonteesta 
ja hovioikeuksien resursoinnista johtuvat erot. Tehokkuuserot ovat hovioikeuksi-
en välisiä eroja asioiden käsittelyajoissa, joita ei pystytä ottamaan huomioon 
edellä mainitulla laajalla muuttujajoukolla.  

Hovioikeuksien välillä on eroja asioiden käsittelymuotojen jakautumisessa (pää-
käsittelyt / kirjallinen menettely ja niissä seulonta / esittely). Tämän tutkimuksen 
menetelmillä ei voida ottaa huomioon sitä, että käsittelymuotojen eroavuuksien 
taustalla ovat osittain ilmeisesti eroavuudet hovioikeusmenettelyä koskevien lain 
säännösten soveltamisessa. Tämän tutkimuksen tehokkuuserot ovat näennäisiä 
siltä osin kuin ne johtuvat joko siitä, että pääkäsittelyjen osuus on poikkeavan 
                                              
1 Oikeuslaitos koostuu tuomioistuimista, oikeusapua tarjoavasta lakimieskunnasta ja syyttäjälaitoksesta. 
2 Hovioikeudet käsittelevät ensimmäisenä asteena valtio- ja maanpetosasioita sekä eräitä virkasyyteasioi-
ta. 
3 Julkisten palvelujen tehokkuus- ja tuottavuuskäsitteistä tarkemmin teoksessa Kangasharju (2008). 
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lain soveltamisen vuoksi alempi kuin sen tulisi olla, tai siitä, että seulontamenet-
telyn osuus vastaavasta syystä on suurempi kuin sen tulisi olla.  

Tehokkuusanalyysin perusteella päästään seuraavan kaltaiseen politiikkasuosi-
tukseen. Sikäli kun yhdellä hovioikeudella on toista alhaisempi tehokkuus, on 
alhaisemman tehokkuuden hovioikeuden tuomiopiiriä pienennettävä (tai resurs-
seja lisättävä) ja tehokkaamman hovioikeuden piiriä laajennettava (tai resursseja 
vähennettävä). Näin parannetaan oikeusturvan toteutumista hovioikeuksissa, 
koska maan sisäiset erot asioiden käsittelyn kestossa samanlaistuvat. Tehok-
kuuserot voitaisiin tulkita myös eroiksi esimerkiksi toiminnan organisoimisessa, 
johtamisessa tai osaamisessa. Aineisto ei kuitenkaan ole niin täydellinen, että tätä 
tulkintaa voitaisiin tehdä. 

Tulosten mukaan suurin tarve tuomiopiirin pienentämiselle on Helsingissä. Jon-
kin verran pienennystarvetta on myös Rovaniemen ja Itä-Suomen hovioikeuksien 
tuomiopiireissä. Suurin tila sen laajentamiselle on Kouvolassa. Myös Vaasan ja 
Turun hovioikeuksien tuomiopiireissä olisi laajennusvaraa, joskin edellistä hie-
man vähemmän. 

Tehokkuusanalyysin tulosten lisäksi tulevia tuomiopiirirajojen muutoksia voi-
daan perustella myös aiemmilla kokemuksilla, sillä 2000-luvun puolivälissä teh-
tyjen tuomiopiirirajojen muutoksilla on ollut vaikutus käsittelyaikoihin. Tulos 
perustuu tämän tutkimuksen analyysiin, jossa Raaseporin, Hyvinkään, Raahen ja 
Ylivieskan käräjäoikeudesta hovioikeuteen valitettujen asioiden käsittelyn kesto-
ja mitataan ennen ja jälkeen vuotta 2005, jolloin nämä käräjäoikeudet vaihtoivat 
hovioikeuksien tuomiopiirejä. Käsittelyn kestoja ennen ja jälkeen muutoksen ver-
rataan muihin käräjäoikeuksiin, joissa ei tapahtunut muutosta. Raaseporin kärä-
jäoikeudesta valitettujen asioiden käsittelyn kesto aleni selvästi, kun ne siirtyivät 
Helsingistä Turun hovioikeuteen. Samalla tavalla kävi Hyvinkään käräjäoikeu-
den päätöksistä tehdyille valituksille, jotka siirtyivät samana vuonna Helsingistä 
Kouvolaan. Molemmat tulokset syntyivät, vaikka vuosien 2004 ja 2005 välillä 
Helsingin henkilöstömäärä kasvoi ja Turun ja Kouvolan pienenivät. Ylivieskan ja 
Raahen käräjäoikeuksista valitettujen asioiden käsittelyaika ei juuri muuttunut, 
kun niiden käsittely siirtyi Vaasasta Rovaniemelle. 

Tutkimuksen toisessa osassa otetaan huomioon ensimmäisessä osassa havaittu 
tulos Helsingin hovioikeuden muita pidemmistä käsittelyajoista ja analysoidaan, 
kuinka paljon tuomiopiirirajoja tulisi muuttaa eli kuinka usean käräjäoikeuden 
tuomiopiirejä pitäisi vaihtaa hovioikeuksien välillä. Analyysi perustuu spatiaali-
sen verkoston optimaalisuutta käsittelevään tilastotieteelliseen kirjallisuuteen, 
jossa minimoidaan väestön keskimääräistä etäisyyttä lähimpään toimipisteeseen 
(Gastner ja Newman 2006).  

Etäisyyksien samanlaisuus luo tasa-arvoa väestölle koko maassa. Lisäksi teoreet-
tista lähestymistapaa voidaan puolustaa taloudellisessa mielessä, sillä pitkät vä-
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limatkat pääkäsittelyyn ja matkakäräjät synnyttävät kustannuksia sekä oikeuslai-
tokselle että asianosaisille. Etäisyyttä minimoitaessa arvioidaan myös se, ovatko 
nykyiset hovioikeudet väestöön nähden optimaalisessa paikassa. 

Analyysissa otetaan huomioon ennustettu väestömuutos vuoteen 2040 Tilasto-
keskuksen (2007) mukaan sekä hovioikeuksien kokoerot erilaisissa skenaariois-
sa. Väestöennusteen käyttö on perusteltua, koska väestön lisäys lisää 
käsiteltävien asioiden määrää vähintäänkin lineaarisesti. Väestön määrän kaksin-
kertaistumisen havaitaan tässä tutkimuksessa lisäävän käräjäoikeuksien juttumää-
rää hieman yli kaksinkertaiseksi, vaikka käräjäoikeuksien erilaiset ominaisuudet 
otetaan huomioon. 

Hovioikeusjärjestelmän toimivuuden kannalta olisi hyvä, että hovioikeudet olisi-
vat kutakuinkin samankokoisia. Tällöin oikeusturvan toteutumiselle koko maassa 
ei koituisi uhkaa mahdollisista mittakaavaan liittyvistä tekijöistä. Mittakaavan 
kasvattaminen kautta koko maan voisi olla perusteltua asioiden monimutkaistu-
misen vuoksi. Suuremmissa hovioikeuksissa henkilökunta voisi paremmin eri-
koistua tietyille osaamisalueille, jolloin asiantuntemus paranisi.  

Tutkimuksen lopuksi analysoidaankin sitä, minkälaiseksi hovioikeuksien aluera-
kenne muodostuisi, jos hovioikeuksien mittakaavan sallittaisiin kasvaa ja hovioi-
keuksien lukumäärää pienennettäisiin. Hovioikeuksien lukumäärän vähennys-
tarvetta puoltaa se, että tulevaisuudessa tekniikan hyväksikäyttö voi vähentää 
etenkin todistajien henkilökohtaisen läsnäolon tarvetta hovioikeuskäsittelyssä. 
Perus- ja ihmisoikeusnormienkin edellyttämä henkilökohtainen kuuleminen tul-
lee silti joka tapauksessa olemaan laajassa mitassa tarpeen myös vastaisuudessa, 
joten kovin äärimmäisyyksiin meneviä ehdotuksia ei tässä tutkimuksessa tehdä. 
Sen vuoksi etäisyyksien minimointiin perustuvia laskelmia tehdään siten, että 
hovioikeuksista lakkautetaan yksi, kaksi tai kolme.  

Tutkimus on luonteeltaan täysin tilastollinen. Siinä ei oteta huomioon esimerkik-
si kieli- tai aluepoliittisia näkökohtia, oikeustieteen oppilaitosten sijainnin vaiku-
tusta tai hovioikeuksien sijainnin historiallista ulottuvuutta. 

Toisen vaiheen tuloksena tutkimus päätyy ehdottamaan hovioikeusjaoksi seuraa-
vaa. Jos säilytetään hovioikeuksien määrä nykyisenä kuutena, mutta siirretään 
joitakin hovioikeuksia alueille, joissa on odotettavissa väestön kasvua tulevai-
suudessa, edullisinta olisi siirtää Rovaniemen hovioikeus Ouluun. Siinä tapauk-
sessa, että yksi hovioikeus lakkautetaan, parhain tulos saavutetaan, jos Vaasan 
hovioikeus lakkautetaan ja samassa yhteydessä Rovaniemen hovioikeus siirre-
tään Ouluun ja Turun hovioikeus Tampereelle. Neljän hovioikeuden tapauksessa 
parhaat sijaintipaikkakunnat olisivat Helsinki, Tampere, Oulu ja Kuopio. 

Jos hovioikeuksien määrä lasketaan neljästä alaspäin, väestömäärällä painotetut 
etäisyydet kasvavat väistämättä. Jos jäljelle jäävät hovioikeudet sijoitetaan Hel-
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sinkiin, Jyväskylään ja Ouluun, kasvavat väestömäärällä painotetut etäisyydet 
noin 16 prosenttia. Myös väestön tasainen jakautuminen kärsii jonkin verran. 
Muut vaihtoehdot kasvattavat etäisyyksiä ja johtavat väestön epätasaisempaan 
jakautumiseen selvästi tätä vaihtoehtoa enemmän.  
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2 Hovioikeudet vuosina 2004–2008 

Tässä tutkimuksessa käytetään oikeushallinnon aineistoa kaikkien kuuden hovi-
oikeuden toiminnasta vuosilta 2004–2008. Siinä on yksityiskohtaista asioiden 
ominaisuuksiin, käsittelyyn, vaativuuteen ja ratkaisujen luonteeseen liittyvää tie-
toa kaikista 64 780 tällä ajanjaksolla ratkaistusta asiasta. Sen lisäksi aineistossa 
on tiedot hovioikeuksien kustannuksista ja henkilökunnan määrästä. Seuraavassa 
esitetään joidenkin keskeisimpien hovioikeuksien toimintaa kuvaavien tekijöiden 
kehitystä tarkastelujaksolla.  

Ratkaistujen asioiden lukumäärä oli suurimmillaan tarkastelujakson alussa vuon-
na 2004 (Kuvio 1), jolloin hovioikeudet saivat päätökseen yhteensä 15 026 asiaa. 
Tämän jälkeen ratkaistujen asioiden määrä on laskenut tasaisesti koko tarkastelu-
jakson ajan ja vuonna 2008 niiden lukumäärä oli 11 717. Eniten asioita ratkaistiin 
koko ajanjakson aikana Helsingin ja Turun hovioikeuksissa ja vähiten Rovanie-
men hovioikeudessa. Jälkimmäinen oli myös ainut hovioikeus, jossa ratkaistujen 
asioiden määrä nousi hivenen jakson aikana. Kasvu johtui lähinnä siitä, että Raa-
hen ja Ylivieskan käräjäoikeuspiirit siirrettiin vuonna 2005 Vaasan hovioikeu-
desta Rovaniemen hovioikeuteen. 

Kuvio 1.  Ratkaistujen asioiden lukumäärä hovioikeuksissa vuosina 
2004–2008 
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Hovioikeuksien henkilöstömäärä on pysynyt tarkastelujaksolla suhteellisen va-
kaana (ks. Kuvio 2). Helsingin ja Rovaniemen hovioikeuksissa henkilöstön mää-
rä on hieman noussut ja Turun hovioikeudessa hieman laskenut. 

Kuvio 2. Hovioikeuksien henkilöstömäärä 2004–2008 
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Henkilöstörakenne oli suhteellisen samanlainen kaikissa hovioikeuksissa vuonna 
2008 (ks. Kuvio 3). Helsingin ja Turun hovioikeuksissa esittelijöiden osuus oli 
hieman korkeampi ja kansliahenkilökunnan osuus vastaavasti hieman pienempi 
kuin muissa hovioikeuksissa.  
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Kuvio 3. Hovioikeuksien henkilöstörakenne vuonna 2008  
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Suurin osa hovioikeuksien ratkaisuista tapahtui kirjallisena menettelynä (ks. 
Taulukko 1). Niiden osuus kaikista ratkaisuista oli vuonna 2004 noin 77 prosent-
tia. Läsnäoloa vaativassa pääkäsittelyssä annettiin vajaa neljännes ratkaisuista. 
Pääkäsittelyjen osuus on kasvanut tarkastelujakson aikana ja esittelystä tehtyjen 
ratkaisujen (kirjallinen menettely) osuus puolestaan laskenut. Osittaisten esittely-
jen/pääkäsittelyjen ja valmistelun osuus ratkaistuista asioista oli marginaalinen. 
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Taulukko 1. Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden käsittelyn luonne 
(%-osuus ja lukumäärä, jälkimmäinen suluissa) 
 vuosina 2004–2008 

 2004 2005 2006 2007 2008 Yhteensä

Esittely* 
76,6 

(11 503)
73,4 

(9 660)
79,3 

(8 787)
68,7 

(8 450)
67,7 

(7 936) 
71,6 

(46 336)

 
Pääkäsittely 

22,8 
(3 425)

26,1 
(3 429)

29,2 
(3 648)

30,8 
(3 786)

31,8 
(3 729) 

27,9 
(18 017)

 
Osittainen esittely / pääkäsittely 

0,6 
(85) 

0,5 
(70) 

0,5 
(57) 

0,4 
(54) 

0,4 
(50) 

0,5 
(316) 

Valmistelu 
0,0 
(3) 

0,0 
(3) 

0,0 
(4) 

0,0 
(4) 

0,0 
(1) 

0,0 
(15) 

Kaikki yhteensä 

100 

(15 016)

100 

(13 162)

100 

(12 496)

100 

(12 294) 

100 

(11 716) 

100 

(64 684)
*Esittelyllä tarkoitetaan sekä kirjallisella menettelyllä että seulonnalla annettuja ratkaisuja.  

Rikosasiat olivat selvästi suurin hovioikeuksissa käsitelty asiaryhmä. Niiden 
osuus oli vajaat 70 prosenttia kaikista ratkaistuista asioista. Riita-asiat olivat toi-
seksi suurin asiaryhmä noin 25 prosentin osuudella. Hakemusasioiden osuus oli 
noin neljä prosenttia. Muiden kuin näiden kolmen ryhmän asioiden osuus oli hy-
vin vähäinen, noin kolme prosenttia tarkastelujakson aikana. Hovioikeudet poik-
keavat jonkin verran jutturakenteeltaan toisistaan (ks. Taulukko 2). Helsingin ja 
Turun hovioikeuksissa riita-asioiden osuus oli jonkin verran suurempi kuin muis-
sa hovioikeuksissa ja rikosasioiden osuus taas hieman pienempi.  
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Taulukko 2. Hovioikeuksissa vuosina 2004–2008 ratkaistujen asioiden juttu-
rakenne hovioikeuksittain (%-osuus ja lukumäärä, jälkimmäinen 
suluissa) 

 Helsinki
Itä-

Suomi Turku Vaasa
Kou-
vola

Rova-
niemi Yhteensä

Huoneenvuokra-asiat 
0,02  
(4)  

0,01 
(1)    

0,01 
(5) 

Ensimmäisen asteen 
asiat 

0,6 
(131) 

0,3 
(25) 

0,2 
(28) 

0,2 
(17) 

0,3 
(21) 

0,02 
(1) 

0,34 
(223) 

Hakemusasiat 
4,9  

(1 029) 
3,4 

(260) 
3,5 

(508) 
3,6 

(323) 
6,0 

(422) 
4,8 

(275) 
4,4 

(2 817) 

Rikosasiat 
63,2 

(13 175) 
75,4 

(5 841) 
68,5 

(9 926)
71,3 

(6 370)
72,0 

(5 065)
72,0 

(4 122) 
68,7 

(44 499) 

Riita-asiat 
28,6 

(5 959) 
19,3 

(1 494) 
25,9 

(3 760)
22,5 

(2 015)
20,6 

(1 448)
21,1 

(1 207) 
24,5 

(15 883) 

Sotilasoikeuden-
käynnit 

0,5 
(111)      

0,2 
(111) 

Ulosottoasiat 
2,1 

(428) 
1,7 

(128) 
1,9 

(278) 
2,4 

(215) 
1,1 

 (76) 
2,0 

(117) 
1,9 

(1 242) 
 

Hovioikeuksiin saapuneiden asioiden määrä suhteessa henkilökunnan määrään 
on laskenut jonkin verran tarkastelujakson aikana (ks. Kuvio 4). Kehitys kuiten-
kin vaihteli hovioikeuksittain. Keskimääräistä suurempaa lasku oli Itä-Suomen ja 
Helsingin hovioikeuksissa. Rovaniemen ja Turun hovioikeuksissa henkilöstön 
määrään suhteutettu asioiden määrä puolestaan kasvoi. Rovaniemellä kasvu oli 
suurta vuodesta 2004 vuoteen 2005, jolloin Raahen ja Ylivieskan käräjäoikeudes-
ta tulleet asiat siirtyivät sinne. Kasvu kuitenkin tasaantui vuoden 2005 jälkeen ja 
vuonna 2008 henkilökunnan määrään suhteutettu asioiden määrä oli siellä kaksi 
yksikköä suurempi kuin vuonna 2004.  
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Kuvio 4. Saapuneiden asioiden määrän kehitys suhteessa henkilökunnan 
määrään hovioikeuksissa vuosina 2004–2008 
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Edellisen kuvion kaltainen ilmiö on havaittavissa myös henkilöstön määrään suh-
teutetuissa siirtyneiden asioiden määrissä (ks. Kuvio 5). Siirtyneiksi asioiksi las-
ketaan ne oikeusasiat, joita ei tarkasteluvuonna saatu ratkaistua. Ruuhkau-
tuneisuus hovioikeuksissa on tarkastelujaksolla jonkin verran hellittänyt, sillä 
suhdeluku on ollut laskeva. Kehitys on kuitenkin vaihdellut hovioikeuksittain 
siten, että erityisesti Turun hovioikeudessa henkilöstöön suhteutetut siirtyneet 
asiat ovat vuosina 2004–2008 kasvaneet reippaasti, kun taas muissa hovioikeuk-
sissa niiden määrä on selvästi laskenut. Helsingin hovioikeudessa lasku on ollut 
huomattavaa.  
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Kuvio 5. Siirtyneiden asioiden määrän kehitys suhteessa henkilökunnan 
määrään hovioikeuksissa vuosina 2004–2008 
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Myös ratkaistujen asioiden määrä suhteutettuna henkilökunnan määrään on las-
kenut kaikissa muissa hovioikeuksissa paitsi Rovaniemen hovioikeudessa, jossa 
se oli pysynyt suunnilleen ennallaan (ks. Kuvio 6). Koko maassa suhdeluku oli 
vuonna 2004 lähes 27 ja vuonna 2008 se oli pudonnut noin 22:een. Turussa kehi-
tys on poikennut muista hovioikeuksista siten, että siellä ratkaistujen asioiden 
määrässä suhteutettuna henkilökunnan määrään oli vuosina 2004–2007 selvää 
pudotusta, mutta viimeisen tarkasteluvuoden aikana selkeä hyppäys ylöspäin. 
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Kuvio 6. Ratkaistujen asioiden määrän kehitys suhteessa henkilökunnan 
määrään hovioikeuksissa vuosina 2004–2008 
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3 Käsittelyaikojen erot 

Tässä työssä hovioikeuksien toiminnan tehokkuutta mitataan käsittelyajan pituu-
della. Se hovioikeus, jossa käsittelyaika on lyhyin sen jälkeen kun otetaan huo-
mioon jutturakenteesta, hovioikeuden ratkaisuun käyttämän henkilöstön 
kokoonpanosta, päätöksen luonteesta ja hovioikeuksien resursoinnista johtuvat 
erot, on tehokkain. Muiden hovioikeuksien tehottomuus saadaan laskettua vähen-
tämällä niiden korjattu käsittelyaika tehokkaimman hovioikeuden korjatusta kä-
sittelyajasta. Näin laskettu luku kertoo sen, kuinka monta päivää hitaampaa 
asioiden käsittely keskimäärin oli suhteessa nopeimpaan hovioikeuteen. Tehok-
kuuserot tulkitaan sellaisiksi käsiteltävien asioiden vaativuuden eroiksi hovioike-
uksien välillä, joita ei pystytä ottamaan huomioon edellä mainitullakaan laajalla 
muuttujajoukolla. Hovioikeuksien väliset poikkeamat asian käsittelymuotoa kos-
kevien normien soveltamiskäytännössä eivät tule käytettävissä olevan aineiston 
ja menetelmän puitteissa esiin eikä siten myöskään niiden mahdollinen vääristävä 
vaikutus käsittelyaikoihin ja tehokkuusvertailuun. 

3.1 Aineisto ja menetelmä 

Tehokkuusanalyysissä käytetään korkeimman oikeuden toimittamaa aineistoa, 
jossa on havaintoja 64 780. Joidenkin puuttuvien tietojen vuoksi estimoinnit teh-
dään hieman pienemmällä aineistolla.  

Mallien selitettävänä muuttujana on asioiden käsittelyaika. Se määritellään rat-
kaisun antopäivän ja asian saapumispäivän erotuksena, joten mukaan lasketaan 
viikonloput ja lomapäivät. Asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 
2004 noin 260 päivää (Kuvio 7). Käsittelyajat ovat nopeutuneet vuodesta 2004 
vuoteen 2008 lähes 50 päivällä siten, että ne olivat keskimäärin 210 päivää vuon-
na 2008. Käsittelyajoissa oli suuria hovioikeuskohtaisia eroja. Helsingin hovioi-
keus erottuu muista hovioikeuksista selvästi pidempien käsittelyaikojen vuoksi. 
Lyhyimpiin käsittelyaikoihin pääsi Kouvolan hovioikeus, jossa ne vaihtelivat 150 
päivän molemmin puolin tarkastelujaksolla. Muista hovioikeuksista poiketen kä-
sittelyajat nousivat Turun ja Rovaniemen hovioikeuksissa ja Turussa nousu oli 
huomattava.  
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Kuvio 7. Asioiden keskimääräisen käsittelyajan kehitys hovioikeuksissa 
vuosina 2004–2008 
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Kun käsittelyaikoja tarkastelee vielä jakaumakuvion avulla (Kuvio 8) havaitaan, 
että noin 35 prosenttia asioista käsiteltiin alle 100 päivässä eli noin kolmessa 
kuukaudessa ja lähes 80 prosenttia asioista käsiteltiin vuoden kuluessa. Murto-
osassa asioita (0,3 prosenttia) käsittely hovioikeudessa kesti yli kolme vuotta ja 
yli neljä vuotta hovioikeudessa viipyneitä asioita oli koko tarkasteluperiodilla 
vain 18 kappaletta.  
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Kuvio 8. Asioiden käsittelyajan jakauma hovioikeuksissa vuosina 
2004–2008 
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Tehokkuutta mitataan malleilla, joissa asian käsittelyaikaa selitetään asianimik-
keellä, käsittelyn luonteella, tuomioistuimen kokoonpanolla, päätöksen luonteel-
la, asianosaisten lukumäärällä, matkakäräjillä ja hovioikeuksien resursseilla, 
onko asia siirtynyt korkeimpaan oikeuteen ja asian käsitelleellä hovioikeudella. 
Henkilöstön määrään suhteutettu siirtyneiden oikeusasioiden määrä kuvaa hovi-
oikeuksien ruuhkautuneisuutta. 

Selittävien muuttujien tarkoituksena on kontrolloida mahdollisimman laajasti 
niitä asioiden käsittelyaikoihin vaikuttavat tekijöitä, jotka johtuvat oikeusasioi-
den luonteesta ja vaativuudesta, hovioikeuksien taloudellisista resursseista sekä 
hovioikeuksien ruuhkautumisesta. Näin saadaan näistä tekijöistä puhdistetut kä-
sittelyajat, joita verrataan hovioikeuksien kesken.  

Jokainen käsiteltävä asia on luokiteltu johonkin asianimikeluokkaan. Tässä tut-
kimuksessa käytettään 271 -luokkaista erittäin yksityiskohtaista asianimikeluoki-
tusta. Tilastollisissa malleissa kukin luokka on omana dummy-muuttujanaan. 
Vertailuryhmänä on pahoinpitelyt -asianimikeluokka, jonka osuus käsitellyistä 
asioista oli suurin (lähes 10 prosenttia).  

Käsittelyn luonnetta kuvataan neljäluokkaisella luokittelulla, jonka mukaan ne 
jakautuvat esittelyyn (vertailuryhmä), pääkäsittelyyn, osittaiseen esitte-
lyyn/pääkäsittelyyn ja valmisteluun. Kuten edellä on todettu, käsittelymuotojen 
valintaa koskevien normisoveltamiskäytäntöjen eroja ja niiden vaikutuksia ei 
tämän tutkimuksen aineistolla ja menetelmillä tavoiteta. Hovioikeuden kokoon-
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panoa kuvaavassa luokituksessa on kuusi luokkaa, jotka ovat kolme jäsentä (ver-
tailuryhmä), kolme jäsentä ja esittelijä, HOL 9§1, yksi jäsen ja esittelijä, muu, 
yksi jäsen.  

Päätöksen luonnetta kuvataan hovioikeuksissa käytössä olevan 13 luokkaa sisäl-
tävän luokituksen perusteella. Vertailuryhmän muodostavat asiat, joiden päätöstä 
ei ole muutettu. Tätä ryhmää verrataan luokkiin, joissa on muutettu vain peruste-
luja, perusteluja ja lopputulosta on muutettu näytön uudelleen arvioinnin vuoksi, 
perusteluja ja lopputulosta on muutettu muusta syystä, muutos koskee vain lop-
putulokseltaan ratkaisun epäolennaista osaa, asia on jätetty tutkimatta, asia on 
palautettu, on vahvistettu sovinto, lausunnon antaminen on rauennut, käsittely 
jäänyt sillensä, 1. asteen vaatimus on hyväksytty, 1. asteen vaatimus on hylätty, 
valitus on seulottu kokonaan tai on tehty sovittelun aloittamispäätös. Kaikki yllä 
mainitut luokat ovat tilastollisissa malleissa omina dummy-muuttujina. 

Näiden tekijöiden lisäksi malleissa kontrolloidaan asian laajuutta ja monimutkai-
suutta asianosaisten lukumäärällä ja sillä, onko asiasta valitettu korkeimpaan oi-
keuteen. Matkakäräjien vaikutusta käsittelyaikaan kontrolloidaan omalla dummy-
muuttujalla.  

Hovioikeuksien resurssien määrää mitataan tilastollisissa malleissa ratkaistujen 
asioiden määrään suhteutetuilla kokonaismenoilla. Menot on deflatoitu Tilasto-
keskuksen valtion menojen hintaindeksillä. Vuosittaista vaihtelua kontrolloidaan 
vuosi-indikaattoreiden avulla. Ruuhkautumisen vaikutuksia pyritään mittaamaan 
henkilöstön määrään suhteutetulla siirtyneiden asioiden määrällä. Siirtyneiksi 
asioiksi lasketaan kaikki ne oikeusasiat, joita ei tarkasteluvuonna saatu ratkaistua. 

3.2 Menetelmä

Koska hovioikeuksien lukumäärä on vähäinen, perinteiset tehokkuuden arvioin-
nin menetelmät kuten Data envelopment analyysi (DEA) tai tilastollinen stokas-
tinen frontier-analyysi (SFA) eivät ole käyttökelpoisia. Nämä molemmat 
menetelmät edellyttäisivät suurempaa määrää tarkasteltavia yksiköitä. Koska 
käytettävissä on aineisto, jossa on tieto jokaisesta käsitellystä asiasta jokaisessa 
hovioikeudessa viideltä vuodelta, analyysissa käytetään hyväksi tätä ominaisuut-
ta. Tällaista aineistoa on mahdollista tarkastella tilastollisin paneeliaineistojen 
käsittelyyn luoduin menetelmin.  

Analyysi on mahdollista tehdä sekä ns. kiinteiden vaikutusten malleilla tai moni-
tasomalleilla. Kiinteiden vaikutusten malleissa hovioikeuskohtainen kiinteä vai-
kutus kuvaa kunkin yksikön eroja käsittelyajassa, kun otetaan huomioon kaikki 
mallissa olevat selittävät tekijät. Monitasomalleissa jokaiselle hovioikeudelle 
lasketaan koko aineiston vakiosta poikkeava hovioikeuskohtainen satunnainen 
vakiotermi (random intercept), joka sekin kuvaa sitä, kuinka paljon hovioikeuden 
käsittelyaika poikkeaa keskimääräisestä silloin, kun otetaan huomioon asioiden 
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käsittelyn luonne ja resurssit. Näiden kahden menetelmän erona on se, että kiin-
teiden vaikutusten malleissa estimoitavien muuttujien kertoimet lasketaan ainoas-
taan hovioikeuksien sisäisestä vaihtelusta, kun taas monitasomalleissa käytetään 
sekä hovioikeuksien sisäistä että niiden välistä vaihtelua estimaattien laskemi-
seen. Mallit estimoitiin molemmilla menetelmillä ja ne tuottivat lähes identtiset 
tulokset käsittelyaikojen eroille. Seuraavassa raportoidaan monitasomallien an-
tamia tuloksia. Formaalisti ilmaistuna estimoitu malli on seuraava 

00 0ij ij j j ijY S T r e    (1) 

missä 00  kuvaa koko aineiston vakiota,  asiatason selittäviä muuttujia, Tj ho-
vioikeustason selittäviä muuttujia, r0j hovioikeuksien satunnaistermejä ja eij on 
tavanomainen normaalisti jakautunut virhetermi. Koska mallin selittävät muuttu-
jat on keskistetty, kuvaa vakion arvo koko aineiston käsittelyajan keskiarvoa.  

ijS

Malli estimoidaan aluksi ns. tyhjänä mallina (unconditional model), jossa aineis-
ton vaihtelu jaetaan asioiden väliseksi vaihteluksi ja hovioikeuksien väliseksi 
vaihteluksi. Tämä malli on muotoa 

00 0ij ijjY r e     (2) 

missä 00  kuvaa koko aineiston vakiota, r0j hovioikeuksien satunnaistermejä ja 
eij on tavanomainen normaalisti jakautunut virhetermi. Koska aineiston selitettä-
vät muuttujat ovat keskistetty, kuvaa 00  koko aineiston käsittelyajan keskiar-
voa. 

3.3 Tulokset 

3.3.1 Mallien kertoimet 

Hovioikeuksien tehokkuutta tarkastellaan kolmen mallin perusteella. Niin sano-
tun tyhjän mallin (malli 1) lisäksi estimoidaan malli 2, johon on lisätty hovioike-
uksien resursseja ja ruuhkautuneisuutta kuvaavat muuttujat. Mallissa 3 on 
edellisten muuttujien lisäksi otettu huomioon kaikki asioiden luonnetta kuvaavat 
muuttujat. Mallien tärkeimmät kerroinestimaatit on esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 3. Estimointitulokset käsittelyaikaan vaikuttavista tekijöistä 

 Malli 1 Malli 2 Malli 3+ 

 Kerroin 
Keski-
virhe 

 
Kerroin 

Keski-
virhe 

 
Kerroin 

Keski-
virhe 

Asiatason muuttujat       
Käsittelyn luonne       
Pääkäsittely     103,90*** 1,78 
Osittainen esittely/pääkäsittely     113,92*** 8,69 
Valmistelu     10,33 39,79 
Jäsenten määrä       
Kolme jäsentä     -45,43*** 1,82 
HOL 9 § 1     -23,64*** 1,62 
1 jäsen ja esittelijä/valmistelija     -54,52*** 4,30 
Muu     1,97*** 20,03 
1 jäsen      -95,73*** 5,85 
Päätöksen ja perustelujen luon-
ne   

  
  

Muutettu vain perusteluja     11,26*** 2,06 
Perusteluja ja lopputulosta muu-
tettu näytön uudelleen arvioinnin 
vuoksi   

  

29,51*** 2,34 
Perusteluja ja lopputulosta muu-
tettu muusta syystä   

  
18,48*** 1,85 

Muutos koskee vain lopputulok-
seltaan ratkaisun epäolennaista 
osaa   

  

21,37*** 3,42 
Tutkimatta     -54,00*** 5,86 
Palautettu     -29,43*** 5,73 
Vahvistettu sovinto     68,89*** 6,68 
Lausunnon antaminen rauennut     41,07*** 3,95 
Jäänyt sillensä     11,50** 5,73 
1. asteen vaatimus hyväksytty     -117,35*** 6,90 
1. asten vaatimus hylätty     -75,97*** 7,03 
Valitus seulottu kokonaan pois     -150,76*** 2,05 
Sovittelun aloittamispäätös     -175,42** 87,45 
       
Asianomaisten lkm     2,79*** 0,20 
Valitettu korkeimpaan oikeuteen     11,12*** 1,71 
Matkakäräjä     -41,73*** 2,93 
Hovioikeustason muuttujat
Kaikki menot/henkilöstön lkm   -0,07*** 0,00 -0,07*** 0,00 
Siirtyneet asiat/henkilöstön lkm   8,03*** 0,33 9,36*** 0,25 
Vuosi 2005   15,14*** 2,85 8,52*** 2,17 
Vuosi 2006   25,51*** 3,11 12,29*** 2,37 
Vuosi 2007   42,65*** 3,44 27,49*** 2,64 
Vuosi 2008   31,62*** 3,80 13,35*** 2,91 
Vakio, 00 215,70*** 20,06 221,76*** 15,09 226,53*** 12,52 
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Taulukko jatkuu. 
 

 Malli 1 Malli 2 Malli 3+ 

 Kerroin 
Keski-
virhe 

 
Kerroin 

Keski-
virhe 

 
Kerroin 

Keski-
virhe 

 
Varianssi 

komponentit  
    

Hovioikeuskohtaiset 
satunnaisvaikutukset, r0j 2410,82 1393,33 

 
1361,64 

 
788,42 

 
937,95 

 

Asiakohtainen virhetermi,eij  40910,17*** 227,32 39979,05  22836,4  
Asioiden lkm, i 64780  64581  64581  
Hovioikeuksien lkm, j 6  6  6  
Hovioikeuksien välinen 
vaihtelu,  5,57  

 
3,29 

  
3,95 

 

selittävät muuttujat ei  asiataso  asia- ja hovioikeustaso 
*** 1 % merkitsevyystaso, **5 %, *10 %    
+ Mallissa asianimekettä kuvaava 271 luokkainen dummy -muuttujarakenne   

 
Mallin 1 tulosten perusteella keskimääräinen asioiden käsittelyaika oli noin 216 
päivää, kun otetaan huomioon satunnaisvaihtelu. Suurin osa käsittelyajan vaihte-
lusta oli asioiden välistä vaihtelua. Hovioikeuksien välinen vaihtelu kokonais-
vaihtelusta oli keskimäärin kuusi prosenttia. Mallissa 2 otettiin huomioon 
hovioikeuksien käytettävissä olleet resurssit ja ruuhkautuneisuus. Tulosten mu-
kaan suuremmat resurssit lyhensivät käsittelyaikaa ja ruuhkautuneisuus puoles-
taan lisäsi sitä. Näiden tekijöiden vaikutus käsittelyajan vaihteluun oli kuitenkin 
hyvin pieni. Mallissa 3 oli vielä edellisen mallin muuttujien lisäksi otettu huomi-
oon kaikki asian luonteeseen liittyvät tekijät. Näiden tekijöiden vaikutus käsitte-
lyaikaan oli selvästi suurempi kuin Mallin 2 tekijöiden vaikutus.  

Estimointitulosten mukaan pääkäsittelyssä tai pääkäsittelyssä/esittelyssä ratkais-
tujen asioiden käsittelyaika on noin 100 päivää pidempi kuin esittelyssä ratkais-
tujen asioiden. Jäsenten määrän suhteen vertailuryhmänä on tilanne, jossa 
käsittelyn hoitaa kolme jäsentä ja esittelijä/valmistelija. Muissa tapauksissa käsit-
telyaika on yleensä lyhyempi vertailuryhmään nähden. Esimerkiksi kun päätök-
sen teossa on mukana kolme jäsentä, lyhenee käsittelyaika noin 45 päivää.  

Päätöksen ja perustelujen luonteen vaikutusta arvioitaessa vertailuryhmänä on, 
ettei perusteluja ole muutettu lainkaan. Tällaiseen tapaukseen verrattuna käsitte-
lyajat ovat yleensä pidempiä. Ainoastaan silloin kuin asia on jätetty tutkimatta tai 
se on palautettu, käsittelyaika on lyhyempi suhteessa vertailuryhmään.  

Mitä enemmän käsittelyssä olevassa jutussa on asianosaisia, sitä pidemmät ovat 
käsittelyajat. Samalla tavalla vaikuttaa myös se, että jutusta on valitettu korkeim-
paan oikeuteen. Tämä muuttuja mittaa siten jossain määrin käsitellyn asian mo-
nimutkaisuutta. Matkakäräjillä käsiteltyjen asioiden käsittelyajat olivat noin 42 
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päivää lyhyemmät kuin hovioikeuspaikkakunnilla käsiteltyjen asioiden käsittely-
ajat, kun muut tekijät on kontrolloitu. 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 4) on vielä esitetty eri asialuokkien suurimmat 
ja pienimmät kertoimet mallista 3. Tämän lisäksi taulukossa on niiden asialuok-
kien kertoimet, joiden osuus kaikista käsitellyistä asioista oli yli kaksi prosenttia. 
Kuten jo edellä mainittiin, vertailuryhmänä ovat pahoinpitelyt, joiden osuus käsi-
tellyistä asioista oli lähes 10 prosenttia. Mallin 3 kertoimien perusteella lyhyim-
mät käsittelyajat olivat pakkokeinoasioilla. Niiden käsittely kesti noin 200 päivää 
vähemmän kuin pahoinpitelyjen. Kantelut, sotilasrikokset ja muut yrityssaneera-
ukset käsiteltiin vajaat 190 päivää nopeammin kuin pahoinpitelyt. Näiden asioi-
den osuus kaikista käsitellyistä asioista oli suurimmaksi osaksi hyvin pieni 
kanteluita lukuun ottamatta.  

Taulukko 4. Keskeisiä mallin 3 asialuokkakertoimia käsittelyajalle 

 
Mallin 3 
kerroin Keskivirhe

%-osuus 
käsitellyistä 

asioista

Lyhyimmät käsittelyajat    

Pakkokeinoasiat -204,36 6,58*** 0,9 

Kantelu -187,47 5,09*** 1,7 

Sotilasrikokset -185,01 23,72*** 0,2 

Muu yrityssaneerausasia -183,45 61,75*** 0,002 

    

Pisimmät käsittelyajat    

Sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeva riita 288,01 75,598*** 0,006 

Perunkirjoitukseen velvoittaminen 290,14 151,16* 0,002 

Julkinen haaste 369,33 151,16*** 0,002 

Juoksevaan velkakirjaan, vekseliin tai shekkiin perustuva saatava 392,74 75,61*** 0,006 

Arvopaperimarkkinat 796,65 107,22*** 0,1 

    

%-osuudeltaan suurimpien asialuokkien kertoimet    

Sakonmuuntoasia -57,46 5,21*** 2,0 

Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen -64,09 4,60*** 2,1 

Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen -81,07 4,51*** 2,2 

Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 14,29 4,30*** 2,4 

Muu hakemusasia -90,19 5,09*** 2,5 

Törkeä pahoinpitely -35,90 4,08*** 2,8 

Varkaus -25,75 3,23*** 5,4 

Törkeä rattijuopumus -63,85 2,93*** 7,9 

Pahoinpitely vertailuryhmä 9,6 
 

Arvopaperimarkkinarikosten käsittelyajat olivat kaikista asioista selkeästi pi-
simmät. Niitä käsiteltiin noin 800 päivää pidempään kuin pahoinpitelyjä. Tällai-
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sia asioita oli kuitenkin vain 0,1 prosenttia kaikista asioista. Muita selvästi pi-
demmän käsittelyajan vaatineita asioita olivat juoksevaan velkakirjaan, vekseliin 
tai shekkiin perustuvat saatavat sekä julkiset haasteet. Kaikkien selvästi pidem-
pään käsiteltyjen asioiden osuus oli kuitenkin hyvin alhainen. 

Suurimmissa asiaryhmissä mallin 3 antamat käsittelyaikojen kertoimet olivat 
suurimmillaan noin 90 päivää lyhyempiä kuin pahoinpitelyissä. Ainoastaan muita 
rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia käsiteltiin noin pari viikkoa pidempään kuin 
pahoinpitelyjä. Muissa suurissa asialuokissa käsittelyajat olivat lyhyempiä kuin 
pahoinpitelyissä, kun mallin muut tekijät olivat kontrolloitu. Esimerkiksi ratti-
juopumukseen ja tai huumaantuneena ajamiseen liittyneet rikokset käsiteltiin lä-
hes kolme kuukautta nopeammassa ajassa kuin pahoinpitelyt. Myös törkeät 
pahoinpitelyt käsiteltiin keskimäärin noin kuukausi nopeammin kuin pahoinpite-
lyt. 

Huomionarvoista taulukon (Taulukko 4) tuloksissa on se, että eri asialuokkien 
välillä on suhteellisen suuria eroja käsittelyajoissa siitäkin huolimatta, että monet 
muut käsittelyn kestoon vaikuttavat tekijät on otettu huomioon. Suuret erot käsit-
telyajassa eri asialuokkien välillä selittävät osaltaan sen, että hovioikeuksien vä-
linen vaihtelu käsittelyajoissa on suhteellisen pientä, vain kolmesta neljään 
prosenttia käsittelyaikojen kokonaisvaihtelusta (ks.Taulukko 3). Tulosten perus-
teella näyttäisi toisin sanoen siltä, että asialuokat selittävät merkittävästi käsitte-
lyaikojen eroja.  

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 5) on esitetty keskimääräinen käsittelyaika 
hovioikeuksittain edellä esiteltyjen kolmen mallin perusteella. Tuloksista näh-
dään, että resurssien ja ruuhkautuneisuuden huomioon ottaminen muuttaa jonkin 
verran käsittelyaikoja (Malli 2). Pisin käsittelyaika on Helsingin hovioikeudessa 
ja lyhin Kouvolan hovioikeudessa.  

Käsittelyajat muuttuvat edelleen, kun malliin lisätään asioiden ja käsittelyn luon-
netta kuvaavat muuttujat (Malli 3). Edelleen pisin käsittelyaika on Helsingin ho-
vioikeudessa, mutta eri tekijöiden huomioon ottaminen lyhentää sitä noin 
puolellatoista viikolla. Turun hovioikeudessa käsittelyajat lyhenevät noin 10 päi-
vällä, kun otetaan huomioon resurssit, ruuhkautuneisuus ja jutturakenteeseen liit-
tyvät tekijät. Tuloksia selittää Helsingin ja Turun hovioikeuksien muista 
poikkeava jutturakenne. Itä-Suomen, Vaasan, Kouvolan ja Rovaniemen hovioi-
keuksissa käsitellyt asiat ovat luonteeltaan helpompia kuin Helsingin ja Turun 
hovioikeuksissa käsitellyt asiat ja kun tämä otetaan huomioon, pitenevät ensin 
mainittujen yksiköiden käsittelyajat. Vastaavalla tavalla Itä-Suomen, Kouvolan ja 
Rovaniemen hovioikeuksissa on myös tehottomuutta suhteessa resursseihin ja 
ruuhkautuneisuuteen, sillä niiden käsittelyajat nousevat, kun nämä tekijät otetaan 
huomioon.  
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Taulukko 5. Estimoidut käsittelyajat hovioikeuksittain eri malleissa 

 Malli 1 Malli 2 Malli 3 

Helsingin hovioikeus 313 296 286 

Itä-Suomen hovioikeus 220 231 236 

Turun hovioikeus 217 217 208 

Vaasan hovioikeus 196 189 204 

Kouvolan hovioikeus 151 186 193 

Rovaniemen hovioikeus 198 212 231 
 

Resurssien, ruuhkautuneisuuden ja jutturakenteen huomioon ottamisen jälkeen-
kin Helsingin hovioikeus on tehottomin. Tämän jälkeen tulevat Itä-Suomen ja 
Rovaniemen hovioikeudet, joiden käsittelyajat ovat noin 50 päivää lyhyemmät 
kuin Helsingissä. Turun ja Vaasan hovioikeuksissa käsittelyajat ovat noin 80 ly-
hyemmät kuin Helsingissä ja nopein ja siten tehokkain on Kouvolan hovioikeus.  

Tehokkuuden arvioinnissa käytetyissä malleissa otetaan huomioon useita asioi-
den käsittelyaikaan liittyviä tekijöitä. Siitäkin huolimatta hovioikeuksien välillä 
on suuria eroja käsittelyajoissa. Mallin muuttujat eivät todennäköisesti mittaa 
kaikilta osin käsiteltyjen asioiden laajuutta ja monimutkaisuutta. Helsingin pi-
dempi käsittelyaika johtuu osittain siitä, että siellä käsitellään useammin laajem-
pia ja monimutkaisempia juttuja kuin muissa hovioikeuksissa. Laajat jutut sitovat 
henkilökuntaa, minkä vuoksi myös yksinkertaisempien asioiden käsittely hidas-
tuu ja ruuhkautuu. Siksi sitä ei pitäisi kasvattaa tai ainakin sen pitäisi saada lisää 
resursseja. 

Tehokkuuslaskelmien perusteella näyttäisi siltä, että Kouvolan, Vaasan ja Turun 
hovioikeuksien tuomiopiirin kokoa tulisi kasvattaa. Rovaniemen ja Itä-Suomen 
hovioikeuksien tuomiopiirien kokoa voisi tämän tarkastelun perusteella pienen-
tää.  

3.4 Hovioikeuksien tuomiopiirirajojen muutokset 2005 

Hyvinkään ja Raaseporin käräjäoikeuspiirit irrotettiin Helsingin hovioikeuspiiris-
tä vuonna 2005. Hyvinkään käräjäoikeuspiiri liitettiin Kouvolan hovioikeuspii-
riin ja Raaseporin käräjäoikeuspiiri Turun hovioikeuspiiriin. Tarkoituksena oli 
helpottaa Helsingin hovioikeuden ruuhkia ja tätä kautta nopeuttaa hovioikeuksien 
käsittelyaikoja. Samasta syystä myös Ylivieskan ja Raahen käräjäoikeudet irro-
tettiin Vaasan hovioikeudesta ja liitettiin Rovaniemen hovioikeuteen. 
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Seuraavasta kuviosta (Kuvio 9) nähdään, että Hyvinkään käräjäoikeuden päätök-
sistä valitettujen asioiden käsittelyajat ovat systemaattisesti laskeneet vuoden 
2004 jälkeen. Vuonna 2008 ne olivat lyhentyneet noin 60 prosenttia vuoden 2004 
tasosta. Muissa muutoksen alaisissa hovioikeuksissa käsittelyaikojen lyhenemi-
nen oli selvästi pienempää, mutta myös Raaseporin käräjäoikeuden päätöksistä 
tulleet valitukset käsiteltiin noin 25 prosenttia nopeammin vuonna 2008 kuin 
vuonna 2004. Ylivieskan ja Raahen käräjäoikeuksien päätöksistä tulleiden vali-
tusten käsittelyajat noudattelivat koko maan kehitystä. 

Kuvio 9. Hyvinkään, Raaseporin, Ylivieskan ja Raahen käräjäoikeuksien pää-
töksistä tulleiden valitusten käsittelyajan muutos hovioikeuksissa 
vuodesta 2004 
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Raahen kärjäoikeuden päätöksistä tulleet valitukset hovioikeudessa
Raaseporin käräjäoikeuden päätöksistä tulleet valitukset hovioikeudessa
Hyvinkään käräjäoikeuden päätöksistä tulleet valitukset hovioikeudessa
Muiden käräjäoikeuksien päätöksistä tulleet valitukset hovioikeudessa

 

Edellä kuvattu käsittelyaikojen kehitys voi johtua siitä, että käsiteltävien asioiden 
luonne ja vaativuus tai hovioikeuksien resurssit ja ruuhkautuneisuus ovat muut-
tuneet. Seuraavassa kuviossa (Kuvio 10) on esitetty Hyvinkään, Raaseporin, 
Raahen ja Ylivieskan käräjäoikeuksien päätöksistä valitettujen asioiden käsittely-
ajat hovioikeuksissa siten, että niissä on otettu huomioon edellisen luvun tehok-
kuusanalyysin tekijät. Kuvio perustuu ns. difference-in-difference estimaatteihin. 

Tulosten mukaan Hyvinkään käräjäoikeuksien päätöksistä valitettujen oikeusasi-
oiden käsittelyajat nopeutuivat tilastollisesti merkitsevästi kaikkina muina tarkas-
teluvuosina paitsi vuonna 2005, jolloin kerroin ei ollut tilastollisesti merkitsevä 
vaikka olikin nollasta poikkeava. Myös Raaseporin käräjäoikeuden päätöksistä 
valitettujen asioiden käsittelyajat ovat lyhentyneet tilastollisesti merkitsevästi 
vuodesta 2004 vuoteen 2008. Vuonna 2006 muutos ei ollut tilastollisesti merkit-
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sevä. Sen sijaan Raahesta ja Ylivieskasta tulevien valitusten osalta käsittelyajat 
eivät ole nopeutuneet.  

Mielenkiintoista on myös se, että kun otetaan huomioon asioiden ja käsittelyn 
luonne sekä hovioikeuksien resurssit ja ruuhkautuneisuus, näyttäisivät käsittely-
ajat hieman pidenneen. Tätä kehitystä kuvaa kaikkien muiden käräjäoikeuksien 
päätöksistä tulleiden valitusten käsittelyajan kehitys hovioikeuksissa. Samaan 
suuntaan viittaa vertailu edelliseen kuvioon, jossa taustatekijöitä ei oteta huomi-
oon. Edellisessä kuviossa käsittelyajat ovat muissa käräjäoikeuksissa hieman las-
keneet. Kuvioiden vertailu antaa viitteitä siitä, että kaikkien hovioikeuksien 
tasolla tuottavuus on laskenut, koska asioiden erilaisuuden ja resurssien käytön 
huomioon ottamisen jälkeen käsittelyajan hovioikeuksissa ovat nousseet. 

Kuvio 10. Ylivieskan, Raahen, Raaseporin ja Hyvinkään käräjäoikeuksien pää-
töksistä valitettujen asioiden korjattujen käsittelyaikojen muutos hovi-
oikeuksissa vuodesta 2004 (ns. difference-in-difference estimaatit) 
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Kaikkien muiden käräjäoikeuksien päätöksistä tulleet valitukset hovioikeudessa

 

Näiden tulosten perusteella Raaseporin käräjäoikeuden siirtäminen Helsingistä 
Turun hovioikeuspiiriin ja Hyvinkään käräjäoikeuden siirtäminen Helsingistä 
Kouvolan hovioikeuspiiriin nopeutti asioiden käsittelyä ja vahvistaa aiemmin 
saatuja tehokkuusanalyysin tuloksia, joiden mukaan Kouvolan ja Turun hovioi-
keudet toimivat tehokkaasti. Raahesta ja Ylivieskasta tulleiden asioiden käsittely 
ei sen sijaan nopeutunut. Tämäkin tulos vahvistaa edellä esitettyjen tehokkuus-
analyysien tuloksia siitä, että Rovaniemen hovioikeudessa käsittelyajat ovat pi-
dempiä kuin Kouvolan ja Turun hovioikeuksissa. 
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4 Hovioikeuksien aluerakenne 

Kansalaisten yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta välimat-
kojen hovioikeuksiin tulisi olla mahdollisimman yhtäläiset eri puolilta Suomea. 
Käytännössä välimatkoilla on kuitenkin merkitystä lähinnä pääkäsittelyjen osalta, 
joissa käsiteltiin vuosina 2004–2008 noin 28 prosenttia asioista. Pääkäsittelyistä 
18 prosenttia oli matkakäräjiä, jolloin pääkäsittely pidettiin jollain muulla kuin 
hovioikeuspaikkakunnalla. Asianosaisia pääkäsittelyissä oli keskimäärin 3,7. Lu-
ku oli hieman suurempi kuin kaikissa käsitellyissä asioissa, joissa asianosaisia oli 
keskimäärin 2,9. Kun tarkastellaan asianosaisten lukumäärän jakautumista käsit-
telyn luonteen perusteella, hovioikeuden sijainnilla on vaikutusta noin 35 pro-
senttiin kaikista asianosaisista. Lisäksi pääkäsittelyt edellyttävät asiassa 
kuultavien todistajien läsnäoloa.   

Seuraavassa tarkastellaan hovioikeuksien optimaalista lukumäärää ja sijaintia 
väestömäärällä painotettujen etäisyyksien perusteella vuosina 2007 ja 2040. 
Vuoden 2040 laskelma perustuu Tilastokeskuksen vuonna 2007 tekemään väes-
töennusteeseen. Väestöennusteiden käytöllä varmistetaan hovioikeuksien sijainti 
alueilla, joille väestö tulevaisuudessa keskittyy. Väestön määrän lisäksi analyy-
sissa otetaan huomioon hovioikeuksien kokoerot. 

Etäisyystarkasteluissa lähtökohtana on nykyinen hovioikeusrakenne. Ensimmäi-
seksi tarkastellaan sellaista vaihtoehtoa, että osa nykyisistä hovioikeuksista ei 
sijaitse väestöön nähden optimaalisessa paikassa. Tämän lisäksi tehdään laskel-
mia, joissa annetaan hovioikeuksien koon kasvaa siten, että maassamme toimisi 
nykyisen kuuden hovioikeuden sijasta viisi, neljä tai kolme hovioikeutta.  

Väestömäärän lisäksi hovioikeuksiin tulevien asioiden määriin vaikuttavat erilai-
set demografiset tekijät, kuten väestön koulutusaste, varallisuus, työllisyystilan-
ne, ikärakenne ja alueen elinkeinorakenne. Ennen aluerakenteen tarkastelua 
arvioitiin väestömäärän ja muiden tekijöiden keskinäistä vaikutusta käsiteltävien 
asioiden määrään. Tämä tehtiin estimoimalla tilastollisia malleja, joissa käräjäoi-
keuksista hovioikeuksiin valitettujen asioiden lukumäärää selitetään väestömää-
rällä ja erilaisilla käräjäoikeusalueen demografisilla tekijöillä. Koska alla esitetyt 
tulokset osoittavat, että demografisten tekijöiden vaikutus on erittäin pieni, alue-
rakenteen analyysit perustuvat ainoastaan väestömäärälle ja sen ennustetulle ke-
hitykselle. 

4.1 Aineisto ja menetelmät 

Hovioikeuksissa käsiteltävien asioiden määrään vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan 
tilastollisilla malleilla, jossa selitetään kustakin käräjäoikeudesta hovioikeuteen 
valitettujen asioiden lukumäärää käräjäoikeusalueen väestön määrällä ja muilla 
demografisilla tekijöillä. Tämä aineisto on vuosilta 2004–2008 ja siinä on muka-
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na 50 käräjäoikeutta jokaisena vuotena. Aineiston demografisia tekijöitä kuvaa-
vat tiedot on koottu Tilastokeskuksen tilastoista. 

Hovioikeuksien aluerakennetta ja hovioikeuksien optimaalista sijaintia selvittä-
vissä laskelmissa ovat aineistona Tilastokeskuksen tiedot kuntien väestömäärästä 
vuonna 2007. Tulevan väestömäärän osalta käytetään Tilastokeskuksen vuoden 
2007 kuntakohtaista väestöennustetta, joka ulottuu vuoteen 2040. Etäisyyksiä 
hovioikeuteen arvioidaan nojautumalla tieverkostoon ja valitsemalla nopein reitti 
(matka-ajan perusteella4). Nopein reitti on laskettu lähtökunnan taajamarajalta 
kohdekaupungin taajamarajalle. Nämä tiedot on toimittanut Affecto Finland Oy. 

4.2 Hovioikeuksiin valitettavien asioiden määrään vaikuttavat 
alueelliset tekijät

Malleissa, joissa selitetään hovioikeuksiin tulevien asioiden määrää, voisi väes-
tön määrän lisäksi olla demografisia tekijöitä, joiden voi olettaa vaikuttavan ri-
kollisuuteen ja muihin käräjäoikeuksien käsittelemien asioiden määrään ja sitä 
kautta myös hovioikeuksiin tulevien asioiden määrään. Tällaisia ovat esimerkiksi 
väestön ikärakenne, tulotaso, ruotsin- ja vieraskielisten osuus, koulutustaso, työt-
tömyysaste, työkyvyttömyyseläkettä ja toimeentulotukea saavien osuus ja alko-
holin kulutus asukasta kohti. Myös elinkeinorakenteessa olevat erot saattavat 
vaikuttaa siihen, miten paljon ja millaisia asioita käräjäoikeuksissa käsitellään. 
Tässä työssä hovioikeuksiin tulevien asioiden määrää selitetään väkiluvun lisäksi 
alkoholin kulutuksella/henkilö, työkyvyttömyyseläkettä ja toimeentulotukea saa-
vien osuudella, verotettavilla tuloilla/asukas, työttömyysasteella, 15–24-vuoti-
aiden osuudella, 25–44-vuotiaiden osuudella, 45–64-vuotiaiden osuudella, ruot-
sinkielisten osuudella ja muunkielisten osuudella. Joissakin malleissa testattiin 
myös elinkeinorakenteen vaikutusta, mutta tulokset eivät poikenneet muista mal-
leista. 

Mallit estimoitiin tavanomaisella pienimmän neliösumman menetelmällä sekä 
paneeliaineistojen analyysiin soveltuvalla satunnaisten vaikutusten mallilla.5 En-
simmäisessä vaihtoehdossa kerroinestimaatit lasketaan samalla tavoin kuin poik-
kileikkausaineistossa ottamalla huomioon pelkästään käräjäoikeuksien välinen 
vaihtelu. Jälkimmäisessä vaihtoehdossa aineiston paneeliominaisuudet puoles-
taan otetaan huomioon kerroinestimaatit sekä käräjäoikeuksien välisestä että nii-
den sisäisestä (ajassa tapahtuvasta) vaihtelusta. Seuraavassa taulukossa 
(Taulukko 6) mallien 1 ja 2 tulokset on saatu pienimmän neliösumman menetel-
mällä ja malli 3 on estimoitu satunnaisten vaikutusten mallilla.  
                                              
4 Toisin sanoen oletuksena on, että asianosaiset käyttävät matkan tekoon omaa autoa. Linja-autot eivät 
välttämättä käytä nopeinta reittiä, mutta tehtyjen laskelmien perusteella tulokset eivät laadullisesti muutu 
vaikka käytettäisiin olemassa olevia linja-autoreittejä nopeimman reitin sijaan. Junan käyttöön perustuvat 
laskelmat osoittautuivat hankaliksi, koska rataverkosto ei kata koko maata. 
5 Kiinteiden vaikutusten mallit eivät olleet sopivia, koska selittävissä muuttujissa on hyvin vähän yli ajan 
tapahtuvaa vaihtelua. 
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Taulukko 6. Väkiluvun ja hovioikeuksiin valitettavien asioiden määrään 
välinen yhteys 

 Malli 1 Malli2 Malli 3 

Väkiluku 1,10 1,06 1,04 

 (23,56)* (14,79)** (15,87)* 

Vakio -7,49 -9,14 -6,19 

 (-14,20)* (-2,78)** (1,68) 

    

Kontrollimuuttujat# ei kyllä kyllä 

Menetelmä pns 
 

pns 
satunnaiset 
vaikutukset 

Havaintoja 250 250 250 

Käräjäoikeuksia 50 50 50 

Selitysaste 0,90 0,95 0,94 

Väkiluvun kerroin =1 F=4,57* F=0,62 F=0,35 
*tilastollisesti merkitsevä 5 %:n riskitasolla;  
** tilastollisesti merkitsevä 1 %:n riskitasolla; 
# kontrollimuuttujat: alkoholin kulutus/henkilö, työkyvyttömyyseläkettä ja 
toimeentulotukea saavien osuus, verotettavat tulot/asukas, työttömyysaste, 
15–24-vuotiaiden osuus, 25–44-vuotiaiden osuus, 45–64-vuotiaiden osuus, 
ruotsinkielisten osuus, vieraskielisten osuus, vuosidummyt vuosille 2005–
2008; klusterikorjatut t-arvot 
 
Mallien tulosten perusteella käräjäoikeuspiirin väestömäärä vaikuttaa positiivi-
sesti valitusten määrään siten, että väkiluvun yhden prosentin kasvu lisää valitus-
ten määrää noin yhdellä prosentilla, kun käräjäoikeuden muut demografiset 
tekijät on otettu huomioon. Jos mallissa ei ole väkiluvun lisäksi muita kontrolli-
muuttujia, väkiluvun kerroin on hieman suurempi ja poikkeaa tilastollisesti mer-
kitsevästi ykkösestä. Koska väkiluvun kerroin ei poikkea tilastollisesti 
merkitsevästi ykkösestä sen jälkeen, kun tärkeimmät demografiset tekijät on otet-
tu huomioon, sitä voidaan pitää riittävän tarkkana painona laskettaessa opti-
mietäisyyksiä hovioikeuksiin. Mallin muista kontrollimuuttujista voidaan todeta, 
että ainoastaan alkoholin kulutuksella oli tilastollisesti merkitsevä positiivinen 
yhteys valitusten määrään. 

4.3 Väestön alueellisen jakautumisen muutokset 

Kuten jo edellä todettiin, hovioikeuksien aluerakennetta kuvaavat vaihtoehtolas-
kelmat perustuvat vuoden 2040 osalta Tilastokeskuksen vuoden 2007 väestöen-
nusteeseen. Seuraavassa esitetään vuoden 2007 väestömäärä ja vuoden 2040 
ennuste nykyisen hovioikeuksien tuomiopiirijaon perusteella (Taulukko 7). Siitä 
nähdään, että väestön määrä on suurin Helsingin ja Turun hovioikeuspiireissä, 
joissa myös väestön kasvun ennustetaan olevan selkeästi suurinta. Näissä piireis-
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sä väestön odotetaan kasvavan noin 16 prosenttia nykyisestä. Pienin väestömäärä 
on Rovaniemen hovioikeuspiirissä, jossa kuitenkin väestön määrän ennustetaan 
kasvavan noin kahdeksan prosenttia. Ennusteen perusteella väestömäärä tulee 
pienenemään Itä-Suomen hovioikeuspiirin alueella noin seitsemän prosenttia. 
Vaasan ja Kouvolan alueella kasvu jää puolestaan suhteellisen pieneksi. 

Taulukon alimmalla rivillä on esitetty luku, jonka avulla pyritään kuvaamaan 
sitä, kuinka tasaisesti väestö on jakautunut tuomiopiirien kesken. Se on laskettu 
suhteuttamalla korkeimman väestömäärän tuomiopiirin väkiluku alhaisimman 
väestömäärän tuomiopiirin väkilukuun. Vuoden 2007 tietojen perusteella tämä 
suhdeluku on 2,2 eli suurin tuomiopiiri on kooltaan hieman yli kaksi kertaa suu-
rempi kuin pienin tuomiopiiri. Jos tuomiopiirijako pidetään ennallaan, jakautuu 
väestö tulevaisuudessa hieman epätasaisemmin tuomiopiirien kesken suhdeluvun 
noustessa 2,4:ään. 

Taulukko 7. Väestön jakautuminen hovioikeuksien tuomiopiirien alueella 
vuonna 2007 ja ennuste vuodelle 2040 

 väkiluku 2007 väkiluku 2040 Muutos, % 

Helsinki 1 236 516 1 432 235 16 

Kouvola 641 205 666 118 4 

Itä-Suomi 653 696 605 759 -7 

Rovaniemi 571 362 614 526 8 

Turku 1 256 785 1 455 770 16 

Vaasa 938 898 952 499 1 

Kaikki yhteensä 5 300 484 5 729 325 8 

Maks/min 2,2 2,4  
 

Väestö tulee keskittymään vuosina 2007–2040 eteläiseen Suomeen. Seuraavassa 
taulukossa on vielä tarkasteltu hovioikeuspaikkakuntien lisäksi muutamien mui-
den potentiaalisten hovioikeusseutukuntien väestönkehitystä. Muualla Suomessa 
väestö keskittyy muutamien seutukuntien ympärille. Näitä ovat Helsingin, Turun, 
Tampereen, Jyväskylän ja Oulun seutu (ks. myös Taulukko 8). Suuressa osassa 
muuta maata väestömuutos tulee olemaan negatiivinen. Muuttotappioalueita tu-
levat olemaan erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen kunnat, mutta myös Pohjan-
maan, Satakunnan ja Keski-Suomen kunnissa väestön määrä vähenee 
tulevaisuudessa. 
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Kuvio 11. Kuntien väestön muutos 2007–2040  
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Taulukko 8. Seutukuntien väestön muutos 2007–2040 

Väkiluku 2007 Väkiluku 2040 
Väestön  

muutos, % 

Helsingin seutukunta 1 262 849 1 481 135 17 

Tampereen seutukunta 331 613 413 120 25 

Turun seutukunta 303 586 339 110 12 

Jyväskylän seutukunta 168 122 193 371 15 

Kuopion seutukunta 119 472 121 747 2 

Vaasan seutukunta 90 372 99 033 10 

Rovaniemen seutukunta 63 337 66 847 6 

Oulun seutukunta 212 809 271 932 28 

Kouvolan seutukunta 96 021 90 001 -6 

Lahden seutukunta 171 299 185 007 8 
 

4.4 Vaihtoehtoislaskelmien tulokset 

Vaihtoehtoislaskelmissa lähtökohtana on vuoden 2010 alusta voimaan tuleva ho-
vioikeuksien tuomiopiirijako (Taulukko 9).6 Vuoden 2007 väestömäärillä paino-
tetut käräjäoikeuksien etäisyydet omiin hovioikeuksiin ovat yhteensä 551 
miljoonaa kilometriä ja suurimman hovioikeuden tuomiopiirin (Turun) väestö-
pohjan suhde pienimpään (Rovaniemi) on 2,2. Vuoden 2040 väestöennusteen 
perusteella väestöetäisyyksien summa on 586 miljoonaa kilometriä ja väestöpoh-
jien suhde 2,4. 

Taulukko 9. Väestöpohjalla painotetut etäisyydet (milj. kilometriä), muutos 
nykyiseen tilanteeseen ja väestöpohjan jakautuminen kuudella 
hovioikeudella vuosina 2007 ja 2040 

  
Vuosi 
2007 

Ero 
nykyiseen 
jakoon %

max/min 
2007 

Vuosi 
2040 

Ero 
nykyiseen 
jakoon %

max/min 
2040 

Nykyinen 551  2,2 586  2,4 

Optimi 468 -15 3,7 495 -16 3,9 

Osaoptimi (Helsinki säi-
lyy nykyisen kokoisena) 492 -11 3,3 526 -10 3,3 

 

Taulukon väestöetäisyyksien perusteella laskettu optimi kuvaa vaihtoehtoa, jolla 
etäisyydet käräjäoikeuspiireistä hovioikeuksiin minimoituvat. Se on laskettu si-

                                              
6 Liitteessä 2 on esitetty käräjäoikeuksien tuomiopiirit 1.1.2010 lukien. 
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ten, että jokaiselle vuoden 2010 alusta voimaan astuvalle käräjäoikeuspiirille on 
etsitty sille etäisyyden perusteella läheisin hovioikeus. Tämän laskelman mukaan 
nykyiset hovioikeuspiirit tarkoittavat optimitilanteeseen verrattuna 15 prosenttia 
pidempiä väestöllä painotettuja etäisyyksiä vuonna 2007. Väestö on sen sijaan 
jakautunut hieman tasaisemmin nykyisessä vaihtoehdossa verrattuna optimivaih-
toehtoon. Jos hovioikeuksien määrä ja sijainti säilyisivät nykyisellään, etäisyydet 
olisivat hieman nykyistä suuremmat. Myös väestön jakautuminen hovioikeuksien 
kesken olisi jonkin verran epätasaisempaa. Vuonna 2040 tilanne olisi hieman 
nykytilannetta huonompi. 

Nykyinen hovioikeuksien tuomiopiirijako sekä väestöetäisyydeltään optimaali-
nen hovioikeuksien tuomiopiirien jako on esitetty seuraavassa kuviossa (Kuvio 
12). Nykyiseen aluejakoon verrattuna optimaalisessa vaihtoehdossa Keski-
Suomen (Jyväskylän seutu) käräjäoikeuspiiri siirtyisi Itä-Suomen hovioikeuteen 
ja Satakunnan (Pori ja Rauma) käräjäoikeuspiiri Turkuun. Ylivieska-Raahen kä-
räjäoikeuspiirin olisi etäisyyksien perusteella optimaalisempaa kuulua Vaasan 
hovioikeuspiiriin. Helsingin hovioikeuspiirin koko kasvaisi siten, että siihen kuu-
luisivat nykyisten piirien lisäksi Länsi-Uudenmaan ja Kanta-Hämeen käräjäoike-
uspiirit Turun hovioikeuspiiristä ja Hyvinkään käräjäoikeuspiiri Kouvolan 
hovioikeuspiiristä. 

Kuvio 12. Nykyinen hovioikeuksien tuomiopiirijako vuoden 2010 voimaan 
astuvalla käräjäoikeuksien tuomiopiirijaolla (vasen kartta) ja 
väestömäärällä painotetut etäisyydet minimoiva optimaalinen 
tuomiopiirijako (oikea kartta) 

                                 

Edellisen taulukon (Taulukko 9) osaoptimissa lähtökohtana on, että Helsingin 
hovioikeuden tuomiopiirin kokoa ei muuteta. Tämä olettamus perustuu muuta-
maan tässä tutkimuksessa aiemmin esitettyyn tulokseen. Ensinnäkin luvun 3.4 
tilastolliset laskelmat osoittivat, että Helsingin hovioikeudessa on selvästi pisim-
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mät käsittelyajat siitä huolimatta, että malli otti huomioon monipuolisesti käsitte-
lyaikoihin vaikuttavia tekijöitä. Osittain tulokset johtuvat siitä, että osa Helsingin 
hovioikeudessa käsitellyistä asioista on laajempia ja vaativampia kuin muissa 
hovioikeuksissa käsitellyt asiat eikä mallissa pystytty kontrolloimaan sitä kaikilta 
osin. Asioiden monimutkaisuudesta on seurauksena ruuhkautuminen, jonka 
vuoksi myös yksinkertaisemmat asiat käsitellään hitaammin kuin muualla. Ruuh-
kautumisen vaikutuksista käsittelyaikoihin saatiin näyttöä, kun Raaseporin ja 
Hyvinkään käräjäoikeuspiirit irrotettiin Helsingin hovioikeuspiiristä vuonna 
2005. Muutoksen seurauksena erityisesti Hyvinkään käräjäoikeuden päätöksistä 
valitettujen asioiden käsittelyajat lyhenivät merkittävästi Kouvolan hovioikeu-
dessa. Toisekseen, Helsingin seudulla väestön kasvu tulee olemaan voimakasta ja 
se vaikuttaa myös osaltaan siihen, että käsiteltävien asioiden määrä tulee Helsin-
gissä kasvamaan. 

Muiden hovioikeuksien tuomiopiirien annetaan sen sijaan määräytyä tässä vaih-
toehdossa etäisyyksien suhteen optimaalisesti. Nykyiseen tilanteeseen nähden 
tällainen vaihtoehto tuottaa 11 prosenttia alhaisemmat väestömäärällä painotetut 
etäisyydet. Väestömäärä jakautuu hieman nykyistä epätasaisemmin hovioikeuk-
sien kesken. Tulos ei juuri muutu, kun käytetään laskennan perustana vuoden 
2040 väkilukua. Optimivaihtoehtoon nähden väestömäärällä painotetut etäisyydet 
kasvavat noin viisi prosenttia.  

Hovioikeuksien siirrot lukumäärän säilyessä 

Seuraavassa vaiheessa laskelmissa testattiin joidenkin hovioikeuksien siirron 
vaikutusta etäisyyksiin siten, että hovioikeuksien lukumäärä säilyy nykyisenä 
(Taulukko 10). Rovaniemen hovioikeudessa käsiteltävistä asioista suurin osa tu-
lee Oulusta, joten ensimmäisessä vaihtoehdossa testattiin Rovaniemen hovioi-
keuden siirtoa Ouluun. Tulosten mukaan siirto johtaisi kaikista lasketuista 
vaihtoehdoista lyhyimpiin väestömäärällä painotettuihin etäisyyksiin. Lukuisten 
vaihtoehtojen perusteella taulukkoon on valittu neljän laskelman tulokset.7 Ny-
kyiseen tilanteeseen verrattuna ne lyhenisivät 18 prosenttia ja optimivaihtoehtoon 
nähden neljä prosenttia. Väestö jakautuisi tässä vaihtoehdossa hieman nykyistä 
epätasaisemmin hovioikeuksien kesken. Väestön jakautumisen muutos johtuu 
siitä, että siirron myötä hovioikeuspiirit ja siten niissä oleva väestön määrä muut-
tuvat jonkin verran. Vuonna 2040 etäisyydet olisivat vielä hieman nykyistä lyhy-
emmät, mutta kokoerot suurimman ja pienimmän hovioikeuspiirin välillä taas 
suuremmat. 

                                              
7 Muiden laskelmien tulokset on esitetty liitteessä 1. 
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Taulukko 10. Nykyisten hovioikeuksien siirrot. Väestöpohjalla painotetut etäi-
syydet (milj. kilometriä), muutos nykyiseen tilanteeseen ja väes-
töpohjan jakautuminen kuudella hovioikeudella vuosina 2007 ja 
2040 

  
Vuosi 
2007 

Ero 
nykyiseen 
jakoon %

max/min 
2007 

Vuosi 
2040 

Ero 
nykyiseen 
jakoon % 

max/min 
2040 

Nykyinen 551  2,2 586  2,4 

Nykyisten hovioikeuksien siirrot (Hel-
sinki säilyy nykyisen kokoisena)       

Rovaniemi Ouluun 451 -18 3,4 473 -19 3,7 

Kouvola Lahteen 475 -14 2,8 503 -14 2,9 

Itä-Suomi Jyväskylään 514 -7 2,5 543 -7 2,5 

Turku Tampereelle 494 -10 3,2 524 -11 3,2 
 

Lopuissa vaihtoehdoissa on kyse kolmen nykyisen hovioikeuden sijaintipaikka-
kunnan vaihtamisesta tuleville muuttovoittoalueille (Taulukko 10). Kaikista näis-
tä siirroista seuraisi nykytilanteeseen verrattuna pienemmät väestömäärällä 
painotetut etäisyydet. Eniten etäisyydet pienenisivät, jos Kouvolan hovioikeus 
sijaitsisi Lahdessa. Tässä vaihtoehdossa ne lyhenisivät 14 prosenttia nykyisestä 
tilanteesta. Itä-Suomen hovioikeuden siirto Kuopiosta Jyväskylään vaikuttaisi 
etäisyyksiin vähemmän, sillä ne lyhenisivät nykyisestä noin seitsemän prosenttia. 
Tilanne säilyisi samanlaisena myös vuonna 2040. 

Yhden hovioikeuden lakkauttaminen 

Taulukossa 11 esitetään laskelmia yhden hovioikeuden lakkauttamisen seurauk-
sista. Kaikista vaihtoehdoista valitaan esitettäviksi laskelmat joko Kouvolan, Itä-
Suomen tai Vaasan hovioikeuden lakkauttamisesta, koska niistä seuraavat pie-
nimmät väestöetäisyydet.8 Laskelmat Kouvolan ja Itä-Suomen hovioikeuksien 
lakkauttamisesta ovat mukana myös siksi, että ne ovat tulevaisuuden muuttotap-
pioalueita. Vaikka Vaasan seutukunnassa väestön ennustetaan kasvavan, kasvu 
on kuitenkin pienempää kuin muilla hovioikeuspaikkakunnilla lukuun ottamatta 
Rovaniemeä. Sen vuoksi laskelmia tehtiin myös siten, että Vaasan hovioikeus 
lakkautetaan. Laskelmaa Rovaniemen hovioikeuden lakkauttamisen vaikutuksis-
ta ei esitetä, sillä se kasvattaa etäisyyksiä paljon. 

Taulukossa optimivaihtoehdossa kaikkien hovioikeuspiirien rajojen annetaan 
muotoutua väestöetäisyyksien näkökulmasta optimaalisesti. Toisessa vaihtoeh-

                                              
8 Muiden vaihtoehtojen laskelmat on esitetty liitteessä 1. 
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dossa lähtökohtana on, että Helsingin hovioikeuspiirin rajoja ei muuteta, mutta 
muiden hovioikeuspiirien rajat määräytyisivät optimaalisesti. 

Yhden hovioikeuden lakkautuksen seurauksena väestömäärällä painotetut etäi-
syydet luonnollisesti kasvavat nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Jos kaikkien 
hovioikeuspiirien rajojen annetaan muodostua optimaalisesti, etäisyydet kasvavat 
noin viisi prosenttia. Väestö jakautuisi nykyistä selvästi epätasaisemmin hovioi-
keuksien kesken. Vuonna 2040 etäisyydet olisivat muutaman prosenttiyksikön 
pienempiä, mutta väestön jakautuminen olisi vielä epätasaisempaa kuin tällä het-
kellä. Jos Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin ei tehdä muutoksia, väestömää-
rällä painotetut etäisyydet kasvaisivat nykytilanteeseen verrattuna 8–10 
prosenttia. Tulevaisuudessa vuonna 2040 väestömäärällä painotetut etäisyydet 
olisivat kuitenkin hieman lyhyempiä kuin vuonna 2007, mutta kokoerot hovioi-
keuspiirien välillä hieman suurempia. 

Taulukko 11. Väestöpohjalla painotetut etäisyydet (milj. kilometriä), muutos 
nykyiseen tilanteeseen verrattuna ja väestöpohjan jakautuminen 
viidellä hovioikeudella vuosina 2007 ja 2040 

  
Vuosi 
2007 

Muutos 
nykyiseen, 

% 
max/min 

2007 
Vuosi 
2040 

Muutos 
nykyiseen, 

% 
max/min 

2040 

Nykyinen 551  2,2 586  2,4 

Vaasa lakkautetaan       

optimi 573 4 3,7 606 3 3,9 

Helsinki säilyy nykyisen kokoisena 597 8 4,1 636 9 4,1 

Kouvola lakkautetaan       

optimi 514 -7 4,8 540 -8 4,9 

Helsinki säilyy nykyisen kokoisena 594 8 4,0 628 7 4,1 

Itä-Suomi lakkautetaan       

optimi 581 5 3,1 603 3 3,4 

Helsinki säilyy nykyisen kokoisena 605 10 2,8 633 8 2,9 
 

Vaasan hovioikeuden lakkautus vaikuttaisi lähinnä Turun hovioikeuden toimin-
taan siten, että suurin osa Vaasan käräjäoikeuspiireistä siirtyisi sinne. Keski-
Suomen, Keski-Pohjanmaan ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeuksien tuomiopiirit 
siirtyisivät Itä-Suomen hovioikeuteen. Näitä muutoksia on havainnollistettu seu-
raavassa (Kuvio 14).  

 



Hovioikeuksien aluerakenne 35 

Kuvio 13. Nykyinen hovioikeuksien tuomiopiirijako vuoden 2010 voimaan 
astuvalla käräjäoikeuksien tuomiopiirijaolla (1. kartta) ja väes-
tömäärällä painotetut etäisyydet minimoiva tuomiopiirijako sil-
loin, kun Vaasan HO lakkautetaan ja Helsingin kokoa ei muuteta 
(2. kartta), Kouvolan HO lakkautetaan ja Helsingin kokoa ei 
muuteta (3. kartta) tai Itä-Suomen HO lakkautetaan ja Helsingin 
kokoa ei muuteta (4. kartta) 

 

Kouvolan hovioikeuden lakkautus vaikuttaisi siten, että Itä-Suomen hovioikeus-
piiriin liitettäisiin Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Keski-Suomen käräjäoikeus-
piirit. Päijät-Hämeen käräjäoikeuspiiri liitettäisiin Turun hovioikeuspiiriin. 
Ylivieska-Raahen käräjäoikeuspiiri siirtyisi Rovaniemen hovioikeuspiiristä Vaa-
san hovioikeuspiiriin ja Satakunnan käräjäoikeuspiiri Vaasasta Turkuun.  

Itä-Suomen hovioikeuden lakkautuksesta seuraisi lähinnä se, että Kouvolan ho-
vioikeuspiiri kasvaisi selvästi nykyisestä, koska siihen liitettäisiin Itä-Suomen 
hovioikeuspiiriin kuuluneet käräjäoikeuspiirit Kainuun käräjäoikeuspiiriä lukuun 
ottamatta. Myös Hyvinkään ja Päijät-Hämeen käräjäoikeuspiirit siirtyisivät Kou-
volan hovioikeuteen Turun hovioikeuspiiristä.  

Yhden hovioikeuden lakkautus yhdistettynä jäljelle jäävien siirtoihin 

Pelkkä hovioikeuksien lakkauttaminen luonnollisesti kasvattaa väestöetäisyyksiä 
jäljelle jääviin hovioikeuksiin. Jos lisäksi niiden yhteydessä muutetaan hovioike-
uksien sijaintia, etäisyydet joissakin tapauksissa jopa pienenevät. Suurin muutos 
syntyy hovioikeuksien siirrosta Vaasan hovioikeuden lakkauttamisen yhteydessä. 
Jos Vaasan hovioikeuden lakkautuksen yhteydessä Rovaniemen hovioikeus siir-
retään Rovaniemeltä Ouluun, etäisyydet säilyvät nykyisen kaltaisena vuonna 
2007 ja laskevat kaksi prosenttia vuoteen 2040. Jos edellisten muutosten lisäksi 
Turun hovioikeus siirrettäisiin Tampereelle, etäisyydet pienenisivät nykyiseen 
verrattuna seitsemän prosenttia ja yhdeksän prosenttia vuoteen 2040 mennessä. 
Jos Vaasan lakkautuksen lisäksi Rovaniemen hovioikeus siirretään Ouluun ja Itä-
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Suomen hovioikeus Kuopiosta Jyväskylään, syntyy seitsemän prosentin lasku 
etäisyyksissä vuoteen 2040 mennessä.  

Jos puolestaan Vaasan lakkautuksen lisäksi Rovaniemen hovioikeus siirretään 
Ouluun ja Kouvolan hovioikeus Lahteen, saavutetaan kuusi prosenttia nykyistä 
lyhyemmät etäisyydet vuonna 2040. Vaikka etäisyydet laskevat hieman edellisiä 
vähemmän, tämän vaihtoehdon hyvänä puolena on se, että väestön jakautuminen 
eri hovioikeuksiin on tasaisin muihin verrattuna ja tasaisempi kuin nykyisellä 
rakenteella. Suurimman ja pienimmän alueen väestöjen suhde on vuoden 2040 
väestöennusteen perusteella 1,9. Etäisyydet laskisivat verrattain paljon myös sil-
loin, jos Vaasan sijaan lakkautettaisiin Itä-Suomen hovioikeus ja samalla Vaasa 
siirrettäisiin Jyväskylään (alin rivi taulukossa 12). 
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Taulukko 12. Väestöpohjalla painotetut etäisyydet (milj. kilometriä), muutos 
nykyiseen tilanteeseen verrattuna ja väestöpohjan jakautuminen 
viidellä hovioikeudella ja hovioikeuksien siirroilla vuosina 2007 
ja 2040 

  
Vuosi 
2007 

Muutos 
nykyiseen, 

% 
max/min 

2007 
Vuosi 
2040 

Muutos 
nykyiseen, 

% 
max/min 

2040 

Nykyinen 551  2,2 586  2,4 

Vaasa lakkautetaan       

Rovaniemi Ouluun 549 0 2,9 575 -2 3,1 

Rovaniemi Ouluun, Turku  
Tampereelle 510 -7 2,7 531 -9 2,8 

Rovaniemi Ouluun, Itä-Suomi 
Jyväskylään 525 -5 2,6 545 -7 2,6 

Rovaniemi Ouluun, Kouvola 
Lahteen 533 -3 1,7 552 -6 1,9 

Turku Tampereelle 558 1 4,0 592 1 4,0 

Turku Tampereelle, Kouvola 
Lahteen 550 0 3,7 592 1 3,7 

Kouvola lakkautetaan       

Rovaniemi Ouluun 554 1 4,1 575 -2 4,5 

Rovaniemi Ouluun, Vaasa 
Jyväskylään 550 0 4,3 572 -2 4,8 

Itä-Suomi lakkautetaan       

Itä-Suomi ja Vaasa yhdistetään ja 
sijoitetaan Jyväskylään 582 6 3,5 613 5 3,4 

Rovaniemi Ouluun 554 1 2,3 571 -3 2,4 

Rovaniemi Ouluun, Vaasa 
Jyväskylään 525 -5 2,6 545 -7 2,6 

 

Seuraavassa tarkastellaan käräjäoikeuspiirien jakautumista hovioikeuksille jois-
sakin edellisen taulukon tapauksista, joissa etäisyydet joko pienenevät nykyisestä 
tai pysyvät lähes muuttumattomina (Kuvio 14). Ensimmäiseksi on kuvattu vaih-
toehto, jossa Vaasan hovioikeus lakkautetaan, Rovaniemen hovioikeus siirretään 
Ouluun ja Turun hovioikeus Tampereelle (1. kartta). Näiden muutosten seurauk-
sena kasvaisi lähinnä Turun hovioikeuspiiri, kun sinne siirtyisivät lähes kaikki 
Vaasan hovioikeuden käräjäoikeuspiirit Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan 
käräjäoikeuspiirejä lukuun ottamatta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuspiiri siirtyi-
si tässä vaihtoehdosta Turusta Kouvolan hovioikeuteen. Itä-Suomen hovioikeu-
den tuomiopiiri pienenisi Kainuun käräjäoikeuspiirin siirryttyä Rovaniemen 
hovioikeuspiiriin. Lähes samankaltainen tilanne hovioikeuspiirien suhteen syntyy 
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silloin, kun Vaasan hovioikeuden lakkautuksen yhteydessä ainoastaan Rovanie-
men hovioikeus siirrettäisiin Ouluun. Poikkeuksena oli Länsi-Uudenmaan kärä-
jäoikeuspiiri, joka kuuluisi Turun hovioikeuteen. 

Kuvio 14. Hovioikeuspiirit jos Vaasan HO lakkautetaan ja Rovaniemen 
HO siirretään Ouluun ja Turun HO Tampereelle (1. kartta), 
Vaasan HO lakkautetaan ja Rovaniemen HO siirretään Ouluun 
ja Itä-Suomen HO Jyväskylään (2. kartta), ja Kouvolan HO lak-
kautetaan ja Rovaniemen HO siirretään Ouluun (3. kartta) 

 

Seuraavassa vaihtoehdossa (2. kartta) siirretään edellisen kartan muutosten lisäk-
si Itä-Suomen hovioikeus Kuopiosta Jyväskylään. Tämä muutos vaikuttaa lähin-
nä siten, että Itä-Suomen hovioikeuspiiri kasvaa selvästi nykyisestä siten, että 
siihen siirtyisivät Pirkanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeus-
piirit. Turun hovioikeuspiiri puolestaan pienenisi jonkin verran.  

Toisen kartan kaltainen tilanne syntyy silloin, jos Itä-Suomen hovioikeus lakkau-
tetaan, Rovaniemen hovioikeus siirretään Ouluun ja Vaasan hovioikeus Jyväsky-
lään.  

Kolmannessa kartassa on kuvattu tilanne, jossa Kouvolan hovioikeus lakkaute-
taan ja Rovaniemen hovioikeus siirretään Ouluun. Tämä muutos kasvattaa erityi-
sesti Turun ja Itä-Suomen hovioikeuspiirejä. Turun hovioikeuspiiriin kuuluisivat 
nykyisten käräjäoikeuspiirien lisäksi Satakunnan, Päijät-Hämeen ja Hyvinkään 
käräjäoikeuspiirit. Itä-Suomeen kuuluisivat puolestaan Kymenlaakson, Etelä-
Karjalan ja Keski-Suomen käräjäoikeuspiirit.  

Kahden hovioikeuden lakkauttaminen 

Seuraavassa tarkastellaan väestömäärällä painotettuja etäisyyksiä siinä tapauk-
sessa, että kaksi nykyisistä hovioikeuksista lakkautetaan (Taulukko 13). Tästä 
alkaen sallitaan myös Helsingin tuomiopiirin laajeneminen, sillä muuten muiden 
jäljelle jäävien hovioikeuksien väestöetäisyydet kasvaisivat kohtuuttomasti. Jos 
Helsingin hovioikeuden tuomiopiiri pidettäisiin muuttumattomana ja muiden ho-
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vioikeuksien tuomiopiirit muodostettiin optimaalisiksi, väestömäärällä painotetut 
etäisyydet olisivat vähintään seitsemän prosenttia ja väestö jakautuisi epätasai-
semmin eri hovioikeuspiireihin verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Sen vuoksi 
näitä tuloksia ei raportoida. 

Kahden hovioikeuden lakkauttaminen ilman jäljelle jäävien hovioikeuksien si-
jainnin muuttamista kasvattaa luonnollisesti etäisyyksiä. Taulukossa on esitetty 
vaihtoehto, jossa kasvu on pienintä. Tällöin Kouvolan ja Vaasan hovioikeudet 
olisi järkevintä lakkauttaa. Väestömäärällä painotetut etäisyydet kasvaisivat 13 
prosenttia nykyisestä. Vuonna 2040 etäisyydet olisivat 11 prosenttia nykyistä 
pidemmät. Kokoerot hovioikeuksien välillä kasvaisivat myös lakkautusten seura-
uksena.  

Taulukko 13. Väestöpohjalla painotetut etäisyydet (milj. kilometriä), muutos 
nykyiseen tilanteeseen verrattuna ja väestöpohjan jakautuminen 
vuosina 2007 ja 2040, kun kaksi hovioikeutta lakkautetaan 

  
Vuosi 
2007 

Muutos 
nykyiseen, 

% 
max/min 

2007 
Vuosi 
2040 

Muutos 
nykyiseen, 

% 
max/min 

2040 

Nykyinen 551  2,2 586  2,4 

Helsinki, Turku, Itä-Suomi, Rovaniemi  620 13 4,8 651 11 4,9 
 

Jakamalla hovioikeuksien tehtävät neljälle hovioikeudelle ja etsimällä niille kes-
keiset sijaintipaikat, on mahdollista jopa pienentää väestömäärällä painotettuja 
etäisyyksiä nykyiseen verrattuna (Taulukko 14). Parhain vaihtoehto olisi sijoittaa 
hovioikeudet Helsinkiin, Kuopioon, Ouluun ja Tampereelle, jolloin väestömää-
rällä painotetut etäisyydet lyhenisivät noin viisi prosenttia nykyisestä. Väestö 
jakautuisi hovioikeuksien kesken hieman epätasaisemmin kuin tämänhetkisessä 
tilanteessa. Edut tulisivat tulevaisuudessa kasvamaan ja vuonna 2040 etäisyydet 
olisivat kahdeksan prosenttia lyhyemmät kuin nykyisellä hovioikeuspiirien jaol-
la. 
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Taulukko 14. Väestöpohjalla painotetut etäisyydet (milj. kilometriä), muutos 
nykyiseen tilanteeseen verrattuna ja väestöpohjan jakautuminen 
vuosina 2007 ja 2040, kun kaksi hovioikeutta lakkautetaan ja joi-
takin hovioikeuksia siirretään 

  
Vuosi 
2007 

Muutos 
nykyi-

seen, % 
max/min 

2007 
Vuosi 
2040 

Muutos 
nykyi-

seen, % 
max/min 

2040 

Nykyinen 551  2,2 586  2,4 

Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Oulu 539 -2 2,6 546 -7 2,9 

Helsinki, Turku, Jyväskylä, Oulu 547 -1 2,8 559 -5 3,1 

Helsinki, Tampere, Oulu, Kuopio 526 -5 2,8 538 -8 3,0 

Helsinki, Turku, Oulu, Kuopio 572 4 3,0 590 1 3,2 

Helsinki, Turku, Jyväskylä, Rovaniemi 603 10 3,8 627 7 4,1 
 

Etäisyyksien suhteen hieman heikompia vaihtoehtoja olisi sijoittaa hovioikeudet 
joko Helsinkiin, Jyväskylään, Ouluun ja Tampereelle tai Helsinkiin, Jyväskylään, 
Ouluun ja Turkuun. Nykyistä pidemmät etäisyydet ja muita vaihtoehtoja epäta-
saisempi väestön jakautuminen seuraisi, jos hovioikeudet sijaitsisivat Helsingis-
sä, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa tai Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä ja 
Rovaniemellä.  

Seuraavassa esitetään hovioikeuspiirien muodostuminen neljässä eri vaihtoeh-
dossa silloin, kun kaksi hovioikeutta lakkautettaisiin (Kuvio 15). Ensimmäisessä 
kartassa on esitetty hovioikeuspiirit silloin, kun Kouvolan ja Vaasan hovioikeu-
det lakkautetaan ja jäljelle jäävien hovioikeuksien tuomiopiirit jaetaan väestöetäi-
syyksien suhteen optimaalisesti, mutta hovioikeuksien sijaintipaikkakuntien ei 
muutettaisi. Tällöin Helsingin hovioikeuspiirin kuuluisivat nykyisten käräjäoike-
uspiirien lisäksi Länsi-Uudenmaan, Hyvinkään, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen 
ja Kymenlaakson käräjäoikeuspiirit. Turun käräjäoikeuspiiri laajenisi Satakun-
nan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan käräjäoikeuspiireillä. Itä-Suomen hovioi-
keuspiiriin tulisivat nykyisten lisäksi Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan ja 
Ylivieska-Raahen käräjäoikeuspiirit. Rovaniemen hovioikeuspiiri olisi ainut, jo-
ka pienenisi nykyisestä, kun Ylivieska-Raahen käräjäoikeuspiiri siirtyisi Itä-
Suomen hovioikeuden yhteyteen.  

Jos hovioikeudet sijaitsisivat nykyisten sijaan Helsingissä, Tampereella, Jyväsky-
lässä ja Oulussa (toinen kartta kuviossa), Etelä-Karjalan käräjäoikeuspiiri siirtyisi 
Helsingistä Itä-Suomeen ja Kanta-Häme Turusta Helsinkiin. Keski-Pohjanmaan 
ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeuspiirit siirtyisivät Turusta Rovaniemelle. Jos yksi 
hovioikeus olisi Jyväskylän sijasta Kuopiossa (kolmas kartta kuviossa), Etelä-
Karjala siirtyisi takaisin Itä-Suomeen. Muuten aluejako pysyisi samana kuin 
edellisessä vaihtoehdossa. Jos hovioikeuksien sijaintikunnat olisivat Helsingissä, 
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Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa, Turun hovioikeuspiiri supistuisi selvästi edelli-
siin vaihtoehtoihin nähden. Kanta-Häme siirtyisi Helsinkiin ja Pirkanmaa, Etelä-
Pohjanmaa sekä Pohjanmaa Jyväskylään. Rovaniemen hovioikeuspiiri säilyisi 
ennallaan tässä vaihtoehdossa. 

Kuvio 15. Väestömäärällä painotetut etäisyydet minimoiva tuomiopiirijako 
silloin, kun Kouvolan ja Vaasan hovioikeudet lakkautetaan (1. 
kartta), hovioikeudet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Jy-
väskylässä ja Oulussa (2. kartta), hovioikeudet sijaitsevat Hel-
singissä, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa (3. kartta) tai 
hovioikeudet sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä ja 
Oulussa (4. kartta) 

 

Kolmen hovioikeuden lakkauttaminen 

Lopuksi tarkastellaan vielä sellaista vaihtoehtoa, että puolet nykyisistä hovioike-
uksista lakkautettaisiin eli jäljelle jäisi kolme hovioikeutta. Seuraavassa esitetään 
laskelma siitä, että Turun, Kouvolan ja Vaasan hovioikeudet lakkautetaan ja jäl-
jelle jäävien hovioikeuksien tuomiopiirit määräytyisivät optimaalisesti siten, että 
etäisyydet minimoituvat (Taulukko 15). Edellä mainitut kolme hovioikeutta valit-
tiin siksi, että jos yksikin niistä olisi kolmen säilytettävän hovioikeuden joukossa, 
etäisyydet kasvaisivat tähän optimivaihtoehtoon nähden. Tulosten mukaan lak-
kauttamisista seuraa väistämättä etäisyyksien selkeä kasvu, noin 33 prosenttia. 
Myös väestön jakautuminen eri hovioikeuksien kesken tulisi olemaan selvästi 
nykyistä epätasaisempaa. Tilanne olisi samankaltainen myös vuonna 2040. 
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Taulukko 15. Väestöpohjalla painotetut etäisyydet (milj. kilometriä), muutos 
nykyiseen tilanteeseen verrattuna ja väestöpohjan jakautuminen 
vuosina 2007 ja 2040, kun kolme hovioikeutta lakkautetaan 

  
Vuosi 
2007 

Muutos 
nykyiseen, 

% 
max/min 

2007 
Vuosi 
2040 

Muutos 
nykyiseen, 

% 
max/min 

2040 

Nykyinen 551  2,2 586  2,4 

Helsinki, Kuopio, Rovaniemi 732 33 7,5 769 31 7,6 
 

Parempaan lopputulokseen etäisyyksien suhteen päästään, jos samassa yhteydes-
sä jäljelle jäävät hovioikeudet sijoitetaan ainakin osittain uudelleen. Tällaisten 
laskelmien tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 16). Niissä on 
jälleen oletettu jokaisen hovioikeuden tuomiopiirin määräytyvän siten, että etäi-
syydet käräjäoikeuksiin minimoituvat.  

Taulukon tuloksista nähdään, että etäisyyksiltään edullisin vaihtoehto olisi sijoit-
taa hovioikeudet Helsinkiin, Jyväskylään ja Ouluun. Tällaisessa vaihtoehdossa 
väestöllä painotetut etäisyydet kasvaisivat noin 16 prosenttia nykytilanteeseen 
verrattuna. Väestön keskittymisen seurauksena etäisyydet lyhenisivät neljä pro-
senttiyksikköä vuonna 2040, joten tulevaisuudessa kasvu jäisi 12 prosenttiin. Vä-
estöpohjan jakautuminen hovioikeuksien kesken olisi hieman epätasaisempaa 
kuin nykyisessä tilanteessa ja epätasaisuus kasvaisi vielä hieman lisää vuoteen 
2040 mennessä. Muut vaihtoehdot kasvattaisivat etäisyyksiä selvästi nykyistä 
enemmän. Myös väestön jakautuminen hovioikeuksien kesken olisi vielä epäta-
saisempaa kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa.  

Taulukko 16. Väestöpohjalla painotetut etäisyydet (milj. kilometriä), muutos 
nykyiseen tilanteeseen verrattuna ja väestöpohjan jakautuminen 
vuosina 2007 ja 2040, kun kolme hovioikeutta lakkautetaan ja 
joitakin hovioikeuksia siirretään 

  
Vuosi 
2007 

Muutos 
nykyiseen, 

% 
max/min 

2007 
Vuosi 
2040 

Muutos 
nykyiseen, 

% 
max/min 

2040 

Nykyinen 551  2,2 586  2,4 

Helsinki, Jyväskylä, Oulu 641 16 3,5 658 12 3,8 

Helsinki, Jyväskylä, Rovaniemi 697 26 4,8 726 24 5,0 

Helsinki, Kuopio, Oulu 684 24 4,6 708 21 5,0 
 

Jos Turun, Vaasan ja Kouvolan hovioikeudet lakkautettaisiin ja tehtävät jaettai-
siin jäljelle jäävien hovioikeuksien kesken, hovioikeuspiirit jakaisivat Suomen 
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kolmeen vyöhykkeeseen (Kuvio 16). Helsingin hovioikeuspiiriin kuuluisivat ny-
kyiset Helsingin, Kouvolan ja Turun hovioikeuspiirit sekä Vaasan hovioikeuspii-
ristä Satakunnan käräjäoikeuspiiri. Itä-Suomen hovioikeuspiiriin kuuluisivat 
nykyisten käräjäoikeuspiirien lisäksi Vaasan hovioikeuspiiri Satakuntaa lukuun 
ottamatta. Rovaniemen hovioikeuspiiri säilyisi tässä vaihtoehdossa nykyisellään. 
Jos jäljelle jäävät hovioikeudet sijaitsisivat Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa, 
Helsingin hovioikeuspiiri pienenisi edelliseen vaihtoehtoon verrattuna siten, että 
Satakunta, Pirkanmaa ja Etelä-Karjala siirtyisivät Jyväskylään. Pohjoisempana 
Keski-Pohjanmaa ja Ylivieska-Raahe siirtyisivät Oulussa sijaitsevaan hovioikeu-
teen.  

Kuvio 16. Väestömäärällä painotetut etäisyydet minimoiva tuomiopiirijako 
silloin, kun Turun, Kouvolan ja Vaasan hovioikeudet lakkaute-
taan (1. kartta) ja jäljelle jääneet sijaitsevat nykyisillä paikoil-
laan, hovioikeudet sijaitsevat Helsingissä, Jyväskylässä ja 
Oulussa (2. kartta) 
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5 Johtopäätökset

Tässä työssä tutkittiin hovioikeuksien tehokkuutta ja aluerakennetta. Tehokkuus-
laskelmien perusteella näyttäisi siltä, että Helsingin hovioikeus oli kaikkein te-
hottomin. Tulos johtunee kuitenkin osittain siitä, ettei mallissa ollut mahdollista 
ottaa huomioon tarpeeksi tarkasti Helsingissä käsiteltävien asioiden monimutkai-
suutta. Kouvolan, Vaasan ja Turun hovioikeuksien tuomiopiirien kokoa voisi 
kasvattaa. Rovaniemen ja Itä-Suomen hovioikeuksien tuomiopiirejä voisi tämän 
tarkastelun perusteella pienentää.  

Hovioikeuksien optimaalista lukumäärää ja sijaintia tarkasteltiin laskemalla väes-
tömäärällä painotettuja etäisyyksiä eri kuntien ja hovioikeuspaikkakuntien välil-
lä. Etäisyyksien minimointiin perustuvia laskelmia tehdään 1, 2 ja 3 
hovioikeuden lakkauttamista silmällä pitäen. 

Tarkastelujen perusteella näyttäisi siltä, että jos säilytetään hovioikeuksien määrä 
nykyisenä kuutena, mutta siirretään joitakin hovioikeuksia alueille, joissa on odo-
tettavissa väestön kasvua tulevaisuudessa, edullisinta olisi siirtää Rovaniemen 
hovioikeus Rovaniemeltä Ouluun. Tällainen vaihtoehto tuottaisi 18 prosenttia 
pienemmät väestömäärällä painotetut etäisyydet nykyiseen verrattuna. Väestö 
olisi tässä vaihtoehdossa jakautunut hieman nykyistä epätasaisemmin hovioike-
uksien kesken. 

Siinä tapauksessa, että yksi hovioikeus lakkautetaan, Kouvolan hovioikeuden 
lakkauttaminen tuottaisi hieman nykyistä pienemmät etäisyydet. Väestö sen si-
jaan jakautuisi selvästi nykyistä epätasaisemmin jäljelle jäävien hovioikeuksien 
kesken. Parhain tulos saavutetaan, jos Vaasan hovioikeus lakkautetaan ja samas-
sa yhteydessä Rovaniemen hovioikeus siirretään Ouluun ja Turun hovioikeus 
Tampereelle. Nykyiseen tilanteeseen verrattuna etäisyydet pienenevät noin viisi 
prosenttia. Väestön jakautuminen olisi näissä vaihtoehdoissa vain hieman epäta-
saisempaa kuin nykyisessä tilanteessa.  

Myös neljällä hovioikeudella ja joidenkin hovioikeuksien siirroilla päästään hie-
man nykytilannetta alhaisempiin väestömäärällä painotettuihin etäisyyksiin il-
man, että väestön jakautuminenkaan kärsii nykytilanteeseen verrattuna. 
Etäisyyksien kannalta edullisimmat hovioikeuksien sijaintipaikkakunnat olisivat 
tässä tapauksessa Helsinki, Tampere, Kuopio ja Oulu. 

Jos hovioikeuksien määrä lasketaan kolmeen, väestömäärällä painotetut etäisyy-
det kasvavat väistämättä. Jos jäljelle jäävät hovioikeudet sijoitetaan Helsinkiin, 
Jyväskylään ja Ouluun, etäisyyksien kasvu on noin 16 prosenttia. Myös väestön 
tasainen jakautuminen kärsii jonkin verran. Muut vaihtoehdot kasvattavat etäi-
syyksiä ja johtavat väestön epätasaisempaan jakautumiseen vielä selvästi tätä 
vaihtoehtoa enemmän.  
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Tehokkuustarkastelun tulokset ovat osittain ristiriidassa väestöpohjalla painotet-
tujen etäisyystarkastelujen tulosten kanssa, koska osa hovioikeuksista ei sijaitse 
optimaalisesti suhteessa väestöpohjaan. Selkein esimerkki tästä on Kouvolan ho-
vioikeus, joka toimii muita hovioikeuksia tehokkaammin, mutta etäisyyslaskel-
mat puoltavat sen lakkauttamista. Päädyttiinpä lakkautusten osalta mihin 
ratkaisuun hyvänsä, muiden hovioikeuksien tehokkuuden parantamiseksi olisi 
kuitenkin hyvä selvittää tarkemmin Kouvolan hovioikeuden toimintatapoja ja 
pyrkiä siirtämään niitä jäljelle jääviin hovioikeuksiin. 
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Liitteet

Liitetaulukko 1. Eri hovioikeuspiirijakojen väestöpohjalla painotetut etäisyydet 
(miljoonaa kilometriä). Taulukossa esitetty edellä taulukoitujen 
vaihtoehtojen lisäksi myös muita vaihtoehtoja 

  
Vuosi 
2007 

Ero ny-
kyiseen 

jakoon %
max/min 

2007 
Vuosi 
2040 

Ero ny-
kyiseen 

jakoon % 
max/min 

2040 

Nykyinen 551  2,2 586  2,4 
Optimi 468 -15 3,7 495 -16 3,9 
Osaoptimi (=Helsinki säilyy nykyisen 
kokoisena) 492 -11 3,3 526 -10 3,3 

Nykyisten hovioikeuksien siirrot 
(Osaoptimi)       

Rovaniemi Ouluun 451 -18 3,4 473 -19 3,7 
Kouvola Lahteen 475 -14 2,8 503 -14 2,9 
Itä-Suomi Jyväskylään 514 -7 2,5 543 -7 2,5 
Turku Tampereelle 494 -10 3,2 524 -11 3,2 
Vaasa Jyväskylään 519 -6 3,0 555 -5 2,9 

Nykyisten hovioikeuksien lakkautuk-
set       
-Vaasa lakkautetaan       

Optimi 573 4 3,7 606 3 3,9 
Osaoptimi 597 8 4,1 636 9 4,1 
Rovaniemi Ouluun, osaoptimi  549 0 2,9 575 -2 3,1 
Rovaniemi Ouluun ja Turku Tam-
pereelle, osaoptimi  510 -7 2,7 531 -9 2,8 
Rovaniemi Ouluun ja Itä-Suomi 
Jyväskylään, osaoptimi 525 -5 2,6 545 -7 2,6 
Rovaniemi Ouluun ja Kouvola 
Lahteen, osaoptimi  533 -3 1,7 552 -6 1,9 
Turku Tampereelle, osaoptimi  558 1 4,0 592 1 4,0 
Turku Tampereelle ja Kouvola 
Lahteen, osaoptimi  550 0 3,7 592 1 3,7 

-Kouvola lakkautetaan       
Optimi 529 -7 4,8 540 -8 4,9 
Osaoptimi 594 8 4,0 628 7 4,1 
Rovaniemi Ouluun, osaoptimi 554 1 4,1 575 -2 4,5 
Rovaniemi Ouluun ja Vaasa Jyväs-
kylään, osaoptimi  550 0 4,3 572 -2 4,8 

-Itä-Suomi lakkautetaan       
Optimi 581 5 3,1 603 3 3,4 
Osaoptimi 605 10 2,8 633 8 2,9 
Osaoptimi ja Satakunnan käräjäoi-
keuspiiri Vaasaan  624 13 2,4 652 11 2,5 
Osaoptimi ja Satakunnan ja Keski-
Suomen käräjäoikeuspiirit Vaasaan 638 16 2,4 668 14 2,5 
Itä-Suomi ja Vaasa yhdistetään ja 
sijoitetaan Jyväskylään, osaoptimi 582 6 3,5 613 5 3,4 
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Liitetaulukko 1. Jatkuu 

  
Vuosi 
2007 

Ero ny-
kyiseen 

jakoon %
max/min 

2007 
Vuosi 
2040 

Ero ny-
kyiseen 

jakoon % 
max/min 

2040 

Rovaniemi Ouluun, osaoptimi 554 1 2,3 571 -3 2,4 
Rovaniemi Ouluun ja Keski-Suomi 
Vaasaan, osaoptimi 569 3 2,3 587 0 2,4 
Rovaniemi Ouluun ja Vaasa Jyväs-
kylään, osaoptimi 525 -5 2,6 545 -7 2,6 

Neljä hovioikeutta (Optimietäisyydet)       
Helsinki, Turku, Itä-Suomi, Rovaniemi  620 13 4,8 651 11 4,9 
Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Oulu 539 -2 2,6 546 -7 2,9 
Helsinki, Tampere, Kuopio, Oulu 526 -5 2,8 538 -8 3,0 
Helsinki, Turku, Jyväskylä, Oulu 547 -1 2,8 559 -5 3,1 
Helsinki, Turku, Kuopio, Oulu 572 4 3,0 590 1 3,2 
Helsinki, Turku, Jyväskylä, Rovaniemi 603 10 3,8 627 7 4,1 

Kolme hovioikeutta (Optimietäisyy-
det)       
Helsinki, Jyväskylä, Oulu 641 16 3,5 658 12 3,8 
Helsinki, Jyväskylä, Rovaniemi 697 26 4,8 726 24 5,0 
Helsinki, Kuopio, Oulu 684 24 4,6 708 21 5,0 
Helsinki, Kuopio, Rovaniemi 732 33 7,5 769 31 7,6 
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