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ESIPUHE 

Koetusta oikeudenmukaisuudesta on vain vähän tutkimustietoa Suomessa. 
Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa perustettiin tutkimusprojekti aiheen 
tutkimiseksi. Yleisten tuomioistuinten osalta aihetta ryhtyi tutkimaan Kai-
jus Ervasti (ks. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 
118) ja hallintotuomioistuimien osalta Virve-Maria de Godzinsky. 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu osapuolten oikeudenmukaisuusko-
kemuksia hallintolainkäytöstä. Aihetta on lähestytty tuomioistuimen asiak-
kaille tehdyn kyselyn avulla. Kyselyyn ovat vastanneet niin viranomaiset 
kuin yksityiset asianosaiset. Vastaajilta kysyttiin heidän käsityksiään asian-
ajajan ja tuomarin toiminnasta, menettelyn ja lopputuloksen oikeudenmu-
kaisuudesta sekä luottamuksesta oikeuslaitokseen ja muihin instituutioihin. 
Kyseessä on pilottihanke ja tulokset ovat suuntaa antavia.  

Tutkimuksen suunnittelivat ja toteuttivat Kaijus Ervasti ja Virve-Maria 
de Godzinsky. Mikko Aaltonen on vastannut tilastollisten testien tekemi-
sestä. Hän on osallistunut myös tekstin viimeistelyyn. Tutkimuksen taitosta 
ja graafisesta ulkoasusta on vastannut osastosihteeri Eira Mykkänen. Kii-
toksia hänelle samoin kuin tutkimusjohtaja Kati Rantalalle, joka on kom-
mentoinut käsikirjoitusta. 
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1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

1.1 Taustaa 

Tämän tutkimuksen kohteena ovat hallinto-oikeuksien asiakkaiden koke-
mukset hallintolainkäytöstä. Tutkimus on osa laajempaa hanketta, jossa on 
kartoitettu asiakkaiden kokemuksia siviili- ja hallintoprosessista sekä luot-
tamuksesta oikeuslaitokseen. Hanke alkoi vuonna 2011 ja se päättyy tämän 
raportin julkaisuun. Siviiliprosessin osalta tulokset julkaistiin keväällä 
2013.1 Raportit ovat rakenteeltaan identtiset, mikä helpottaa tulosten välistä 
vertailua.  

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on tehty useita tutkimuksia, 
joissa tuomioistuinten toimintaa on arvioitu asiakirja-aineistojen sekä tuo-
mareille ja asianajajille tehtyjen kyselyiden ja haastatteluiden avulla.2 Sen 
sijaan tuomioistuinten asiakkaisiin tutkimuksia on kohdistettu vain harvoin. 
Suomessa on tehty joitain tutkimuksia luottamuksesta oikeuslaitokseen.3 
Vaula Haaviston tuomioistuintyön muutosta koskevassa väitöskirjassa on 
käsitelty myös koettua oikeudenmukaisuutta asiakkaiden kokemusten va-
lossa.4 Hallintoprosessin asiakkaille on aikaisemmin tehty kyselytutkimus 
heidän prosessikokemuksistaan osana oikeusministeriön Oikeusturva-
asiain neuvottelukunnan toimintaa.5 Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa 
on tehty tutkimus, jossa on kysytty muutoksenhakijoiden kokemuksia sivii-
liprosessista.6 Mainituissa tutkimuksissa on saatu arvokasta tietoa muun 
muassa hallintoprosessin keskeisistä ongelmakohdista. Edelleen on kuiten-
kin tarve saada monipuolisempi ja tarkempi kuva oikeudenmukaisuusko-
kemuksista tuomioistuimissa sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.  

Tämän tutkimuksen taustalla on oikeudensaantimahdollisuuksiin (Ac-
cess to Justice) keskittyvä tutkimusperinne. Siinä on pyritty monipuolisesti 
tutkimaan, kuinka hyvin ihmiset pääsevät oikeuksiinsa. Tutkimussuuntauk-
sessa on korostettu eroa formaalin oikeuden (Law in Books) ja tosiasiallis-
ten oikeudellisten käytäntöjen (Law in Action) välillä. Suuntauksessa on 
korostettu, etteivät muodolliset mahdollisuudet saada oikeutta ole riittävät, 

                                                 
1 Ervasti & Aaltonen 2013.  
2 Ks. esim. Ervasti 1994, Ervasti 1997a, Ervasti 1997b, Jaakkola & Vuorinen 1997, Er-
vasti 1998, de Godzinsky & Ervasti 1999, de Godzinsky 2000, Ervasti & Kallioinen 
2003, Ervasti 2004, Ervasti 2005, Ervasti 2009, Ervasti 2011, de Godzinsky 2012. 
3 Blom 1970, Lappi-Seppälä & Tala & Litmala & Jaakkola 1999, Niskanen & Ahonen & 
Laitinen 1999, Laitinen & Tarukannel & Valjakka 2003. 
4 Haavisto 2002. 
5 Laitinen & Tarukannel & Valjakka 2003. 
6 Kallioinen 2004. 
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vaan ihmisillä tulisi olla realistisia mahdollisuuksia myös todellisuudessa 
päästä oikeuksiinsa. Tästä syystä on tärkeää tutkia oikeudellisia järjestel-
miä ja niiden toimintaa empiirisesti.7 

Erityisesti tässä tutkimuksessa on käsitelty kahta teemaa, jotka ovat ol-
leet keskeisiä oikeudensaantimahdollisuuksiin keskittyvässä tuomioistuin-
sosiologisessa tutkimuksessa viimeisinä vuosikymmeninä. Tutkimuksen 
pääpaino on koetun menettelyllisen oikeudenmukaisuuden (procedural justi-
ce) selvittämisessä. Toiseksi tutkimuksessa on käsitelty luottamusta oikeus-
laitokseen ja muihin instituutioihin. Näitä kahta teema-aluetta käsitellään 
tarkemmin kahdessa seuraavassa jaksossa. 
 
 
1.2 Koettu menettelyllinen oikeudenmukaisuus 

Oikeudenmukaisuus on monitahoinen käsite, jota voidaan tarkastella eri 
näkökulmista. Käsitettä voidaan pohtia filosofisia, moraalisia, oikeudellisia 
tai teologisia näkökohtia painottaen. Oikeudenmukaisuuteen liittyy lähei-
sesti ajatus yhdenvertaisuudesta, siitä että eri yksilöitä tulee kohdella tasa-
puolisesti. Samaan yhdenvertaisuuden ideaan perustuvat myös esimerkiksi 
kansainväliset ihmisoikeussopimukset.  

Oikeuskirjallisuudessa oikeudenmukaisuutta on jaoteltu eri tavoilla.8 
Varsin tavallista on tarkastella erikseen menettelyn ja lopputuloksen oikeu-
denmukaisuutta, vaikka ne toki monin tavoin liittyvät ja limittyvät toisiin-
sa.9 Esimerkiksi oikeudenkäynnit on menettelyinä pyritty sääntelemään 
sellaisiksi, että ne mahdollisimman hyvin palvelevat oikeaan lopputulok-
seen pääsemistä. Toisaalta oikeudenmukaisilla menettelysäännöksillä on 
katsottu olevan arvoa myös itsessään, lopputuloksesta riippumatta.10  

Menettelyllisen oikeudenmukaisuuden (procedural justice) näkökulma 
on korostunut oikeudenmukaisuuteen liittyvässä tutkimuksessa 1970 luvul-
ta lähtien. Tuolloin John Thibaut ja Laurens Walker esittivät tutkimuksensa 
perusteella, että ihmiset eivät arvioi oikeuden päätöksiä ainoastaan loppu-

                                                 
7 Cappelletti & Garth 1978, 182–183, Cappelletti 1992. Erityisesti perus- ja ihmisoikeuk-
sien merkityksen kasvu on korostanut niin Access to Justice tutkimuksen kuin muunkin 
empiirisen tutkimuksen merkitystä. Kun perus- ja ihmisoikeudet nähdään todellisina 
oikeuksina, joiden on myös toteuduttava yhteiskunnassa, on samalla kehitettävä myös 
mittareita, joiden avulla oikeuksien toteutumista voidaan kontrolloida. Ks. Smith 2007, 
Curran & Noone 2008 ja Albiston & Sandefur 2013. 
8 Ks. oikeudenmukaisuuden eri jaotteluista esim. Ervasti 2004, 168–169. 
9 Bayles 1990, 3–4.  
10 Ks. yleisen prosessin osalta esim. HE 15/1990, 5–7 ja HE 82/1995, 1–2. Hallintopro-
sessin osalta ks. esim. OM 4/2011, 56. Ks. myös Mäenpää 2007, 33–35 ja Leppänen 
1998, 55–58.  



 

 

3

tuloksen perusteella, vaan ihmisiä kiinnostaa myös sen menettelyn reiluus, 
jossa päätöksiä tehdään. Toisin sanoen ihmiset arvioivat päätöksiä myös 
sen mukaan, miten heitä itseään kohdellaan päätöksentekoprosessissa.11 
Erityisen merkittävää menettelytapojen hyväksyttävyys on kaikissa sellai-
sissa menettelyissä, joissa lopputulos ei voi miellyttää kaikkia osapuolia. 
Tuomioistuinkäsittelyt esimerkiksi tyypillisesti päättyvät toisen osapuolen 
voittoon ja toisen häviöön. Hallintolainkäytössä on huomioitava myös osa-
puolten (viranomainen ja yksityinen) lähtökohtainen epätasa-arvo.12 Täl-
löin osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet ovat keskeisessä asemassa, 
sillä juuri ne synnyttävät tai eivät synnytä kokemusta siitä, että asianosai-
sen näkemykset on huomioitu.13  

Muodollisesta oikeudenmukaisuudesta on kyse silloin, kun keskitytään 
siihen, onko laki (menettelyä koskeva tai aineellinen lainsäädäntö) oikein 
asetettu ja onko tuomioistuin tulkinnut sitä oikein sen sisältöperustaan 
puuttumatta. Erilaisista arvofilosofisista lähtökohdista on toisaalta pyritty 
luomaan sisällöllisiä oikeudenmukaisuuden kriteereitä. Tällaisia ovat esi-
merkiksi suoritus- tai tarveperustainen oikeudenmukaisuus. Edellisen mu-
kaan on oikeudenmukaista jakaa hyödykkeet ja rasitteet ihmisen suorituk-
sen mukaan ja jälkimmäisen sen mukaan, mitä kukin tarvitsee.14  

Oikeudenmukaisuuden toteutumista oikeudenkäynnissä voidaan edel-
leen tarkastella objektiivisten ja subjektiivisten kriteerien perusteella. Ensin 
mainittu näkökulma tarkoittaa, että menettelyä tai lopputulosta tarkastel-
laan jonkin ennalta määrätyn standardin (laki, uskonnolliset tai eettiset 
määräykset) mukaan, esimerkiksi onko tuomioistuin noudattanut lain mu-
kaista menettelyä. Tämän arvioiminen on yleensä mahdollista vain lain-
opillisen koulutuksen saaneille. Tässä suhteessa oikeudenkäyttö on tyypil-
linen erityiseen asiantuntemukseen ja tietoon perustuva ala. Silloin kun 
oikeudenmukaisuutta tarkastellaan subjektiivisesti, keskitytään siihen, ko-
kevatko ihmiset oikeudenkäynnin tai lopputuloksen reiluna ja oikeuden-
mukaisena. Toisin kuin menettelyn lainmukaisuuden arviointi, reiluuden 
tai oikeudenmukaisuuden arviointi on mahdollista kaikille menettelyyn 
osallistuville.  

Oikeustiede on perinteisesti ollut kiinnostunut etenkin muodollisesta 
ja objektiivisiin kriteereihin perustuvasta oikeudenmukaisuudesta. Ihmis-
ten toiminta ei kuitenkaan perustu yksin siihen, miten asiat objektiivisesti 
arvioiden ovat, vaan myös siihen, miten ihmiset kokevat niiden olevan. 
Oikeussosiologisessa tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena on ollut sub-
                                                 
11 Thibaut & Walker 1975.  
12 Mäenpää 2007, 248–253. 
13 Peltonen & Tammisaari & Kanninen 2008.  
14 Sajama 1999, 147–148. 
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jektiivinen, koettu oikeudenmukaisuus eli se, minkälaisia oikeudenmukai-
suuskokemuksia ihmisillä on.15 Kokemuksellisuutta korostava näkökulma 
oikeudenmukaisuuteen onkin ihmistieteellinen pikemmin kuin lainopilli-
nen ja konstruktionistinen pikemminkin kuin positivistinen.16 

Oikeudenmukaisuutta koskevat empiiriset tutkimukset ovat käsitelleet 
ihmisten kokemuksia ja suhtautumista oikeudellisiin instituutioihin, oikeu-
denkäynteihin tai muihin konfliktin ratkaisumenetelmiin. Empiiristen tut-
kimusten mukaan ihmisille on usein tärkeämpää menettelyllinen oikeuden-
mukaisuus kuin oikeudenkäynnin lopputulos.17 Koettu oikeudenmukaisuus 
kytkeytyy siihen, kuinka arvostetuiksi ihmiset tuntevat itsensä menettelys-
sä. Reilut menettelytavat ja vuorovaikutus tunnustavat ihmisen aseman 
menettelyn täysivertaisena jäsenenä. Vastaavasti epäreilut menettelytavat 
saavat ihmiset tuntemaan itsensä alistetuiksi tai alempiarvoisiksi tahoiksi, 
joiden tarpeet eivät ole tasaveroisessa asemassa muiden menettelyyn osal-
listuvien kanssa. On myös havaittu, että kommunikaatio on tärkeää oikeu-
denmukaisuuden kokemuksessa; ihmiset kokevat tulleensa oikeudenmu-
kaisesti kohdelluiksi, kun he saavat menettelyssä rauhassa kertoa oman 
näkemyksensä tilanteesta.  

Lopuksi on syytä tähdentää, ettei reilu ja oikeudenmukainen menettely 
välttämättä tarkoita lainmukaista menettelyä, vaikka niillä tietty yhteys 
onkin. Siten menettelyn koettu oikeudenmukaisuus ei voi olla ainoa mitta-
ri, jolla oikeudenkäyntimenettelyä mitataan.18 Jos kiinnitetään huomiota 
vain osapuolten kokemuksiin eikä lainkaan oikeudenkäynnin objektiivisiin 
piirteisiin, voi seurauksena olla järjestelmä, joka tuottaa epäoikeudenmu-
kaisia ratkaisuja reiluuden legitimoimassa menettelyssä. Oikeudenmukai-
suuden eri muotoja ei olekaan syytä nähdä nollasummapelinä, vaan lähtö-
kohta tulisi olla erilaisten oikeudenmukaisuuskäsitysten punninta ja yh-
teensovittaminen.19  
 
 
1.3 Luottamus oikeuslaitokseen 

Lähtökohtia 

Luottamuksella on tärkeä merkitys kaikenlaisessa inhimillisessä vuorovai-
kutuksessa. Myös oikeusjärjestyksellä ja oikeudenkäytöllä on oltava tie-

                                                 
15 Alvesalo & Ervasti 2006, 163. 
16 Berger & Luckman 1995.  
17 Tyler 1990.  
18 Peltonen & Tuomisaari & Kanninen 2008, 14. 
19 Ervasti 2004, 178–179.  
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tynasteinen hyväksyttävyys ja luottamus yhteiskunnan jäsenten keskuudes-
sa.20 Kansalaisten hyväksyntä on yksi oikeusjärjestelmän tunnusmerkki, 
mikä erottaa sen esimerkiksi puhtaasta pakkovallasta. Tuomioistuinten 
toiminnalla ja oikeudenkäytöllä on puolestaan keskeinen merkitys sille, 
kuinka ihmiset suhtautuvat koko oikeusjärjestykseen. Empiiristen tutki-
musten perusteella tuomioistuinratkaisujen koettu oikeudenmukaisuus vai-
kuttaa myös siihen, kuinka ihmiset ylipäänsä suhtautuvat säännöksiin ja 
noudattavat niitä.21 

Luottamusta tuomioistuimiin on pyritty tutkimaan niin Suomessa kuin 
muuallakin viime vuosikymmeninä yleisölle suunnattujen kyselyiden avul-
la.22 Ei ole kuitenkaan aina selvää, mitä tarkoitetaan, kun tehdään väitteitä 
luottamuksesta tuomioistuimiin tai muihin yhteiskunnan instituutioihin. 
Luottamus, kuten oikeudenmukaisuuskin, on varsin moneen suuntaan 
avautuva käsite. Käsitteen määrittely on tilannesidonnaista, eikä sitä voida 
määritellä universaalisti. Yleisesti ottaen luottamus on kuitenkin liitetty 
tietoon, ennustettavuuteen, epävarmuuteen ja riskeihin sekä odotuksiin. 
Luottamusta tarvitaan silloin, kun toinen – ihminen tai instituutio – ei ole 
täysin ennustettava ja läpinäkyvä. Luottamukseen liittyy siten aina mahdol-
lisuus epämieluisaan tapahtumaan tai lopputulokseen.23  

Luottamusta voidaan tarkastella eri tasoilla. Ensiksikin voidaan tarkastel-
la ihmisten luottamusta instituutioihin eli vertikaalista luottamusta. Toiseksi 
voidaan tarkastella ihmisten keskinäisiä luottamussuhteita eli horisontaalista 
luottamusta.24 Näin ajatellen luottamus on suhdekäsite sisältäen sekä subjek-
tin että objektin; joku luottaa johonkin. Joidenkin tutkijoiden mukaan varsi-
naista luottamusta voi esiintyä vain horisontaalisissa suhteissa. Ihmisten 
luottamus instituutioihin on luonteeltaan tiedollisempaa ja teknisempää ja 
liittyy olennaisesti tulevien tapahtumien ennakointiin.25 Luottamus instituu-
tioihin voidaan kiteyttää odotuksiksi eri instituutioissa ilman erityistä val-
vontaa tai vallan väärinkäyttöepäilyjä tapahtuvasta automaattisesta, asiantun-
tevasta ja yksilön edun mukaisesta asioiden käsittelystä.26 

Sen lisäksi, että luottamus on käsitteenä vaikeasti hahmotettavissa, sen 
empiiriseen tutkimiseen liittyy monenlaisia metodologisia ongelmia. Käsit-
teen monitahoisuus mahdollistaa hyvin monenlaisten mittareiden käytön. 
Voidaan esimerkiksi tarkastella ihmisten yleisiä luottamuskäsityksiä tai 
                                                 
20 Aarnio 1989, 28 ja Aarnio 1997. 
21 Tyler 1997, 877–881. 
22 Ks. Lappi-Seppälä & Tala & Litmala & Jaakkola 1999, Niskanen & Ahonen & Laiti-
nen 1999, Tala 2002.  
23 Seligman 2000, 44–46. Ks. myös Litmala 2002, 35. 
24 Litmala 2002, 39–40. 
25 Ks. esim. Lagerspetz 1998. Kriittisesti tästä käsityksestä esim. Kotkavirta 2000, 55–68. 
26 Elliot 1997, 41.  
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pyrkiä tarkastelemaan yksittäisiä tekijöitä, joiden oletetaan heijastavan 
luottamuskäsitystä ja tarkastella suhtautumista niihin. Luottamusta voidaan 
myös lähestyä joko kokemuksista riippumattomina arvoina, asenteina tai 
mielipiteinä tai toisaalta omiin kokemuksiin perustuvina käsityksinä. 

Kysymällä ihmisiltä vain kuinka paljon he ”luottavat” tuomioistuimiin, 
saadaan yleisluonteista vertailutietoa. Analyysin kannalta tällainen kysy-
myksenasettelu ei johda kovin pitkälle. On vaikea sanoa, mitä vastaus tar-
koittaa, millä perusteella ihmiset ovat vastanneet kysymykseen, mitä siitä 
voi päätellä ja mistä tuomioistuimeen kohdistuvassa luottamuksessa yli-
päänsä on kysymys.27 Tiedetään esimerkiksi, että ihmisten tiedot tuomiois-
tuimista vaihtelevat yhteiskunnallisen aseman ja koulutuksen mukaan.28 
Lisäksi on huomattava, että aina ihmiset eivät erota selkeästi oikeudenhoi-
don eri orgaaneja kuten tuomioistuimia, asianajajia, syyttäjiä, oikeusapua 
ja poliiseja toisistaan, vaan tarkastelevat niitä kokonaisuutena. Tämä osal-
taan vaikeuttaa luottamustutkimusten tekemistä ja tulosten tulkintaa. 

Myös empiiristen luottamustutkimuksen tulosten tulkintaan liittyy on-
gelmia. Jotta tuloksia voisi mielekkäästi tulkita, ne täytyy suhteuttaa jo-
honkin. Luottamuksen määrää tai tasoa voidaan verrata esimerkiksi luot-
tamuksen määrään pitkällä aikavälillä, luottamuksen määrään muissa yh-
teiskunnissa tai yhteisöissä tai muiden kohteiden (esim. muut instituutiot) 
luottamuksen määrään. Voidaan myös tarkastella luottamusta ennen–
jälkeen-asetelmassa, jolloin esimerkiksi tarkastellaan intervention vaikutus-
ta luottamuskokemuksiin. Lisäksi voidaan tarkastella luottamuksen määrää 
eri ihmisryhmissä.  
 
 
Tuomioistuinten erityispiirteet luottamuksen näkökulmasta 

Instituutioihin kohdistuvaa luottamusta on syytä tarkastella eriytyneesti 
ottaen huomioon, millaiset ovat instituution tehtävät, toimivaltuudet, orga-
nisaatio ja menettelytavat. Tuomioistuimilla esimerkiksi on monia erityis-
piirteitä verrattuna muihin yhteiskunnallisiin instituutioihin. Nämä erityis-
piirteet vaikuttavat ihmisten suhtautumiseen oikeuslaitokseen ja ne on otet-
tava huomioon, kun tuomioistuinten luottamusta yritetään kartoittaa ja ana-
lysoida. Tala on jaotellut nämä erityispiirteet neljään ryhmään:29 

Ensinnäkin tuomioistuimet ovat vallankäyttäjiä, joilla on lopullinen 
valta ratkaista rikos-, riita- ja hallinto-asioita yhteiskunnan jäseniä sitovalla 
tavalla. Tähän liittyy mahdollisuus pakon ja voimakeinojen käyttöön. Näin 
                                                 
27 Lappi-Seppälä 1999, 624, Ilmonen & Jokinen 2002, 85–86. 
28 Niskanen & Ahonen & Laitinen 1999, 20–23. 
29 Tala 2002, 11–15. 
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ollen tuomioistuimien perustehtävät tuottavat usein negatiivisia seuraa-
muksia yksittäisille yhteiskunnan jäsenille. Tuomioistuinten ratkaisut ovat 
usein ns. voitto-häviö ratkaisuja, joissa toinen osapuoli voittaa jutun ja toi-
nen häviää. 

Toinen tuomioistuimiin liittyvä erityispiirre on se, että niiden käsittele-
miin asioihin liittyy usein ristiriitoja ja eriäviä käsityksiä. Erimielisyydet 
voivat liittyä yksittäisten ihmisten väliseen kanssakäymiseen, mutta myös 
laajemmin eri etutahojen tai yhteiskunnallisten ryhmien välille. Tuomiois-
tuintoiminnan tulisi kyetä herättämään luottamusta myös laajoja ja vaikeita 
yhteiskunnallisia asioita käsitellessään. 

Kolmas erityispiirre on se, että tuomioistuimien vallankäyttö perustuu 
erityiseen asiantuntemukseen ja erityisesti tuomioistuimessa noudatettaviin 
menettelytapoihin. Tuomioistuimien lakiin perustuva toiminta voi olla ta-
valliselle kansalaiselle vaikeasti hahmotettavissa, mistä johtuen toimintaa 
ja lopputulosta on myös vaikea arvioida. 

Neljänneksi tuomioistuimien toimintaan ja niiden ratkaisuihin kohdis-
tuu erityinen oikeudenmukaisuusodotus. Tuomioistuimen tulisi oikeuden-
mukaiseksi koetussa menettelyssä päätyä lainmukaiseen ratkaisuun, joka 
myös koetaan oikeaksi. Lisäksi tuomioistuimen ratkaisujen odotetaan to-
teuttavan yhdenvertaisuutta. Kaikkia ihmisiä tulee kohdella samalla tavoin 
heidän taustoistaan tai lähtökohdistaan riippumatta. Tuomioistuimen tulee 
tehdä ratkaisu menettelyssä, joka on rehti ja puolueeton. Mitkään menette-
lyn ulkopuoliset tekijät tai tuomarin henkilöön liittyvät tekijät eivät saa 
häiritä puolueetonta käsittelyä. Asiakkaita on kohdeltava asiallisesti ja ih-
misarvoa kunnioittavalla tavalla. Aina ihmisten oikeudenmukaisuusvaati-
mukset ja aineellisesti oikea lopputulos eivät ole sama asia, mutta niillä on 
tietty vastaavuus keskenään. Yleisesti myös odotetaan, että ratkaisu perus-
tuu tosiasioihin ja totuuteen. Lisäksi tuomioistuinten ratkaisuille asetetaan 
laadullisia vaatimuksia. Ratkaisusta pitää ilmetä, mitä on päätetty ja pää-
tökselle pitää esittää hyväksyttävät perustelut. Ratkaisujen ja perustelujen 
tulee olla selkeitä ja ymmärrettäviä.30  
 
 
Luottamustutkimukset 

Ensimmäinen suomalainen perustutkimus luottamuksesta oikeuslaitokseen 
on Raimo Blomin väitöskirja ’Luottamus oikeuslaitokseen’ vuodelta 1970. 
Blomin mukaan vain pienellä osalla väestöstä oli erilaisia tuomioistuimien 
käytön edellytyksiä (luottamus, taloudelliset, tiedolliset ja normatiiviset 

                                                 
30 Lappi-Seppälä & Tala & Litmala & Jaakkola 1999, 4. 
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edellytykset ja käyttöhalukkuus). Epäluottamuksen syynä Blom piti yhtääl-
tä oikeuslaitoksen organisaatioon ja toimintaan liittyviä epäkohtia ja toi-
saalta yhteiskuntarakenteeseen liittyviä epäkohtia. Blomin väitöskirjaa 
myös kritisoitiin. Kritiikki kohdistui muun muassa siihen, että Blom oli 
tehnyt pidemmälle meneviä johtopäätöksiä, kuin mihin empiirinen aineisto 
oikeutti.  

Vertailukelpoista tietoa kansalaisten luottamuksesta tuomioistuimiin ja 
muihin instituutioihin on Suomessa saatavissa 1980 luvun alkupuolelta 
lähtien.31 Luottamusta on selvitetty yksinkertaisesti kysymällä ihmisiltä 
kuinka paljon he ”luottavat” tiettyihin instituutioihin. Tällaiseen kyselytek-
niikkaan liittyy monenlaisia ongelmia, mutta näin on saatu vertailutietoa 
luottamuksen tasosta eri instituutioiden ja eri maiden välillä. Mittausas-
teikko on ollut neliportainen, ja vastausvaihtoehtoina ovat olleet hyvin pal-
jon, melko paljon, ei kovinkaan paljon ja ei ollenkaan. 

Taulukossa 1 on esitetty gallup-kyselyissä saadut tulokset kahdeksan 
keskeisen yhteiskunnallisen instituution osalta kahdenkymmenen vuoden 
ajalta.  
 
Taulukko 1  Luottamus (%) yhteiskunnallisiin instituutioihin 1981–2005 
 1981 1986 1988 1993 1996 1998 2000 2005 
Poliisi 86 89 78 82 84 92 90 91 
Puolustusvoimat 69 76 70 65 80 88 83 87 
Oikeuslaitos 80 82 68 62 66 66 66 81 
Kirkko 54 52 50 38 55 68 56 64 
Suuryritykset 41 45 61 34 48 - 42 45 
Ay-liike 58 54 45 36 49 - 53 60 
Valtion virkamiehet 54 54 - 20 35 49 39 59 
Eduskunta 68 68 48 20 32 44 42 56 
 
 
Luottamus oikeuslaitokseen nousi keskeiseksi kysymykseksi jälleen 1990-
luvun lopulla, jolloin julkaistiin kaksikin eri tutkimusta aiheesta, toinen 
Turun ylipistossa32 ja toinen Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa.33 
Niissä pyrittiin hahmottamaan luottamuksen yleisiä kehityslinjoja sekä 
saamaan monipuolinen kuva suomalaisten luottamuksesta tuomioistuimiin 
eri ulottuvuuksilla. Viimeksi mainitussa tutkimuksessa tutkittiin paitsi vas-

                                                 
31 Ensimmäiset luottamuskyselyt tehtiin Suomessa kuitenkin jo 1940-luvulla (Suomen 
Gallup). Tunnetuimmat kansainväliset kyselytutkimukset ovat  
World Values Survey (http://www.worldvaluessurvey.org/),  
European Values Study (http://www.europeanvaluesstudy.eu/) ja  
Euroopan komission rahoittamat eurobarometrikyselyt  
(http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fi/00191b53ff/Eurobarometer.html). 
32 Niskanen & Ahonen & Laitinen 1999. 
33 Lappi-Seppälä & Tala & Litmala & Jaakkola 1999. 
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taajien yleistä arviota luottamuksesta myös luottamuksen suhdetta vastaa-
jan käsityksiin siitä, 1) miten hyvin tuomioistuimet hoitavat tehtävänsä, 2) 
kuinka onnistuneeksi vastaaja arvioi tuomioistuinten toiminnan ja 3) toteu-
tuuko yhdenvertaisuus oikeudenkäytössä. 

Yhteenvetona eri luottamustutkimuksista voidaan sanoa, että verrattuna 
moniin muihin instituutioihin luottamusta oikeuslaitokseen ei voi pitää ko-
vin alhaisena. Noin kaksi kolmannesta vastaajista luottaa tuomioistuimiin 
hyvin tai melko paljon, vajaa kolmannes luottaa tuomioistuimiin vähän tai 
ei lainkaan ja pieni osa vastaajista ei halua tai ei osaa ottaa kantaa. Muiden 
oikeudenhoidon orgaanien kuten syyttäjien, asianajajien ja oikeusavun 
saama luottamus on ollut tuomioistuimia vähäisempää.34 

Tutkimusten mukaan miehet luottavat tuomioistuimiin jossain määrin 
vähemmän kuin naiset. Ikä on selvästi yhteydessä tuomioistuimia kohtaan 
tunnettuun luottamukseen. Nuoret luottavat niihin vanhempia enemmän. 
Sosioekonomisista ryhmistä työntekijät ja yrittäjät suhtautuvat muita kriit-
tisemmin tuomioistuimiin. Toimihenkilöt taas luottavat muita ryhmiä 
enemmän niihin. Työmarkkina-asemaltaan luottavaisimpia ovat opiskelijat 
ja vähiten luottavaisia ovat eläkeläiset. Alueellisesti vähiten tuomiois-
tuimiin luotetaan Itä-Suomessa. Oikeuslaitosta kohtaan tunnettu epäluot-
tamus tiivistyykin etenkin ikääntyneessä ja vähän koulutetussa väestössä.35 

Kansainvälisesti vertaillen luottamus tuomioistuimiin Suomessa on kor-
kealla tasolla. Vuonna 2008 luottamus oikeuslaitokseen oli Suomessa 34 
prosenttia korkeampi kuin EU-maissa keskimäärin. Suomalaisten luottamus 
lähes kaikkiin muihinkin yhteiskunnallisiin instituutioihin on korkeampi 
kuin keskimäärin EU-maissa. Vuonna 2008 Suomea (80 %) enemmän tuo-
mioistuimiin luotti vain Tanska (83 %). Suuressa osassa Itä-Euroopan maita 
luottamus jäi jopa alle 40 prosentin. Niin sanotuissa EU:n uusissa jäsenmais-
sa luottamus instituutioihin on huomattavasti alhaisemmalla tasolla kuin 
vanhoissa jäsenmaissa. Luottamus vähenee siirryttäessä itäiseen ja eteläiseen 
Eurooppaan. Luottamus oikeuslaitokseen onkin perinteisesti ollut Pohjois-
maissa suhteellisen korkealla tasolla. Eurooppalaisittain katsoen suomalaiset 
luottavat hyvin laajasti myös EY-tuomioistuimeen ja Euroopan oikeusasia-
mieheen.36 
 

                                                 
34 Lappi-Seppälä & Tala & Litmala & Jaakkola 1999, 24. 
35 Lappi-Seppälä & Tala & Litmala & Jaakkola 1999, 58–67, Niskanen & Ahonen & 
Laitinen 1999, 28–33. 
36 Litmala 2004, 15–22.  
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Kuvio 1 Luottamus oikeuslaitokseen EU-maissa 2008  
 
Sinänsä luottamustutkimukset ovat antaneet varsin positiivisen kuvan luot-
tamuksesta tuomioistuimiin. Tutkimustuloksista on kuitenkin syytä nostaa 
esille yksi erikoinen piirre. Tutkimusten mukaan ihmiset, joilla ei ole oma-
kohtaisia tuomioistuinkokemuksia, suhtautuvat positiivisemmin ja luotta-
vaisemmin tuomioistuimiin kuin ne, joilla näitä kokemuksia on. Usein aja-
tellaan päinvastoin, että tieto ja kokemukset lisäisivät luottamusta.37 

Tälle tulokselle voi olla monia syitä. Tuomioistuinten toiminta perustuu 
laajasti lakimiesten ja lainsäädännön määrittämien menettelytapojen varaan. 
Tuomioistuinkieli poikkeaa monin tavoin arkikielestä. Kansalaiset joutuvat 
siis ei-ammattilaisina arvioimaan erityisasiantuntemukselle sekä omille me-
nettely- ja toimintatavoille perustuvan instituution toimintaa. Tällöin tuomio-
istuintoiminta voi näyttäytyä vieraana ja vaikeasti käsitettävänä toimintana. 

On myös mahdollista, että kielteinen suhtautuminen liittyy taustasyy-
hyn, minkä vuoksi tuomioistuimeen on jouduttu. Taustalla voi olla voi-
makkaita ristiriitoja herättänyt riita-asia, koettu oikeudenloukkaus, epäoi-
keudenmukaisuus tai rikosasian taustalla oleva loukkaava tapahtuma. Itse 
tapahtumaan liittyvä kielteisyys voi siis vaikuttaa siihen, millaiseksi tuo-
mioistuimet ja niiden toiminta koetaan. 

Joka tapauksessa, jos ihmiset suhtautuvat järjestelmään aiempaa kriitti-
semmin tutustuttuaan siihen, järjestelmä on vakavan itsekritiikin edessä. 
Usein olennaisempana pidetään juuri niiden ihmisten luottamusta, jotka 
ovat olleet oikeuslaitoksen kanssa tekemisissä, kuin suuren yleisön epä-
määräisempiin lähteisiin perustuvaa luottamuskäsitystä.  
 
                                                 
37 Laitinen & Tarukannel & Valjakka 2003, 17, Lappi-Seppälä & Tala & Litmala & 
Jaakkola 1999, 44–45. 



2 TUTKIMUSAINEISTO 

2.1 Tutkimuksen toteutus 

Tämän tutkimuksen päätehtävä on selvittää asiakkaiden oikeudenmukai-
suuskokemuksia hallintolainkäytössä. Tavoitteena on selvittää oikeuden-
mukaisuuskokemuksia niin menettelyn kuin lopputuloksenkin kannalta. 
Toiseksi on pyritty tutkimaan sitä, miten oikeudenkäyntiin osallistuvat 
luottavat oikeuslaitokseen ja muihin instituutioihin yhteiskunnassa. 

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena siten, että hallintotuomarit ja-
koivat lomakkeita oikeudenkäynnin osapuolille hallinto-oikeuden suullisissa 
käsittelyissä yhden vuoden ajan (1.1.–31.12.2012). Kyselylomakkeita jaettiin 
sekä yksityishenkilöille että viranomaisen edustajille mukaan lukien viran-
omaista mahdollisesti edustavat oikeudenkäyntiavustajat. Yksityishenkilöiden 
oikeudenkäyntiavustajille lomakkeita ei jaettu, ei myöskään todistajille. 

Lomakkeita oli kolmella kielellä; suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 
Kyselylomakkeen mukana jaettiin vastauskuori, jossa lomake pyydettiin 
palauttamaan Oikeuspoliittiseen tutkimuslaitokseen. Kyselylomakkeiden 
lisäksi hallinto-oikeuksiin jaettiin lomakkeita, joihin tuomarit täyttivät tie-
don jaetuista lomakkeista katoanalyysia varten. 

Tutkimuksessa oli mukana kolme hallinto-oikeutta: Helsingin hallinto-
oikeus, Vaasan hallinto-oikeus ja Kuopion hallinto-oikeus. Koska kyseessä 
oli täysin uuden tyyppinen tutkimushanke, se päätettiin toteuttaa pilotti-
hankkeena vain osassa hallinto-oikeuksia. Tähän ratkaisuun päätymiseen 
vaikutti myös se, että mukaan otettujen hallinto-oikeuksien henkilökunta 
täytyi saada sitoutumaan ja motivoitumaan aineiston keruuseen. Etukäteen 
ei ollut selvää, kuinka helposti tuomarit sitoutuisivat muun työn ohessa 
jakamaan kyselylomakkeita asiakkaille ja motivoimaan heitä vastaamaan. 
Tämä jakelutapa valittiin, koska tiedettiin, että kansalaiset luottavat hyvin 
paljon tuomioistuimiin. Sen vuoksi uskottiin, että tuomareiden kannusta-
valla suhtautumisella voi olla paljon merkitystä, kun ihmiset harkitsevat 
vastaamista kyselyyn. Tuomareita pyydettiin korostamaan, että vastaukset 
ovat täysin luottamuksellisia ja etteivät ne vaikuta vastaajien asioiden kä-
sittelyyn millään tavoin. 

Hallinto-oikeuksissa lomakkeita jaettiin suullisissa valmisteluistunnois-
sa, suullisissa käsittelyissä ja katselmuksissa. Pääsääntöisesti asiat käsitel-
lään hallinto-oikeudessa kirjallisessa menettelyssä. Tällöin asianosaisille ei 
kuitenkaan synny samalla tavalla välittömiä kokemuksia menettelystä ja 
kohtelusta, mitkä olivat tämän tutkimuksen nimenomaisena kohteena. 

 



 

 

12

Menettely hallintotuomioistuimissa on perinteisesti ollut kirjallista 
ja kaikenlaiset suulliset käsittelyt ovat edelleen poikkeus hallinto-
oikeuksissa. Esimerkiksi vuonna 2012 hallinto-oikeuksissa järjestet-
tiin yhteensä 548 suullista käsittelyä, kun asioita ratkaistiin samana 
vuonna kaikkiaan yli 20 000. Katselmukset ovat vielä harvinaisem-
pia, niitä järjestettiin vuonna 2012 yhteensä 67. Suullisten käsittelyn 
suhteellinen osuus vaihtelee hallinto-oikeuksittain ja asiatyypeittäin. 
Eniten suullisia käsittelyjä järjestetään lastensuojelu- ja ulkomaa-
laisasioissa.38  
 
Lain mukaan hallinto-oikeuksissa suullinen käsittely järjestetään tar-
vittaessa (HLL 37 §). Jos yksityinen asianosainen sitä pyytää, suul-
linen käsittely on kuitenkin järjestettävä, paitsi jos vaatimus jätetään 
tutkimatta, hylätään heti tai jos suullinen käsittely on asian laadun 
vuoksi tai muusta syystä ilmeisen tarpeeton (HLL 38 §).  
 
Hallinto-oikeuksissa voidaan järjestää myös suullinen valmisteluis-
tunto HLL:n rajoitettua suullista käsittelyä koskevan 37 §:n 2 mo-
mentin nojalla. Lastensuojelusasioissa on suullista valmistelua kos-
keva nimenomainen säännös (LSL 84 §), jonka tarkoitus on ollut 
korostaa tuomioistuimen velvollisuutta selvittää asiaa prosessinjoh-
totoimenpitein. Käytännössä suullisia valmisteluistuntoja on järjes-
tetty hyvin harvoin.39  
 

 
Asiakkaille jaettavassa kyselylomakkeessa oli kaikkiaan 11 sivua kysy-
myksiä eli lomakkeet olivat suhteellisen pitkät. Lomakkeiden ensimmäisel-
lä sivulla oli vastaamisohjeet. Pääosin kysymykset oli strukturoitu, mutta 
joukossa oli myös joitain avokysymyksiä (ks. liite 2).  

Lomake oli kaksiosainen. Ensimmäinen osio, joka käsitteli menettelyn 
oikeudenmukaisuutta, pyydettiin täyttämään välittömästi käsittelyn jälkeen. 
Toinen osio, joka käsitteli lopputuloksen oikeudenmukaisuutta, pyydettiin 
täyttämään välittömästi hallinto-oikeuden päätöksen saapumisen jälkeen. 
Täyttäminen piti tehdä kaksivaiheiseksi, koska hallintotuomioistuimet eivät 
julista päätöstä istunnossa, vaan päätös annetaan useita viikkoja suullisen 
käsittelyn jälkeen. Ajatuksena oli testata sitä, vaikuttavatko kokemukset 
menettelyn oikeudenmukaisuudesta siihen, kuinka oikeudenmukaiseksi 
osapuolet arvioivat lopputuloksen. Lomakkeiden kysymykset käsittelivät 
seuraavia teemoja: 
 

                                                 
38 OM tuomioistuintilastot. 
39 de Godzinsky 2012, 71–73. 
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* Taustamuuttujat: ikä, sukupuoli, koulutus, kansalaisuus, ammatti, 
asema, tulotaso, yksityishenkilö/viranomainen, asiaryhmä, käsiteltä-
vän asian taloudellinen intressi ja hallintuomioistuin, jossa asia käsi-
teltiin. 
* Oman asian käsittely hallinto-oikeudessa: oman lakimiehen toi-
minta, menettelyn oikeudenmukaisuus hallinto-oikeudessa. 
* Yleinen osio: Yleiset näkemykset tuomioistuinten toiminnasta, luot-
tamus tuomioistuimiin ja muihin instituutioihin, käsitykset oikeusval-
tiosta sekä oma lainkuuliaisuus. 
* Asian lopputulos: jutun lopputulos, lopputuloksen oikeudenmukaisuus. 
* Oikeudenkäyntikulujen suuruus. 

 
 
2.2 Vastausprosentti 

Tutkimusta suunniteltaessa tehtiin arvio siitä, kuinka paljon tutkimuksen 
kohteena olevissa hallinto-oikeuksissa pidettäisiin suullisia käsittelyjä ja kat-
selmuksia ja kuinka paljon niihin liittyisi henkilöitä. Arvio oli, että lomak-
keita tarvittaisiin 820 kappaletta. Arvion pohjalla oli tieto vuosittain pidettä-
vien suullisten käsittelyjen ja katselmusten määristä. Arvion määrää korotti 
tieto siitä, että katselmuksissa, joita useimmiten järjestetään ympäristöasiois-
sa, asianosaistahoja saattaa olla useita kymmeniä. Tehty arvio piti melko 
hyvin paikkansa, sillä tuomareiden täyttämien seurantalomakkeiden mukaan 
oikeudenkäynnin osapuolille oli jaettu yhteensä 790 lomaketta. 

Seuranta-ajan päätyttyä kerättiin tilastotiedot Helsingin, Vaasan ja 
Kuopion hallinto-oikeuden järjestämistä suullisista käsittelyistä ja katsel-
muksista. Vuonna 2012 näissä hallinto-oikeuksissa pidettiin yhteensä 298 
suullista käsittelyä ja 47 katselmusta.  
 
Taulukko 2 Vuonna 2012 pidettyjen suullisten käsittelyjen ja katselmuksien määrä, 

niissä jaetut ja palautuneet kyselylomakkeet. 
 Vuonna 2012 pidetyt  

suulliset/katselmukset 
N 

Niissä jaetut  
kyselylomakkeet 

N 

Palautetut kysely-
lomakkeet 

N (%) 
Helsingin  
hallinto-oikeus 

136 314 55 (18 %) 

Kuopion  
hallinto-oikeus 

88 146 39 (27 %) 

Vaasan  
hallinto-oikeus 

121 330 64 (19 %) 

Yhteensä 345 790 158 (20 %) 
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Näiden lukujen valossa vaikuttaa siltä, että hallinto-oikeuksissa lomakkeita 
on jaettu varsin tunnollisesti. Suullisissa käsittelyissä kyselylomakkeita on 
jaettu keskimäärin kahdelle henkilölle per suullinen ja katselmuksissa kes-
kimäärin neljälle henkilölle. Tämä on yhdenmukaista sen tiedon kanssa, 
että katselmuksiin osallistuu usein enemmän asiaan osallisia tahoja kuin 
suullisiin käsittelyihin. Palautuneista lomakkeista suurin osa (74 %) oli 
jaettu suullisessa käsittelyssä, noin viidennes katselmuksissa ja viisi pro-
senttia suullisessa valmisteluistunnossa.40  

Tästä huolimatta vastausprosentti jäi hyvin matalaksi (20 %). Selvästi 
korkein vastausprosentti oli Kuopion hallinto-oikeudessa ja matalimmat 
Helsingin ja Vaasan hallinto-oikeudessa. Vastausprosentti ei kuitenkaan 
ole yhteydessä siihen, kuinka ahkerasti lomakkeita on ajettu; sekä Vaasassa 
että Helsingissä lomakkeita on suhteessa pidettyjen suullisten käsittelyjen 
ja katselmuksien määrään jaettu enemmän kuin Kuopiossa. Vastausprosen-
tit vaihtelivat jonkin verran myös asiaryhmittäin. Vastausten vähäisestä 
määrästä johtuen vertailua eri hallinto-oikeuksien välillä ei voida tehdä.  

Myös käräjäoikeusaineiston osalta vastausprosentit jäivät mataliksi 
(suullinen valmistelu 26 %, pääkäsittely 22 %).41 Olisi suotavaa, että tä-
mäntyyppisissä kyselyissä vastauksia saataisiin vähintään 50 prosenttia.  
 
Taulukko 3 Missä asiaryhmissä lomakkeita oli jaettu ja palautettu 
 Lomakkeita jaettu 

N (756) 
Lomakkeita palautettu 

N (%) 
Sosiaali- ja terveydenhuolto 400 95 (24 %) 
Ympäristö 186 25 (13 %) 
Ulkomaalaisasia   89 17 (19 %) 
Rakentaminen   34   8 (24 %) 
Verot   29   5 (17 %) 
Valtio- ja yleishallinto    8 - 
Taloudellinen toiminta    6 - 
Kunnallisasia    4 - 
 
 
Vastausten jatkoanalyysin kannalta keskeinen tieto on, oliko vastaaja vi-
ranomainen vai yksityishenkilö ja missä suhteessa he ovat vastanneet kyse-
lyyn. Kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi, viranomaiset vastasivat kyse-
lyyn selvästi yksityishenkilöitä enemmän. Tältä osin vastaajajoukko on 
vinoutunut. Jatkossa analyysissä viranomaisvastaajia ja yksityishenkilöinä 
vastanneita käsitellään useimmiten erillisinä ryhminä.  
 

                                                 
40 Liitetaulukko 10. 
41 Ervasti & Aaltonen 2013, 22. 
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Taulukko 4 Vastaajan asema oikeudenkäynnissä 
 N % 
Viranomaisen/julkisyhteisön edustajana tai asiamiehenä 102 66,2 
Omassa asiassa yksityishenkilönä 47 30,5 
Omassa asiassa yrityksen, yksityisoikeudellisen yhteisön tms. edustajana 5 3,2 
Yhteensä 154 100 
 
 
Tutkimuksessa oli kyse metodologisesta kokeilusta. Tällä tavalla toteutet-
tuja ja yhtä laajoja kyselyjä tuomioistuimien asiakkaille ei ole Suomessa 
aikaisemmin tehty. Tarkoituksena oli testata, kuinka hyvin informaatiota 
voidaan kerätä asiakkaille jaettavilla kyselylomakkeilla. Kuten vastauspro-
sentit osoittavat, tällainen kyselytapa toimii metodologisesti melko huonos-
ti. Yksi vaihtoehto olisi ollut se, että vastaajat olisivat täyttäneet lomakkeen 
heti käsittelyn päätyttyä tuomioistuimessa. Tällöin vastausprosentti olisi 
saattanut olla korkeampi. Koska tuomioistuimet eivät juurikaan julista rat-
kaisujaan istunnon päätteeksi, vaan ne annetaan myöhemmin, silloin ei 
olisi voitu lainkaan tutkia vastaajan käsityksiä ratkaisun oikeudenmukai-
suudesta ja sen vaikutusta tuomioistuimia kohtaan koettuun luottamuk-
seen..  

Kun vastausprosentti jää näin alhaiseksi, tutkimusta voi pitää pikem-
minkin suuntaa-antavana kuin yksiselitteisiä ja kattavia tuloksia tarjoavana. 
Vastausten absoluuttinen määrä (N=158) on sinänsä kyllin suuri erilaisten 
analyysien tekoon. Vaikka tulokset eivät ole kattavia, ne antavat kuitenkin 
mielenkiintoista uutta informaatiota siitä, millä tavoin ainakin osa tuomio-
istuimessa asioivista kokee oikeuslaitoksen toiminnan. Samalla tutkimustu-
lokset luovat pohjaa myös mahdolliselle jatkotutkimukselle.  

Raportin taulukoissa ja lopun liitetaulukoissa on tarkasteltu kahden vas-
taajaryhmän vastausten keskiarvojen eroa pääasiassa kahden riippumatto-
man otoksen t-testillä käyttämällä 95 prosentin luottamustasoa (tilastollisen 
testin p-arvo alle 0,05). Mikäli vastaajaryhmien välinen ero on tällä kritee-
rillä tilastollisesti merkitsevä, on raportin taulukkoon merkitty p-arvon vie-
reen asteriski (*). Mikäli taulukossa on vertailtu kolmea vastaajaryhmää, 
raportoidaan yksisuuntaisen varianssianalyysin F-testin p-arvo, joka kertoo 
sen, onko kolmen ryhmän vastausten välillä tilastollisesti merkitsevää eroa. 
Liitetaulukoissa on lisäksi tarkasteltu eräiden kysymysten osalta vastauksia 
samoihin kysymyksiin ennen tuomioistuimen päätöstä sekä päätöksen jäl-
keen. Näiltä osin tilastollisena testinä on käytetty parittaista (tai riippuvien 
otosten) t-testiä. Asteriskilla merkitty tilastollisesti merkitsevä muutos tar-
koittaa tällöin sitä, että vastausten keskiarvo on muuttunut päätöksen jäl-
keen suhteessa päätöstä edeltävään aikaan. 
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2.3 Osapuolet ja käsiteltävä asia 

Kyselylomakkeissa oli iso joukko taustamuuttujia. Oikeudenkäynnin osa-
puolilta kysyttiin ikää, sukupuolta, sosioekonomista asemaa, koulutusta, 
ammattia, tuloja ja kansalaisuutta. Lisäksi tiedusteltiin, mitä asiaa oikeus-
käsittely koski, missä asemassa henkilö oli oikeudenkäynnissä, missä hal-
linto-oikeudessa asiaa käsiteltiin ja käsiteltävän asian (mahdollista) talou-
dellista intressiä.  
 
 
Kyselyyn vastanneet 

Ensiksi vastaajilta kysyttiin heidän sukupuoltaan. Vastaajista oli naisia 60 
prosenttia ja miehiä 40 prosenttia.42 Naisten miehiä suurempi osuus selitty-
nee osin lastensuojeluasioiden isolla osuudella aineistossa; suuri osa lasten-
suojeluasioiden viranomaisvastaajista on naisia. Myös yksityishenkilöistä 
äidit ovat lastensuojeluasioiden käsittelyissä isiä aktiivisempia.43  

Keskimääräinen (mediaani) syntymävuosi vastaajilla oli 1965 eli vas-
taajat olivat iältään keskimäärin 46–47-vuotiaita. Valtaosa eli 96 prosenttia 
vastaajista oli kansalaisuudeltaan suomalaisia. Ulkomaalaisten osuus oli 4 
prosenttia. Tältä osin aineisto vastaa melko tarkasti yleistä väestörakennet-
ta.44  

Oikeudenkäyntiin osallistuneilta kysyttiin heidän koulutustaustaansa. 
Yksityishenkilöiden ja viranomaisten koulutustaustat poikkesivat huomat-
tavasti toisistaan. Viranomaisista miltei neljä viidesosaa oli suorittanut yli-
opisto- tai korkeakoulututkinnon, kun vastaava luku yksityishenkilöillä oli 
15 prosenttia. Useimmiten yksityishenkilöillä oli keskiasteen koulutus 
(36 %) tai pelkkä peruskoulu (29 %).45 Koko väestöstä korkeakoulututkinto 
oli vuonna 2011 28 prosentilla, keskiasteen tutkinto yhdellä viidesosalla ja 
noin kolmasosalla oli ainoastaan peruskoulupohja.46 Siten viranomaiset 
olivat koulutustaustaltaan selvästi keskivertoväestöä korkeammin koulutet-
tuja, kun taas yksityishenkilöiden koulutustausta vastasi paremmin koko 
väestöä. Hallintoprosessin yksityishenkilövastaajien koulutustaso oli alhai-
sempi kuin siviiliprosessiin osallisten.47 

                                                 
42 Liitetaulukko 1. 
43 de Godzinsky 2012, 65. 
44 www.tilastokeskus.fi. 
45 Liitetaulukko 8. 
46 www.tilastokeskus.fi. 
47 Ervasti & Aaltonen 2013, 24–25. 
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Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän keskimääräisiä nettotulojaan. Vi-
ranomaisvastaajien mediaanitulot olivat 2 400 euroa kuukaudessa, kun taas 
yksityishenkilöiden mediaanitulo oli lähes 900 euroa matalampi (1 550 
euroa). Tuloerot prosessiin osallistuvien viranomaisten ja yksityishenkilöi-
den välillä olivat siten selvät. Väestötasolla keskiansiot vaihtelevat paljon 
aloittain ja luonnollisesti korkeampi koulutus nostaa ansiotasoa. Yksityis-
henkilövastaajissa oli myös paljon työelämän ulkopuolella olevia (työttö-
mät, eläkeläiset, opiskelijat), mikä laskee ansiotasoa verrattuna työssäkäy-
viin.  

Kyselyssä tiedusteltiin, mikä oli vastaajan pääasiallinen toiminta vas-
taushetkellä. Yksityishenkilöistä työssäkäyviä oli 40 prosenttia, kolmas-
osa eläkeläisiä ja työttömänä oli vastaushetkellä 12 prosenttia vastaajis-
ta.48 Työssäkäyvien määrä on selvästi alempi kuin väestössä keskimäärin 
(n. 70 %) ja työttömänä olevien määrä taas jonkin verran korkeampi.49 
Myös eläkeläisten osuus oli korkeampi (34 %) kuin väestössä keskimää-
rin.  

Vastaajilta tiedusteltiin myös sitä, oliko heillä aikaisempaa kokemusta 
oikeudenkäynneistä. Vastaukset poikkesivat huomattavasti toisistaan yksi-
tyishenkilöiden ja viranomaisten välillä. Yksityishenkilöistä vajaalla 30 
prosentilla oli aikaisempaa kokemusta tuomioistuimista. Määrä on selvästi 
alhaisempi kuin käräjäoikeuskäsittelyyn osallistuneilla vastaajilla.50 Viran-
omaisista miltei neljä viidesosaa oli asioinut tuomioistuimessa aikaisem-
min. Viranomaisten tuomioistuinkokemus liittynee kuitenkin pitkälti virka-
tehtäviin. Joka tapauksessa heillä oli selvästi keskimääräistä laajempi ko-
kemus oikeudenkäytöstä kuin kansalaisilla yleensä.  
 
 
Käsiteltävä asia 

Vastaajilta kysyttiin, mitä asiaa oikeuskäsittely koski. Valtaosa asioista 
liittyi lastensuojeluun (62 %). Ympäristöasioiden osuus oli 16 prosenttia ja 
turvapaikka-asioita oli kymmenen prosenttia.51  

Tulos on johdonmukainen sen kanssa, että lomakkeita jaettiin ainoas-
taan suullisissa käsittelyissä ja katselmuksissa. Suullisia käsittelyjä järjeste-
tään paljon juuri lastensuojelu- ja ulkomaalaisasioissa. Ympäristöasioissa 
taas katselmukset ovat yleisiä.  

                                                 
48 Liitetaulukko 9. 
49 www.tilastokeskus.fi. 
50 Ervasti & Aaltonen 2013, 24.  
51 Liitetaulukko 5. 
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Vastaajilta tiedusteltiin myös sitä, liittyikö asiaan taloudellista intressiä ja 
jos, niin kuinka suurta. Vastausten mukaan ainoastaan yhdeksässä tapauk-
sessa asialla oli myös taloudellista intressiä. Tapaukset liittyivät ympäris-
töön, rakentamiseen ja verotukseen. Intressien suuruus vaihteli merkittävästi 
(2 000–1 000 000 euroa), mediaani arvo oli 7000 euroa.  
 



3 KOKEMUKSET OIKEUSLAITOKSESTA 

3.1 Lakimiesavun merkitys ja laatu 

Hallintoprosessissa on perinteisesti pidetty tärkeänä sitä, että yksityishenki-
löt voivat käydä oikeutta omassa asiassaan ilman avustajaa. Viime aikoina 
avustajien käyttö on kuitenkin lisääntynyt. Kehitys liittynee osin siihen, 
että myös suullisten käsittelyjen osuus on kasvanut.  

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta, olivatko he käyttäneet laki-
miesapua asian käsittelyssä. Yksityishenkilöistä miltei kahdella kolmas-
osalla oli ollut avustaja asian käsittelyssä. Jos vastaajalla ei ollut avustajaa, 
kysyttiin avokysymyksellä, miksi avustajaa ei ollut. Yleisimpien vastausten 
mukaan siihen ei ollut joko tarvetta tai taloudellista mahdollisuutta. Seu-
raavassa esimerkkejä vastauksista: 

 
• ” Ei ole varaa, juristit ovat rosvoja rahastamaan.” 
• ” Kallis ratkaisu puolustaa elinympäristöäni.” 
• ” Ei ollut rahaa moiseen.” 
• ” Asian piti olla selvä ilmankin.” 
• ” En katsonut tarpeelliseksi.” 

 
Viranomaisella avustaja oli mukana 36 prosentissa tapauksia.52 Suhteessa 
eniten avustajia oli mukana lastensuojeluasioiden käsittelyssä. Avustajan 
käytöstä hallinto-oikeudessa ei ole yleisiä tilastoja. Pelkästään huostaanot-
toasioita koskevan tutkimuksen mukaan 40 prosentilla yksityisiä asianosai-
sia oli avustaja mukana jutun käsittelyssä ja viranomaisista avustaja oli 
yhdellä viidesosalla.53  

Noin puolet avustajaa käyttäneistä yksityisistä oli hankkinut avustajan 
asianajotoimistosta ja 15 prosenttia oikeusaputoimistosta. 60 prosenttia yksi-
tyisten oikeudellisesta avusta kustannettiin kokonaan valtion varoista ja 23 
prosenttia yksityishenkilöistä kustansi avustajan kokonaan omista varois-
taan.54 Ulkomaalaisasioissa avustaja oli usein hankittu pakolaisneuvonnan 
kautta. Viranomaisilla avustaja oli useimmiten (61 %) valtion tai kunnan 
lakimies, mutta myös yksityisiä lakimiespalveluita käytettiin. Mielenkiintoi-
nen havainto oli, että muutamaa viranomaista oli lastensuojeluasioissa avus-
tanut yksityisen lastensuojelulaitoksen kautta hankittu avustaja. 

Vastaajien tyytyväisyyttä avustajien toimintaan selvitettiin esittämällä 
avustajan toiminnasta väitteitä, joihin oli mahdollista ottaa kantaa viisipor-
                                                 
52 Liitetaulukko 11. 
53 de Godzinsky 2012, 87–88. 
54 Liitetaulukko 12–13. 
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taisella asteikolla.55 Kysely osoitettiin niille vastaajille, joilla oli ollut avus-
taja mukana asian käsittelyssä. Asteikon ääripäiden mukaan vastaaja oli 
joko täysin samaa tai täysin eri mieltä väitteestä.  

Peräti 97 prosenttia vastaajista oli samaa tai täysin samaa mieltä väittä-
män ”lakimies kuunteli minua riittävästi” kanssa. Kukaan vastaaja ei ollut 
väitteestä eri mieltä. Tässä suhteessa ei ollut juurikaan eroa siinä oliko vas-
taaja yksityishenkilö vai viranomainen. Myös väitteen ”lakimies otti näke-
mykseni huomioon” kanssa samaa mieltä tai täysin samaa mieltä olivat lä-
hes kaikki vastaajat.  

78 prosenttia vastaajista oli samaa tai täysin samaa mieltä väitteestä 
”lakimies selosti riittävästi menettelyä tuomioistuimessa”. Luku on hieman 
alhaisempi kuin edellisten väitteiden kohdalla (asiakkaan kuunteleminen ja 
mielipiteiden huomioon ottaminen). Vain muutama vastaaja oli kuitenkin 
väitteestä eri mieltä, hieman useampi ei ollut osannut ottaa asiaan kantaa.  

Lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli samaa tai täysin samaa 
mieltä siitä, että ”lakimies oli asiantunteva”. Vastaajilta kysyttiin myös, 
pitivätkö he lakimiehen palkkiota kohtuullisena työmäärään nähden. Yksi-
tyishenkilöistä 70 prosenttia oli väittämästä samaa tai täysin samaa mieltä 
ja hieman vajaa 20 prosenttia oli eri mieltä tai täysin eri mieltä. Siten suh-
teellisen harvat vastaajat pitivät lakimiehen kuluja kohtuuttomina.  

Oikeudenkäyntikuluihin oli mahdollista ottaa kantaa myös avovastaukses-
sa, johon sekä yksityishenkilöt että viranomaiset vastasivatkin melko ahkeras-
ti. Yksityishenkilöiden ja viranomaisten kommentit olivat myös hyvin saman-
suuntaisia; osa piti kuluja korkeana, osa kohtuullisina asiaan nähden. Yksi-
tyishenkilöiden keskimääräiset (mediaani) oikeudenkäyntikulut olivat 800 
euroa (vaihteluväli 80–6 000 euroa). Viranomaisilla asianajokulut olivat kes-
kimäärin (mediaani) 300 euroa (vaihteluväli 500–10 000 euroa). Seuraavassa 
esimerkkejä vastaajien oikeudenkäyntikuluja koskevista kommenteista: 

 
Yksityishenkilöt: 
• ’Itse kulut kohtuulliset, mutta ne olisi pitänyt korvata, koska juttu 

johtui pitkälti eri viranomaisten toiminnasta.’  
• ’Kulut ok. Olisin voinut maksaakin jotain.’ 
• ’Vähäisistä ansioista kulut olivat aivan liian suuret.’ 
• ’Aivan liian korkeat. Vaikka itsellä pienet tulot, oikeusapu vain 

25 %. Uskomatonta, mutta totta.’ 
 

                                                 
55 Ks. liitetaulukot 14–20. 
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Viranomaiset: 
• ’Asianajajan palkkio on kohtuullinen kustannus.’ 
• ’Yleisesti oikeudenkäyntikulut ovat minusta kohtuullisia.’ 
• ’Asianajajien palkkiot ovat korkeat.’ 
• ’Oikeudenkäynti on kallista, varsinkin jos käyttää asianajajaa.’ 

 
Kyselyssä tehtiin myös väittämä ”lakimiehestä oli paljon hyötyä lopputu-
loksen kannalta”. Reilu 80 prosenttia vastaajista katsoi avustajasta olleen 
paljon hyötyä eli oli väitteestä samaa tai täysin samaa mieltä. Viranomai-
sista kukaan ei ollut väitteestä eri mieltä. Sen sijaan yksityisistä vastaajista 
kuusi (18,8 %) oli väitteestä eri mieltä tai täysin eri mieltä eli katsoi, ettei 
lakimiehestä ollut hyötyä asian käsittelyssä. Lopuksi esitettiin vielä väittä-
mä ”olen tyytyväinen lakimiehen toimintaan”. Lähes yhdeksän kymmenes-
tä vastaajasta oli väitteestä samaa tai täysin samaa mieltä. Hyvin harva (alle 
kymmenen prosenttia) vastaaja oli tyytymätön lakimiehensä toimintaan. 
Viranomaiset (94 %) olivat lakimiehen toimintaan kuitenkin jonkin verran 
tyytyväisempiä kuin yksityishenkilöt (81 %).  

Kokonaisuudessaan sekä kyselyyn vastanneiden viranomaisten että yk-
sityishenkilöiden mukaan lakimiesapu näyttäisi toimivan hyvin hallinto-
lainkäytössä. Tulokset ovat myös hyvin samansuuntaisia kuin siviilioikeu-
denkäynneistä saadut tulokset.56 Valtaosa oikeudenkäyntiin hallintotuomio-
istuimessa osallistuneista piti lakimiehiä asiantuntevina. Kriittisimmin suh-
tauduttiin lakimiehen kuluihin ja hyödyllisyyteen lopputuloksen kannalta. 
Yksi viidesosa yksityishenkilövastaajista piti lakimiehen palkkiota kohtuut-
tomana suhteessa tehtyyn työmäärään. Vastaavasti yksi viidesosa yksityis-
henkilövastaajista katsoi, ettei lakimiehestä ollut hyötyä asian lopputulok-
sen kannalta. On kuitenkin huomionarvoista, että yksityishenkilöiden ja 
viranomaisten vastauksien keskiarvoissa ei ole minkään väittämän osalta 
tilastollisesti merkitsevää eroa (taulukko 5). 

 

                                                 
56 Ervasti & Aaltonen 2013, 29–30. 



 

 

22

Taulukko 5 Viranomaisten ja yksityisten käsityksiä lakimiesten toiminnasta, keskiar-
vot ja ryhmien välisen eron tilastollinen merkitsevyys (*=ero merkitsevä 
95 % luottamustasolla) 

Väittämä Yksityishenkilö Viranomainen P-arvo (t-testi) 
Kuunteli minua riittävästi 4,62 4,68 0,66 
Otti näkemykseni huomioon 4,71 4,68 0,81 
Selosti minulle riittävästi 
menettelyn kulkua 

 
4,18 

 
4,32 

 
0,52 

Oli asiantunteva 4,32 4,53 0,33 
Palkkio oli kohtuullinen 
työmäärään nähden 

 
3,87 

 
3,96 

 
0,76 

Oli paljon hyötyä  
lopputuloksen kannalta 

 
4,00 

 
4,41 

 
0,14 

Olen tyytyväinen  
lakimieheni toimintaan 

 
4,31 

 
4,56 

 
0,30 

 
 
3.2 Käsitykset tuomarista  

Kyselyssä tiedusteltiin myös vastaajien näkemyksiä tuomareista struktu-
roiduilla kysymyksillä. Hallinto-oikeudessa asiat käsitellään useimmiten 
kolmen tuomarin kokoonpanossa. Yksi tuomareista saattaa olla asiantunti-
jajäsen (esimerkiksi lastensuojelu- ja ympäristöasioissa). Yksi tuomareista 
toimii puheenjohtajana ja on usein istunnossa aktiivisempi ja käyttää 
enemmän puheenvuoroja kuin muut tuomarit. Vastaajilta kysyttiin näke-
myksiä tuomarin asiantuntevuudesta, asiallisuudesta, ymmärrettävyydestä, 
kohteliaisuudesta, epämuodollisuudesta, joustavuudesta, miellyttävyydestä, 
oikeudenmukaisuudesta, rehellisyydestä, puolueettomuudesta ja kiireettö-
myydestä.57  

Vastaajista 78 prosenttia oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä väit-
teestä, että tuomari oli asiantunteva. Ainoastaan viisi prosenttia vastaajista 
ei pitänyt tuomaria asiantuntevana, tosin 27 vastaajaa (17 %) ei ollut väit-
teestä samaa eikä eri mieltä. Viranomaiset (86 %) pitivät kuitenkin tuoma-
reita asiantuntevina enemmän kuin yksityishenkilöt (62 %). 

Valtaosa vastaajista piti tuomaria asiallisena. Vain muutama vastaaja oli 
väitteestä eri mieltä. Tuomaria piti ymmärrettävänä noin yhdeksän kymme-
nestä vastaajasta. Vain muutamia vastaajia oli väitteestä eri mieltä tai täysin 
eri mieltä. Samoin kohteliaana tuomaria piti noin yhdeksän kymmenestä 
vastaajasta. Vain yksi vastaaja oli väitteestä eri mieltä. Ei samaa eikä eri 
mieltä oli 11 (7 %) vastaajaa. Noin 30 prosenttia vastaajista piti tuomareita 
epämuodollisena, kun taas muodollisina tuomareita piti 45 prosenttia vastaa-
jista. Miellyttävänä tuomareita piti 74 prosenttia vastaajista. Tässä yksityis-

                                                 
57 Ks. liitetaulukot 21–31. 
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henkilöiden ja viranomaisten mielipiteet erosivat toisistaan; yksityishenki-
löistä 61 prosenttia koki tuomarit miellyttäviksi, kun viranomaisilla vastaava 
luku oli 81 prosenttia. Eri mieltä väitteestä oli vain muutama vastaaja, mutta 
ei samaa eikä eri mieltä oli noin 20 prosenttia vastaajista.  

Tuomareita piti joustavana 72 prosenttia vastaajista, viranomaiset jon-
kin verran joustavampina kuin yksityishenkilöt. Noin 20 prosenttia vastaa-
jista ei ollut väitteestä eri eikä samaa mieltä ja kymmenen (6,4 %) vastaa-
jaa oli väitteestä eri mieltä tai täysin eri mieltä. Oikeudenmukaisena tuoma-
ria piti 82 prosenttia vastaajista. Viranomaisista tuomareita piti oikeuden-
mukaisena miltei 90 prosenttia, kun taas yksityishenkilöistä 70 prosenttia. 
20 prosenttia yksityishenkilöistä oli väitteestä eri mieltä tai täysin eri miel-
tä, viranomaisista vain kaksi (2 %) vastaajaa. Rehellisenä ja puolueettoma-
na tuomaria piti yli 80 prosenttia vastaajista. Viranomaiset olivat väittä-
mästä kuitenkin samaa tai täysin samaa mieltä selvästi useammin kuin yk-
sityishenkilöt. Lisäksi miltei 20 prosenttia yksityishenkilöistä oli eri mieltä 
tai täysin eri mieltä tuomarin puolueettomuutta koskevan väitteen kanssa. 
Kiireettömänä tuomareiden toimintaa piti noin 90 prosenttia vastaajista.  
 
Taulukko 6 Viranomaisten ja yksityisten näkemykset tuomarista, keskiarvot ja ryhmien 

välisen eron tilastollinen merkitsevyys (*=ero merkitsevä 95 % luottamusta-
solla) 

Väittämä Yksityishenkilö Viranomainen P-arvo (t-testi) 
Asiantunteva 3,83 4,32    0,00 * 
Asiallinen 4,42 4,66    0,03 * 
Ymmärrettävä 4,29 4,44 0,31 
Kohtelias 4,45 4,61 0,18 
Epämuodollinen 2,82 2,80 0,92 
Joustava 3,78 4,09    0,05 * 
Miellyttävä 3,82 4,24    0,01 * 
Oikeudenmukainen 3,65 4,41    0,00 * 
Rehellinen 4,00 4,49    0,00 * 
Puolueeton 3,65 4,53    0,00 * 
Kiireetön 4,15 4,54    0,00 * 
 
 
Kokonaisuudessaan oikeudenkäynnin osapuolten kokemukset tuomareiden 
toiminnasta olivat varsin positiivisia. Yleisesti ottaen viranomaisten koke-
mukset tuomarin toiminnasta olivat kuitenkin positiivisempia kuin yksi-
tyishenkilövastaajien (taulukosta 6 havaitaan, että yksityishenkilöiden ja 
viranomaisten vastausten keskiarvot poikkesivat tilastollisesti merkitsevästi 
kahdeksan väittämän osalta), kun taas kokemukset avustajista olivat yhte-
näisempiä. Hallintoprosessissa yksityishenkilöiden kokemukset tuomarista 
olivat hyvin samanlaisia kuin siviiliprosessin puolelta saadut.58 
                                                 
58 Ervasti & Aaltonen 2013, 31–32. 
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3.3 Käsitykset menettelystä 

Menettelyn oikeudenmukaisuus  

Hallintoprosessin osallistuneita pyydettiin arvioimaan oikeudenkäyntimenet-
telyä erilaisten väittämien valossa.59 Väitteet olivat sellaisia, joita tyypillises-
ti liitetään koettuun oikeudenmukaisuuteen. Kysyttiin esimerkiksi, kuunnel-
tiinko vastaajaa ja otettiinko hänen näkemyksiään huomioon, oliko kohtelu 
kunnioittavaa, reilua ja tasapuolista ja oliko vastaaja tyytyväinen menette-
lyyn. Menettelyn oikeudenmukaisuudesta oli myös oma erillinen väittämä. 

Hieman yli 90 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että he saivat riittä-
västi mahdollisuuksia ilmaista asiansa ja että heitä kuunneltiin menettelys-
sä. Viranomaiset (97 %) olivat tässä suhteessa jonkin verran tyytyväisem-
piä kuin yksityishenkilöt. Kuitenkin vain muutamat vastaajat olivat väit-
teistä eri mieltä tai täysin eri mieltä.  

Yli 80 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että heidän näkemyksensä 
myös otettiin huomioon menettelyssä. Viranomaiset (89 %) olivat väitteen 
suhteen selvästi tyytyväisempiä kuin yksityishenkilöt (70 %). Yksityishen-
kilöistä 14 prosenttia (n=7) oli väitteestä eri mieltä tai täysin eri mieltä, 
viranomaisvastaajista ei kukaan.  

Oikeudenmukaisena menettelyä piti miltei 90 prosenttia vastaajista, to-
sin viranomaiset (96 %) jälleen enemmän kuin yksityishenkilöt (70 %). 
Lähes 20 prosenttia yksityishenkilöistä oli väitteestä eri mieltä tai täysin eri 
mieltä, viranomaisista ei kukaan. Puolueettomana ja luotettavana menette-
lyä pitivät miltei kaikki viranomaisvastaajat (96 %), kun taas yksityishenki-
löistä väitteestä oli samaa tai täysin samaa noin kaksi kolmasosaa. Noin 20 
prosenttia yksityishenkilöistä oli väitteistä eri mieltä tai täysin eri mieltä.  

Yksityishenkilöistä 64 prosenttia piti menettelyä asiantuntevana, viran-
omaisista tätä mieltä oli 93 prosenttia. Vastaajilta tiedusteltiin myös, piti-
vätkö he menettelyä reiluna ja tasapuolisena sekä kohdeltiinko heitä me-
nettelyssä kunnioittavasti. Yhtä lukuun ottamatta kaikki viranomaisvastaa-
jat olivat väitteistä samaa tai täysin samaa mieltä, yksityishenkilöistä 72 
prosenttia. Menettelyn kestosta viranomaiset ja yksityishenkilöt olivat hy-
vin yksimielisiä. 76 prosenttia kaikista vastaajista oli sitä mieltä, että asia 
käsiteltiin kohtuullisessa ajassa. Noin 17 prosenttia vastaajista oli väittees-
tä eri mieltä tai täysin eri mieltä.  

 
Käsittelyn kestoa oli mahdollista kommentoida myös avovastaukse-
na. Myös tähän avokysymykseen sekä viranomaiset että yksityiset 
olivat vastanneet melko ahkerasti. On huomioitava, että vastaajilla 

                                                 
59 Ks. liitetaulukot 32–43. 
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on voinut olla varsin erilaisia käsityksiä siitä, mikä on kohtuullinen 
käsittelyaika. Lisäksi käsittelyjen kestot ovat tosiasiassa voineet 
vaihdella merkittävästikin. Tämä näkyi vastauksissa, joissa osassa 
käsittelyaikaa pidettiin kohtuuttomana, ja osassa kohtuullisena. Las-
tensuojeluasioissa tuotiin usein esille, etteivät pitkät käsittelyajat ole 
lapsen edun mukaisia. Seuraavassa esimerkkejä vastauksista: 
 
Yksityishenkilöt: 
• ’Ottaen huomioon asian laajuuden, käsittelyaika oli kohtuullinen.’ 
• ’Ihan kohtuu ajassa tapahtui vastaus.’ 
• ’Hieman liian pitkä, mutta se oli perusteltua.’ 
• ’Asian käsittely varsin hidasta, päätöstä sai tosi kauan odottaa, 

päätös oli yllätys. Taas tuli mieleen, että laki ei ole kaikille sa-
ma, herra on herra oikeudessakin.’ 

• ’Liian pitkä, yli vuoden, vaarantaa oikeusturvaa.’ 
 
Viranomaiset: 
• ’Erittäin nopea.’ 
• ’Asian käsittelyn kesto oli kohtuullinen.’ 
• ’Asian käsittely hallinto-oikeudessa oli liian pitkä, lapsen etu ei 

toteudu.’ 
• ’Prosessi on liian hidas. Lapsen etu ei toteudu.’ 
 

Viranomaisista 95 prosenttia ilmoitti olevansa tyytyväinen menettelyyn, 
yksityisistä vastaajista 68 prosenttia. Reilu viidennes yksityisistä ilmoitti 
olevansa tyytymättömiä menettelyyn. Lähes samanlainen ero tuli vastaaja-
ryhmien välille, kun heiltä kysyttiin, olisiko vastaaja tyytyväinen, jos sama 
tuomari käsittelisi asian siinä tapauksessa, että hän joutuisi uudelleen tuo-
mioistuimeen.  

Jälleen kerran hallintotuomioistuimet saivat yleisesti ottaen varsin kor-
keita arvosanoja, kun osapuolilta kysyttiin erilaisia koetun oikeudenmukai-
suuden elementtejä. Viranomaisten antamat arvosanat olivat kuitenkin sys-
temaattisesti korkeampia kuin yksityisten antamat. Erot yksityishenkilöi-
den ja viranomaisten välillä olivat tilastollisesti merkitseviä yhtä väittämää 
lukuun ottamatta (käsittelyyn kuluneen ajan kohtuullisuus). Yksityishenki-
löiden antamat arvot koetulle oikeudenmukaisuudelle olivat samansuuntai-
sia kuin siviiliprosessin osapuolten antamat.60  
 

                                                 
60 Ervasti & Aaltonen 2013, 33–34. 
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Taulukko 7 Menettelyn koettu oikeudenmukaisuus, keskiarvot ja ryhmien välisen eron 
tilastollinen merkitsevyys (*=ero merkitsevä 95 % luottamustasolla) 

Väittämä Yksityis-
henkilö 

Viran-
omainen 

P-arvo  
(t-testi) 

Sain riittävästi mahdollisuuksia ilmaista asiani 4,13 4,66    0,00 * 
Minua kuunneltiin 4,20 4,63    0,00 * 
Näkemykseni otettiin huomioon 3,82 4,44    0,00 * 
Menettely oli oikeudenmukaista 3,80 4,61    0,00 * 
Menettely oli puolueetonta 3,68 4,63    0,00 * 
Menettely oli asiantuntevaa 3,74 4,52    0,00 * 
Menettely oli luotettavaa 3,86 4,62    0,00 * 
Minua kohdeltiin reilusti ja tasapuolisesti  3,90 4,73    0,00 * 
Minua kohdeltiin kunnioittavasti  4,02 4,75    0,00 * 
Asia käsiteltiin kohtuullisessa ajassa 3,76 4,05 0,17 
Olen tyytyväinen menettelyyn 3,66 4,42    0,00 * 
Jos joutuisin uudelleen tuomioistuimeen, olisin 
tyytyväinen, jos sama tuomari käsittelisi asian 

 
3,80 

 
4,48 

 
   0,00 * 

 
 
Menettelyn herättämät tunteet 

Tutkimuksessa kysyttiin myös menettelyn herättämistä tunteista. Kysy-
myksiä oli seitsemän ja niissä keskityttiin etenkin mahdollisiin menettelyn 
herättämiin negatiivisiin tuntemuksiin.61 Kysymykset lainattiin suoraan 
Tilburgin yliopiston TISCO-tutkimusyksikön tutkijoiden mallista Access to 
Justice -mittareiksi.62  

Väitteen ”käsittely oli turhauttavaa” kanssa samaa tai täysin samaa 
mieltä oli 16 prosenttia yksityishenkilöistä. Miltei 80 prosenttia yksityis-
henkilöistä ei ollut kokenut käsittelyä turhauttavaksi. Nöyryyttäväksi käsit-
telyn oli kokenut 17 prosenttia yksityishenkilöistä, mutta ei kukaan viran-
omaisista. Vihaiseksi käsittely oli saanut kahdeksan prosenttia yksityishen-
kilöistä, viranomaisista vain yhden vastanneen. Toivottomaksi itsensä käsit-
telyn johdosta oli tuntenut 24 prosenttia yksityishenkilöistä. Viranomaisten 
kohdalla vastaava luku oli kolme prosenttia. 

20 prosenttia yksityishenkilöistä koki, että menettelyllä oli ollut nega-
tiivinen vaikutus hänelle läheisiin ihmissuhteisiin. Viranomaiset taas olivat 
väitteestä pääosin (93 %) eri mieltä. Kymmenen prosenttia yksityishenki-
löistä oli sitä mieltä, että asian käsittelyllä oli ollut negatiivinen vaikutus 
hänen itsetuntoonsa. Viranomaisilla tällaisia kokemuksia ei ollut lainkaan. 
Hyvin samanlaiset olivat vastausjakaumat väitteeseen ”käsittelyllä on ollut 
negatiivinen vaikutus tulevaisuudenkuvaani”.  

                                                 
61 Liitetaulukot 44–50.  
62 www.measuringaccesstojustice.com.  
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Kyselyn perusteella voi sanoa, että tuomioistuinkäsittely herätti negatii-
visia tunteita suhteellisen pienessä joukossa vastaajia. Viranomaiset kuiten-
kin arvioivat menettelyn systemaattisesti positiivisemmaksi kokemukseksi 
kuin yksityishenkilöt ja erot vastaajaryhmien välillä ovat tilastollisesti mer-
kitseviä lukuun ottamatta ensimmäistä väitettä (käsittelyn turhauttavuus).  
 
Taulukko 8 Menettelyn herättämät tunteet, keskiarvot ja ryhmien välisten erojen tilastol-

linen merkitsevyys (*=ero tilastollisesti merkitsevä 95 % luottamustasolla) 
 Yksityis- 

henkilö 
Viran- 

omainen 
P-arvo  
(t-testi) 

Käsittely oli turhauttavaa 2,06 2,02 0,83 
Käsittely sai minut vihaiseksi  1,85 1,52    0,03 * 
Käsittely oli nöyryyttävää 1,98 1,31    0,00 * 
Käsittely sai minut tuntemaan toivottomuutta 2,16 1,49    0,00 * 
Käsittely vaikutti negatiivisesti läheisiin ihmis-
suhteisiini 

 
2,18 

 
1,30 

 
   0,00 * 

Käsittely vaikutti negatiivisesti itsetuntooni 1,78 1,24    0,00 * 
Käsittely vaikutti negatiivisesti tulevaisuudenkuvaani 1,96 1,28    0,00 * 
 
 
Vastaajilla oli lisäksi mahdollisuus kommentoida oikeuskäsittelyä avovas-
tauksilla. Sekä yksityishenkilöt että viranomaiset olivat vastanneet avoky-
symykseen varsin ahkerasti. Avovastaukset mukailivat strukturoituihin 
kysymyksiin annettuja vastauksia siinä, että viranomaisten kommentit oli-
vat yksityishenkilöitä useammin positiivisia. Seuraavassa on esimerkkejä 
kommenteista. Lomake oli ohjeistettu täyttämään kaksivaiheisesti siten, 
että ensimmäiseen osioon vastataan heti hallinto-oikeus käsittelyn jälkeen 
ja jälkimmäiseen osioon hallinto-oikeuden päätöksen antamisen jälkeen. 
Osasta avovastauksia kävi kuitenkin ilmi, että lomake oli kokonaisuudes-
saan täytetty vasta päätöksen saapumisen jälkeen. Tällöin lopputulos on 
voinut vaikuttaa myös käsittelyn arviointiin.  

 
Yksityishenkilöt: 
• ”Everything was good.” 
• ”Olin positiivisesti yllättynyt tuomarin toimintatapaan.” 
• ”Tuntui hyvältä, kun oikeus jalkautui maakuntaan.” 
• ”Ihmisen koko elämänkaari otettava huomioon, jotta päätös olisi 

asianmukainen.” 
• ”Oikeus ei ole niin kuin laissa säädetään, vaan niin kuin jokainen 

tuomari sitä tavallaan tulkitsee.” 
• ”Murskatappio, päätös ei perustunutkaan näytön arviointiin, vaan 

toistettiin, mitä valheita sosiaaliviranomaiset ovat minusta kirjoitta-
neet.” 
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 Viranomaiset: 
• ”Prosessi eteni jouhevasti ja asianmukaisesti.” 
• ”Tuomari pystyi luomaan rauhallisen tunnelman oikeussalissa ja 

kunnioitti kaikkia osapuolia.” 
• ”Asiallinen, hyvä käsittely. Asiantuntijajäsenellä oli oivaltavia, hy-

viä kysymyksiä, tuntui ymmärtävän tilanteen.” 
• ”Tuomarit passiivia, eivät esittäneet kysymyksiä.” 
• ”Aikataulutusta voisi paremmin suunnitella, se jouduttaa käsittelyä.” 
• ”Käsittelyn tarkoituksesta ja selvitettävistä asioista ei ollut selvyyttä 

eikä keskustelua ohjattu.” 
 
 
Käsiteltävän asian aiheuttamat tuntemukset 

Vastaajilta tiedusteltiin myös, mitä tuntemuksia käsiteltävänä olevana asia 
(esimerkiksi lapsen huostaanotto, oleskelulupa- tai verotusasia) oli heissä 
herättänyt.63 Kysely tehtiin samojen kysymysten avulla, joita käytettiin 
asian käsittelyn herättämien tuntemusten yhteydessä. Tässä osiossa viran-
omaisten ja yksityisten kokemukset erosivat huomattavasti toisistaan 
(kaikki erot merkitseviä taulukossa 9). Yksityishenkilöt olivat systemaatti-
sesti kokeneet asian vuoksi huomattavasti enemmän negatiivisia tunteita 
kuin viranomaiset. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä kaikkien väitteiden 
kohdalla. Kun erot lisäksi ovat selvät suhteessa käsittelyn herättämiin tun-
temuksiin, vaikuttaisi siltä, että vastaajat ovat kyenneet eritellen arvioi-
maan itse asian herättämiä tuntemuksia ja asian tuomioistuinkäsittleyn he-
rättämiä tuntemuksia. 

Turhautuneeksi asia oli saanut 68 prosenttia yksityishenkilöistä ja vi-
ranomaisista vajaan 30 prosenttia. Yksityishenkilöistä noin 60 prosenttia 
oli tuntenut asian johdosta vihaa. Viranomaista asia oli saanut vihaiseksi 
10 prosenttia. Nöyryytetyksi asian johdosta oli tuntenut puolet yksityishen-
kilöistä ja viranomaisista kaksi vastaajaa. Väitteen ”olen tuntenut itseni 
asian johdosta toivottomaksi” kanssa oli samaa mieltä 40 prosenttia yksi-
tyishenkilöistä ja viranomaisista 5 prosenttia. Yksityishenkilöt kokivat 
myös verrattain usein, että asialla oli ollut negatiivinen vaikutus heidän 
ihmissuhteisiinsa (41 %), itsetuntoonsa (27 %) ja tulevaisuudenkuvaansa 
(36 %). Viranomaisista tätä mieltä olivat vain yksittäiset vastaajat.  
 

                                                 
63 Liitetaulukot 51–57.  
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Taulukko 9 Asian herättämät tunteet, keskiarvot ja ryhmien välisten erojen tilastolli-
nen merkitsevyys (*=ero merkitsevä 95 % luottamustasolla) 

Väittämä Yksityis- 
henkilö 

Viran- 
omainen 

P-arvo  
(t-testi) 

Asia on saanut minut turhautuneeksi 3,82 2,43 0,00 * 
Asia on saanut minut vihaiseksi 3,53 2,01 0,00 * 
Olen tuntenut itseni asian johdosta nöyryytetyksi 3,26 1,51 0,00 * 
Olen tuntenut itseni asian johdosta toivottomaksi 3,14 1,75 0,00 * 
Asia on vaikuttanut negatiivisesti läheisiin ihmis-
suhteisiini 

 
2,93 

 
1,35 

 
0,00 * 

Asia on vaikuttanut negatiivisesti itsetuntooni 2,55 1,29 0,00 * 
Asia on vaikuttanut negatiivisesti tulevaisuuden-
kuvaani 

 
2,95 

 
1,40 

 
0,00 * 

  
 
3.4 Käsitykset lopputuloksesta 

Kyselylomakkeessa vastaajilta tiedusteltiin myös heidän käsityksiään asian 
lopputuloksesta eli hallinto-oikeuden päätöksestä asiassa. Tätä koskeva 
kysymys oli strukturoitu ja siihen oli mahdollista vastata samanlaisella vii-
siportaisella asteikolla kuin aikaisemmissakin kysymyksissä.64 

Ensimmäiseksi tehtiin väite ”lopputulos oli oikeudenmukainen”. Yksi-
tyishenkilöistä oli väitteestä samaa tai täysin samaa mieltä puolet ja viran-
omaisista 85 prosenttia. Peräti 43 prosenttia yksityishenkilöistä piti loppu-
tulosta epäoikeudenmukaisena. Hyvin perusteltuna lopputulosta piti yli 80 
prosenttia viranomaisista ja hieman alle puolet yksityishenkilövastaajista. 
Yksityishenkilöistä noin 40 prosenttia oli kuitenkin väitteestä eri mieltä tai 
täysin eri mieltä.  

Seuraavaksi tehtiin väite ”lopputulos vastasi odotuksiani”. Runsas kak-
si kolmasosaa vastaajista oli väitteestä samaa tai täysin samaa mieltä; vi-
ranomaiset (77 %) selvästi useammin kuin yksityishenkilöt (55 %). Lisäksi 
kysyttiin, vastasiko lopputulos lakimiehen antamaa arviota. Noin puolet 
vastanneista oli tätä mieltä. 36 prosenttia yksityishenkilöistä oli väitteestä 
eri mieltä tai täysin eri mieltä.  

Väitteestä ”lopputulos ratkaisi ongelman” oli eri mieltä tai täysin eri 
mieltä miltei puolet yksityishenkilöistä ja viranomaistakin neljäsosa. Noin 
puolet vastaajista katsoi, että hallinto-oikeuskäsittely ja sen lopputulos rat-
kaisivat ongelman. Tyytyväisiä lopputulokseen oli hieman yli puolet yksi-
tyishenkilöistä. Samalla kuitenkin 43 prosenttia yksityishenkilöistä ilmoitti 
olevansa väitteestä eri mieltä tai täysin eri mieltä. Viranomaista 77 prosent-
tia oli tyytyväinen lopputulokseen. 

                                                 
64 Liitetaulukot 86–93. 
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Yllätyksenä lopputuloksen oli kokenut noin 20 prosenttia kaikista vas-
taajista. Puolet yksityishenkilöistä ja hieman yli 70 prosenttia viranomaisis-
ta oli osannut odottaa lopputulosta. 25 prosenttia yksityishenkilöistä ilmoit-
ti aikovansa valittaa päätöksestä, viranomaisista vain kaksi.  

Kaiken kaikkiaan viranomaiset olivat lopputulokseen selvästi tyytyväi-
sempiä kuin yksityishenkilöt, ja taulukossa 10 nähdäänkin erojen olevan 
merkitseviä kaikkien väitteiden osalta.  
 
Taulukko 10 Tyytyväisyys lopputulokseen, keskiarvot ja ryhmien välisen eron tilastol-

linen merkitsevyys (*=ero merkitsevä 95 % prosentin luottamustasolla) 
Väittämä Yksityis- 

henkilö 
Viran- 

omainen 
P-arvo  
(t-testi) 

Lopputulos oli oikeudenmukainen 3,10 4,41 0,00 * 
Lopputulos oli hyvin perusteltu 3,18 4,34 0,00 * 
Lopputulos vastasi odotuksiani 3,35 4,11 0,00 * 
Lopputulos vastasi lakimiehen arviota 3,15 3,83 0,01 * 
Lopputulos ratkaisi ongelman 2,96 3,54 0,03 * 
Olen tyytyväinen lopputulokseen 3,12 4,22 0,00 * 
Lopputulos oli yllätys 2,80 2,05 0,00 * 
Aion valittaa lopputuloksesta 2,38 1,30 0,00 * 
 
 
Tyytyväisyys lopputulokseen oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä 
siihen, oliko vastaaja voittanut vai hävinnyt jutun. Sekä viranomaisista että 
yksityishenkilöistä ne vastaajat, joiden vaatimukset oli hyväksytty koko-
naan tai osittain olivat lopputulokseen selvästi tyytymättömämpiä kuin ne, 
joiden vaatimukset oli hylätty. Yksityishenkilöillä tyytyväisyys lopputu-
lokseen oli kuitenkin viranomaisia voimakkaammin sidoksissa lopputulok-
seen.65 Yksityishenkilöillä tyytyväisyys lopputulokseen liittyi selvästi 
myös siihen, kuinka oikeudenmukaisena he olivat kokeneet menettelyn. 
Viranomaisilla vastaavaa yhteyttä ei ollut.66 
 

                                                 
65 Liitetaulukot 94 ja 95.  
66 Liitetaulukot 96–97. 



4 LUOTTAMUS OIKEUSLAITOKSEEN 

Suomessa on aikaisemmin tehty kansalaisille suunnattuja kyselyitä luotta-
muksesta oikeuslaitokseen. Ei ole kuitenkaan tarkkaa kuvaa siitä, kuinka 
paljon oikeuslaitokseen luottavat ne, joilla on kokemusta tuomioistuinten 
toiminnasta. Tässä tutkimuksessa tehtiin kysymyksiä luottamuksesta tuo-
mioistuimiin ja muihin instituutioihin oikeudenkäynnin osallistujille.67  

Yleisesti ottaen viranomaiset luottivat yhteiskunnan eri instituutioihin 
enemmän kuin yksityishenkilöt. Luottamus eri instituutioihin jäi myös alhai-
semmaksi kuin yleisissä kansalaiskyselyissä. Kaikkein luottavaisimmin sekä 
yksityishenkilöt että virkamiehet suhtautuivat poliisiin (61/94 %), tuomiois-
tuimiin (53/72 %), armeijaan (62/69 %). Yksityishenkilöt luottivat kaikkein 
eniten asianajajiin (62 %). Vähiten luottamusta vastaajaryhmät tunsivat puo-
lueisiin (10/11 %), lehdistöön (12/33 %), eduskuntaan (15/38 %) ja Euroo-
pan unioniin (22/18 %). Viranomaisvastaajien luottamus virkamiehiin oli 
korkealla (75 %), yksityishenkilöillä ei (25 %). 

Tässä yhteydessä on syytä käydä tarkemmin läpi vain luottamusta tuo-
mioistuimiin ja asianajajiin.68 Yksityishenkilöistä asianajajiin luotti hieman 
alle 60 prosenttia vastaajista. 14 prosenttia ei luottanut avustajiin. Viran-
omaisista vain vajaa 30 prosenttia ilmoitti luottavansa asianajajiin, mutta 
45 prosenttia oli valinnut vastausvaihtoehdon ’en luota paljon eikä vähän’. 
Luottamus asianajajiin ei merkittävästi muuttunut suhteessa ennen ja jäl-
keen päätöksen.  

Tuomioistuimiin yksityishenkilöistä luotti hieman yli 60 prosenttia ja 
viranomaisista yli 80 prosenttia. Noin 30 prosenttia yksityishenkilöistä ei 
tuntenut luottamusta tuomioistuimiin, viranomaisista epäluottamusta tunsi 
vain muutama yksittäinen vastaaja. Tuomioistuimet olivat ainoa instituutio, 
jonka suhteen luottamuksessa tapahtui muutos mitattuna ennen ja jälkeen 
päätöksen. Yksityishenkilöillä luottamus tuomioistuimiin väheni päätöksen 
saamisen jälkeen, kun taas viranomaisilla luottamus tuomioistuimiin kas-
voi.  

Luottamusta tuomioistuimiin testattiin lisäksi erilaisilla tuomistuimia 
koskevilla väittämillä, joihin vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa. Kysy-
mykset olivat samoja, joita esitettiin vuoden 1998 yleisessä tutkimuksessa 
luottamuksesta oikeuslaitokseen.69 Ensimmäisessä kysymysryhmässä tie-
dusteltiin vastaajien käsityksiä hallintolainkäytöstä ja sen oikeudenmukai-

                                                 
67 Liitetaulukot 58–82. 
68 Liitetaulukot 67 ja 68. 
69 Lappi-Seppälä & Tala & Litmala & Jaakkola 1999, 116–124. 
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suudesta. Toisessa kysymysryppäässä tiedusteltiin vastaajien käsityksiä 
tuomioistuimista instituutiona ja tuomareiden toiminnasta. 

Ensimmäiseksi kysyttiin, toteutuuko hallinto-oikeuksissa yhdenvertai-
suus lain edessä. Alle puolet yksityishenkilöistä oli sitä mieltä, että yhden-
vertaisuus tuomioistuimissa toteutuu hyvin tai erittäin hyvin ja miltei 40 
prosenttia oli päinvastaista mieltä. Viranomaista 85 prosenttia katsoi yh-
denvertaisuuden toteutuvan tuomioistuimissa.  

Kysymyksestä kohdellaanko miehiä ja naisia tasapuolisesti tuomiois-
tuimissa vastasi myöntävästi noin puolet yksityishenkilöistä ja 20 prosent-
tia oli väitteestä eri mieltä. Viranomaisista samaa mieltä oli 86 prosenttia 
vastaajista. Väittämän kohtelevatko tuomioistuimet tasapuolisesti koulutet-
tuja ja kouluttamattomia kanssa oli samaa mieltä 42 prosenttia yksityis-
henkilövastaajista ja noin 20 prosenttia oli väitteestä eri mieltä. Lähes 70 
prosenttia viranomaisista katsoi, että koulutettuja ja kouluttamattomia koh-
dellaan tuomioistuimissa tasavertaisesti. Kysymykseen kohtelevatko tuo-
mioistuimet tasapuolisesti köyhiä ja rikkaita, vastasi myöntävästi hieman 
vajaa 40 prosenttia yksityishenkilöistä ja viranomaisista yli 70 prosenttia. 
Yksityishenkilöistä oli väitteen kanssa eri mieltä lähes 30 prosenttia vastaa-
jista. Yksityishenkilöistä 46 prosenttia oli sitä mieltä, että tuomioistuimet 
kohtelevat tasapuolisesti suomalaisia ja ulkomaalaisia, viranomaisista noin 
70 prosenttia.  

Lopuksi kysyttiin vielä toteutuuko tuomioistuimissa oikeudenmukai-
suus. Noin 45 prosenttia yksityishenkilöistä ja yli 80 prosenttia viranomai-
sista oli tätä mieltä. Noin 40 prosenttia yksityishenkilöistä katsoi, että oi-
keudenmukaisuus toteutuu tuomioistuimissa huonosti tai erittäin huonosti.  

Viranomaiset suhtautuivat yleisesti ottaen positiivisemmin yhdenvertai-
suuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseen hallintotuomioistuimissa 
kuin yksityishenkilöt. Suhtautumista selvitettiin ennen ja jälkeen päätök-
sen, mutta tässä suhteessa kummallakaan vastaajaryhmällä ei syntynyt 
merkitseviä eroja vastausten välille. Sen sijaan lopputulos näytti vaikutta-
van vastaajan käsityksiin siitä, toteutuuko tuomioistuimissa yhdenvertai-
suus ja oikeudenmukaisuus; tappion kärsineet vastaajat suhtautuivat yh-
denvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumiseen huomattavasti 
negatiivisemmin kuin voittoon tai osavoittoon päätyneet.70  

Tuomioistuimista instituutiona ja tuomareiden toiminnasta tehtiin useita 
kysymyksiä. Ensiksi pyydettiin ottamaan kantaa väitteeseen ’Suomi on oi-
keusvaltio’. Yhdeksän kymmenestä viranomaista edustavasta vastaajasta 
oli väitteestä samaa mieltä, yksityishenkilöistä vähän yli puolet. 27 pro-
senttia yksityishenkilöistä oli väitteestä eri mieltä tai täysin eri mieltä.  

                                                 
70 Liitetaulukko 64–66. 
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Seuraavaksi esitettiin väittämä ’kansalaisten perusoikeudet toteutuvat 
hyvin Suomessa’. Vajaa puolet yksityishenkilöistä ja viranomaisista miltei 
90 prosenttia oli väitteen kanssa samaa mieltä. Noin 35 prosenttia yksityis-
henkilöistä oli sitä mieltä, etteivät perusoikeudet toteudu hyvin Suomessa. 
Tämän jälkeen seurasi väite ’kansalaisten on helppo ajaa oikeuksiaan 
Suomessa’. Tätä mieltä oli 35 prosenttia yksityishenkilöistä ja viranomai-
sista yli 60 prosenttia. Yksityishenkilöistä 35 prosenttia oli väitteestä eri 
mieltä.  

Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa myös väitteeseen ’tuomioistuimet 
ovat riippumattomia’. Yli yhdeksän kymmenestä viranomaisesta oli tätä 
mieltä, yksityishenkilöistä tasan puolet. Hieman vajaa 20 prosenttia yksi-
tyishenkilöistä epäili tuomioistuimien riippumattomuutta. Väitteen ’tuoma-
rit ovat lahjomattomia’ kanssa oli samaa mieltä reilu puolet yksityishenki-
löitä ja viranomaista noin yhdeksän kymmenestä. Reilut puolet yksityis-
henkilöistä ja hieman alle puolet viranomaista oli samaa mieltä väitteestä 
’tuomarien yhteiskunnalliset arvot vaikuttavat tuomioihin’. Vastaavasti 
noin puolet yksityishenkilöistä ja noin kolmannes viranomaisista katsoi, 
että ’tuomarien henkilökohtaiset mielipiteet ja arvot vaikuttavat tuomioi-
hin. On mielenkiintoinen tulos, että viranomaisistakin näin suuri joukko 
epäilee tuomarin arvomaailman vaikuttavan tuomioiden sisältöön.  

Lopuksi esitettiin vielä väite tuomioistuimen maallikkojäsenten eli lau-
tamiesten osallistumisen tuomioistuimien toimintaan lisäävän vastaajan 
luottamusta tuomioistuimiin.71 Yksityishenkilöistä 45 prosenttia katsoi 
maallikkojäsenten lisäävän luottamustaan tuomioistuimiin, viranomaisista 
samaa mieltä oli noin 20 prosenttia vastaajista. Hallintoprosessiin osallis-
tuvat yksityishenkilöt kokivat lautamiesten lisäävän luottamusta tuomiois-
tuimen toimintaan selvästi enemmän kuin siviiliprosessissa. Tähän vaikut-
tanee prosessin lähtökohta-asetelma, jossa vastakkain ovat julkista valtaa 
edustava viranomainen ja yksityishenkilö.  

Kokonaisuutena suuri osa vastaajista näytti luottavan hallinto-
oikeuksien toimintaan vaikka tutkimusaineistoon liittyvien epävarmuuste-
kijöiden vuoksi tarvitaan laajempia tutkimuksia asiasta. Viranomaiset luot-
tivat hallinto-oikeuksien toimintaan systemaattisesti enemmän kuin yksi-
tyishenkilöt. Viranomaisten käsityksiin ei merkitsevällä tavalla vaikuttanut 
                                                 
71 Hallinto-oikeuksissa ei ole käytössä vastaavaa lautamiesjärjestelmää kuin käräjäoi-
keuksissa. Sen sijaan hallinto-oikeuksissa asioiden ratkaisemiseen voi osallistua asian-
tuntijajäsen, joka ei ole koulutukseltaan juristi, vaan oman alansa (esim. lääketiede tai 
ympäristö) asiantuntija. Myös käräjäoikeuksissa lautamiesten käyttöä on pyritty vähen-
tämään. Oikeusministeriö on syksyllä 2013 asettanut työryhmän valmistelemaan kärä-
jäoikeuden lautamieskokoonpanoa koskevien säädösten uudistamista. Tarkoitus on 
keventää lautamieskokoonpanoa vähentämällä yksi lautamies eri kokoonpanovaihtoeh-
doista. 
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hallinto-oikeuden päätöksen saaminen. Yksityishenkilöilläkin ero oli mer-
kitsevä vain yhden väitteen osalta: yksityishenkilöiden usko siihen, että 
kansalaisten on helppo ajaa oikeuksiaan Suomessa, tippui selvästi päätök-
sen saamisen jälkeen.  
 



5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suomessa on toistaiseksi ollut käytettävissä vain vähän tietoa asiakkaiden 
oikeudenmukaisuuskokemuksista tuomioistuimissa. Tässä tutkimuksessa 
niitä pyrittiin kartoittamaan suullisissa oikeudenkäyntimenettelyissä osal-
listujille jaettavilla kyselylomakkeilla. Lomakkeita jaettiin hallinto-
oikeuden suullisissa valmisteluissa, suullisissa käsittelyissä ja katselmuk-
sissa vuoden 2012 aikana. Vastausprosentti tutkimuksessa jäi heikoksi 
(20 %), samoin kuin käräjäoikeuksissa tehdyn vastaavan kyselyn osalta.72 
Siten tutkimuksen tulokset ovat vain viitteellisiä ja asiasta tarvitaan katta-
vampia tutkimuksia. Tutkimuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena oli selvit-
tää tällaisen tutkimusmetodin toimivuutta. Tuomarien välityksellä tehtävä 
lomakekysely tuomioistuimien asiakkaille ei näytä metodisesti kovin toi-
mivalta. 

 
Vertailun vuoksi voi mainita hallintotuomioistuimien asiakkaille 
kohdistetun kyselytutkimuksen vuodelta 2003 (Laitinen & Tarukan-
nel & Valjakka). Tutkimuksessa kyselylomakkeet lähetettiin postitse 
hallinto-oikeudessa vuoden 2001 aikana asioineille yksityishenki-
löille. Postituskierroksia oli kaksi ja vastausprosentiksi saatiin koko-
naisuudessaan 51 prosenttia, mitä on pidettävä erittäin hyvänä tulok-
sena. Tosin on todettava, että kyselytutkimusten vastausprosentit 
ovat yleisestikin ottaen viime vuosina laskeneet ja on epätodennä-
köistä, että näin hyvään vastausprosenttiin enää päästäisiin posti-
kyselyissäkään.   

 
Kyselyyn vastanneiden mukaan lakimiesapuun oltiin hyvin tyytyväisiä hal-
lintoprosessissa. Valtaosa kyselyyn vastanneista piti lakimiehiä asiantunte-
vina ja hyödyllisinä asian käsittelyn kannalta. Kriittisimmin suhtauduttiin 
avustajien palkkioihin; niitä piti kohtuuttomina viidennes vastaajista. Yksi-
tyishenkilöiden ja viranomaisten välillä ei ollut merkitseviä eroja tyytyväi-
syydessä lakimiehen toimintaan. Vastaavia tuloksia on saatu myös muissa 
tutkimuksissa.73  

Oikeudenkäynnin osapuolten kokemukset tuomarista henkilönä olivat 
hyvin positiivisia. Tuomareita pidettiin asiallisina, ymmärrettävinä ja koh-
teliaina, mutta toisaalta hyvin muodollisina. Vaikka vain harvat suhtautui-
vat tuomareihin negatiivisesti, oli viranomaisten suhtautuminen tuomarei-
hin systemaattisesti positiivisempaa kuin yksityishenkilöiden. Erot olivat 
tilastollisesti merkitseviä useimpien väittämien osalta.  

                                                 
72 Ervasti & Aaltonen 2013, 22–23. 
73 Ervasti & Aaltonen 2013, 30, Laitinen & Tarukannel & Valjakka 2003, 19. 
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Hallintotuomioistuimet saivat myös verrattain korkeita keskiarvoja, kun 
osapuolilta kysyttiin erilaisia koetun oikeudenmukaisuuden elementtejä. 
Tyytymättömimpiä oltiin asian käsittelyyn kuluneeseen aikaan. Pitkiä kä-
sittelyaikoja kritisoitiin myös monissa avovastauksissa. Käsittelyaikaa lu-
kuun ottamatta viranomaisten kokemukset tuomioistuinkäsittelystä olivat 
selvästi positiivisempia kuin yksityishenkilöillä. Erot keskiarvojen välillä 
olivat tilastollisesti merkitseviä kaikkien väitteiden osalta. Hieman väittä-
mästä riippuen yksi kymmenesosa – yksi viidesosa yksityishenkilöistä oli 
pitänyt menettelyä jossain suhteessa epäoikeudenmukaisena.  

Tuomioistuinkäsittely herätti negatiivisia tunteita melko pienessä jou-
kossa vastaajia. Tässäkin suhteessa erot viranomaisten ja yksityishenkilöi-
den välillä olivat miltei poikkeuksetta tilastollisesti merkitsevät; viran-
omaiset arvioivat menettelyn systemaattisesti positiivisemmaksi kokemuk-
seksi kuin yksityishenkilöt. Yksityishenkilöillä itse käsiteltävä asia oli he-
rättänyt huomattavasti enemmän negatiivisia tunteita kuin menettely, mikä 
kertoo muun muassa siitä, että ihmiset kykenevät eritellysti arvioimaan 
menettelyä tuomioistuimessa yhtäältä ja toisaalta itse asiaa.  

Tyytyväisyys lopputulokseen näytti olevan yhteydessä ensinnäkin siihen, 
mikä lopputulos oli ollut. Ne vastaajat, joiden vaatimukset oli hyväksytty 
kokonaan tai osittain, olivat lopputulokseen tyytyväisempiä kuin ne vastaa-
jat joiden vaatimukset olivat kokonaisuudessaan hylätty. Toiseksi yksityis-
henkilöillä tyytyväisyys lopputulokseen näytti liittyvän myös siihen, kuinka 
oikeudenmukaiseksi menettely oli koettu. Tulos on samansuuntainen kuin 
kansainvälisissä tutkimuksissa saadut tulokset.74  

Iso osa oikeudenkäynnin osapuolista luottaa tuomioistuinten toimin-
taan. Luottamus näyttäisi kuitenkin jossain määrin vähäisemmältä kuin 
sellaisilla kansalaisilla, jotka eivät ole olleet osallisina oikeudenkäynneissä. 
Aineistoon liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta tästä tarvittaisiin kui-
tenkin laajempia tutkimuksia. Lisäksi tulisi analysoida ja tutkia, mitä luot-
tamuksen puute tarkoittaa. Luottamuksen puute voi olla myös neutraalia 
eikä se näin ollen väistämättä merkitse epäluottamusta.  

Kokonaisuudessaan hallinto-lainkäyttöön osallistuneiden kokemukset 
asianajajista, tuomareista ja oikeuslaitoksesta olivat positiivisia. Yksityis-
henkilöt suhtautuivat oikeuslaitokseen ja sen edustajiin selvästi viran-
omaisvastaajia negatiivisemmin. Lakimiesapuun molemmat vastaajaryh-
mät olivat yhtä tyytyväisiä. 

 

                                                 
74 Ks. esim Tyler 1988, 117–118. 
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LIITETAULUKOT 

Tietoa vastaajasta ja käsiteltävästä asiasta 
 
Liitetaulukko 1 Vastaajan sukupuoli 
 N % 
Nainen 95 60,1 
Mies 63 39,9 
Yhteensä 158 100 
 
Liitetaulukko 2 Vastaajan kansalaisuus 
 N % 
Suomi 151 95,6 
Ulkomaat 7 4,4 
Yhteensä 158 100 
 
Liitetaulukko 3 Vastaajan rooli tuomioistuimessa 
 N % 
Viranomaisen/julkisyhteisön edustajana tai asiamiehenä  102 66,2 
Omassa asiassa yksityishenkilönä  47 30,5 
Omassa asiassa yrityksen, yksityisoikeudellisen yhteisön tms. edustajana 5 3,2 
Yhteensä 154 100 
  
Liitetaulukko 4 Vastaajan asema tuomioistuimessa 
 N % 
Hakija 45 29,2 
Valittaja 41 26,6 
Päätöksen tehnyt viranomainen 36 23,4 
Muu asiaan osallinen 32 20,8 
Yhteensä 154 100 
 
Liitetaulukko 5 Mitä asiaa juttu koski 
 N % 
Lastensuojelu 95 61,7 
Ympäristö 25 16,2 
Turvapaikka 16 10,4 
Rakennus 8 5,2 
Verotus 5 3,2 
Muu asia 4 2,6 
Oleskelulupa 1 0,6 
Yhteensä 154 100 
 
Liitetaulukko 6 Missä hallinto-oikeudessa asia käsiteltiin 
 N % 
Vaasan hallinto-oikeus 64 40,5 
Helsingin hallinto-oikeus 55 34,8 
Kuopion hallinto-oikeus 39 24,7 
Yhteensä 158 100 
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Liitetaulukko 7 Oliko vastaajan asioita käsitelty aikaisemmin tuomioistuimessa 
 Yksityishenkilö 

(N=52) 
Viranomainen 

(N=102) 
Yhteensä 
(N=158) 

 n % n % n % 
Kyllä 15 28,8 79 79 96 61,9 
Ei  37 71,2 21 21 59 38,1 
Yhteensä 52 100 100 100 155 100 
 
Liitetaulukko 8 Vastaajan koulutustausta 
 Yksityishenkilö Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Yliopisto tai korkea-
koulu 8 15,4 80 78,4 88 55,7 
Opistotason koulu tai 
ammattikoulu 9 17,3 18 17,6 29 18,4 
Ammattikoulu, tekni-
nen koulu, kauppakoulu 
tai muu keskiasteen 
ammatillinen koulutus 

 
 
 

18 

 
 
 

34,6 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

21 

 
 
 

13,3 
Perus-, kansa- tai kan-
salaiskoulu  

 
15 

 
28,8 

 
- 

 
- 

 
16 

 
10,1 

Lukio 2 3,8 2 2 4 2,5 
Yhteensä 52 100 102 100 158 100 
 
Liitetaulukko 9 Vastaajan pääasiallinen toiminta 
 Yksityishenkilö Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Työssäkäyvä 20 40 99 98 119 76,8 
Eläkeläinen 17 34 1 1 21 13,5 
Työtön 6 12 -  7 4,5 
Muu 5 10 1 1 6 3,9 
Opiskelija 2 3,8 -  2 1,3 
Yhteensä 50 100 101 100 155 100 
 
Liitetaulukko 10 Missä hallinto-oikeuden käsittelyssä lomake oli jaettu 
 N % 
Suullinen käsittely 115 73,7 
Katselmus 33 21,2 
Suullinen valmistelu 8 5,1 
Yhteensä 156 100 
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Tietoa avustajan käytöstä ja toiminnasta 
 
Liitetaulukko 11 Oliko vastaajalla asianajaja/lakimies oikeudenkäynnissä 
 Yksityishenkilö Viranomainen Yhteensä      
 n % n % n % 
Ei 19 36,5 63 63,6 86 55,5 
Kyllä 33 63,5 36 36,4 69 44,5 
Yhteensä 52 100 99 100 155 100 
 
Liitetaulukko 12 Mistä avustaja hankittiin 
 Yksityishenkilö Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Asianajotoimistosta 16 48,5 7 19,4 23 33,3 
Kunnan/valtion ym.  
lakimies 

 
- 

 
- 

 
22 

 
61,1 

 
23 

 
33,3 

Muualta 9 27,3 5 13,9 14 20,3 
Oikeusaputoimistosta 5 15,2 - - 5 7,2 
Lakiasiaintoimistosta 2 6,1 2 5,6 4 5,8 
Yhteensä 33 100 36 100 69 100 
 
Liitetaulukko 13 Kuinka lakimies kustannettiin  
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Muulla tavoin 1 3,3 26 78,8 27 42,9 
Kokonaan valtion 
varoista 

 
18 

 
60 

 
5 

 
15,2 

 
23 

 
36,5 

Kokonaan omista 
varoista 

 
7 

 
23,3 

 
2 

 
6,1 

 
9 

 
14,3 

Osittain omista va-
roista, osittain julki-
sesta oikeusavusta 

 
 

4 

 
 

13,3 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

4 

 
 

6,3 
Yhteensä 30 100 33 100 63 100 
 
Liitetaulukko 14 Lakimies kuunteli riittävästi 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä - - - - - - 
Eri mieltä - - - - - - 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 

 
2 

 
5,9 

 
- 

 
- 

 
2 

 
2,9 

Samaa mieltä 9 26,5 11 32,4 20 29,4 
Täysin samaa mieltä 23 67,6 23 67,6 46 67,6 
Yhteensä 34 100 34 100 68 100 
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Liitetaulukko 15 Lakimies otti päämiehen näkemyksen huomioon 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä - - - - - - 
Eri mieltä - - - - - - 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 

 
1 

 
1,9 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1,5 

Samaa mieltä 8 23,5 11 32,4 19 27,9 
Täysin samaa mieltä 25 73,5 23 67,3 48 70,6 
Yhteensä 34 100 34 100 68 100 
 
Liitetaulukko 16 Lakimies selosti riittävästi menettelyn kulkua tuomioistuimessa 
 Yksityishenkilö Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä - - - - - - 
Eri mieltä 1 2,9 3 8,8 4 5,9 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 

 
8 

 
23,5 

 
3 

 
8,8 

 
11 

 
16,2 

Samaa mieltä 9 26,5 8 23,5 17 25 
Täysin samaa mieltä 16 47,1 20 58,8 36 52,9 
Yhteensä 34 100 34 100 68 100 
 
Liitetaulukko 17 Lakimies oli asiantunteva 
 Yksityishenkilö Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 1 2,9 - - 1 1,5 
Eri mieltä 2 5,9 - - 2 2,9 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 

 
1 

 
2,9 

 
4 

 
11,8 

 
5 

 
7,4 

Samaa mieltä 11 32,4 8 23,5 19 27,9 
Täysin samaa mieltä 19 55,9 22 64,7 41 60,3 
Yhteensä 34 100 34 100 68 100 
 
Liitetaulukko 18 Lakimiehen palkkio oli kohtuullinen työmäärään nähden 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 2 6,5 - - 2 3,4 
Eri mieltä 4 12,9 - - 4 6,9 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 

 
3 

 
9,7 

 
11 

 
40,7 

 
14 

 
24,1 

Samaa mieltä 9 29 6 22,2 15 25,9 
Täysin samaa mieltä 13 41,9 10 37 23 39,7 
Yhteensä 31 100 27 100 58 100 
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Liitetaulukko 19 Lakimies oli hyödyllinen lopputuloksen kannalta 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 3 9,4 - - 3 4,7 
Eri mieltä 3 9,4 - - 3 4,7 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 

 
2 

 
3,8 

 
4 

 
12,5 

 
6 

 
9,4 

Samaa mieltä 7 13,5 11 34,4 18 28,1 
Täysin samaa mieltä 17 53,1 17 53,1 34 53,1 
Yhteensä 32 100 32 100 64 100 
 
Liitetaulukko 20 Tyytyväisyys lakimiehen toimintaan 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 2 6,3 - - 2 3,0 
Eri mieltä 1 3,1 1 2,9 2 3,0 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 

 
3 

 
5,8 

 
1 

 
2,9 

 
4 

 
6,1 

Samaa mieltä 5 15,6 10 29,4 15 22,7 
Täysin samaa mieltä 21 65,6 22 64,7 43 65,2 
Yhteensä 32 100 34 100 66 100 
 
 
Tuomarin toiminta 
 
Liitetaulukko 21 Tuomari oli asiantunteva 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä - - 1 1,0 1 0,6 
Eri mieltä 5 9,6 2 2,0 7 4,5 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 15 28,8 11 10,9 27 17,3 
Samaa mieltä 16 30,8 37 36,6 53 34 
Täysin samaa mieltä 16 30,8 50 49,5 68 43,6 
Yhteensä 52 100 101 100 156 100 
 
Liitetaulukko 22 Tuomari oli asiallinen 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä - - 1 1 1 0,6 
Eri mieltä - - 1 1 1 0,6 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 5 9,6 1 1 6 3,8 
Samaa mieltä 20 38,5 25 24,8 49 31,2 
Täysin samaa mieltä 27 51,9 73 72,3 100 63,7 
Yhteensä 52 100 101 100 157 100 
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Liitetaulukko 23 Tuomari oli ymmärrettävä 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 1 2 - - 1 0,6 
Eri mieltä - - 4 4 4 2,6 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 7 13,7 7 6,9 14 9,0 
Samaa mieltä 18 35,3 31 30,7 51 32,7 
Täysin samaa mieltä 25 49 59 58,4 86 55,1 
Yhteensä 51 100 101 100 156 100 
 
Liitetaulukko 24 Tuomari oli kohtelias 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä - - 1 1 1 0,6 
Eri mieltä - - - - - - 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 6 11,8 5 5 11 7,1 
Samaa mieltä 16 31,4 25 25 43 27,7 
Täysin samaa mieltä 29 56,9 69 69 100 64,5 
Yhteensä 51 100 100 100 155 100 
 
Liitetaulukko 25 Tuomari oli epämuodollinen 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 11 21,6 15 14,9 29 18,6 
Eri mieltä 10 19,6 30 29,7 41 26,3 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 14 27,5 26 25,7 40 25,6 
Samaa mieltä 9 17,6 20 19,8 29 18,6 
Täysin samaa mieltä 7 13,7 10 9,9 17 10,9 
Yhteensä 51 100 101 100 156 100 
 
Liitetaulukko 26 Tuomari oli joustava 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 1 2 - - 1 0,6 
Eri mieltä 3 5,9 4 4 9 5,8 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 14 27,5 20 19,8 34 21,8 
Samaa mieltä 21 41,2 40 39,6 63 40,4 
Täysin samaa mieltä 12 23,5 37 36,6 49 31,4 
Yhteensä 51 100 101 100 156 100 
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Liitetaulukko 27 Tuomari oli miellyttävä 
 Yksityishenkilö Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä - - - - - - 
Eri mieltä 3 5,9 3 3,0 6 3,8 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 17 33,3 16 15,8 34 21,8 
Samaa mieltä 17 33,3 36 35,6 55 35,3 
Täysin samaa mieltä 14 27,5 46 45,5 61 38,6 
Yhteensä 51 100 101 100 156 100 
 
Liitetaulukko 28 Tuomari oli oikeudenmukainen 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 7 13,7 1 1,0 8 5,1 
Eri mieltä 3 5,8 1 1,0 4 2,6 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 6 11,8 10 9,9 16 10,3 
Samaa mieltä 20 39,2 33 32,7 55 35,3 
Täysin samaa mieltä 15 29,4 56 55,4 73 46,8 
Yhteensä 51 100 101 100 156 100 
 
Liitetaulukko 29 Tuomari oli rehellinen 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 2 3,9 1 1 3 1,9 
Eri mieltä 1 2,0 - - 1 0,6 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 10 19,6 11 11 22 14,2 
Samaa mieltä 20 38,5 25 25 46 29,7 
Täysin samaa mieltä 18 35,3 63 63 83 53,5 
Yhteensä 51 100 101 100 155 100 
 
Liitetaulukko 30 Tuomari oli puolueeton 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 9 17,6 1 1 10 6,4 
Eri mieltä 1 2 1 1 2 1,3 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 7 13,7 6 5,9 14 9,0 
Samaa mieltä 16 31,4 28 27,7 45 28,8 
Täysin samaa mieltä 18 35,3 65 64,4 85 53,8 
Yhteensä 51 100 101 100 156 100 
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Liitetaulukko 31 Tuomari oli kiireetön  
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 1 1,9 1 1 2 1,3 
Eri mieltä 4 7,7 - - 4 2,5 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 4 7,7 3 3 10 6,4 
Samaa mieltä 20 38,5 36 35,6 57 36,3 
Täysin samaa mieltä 23 44,2 61 60,4 84 53,5 
Yhteensä 52 100 101 100 157 100 
 
 
Menettelyn oikeudenmukaisuus 
 
Liitetaulukko 32 Vastaajalla oli riittävästi mahdollisuuksia ilmaista asiansa 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 1 2,1 - - 1 0,7 
Eri mieltä 4 8,3 1 1 5 3,3 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 3 6,3 2 2 5 3,3 
Samaa mieltä 20 41,7 27 27 50 33,1 
Täysin samaa mieltä 2 41,7 70 70 90 59,6 
Yhteensä 48 100 100 100 151 100 
 
Liitetaulukko 33 Vastaajan kuunteleminen 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 1 2 - - 1 0,6 
Eri mieltä 4 7,8 - - 4 2,6 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 2 3,9 4 4 6 3,8 
Samaa mieltä 21 41,2 29 28,7 54 34,6 
Täysin samaa mieltä 23 45,1 68 67,3 91 58,3 
Yhteensä 51 100 101 100 156 100 
 
Liitetaulukko 34 Vastaajan näkemysten huomioon ottaminen 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 4 8 - - 4 2,6 
Eri mieltä 3 6 - - 4 2,6 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 8 16 11 11 19 12,3 
Samaa mieltä 18 36 34 34 55 35,7 
Täysin samaa mieltä 17 34 55 55 72 46,8 
Yhteensä 50 100 100 100 154 100 
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Liitetaulukko 35 Menettelyn oikeudenmukaisuus 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 4 8 - - 4 2,6 
Eri mieltä 5 10 - - 5 3,2 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 6 12 4 4 10 6,5 
Samaa mieltä 17 34 31 30,7 50 32,3 
Täysin samaa mieltä 18 36 66 65,3 86 55,5 
Yhteensä 50 100 101 100 155 100 
 
Liitetaulukko 36 Menettelyn puolueettomuus 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 7 14 - - 7 4,5 
Eri mieltä 4 8 - - 4 2,6 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 6 12 4 4 12 7,7 
Samaa mieltä 14 28 29 28,7 45 29 
Täysin samaa mieltä 19 38 68 67,3 87 56,1 
Yhteensä 50 100 101 100 155 100 
 
Liitetaulukko 37 Menettelyn asiantuntevuus 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 4 8 - - 4 2,6 
Eri mieltä 5 10 3 3 8 5,2 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 9 18 4 4 13 8,4 
Samaa mieltä 14 28 31 31 49 31,8 
Täysin samaa mieltä 18 36 62 62 80 51,9 
Yhteensä 50 100 100 100 154 100 
 
Liitetaulukko 38 Menettelyn luotettavuus 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 3 6 - - 3 1,9 
Eri mieltä 6 12 - - 6 3,9 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 7 14 4 4 13 8,4 
Samaa mieltä 13 26 30 29,7 45 29 
Täysin samaa mieltä 21 42 67 66,3 88 56,8 
Yhteensä 50 100 101 100 155 100 
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Liitetaulukko 39 Osapuolten reilu ja tasapuolinen kohtelu menettelyssä 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 3 6 - - 3 1,9 
Eri mieltä 6 12 - - 7 4,5 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 5 10 1 1 6 3,9 
Samaa mieltä 15 30 25 24,8 41 26,5 
Täysin samaa mieltä 21 42 75 74,3 98 63,2 
Yhteensä 50 100 101 100 155 100 
 
Liitetaulukko 40 Kunnioittava kohtelu  
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 2 4 - - 2 1,3 
Eri mieltä 1 2 - - 1 0,6 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 11 22 1 1 12 7,7 
Samaa mieltä 16 32 23 22,8 40 25,8 
Täysin samaa mieltä 20 40 77 76,2 100 64,5 
Yhteensä 50 100 101 100 155 100 
 
Liitetaulukko 41 Käsittelyyn kului kohtuullinen aika 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 4 7,8 5 5 9 5,8 
Eri mieltä 6 11,8 10 9,9 17 10,9 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 4 7,8 7 6,9 11 7,1 
Samaa mieltä 21 41,2 32 31,7 56 35,9 
Täysin samaa mieltä 16 31,4 47 46,5 63 40,4 
Yhteensä 51 100 101 100 156 100 
 
Liitetaulukko 42 Tyytyväisyys menettelyyn 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 7 14 - - 7 4,5 
Eri mieltä 4 8 1 1 5 3,2 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 5 10 4 4 12 7,8 
Samaa mieltä 17 34 47 47 65 42,2 
Täysin samaa mieltä 17 34 48 48 65 42,2 
Yhteensä 50 100 100 100 154 100 
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Liitetaulukko 43 Haluaisiko vastaaja saman tuomarin käsittelevän asioitaan myös tule-
vaisuudessa 

 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 7 14,3 - - 7 4,5 
Eri mieltä 1 2 1 1 2 1,3 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 9 18,4 9 8,9 18 11,7 
Samaa mieltä 10 20,4 32 31,7 45 29,2 
Täysin samaa mieltä 22 44,9 59 58,4 82 53,2 
Yhteensä 49 100 101 100 154 100 
 
 
Menettelyn herättämät tuntemukset 
 
Liitetaulukko 44 Käsittely oli turhauttavaa 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 24 49 38 38 62 40,5 
Eri mieltä 10 20,4 36 36 47 30,7 
Ei eri eikä samaa 
mieltä 7 14,3 13 13 23 15 
Samaa mieltä 4 8,2 12 12 16 10,5 
Täysin samaa mieltä 4 8,2 1 1 5 3,3 
Yhteensä 49 100 100 100 153 100 
 
Liitetaulukko 45 Käsittely sai vihaiseksi 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 22 46,8 59 59 82 54,3 
Eri mieltä 15 31,9 32 32 47 31,1 
Ei eri eikä samaa 
mieltä 6 12,8 8 8 16 10,6 
Samaa mieltä 3 6,4 - - 4 2,6 
Täysin samaa mieltä 1 2,1 1 1 2 1,3 
Yhteensä 47 100 100 100 151 100 
 
Liitetaulukko 46 Käsittely oli nöyryyttävää 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 25 52,1 79 71 96 63,2 
Eri mieltä 10 20,8 27 27 41 27 
Ei eri eikä samaa 
mieltä 5 10,4 2 2 7 4,6 
Samaa mieltä 5 10,4 - - 5 3,3 
Täysin samaa mieltä 3 6,3 - - 3 2,0 
Yhteensä 48 100 100 100 152 100 
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Liitetaulukko 47 Käsittely sai tuntemaan toivottomuutta 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 21 42 64 64 87 56,5 
Eri mieltä 15 30 26 26 41 26,6 
Ei eri eikä samaa 
mieltä 2 4 7 7 10 6,5 
Samaa mieltä 9 18 3 3 12 7,8 
Täysin samaa mieltä 3 6 - - 4 2,6 
Yhteensä 50 100 100 100 154 100 
 
Liitetaulukko 48 Käsittelyllä oli negatiivinen vaikutus vastaajan ihmissuhteisiin 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 23 46 76 76,8 99 64,7 
Eri mieltä 11 22 16 16,2 28 18,8 
Ei eri eikä samaa 
mieltä 6 12 7 7,1 16 10,5 
Samaa mieltä 4 8 - - 4 2,6 
Täysin samaa mieltä 6 12 - - 6 3,9 
Yhteensä 50 100 99 100 153 100 
 
Liitetaulukko 49 Käsittelyllä oli negatiivinen vaikutus vastaajan itsetuntoon 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 29 58 80 80,8 109 71,2 
Eri mieltä 11 22 14 14,1 28 17,6 
Ei eri eikä samaa 
mieltä 5 10 5 5,1 16 7,2 
Samaa mieltä 2 4 - - 4 1,3 
Täysin samaa mieltä 3 6 - - 6 2,6 
Yhteensä 50 100 99 100 153 100 
 
Liitetaulukko 50 Käsittelyllä oli negatiivinen vaikutus vastaajan tulevaisuudenkuvaan 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 24 50 77 77,8 101 66,9 
Eri mieltä 11 22,9 16 16,2 29 19,2 
Ei eri eikä samaa 
mieltä 7 14,6 6 6,1 14 9,3 
Samaa mieltä 3 6,3 - - 3 2,0 
Täysin samaa mieltä 3 6,3 - - 4 2,6 
Yhteensä 48 100 99 100 151 100 
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Käsiteltävänä olevan asian herättämät tuntemukset  
 
Liitetaulukko 51 Käsiteltävä asia on saanut vastaajan turhautuneeksi 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 4 8,9 31 33,3 35 24,6 
Eri mieltä 8 17,8 22 23,7 30 21,1 
Ei eri eikä samaa 
mieltä 1 2,2 13 14 14 9,9 
Samaa mieltä 11 21,2 23 24,7 35 24,6 
Täysin samaa mieltä 21 46,7 4 4,3 28 19,7 
Yhteensä 45 100 93 100 142 100 
 
Liitetaulukko 52 Käsiteltävä asia on saanut vastaajan vihaiseksi  
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 7 16,3 39 41,9 46 32,9 
Eri mieltä 5 11,6 25 26,9 30 21,4 
Ei eri eikä samaa 
mieltä 5 11,6 20 21,5 25 17,9 
Samaa mieltä 10 23,3 7 7,5 18 12,9 
Täysin samaa mieltä 43 37,2 2 2,2 21 15 
Yhteensä 43 100 93 100 140 100 
 
Liitetaulukko 53 Käsiteltävä asia on saanut vastaajan tuntemaan itsensä nöyryytetyksi 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 7 16,3 62 66,7 69 49,3 
Eri mieltä 8 18,6 18 19,4 26 18,6 
Ei eri eikä samaa 
mieltä 6 14 11 11,8 18 12,9 
Samaa mieltä 11 25,6 1 1,1 12 8,6 
Täysin samaa mieltä 11 25,6 1 1,1 15 10,7 
Yhteensä 43 100 93 100 140 100 
 
Liitetaulukko 54 Vastaaja on tuntenut itsensä toivottomaksi käsiteltävän asian vuoksi 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 5 11,4 51 54,8 56 39,7 
Eri mieltä 12 27,3 21 22,6 33 23,4 
Ei eri eikä samaa 
mieltä 10 22,7 16 17,2 27 19,1 
Samaa mieltä 6 13,6 3 3,2 9 6,4 
Täysin samaa mieltä 11 25 2 2,2 16 11,3 
Yhteensä 44 100 93 100 141 100 
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Liitetaulukko 55 Käsiteltävä asia on vaikuttanut negatiivisesti vastaajan läheisiin ihmis-
suhteisiin 

 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 10 22,7 72 78,3 82 58,6 
Eri mieltä 11 25 10 10,9 21 15 
Ei eri eikä samaa 
mieltä 5 11,4 8 8,7 14 10 
Samaa mieltä 8 18,2 2 2,2 12 8,6 
Täysin samaa mieltä 10 22,7 - - 11 7,9 
Yhteensä 44 100 92 100 140 100 
 
Liitetaulukko 56 Käsiteltävä asia on vaikuttanut negatiivisesti vastaajan itsetuntoon 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 15 34,1 74 80,4 89 63,6 
Eri mieltä 11 25 10 10,9 21 15 
Ei eri eikä samaa 
mieltä 6 13,6 7 7,6 14 10 
Samaa mieltä 3 6,8 1 1,1 6 4,3 
Täysin samaa mieltä 9 20,5 - - 10 7,1 
Yhteensä 44 100 92 100 140 100 
 
Liitetaulukko 57 Käsiteltävä asia on vaikuttanut negatiivisesti vastaajan tulevaisuuden-

kuvaan 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 9 20,5 70 76,1 79 56,4 
Eri mieltä 11 25 11 12 22 15,7 
Ei eri eikä samaa 
mieltä 8 18,2 7 7,6 16 11,4 
Samaa mieltä 5 11,4 4 4,3 9 6,4 
Täysin samaa mieltä 11 25 - - 14 10 
Yhteensä 44 100 92 100 140 100 
 
 
Luottamus oikeuslaitokseen 
 
Liitetaulukko 58 Toteutuuko yhdenvertaisuus lain edessä 
 Yksityinen Viranomainen 

 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
 n % n % n % n % 
Erittäin huonosti 11 22 11 21,2 - - - - 
Huonosti 8 16 10 19,2 7 6,9 5 5,2 
Ei hyvin eikä huonosti 8 16 4 7,7 8 7,9 5 5,2 
Hyvin 15 30 16 30,8 69 68,3 70 72,9 
Erittäin hyvin 8 16 8 15,4 17 16,8 16 16,7 
Yhteensä 50 100 49 100 101 100 96 100 
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Liitetaulukko 59 Kohdellaanko miehiä ja naisia tasapuolisesti 
 Yksityinen Viranomainen 

 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
 n % n % n % n % 
Erittäin huonosti 4 8,2 2 4,1 - - - - 
Huonosti 5 10,2 6 12,2 2 2 2 2,1 
Ei hyvin eikä huonosti 14 28,6 11 22,4 12 12 7 7,3 
Hyvin 13 26,5 17 34,7 48 48 53 55,2 
Erittäin hyvin 13 26,5 13 26,5 38 38 34 35,4 
Yhteensä 49 100 49 100 100 100 96 100 
 
Liitetaulukko 60 Kohtelevatko tuomioistuimet tasapuolisesti koulutettuja ja koulutta-

mattomia 
 Yksityinen Viranomainen 

 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
 n % n % n % n % 
Erittäin huonosti 4 8,2 9 18 - - - - 
Huonosti 5 10,2 6 12 3 3 7 7,3 
Ei hyvin eikä huonosti 20 40,8 10 20 24 23,8 13 13,5 
Hyvin 8 16,3 15 30 47 46,5 52 54,2 
Erittäin hyvin 12 24,5 10 20 27 26,7 24 25 
Yhteensä 49 100 50 100 101 100 96 100 
 
Liitetaulukko 61 Kohtelevatko tuomioistuimet tasapuolisesti rikkaita ja köyhiä 
 Yksityinen Viranomainen 

 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
 n % n % n % n % 
Erittäin huonosti 8 16,3 13 26 1 1 1 1 
Huonosti 6 12,2 6 12 6 6 6 6,3 
Ei hyvin eikä huonosti 16 32,7 9 18 20 20 13 13,5 
Hyvin 8 16,3 14 28 48 48 54 56,3 
Erittäin hyvin 11 22,4 8 15 25 25 22 22,9 
Yhteensä 49 100 50 100 100 100 96 100 
 
Liitetaulukko 62 Kohtelevatko tuomioistuimet tasapuolisesti ulkomaalaisia ja suomalai-

sia 
 Yksityinen Viranomainen 

 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
 n % n % n % n % 
Erittäin huonosti 2 4,2 4 8,2 - - - - 
Huonosti 7 14,6 10 20,4 5 5 3 3,1 
Ei hyvin eikä huonosti 17 35,4 15 30,6 24 24 21 21,9 
Hyvin 9 18,8 10 20,4 46 46 51 53,1 
Erittäin hyvin 13 27,1 10 20,4 25 25 21 21,9 
Yhteensä 48 100 49 100 100 100 96 100 
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Liitetaulukko 63 Toteutuuko tuomioistuimissa oikeudenmukaisuus  
 Yksityinen Viranomainen 

 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
 n % n % n % n % 
Erittäin huonosti 7 14,3 10 20 2 2 - - 
Huonosti 11 22,4 10 20 6 5,9 3 3,1 
Ei hyvin eikä huonosti 9 18,4 8 16 9 8,9 9 9,4 
Hyvin 13 26,5 13 26 60 59,4 61 63,5 
Erittäin hyvin 9 18,4 9 18 24 23,8 23 24 
Yhteensä 49 100 50 100 101 100 96 100 
 
Liitetaulukko 64 Tuomioistuimien toiminnan arviointi, yksityiset (keskiarvot ja erojen 

tilastollinen merkitsevyys, *= ero tilastollisesti merkitsevä 95 % luot-
tamustasolla) 

 
Ennen 

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
P-arvo 

(paritt. t-testi) 
Yhdenvertaisuus lain edessä 3,04 3,00 0,82 
Miesten ja naisten tasapuolinen kohtelu 3,58 3,67 0,58 
Koulutettujen ja kouluttamattomien 
tasapuolinen kohtelu 3,40 3,27 0,38 
Rikkaiden ja köyhien tasapuolinen 
kohtelu 3,21 3,00 0,22 
Ulkomaalaisten ja suomalaisten tasa-
puolinen kohtelu 3,55 3,26 0,06 
Oikeudenmukaisuuden toteutuminen 
tuomioistuimissa 3,17 3,06 0,55 
 
Liitetaulukko 65 Tuomioistuimien toiminnan arviointi, viranomaiset (keskiarvot ja 

erojen tilastollinen merkitsevyys, *= ero tilastollisesti merkitsevä 95 % 
luottamustasolla)  

 
Ennen 

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
P-arvo 

(paritt. t-testi) 
Yhdenvertaisuus lain edessä 3,96 4,01 0,49 
Miesten ja naisten tasapuolinen kohtelu 4,21 4,24 0,59 
Koulutettujen ja kouluttamattomien 
tasapuolinen kohtelu 3,97 3,97 1,00 
Rikkaiden ja köyhien tasapuolinen 
kohtelu 3,89 3,95 0,45 
Ulkomaalaisten ja suomalaisten tasa-
puolinen kohtelu 3,92 3,95 0,64 
Oikeudenmukaisuuden toteutuminen 
tuomioistuimissa 3,99 4,08 0,16 
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Liitetaulukko 66 Tuomioistuimen toiminnan arviointi lopputuloksen mukaan (keskiar-
vot ja erojen tilastollinen merkitsevyys, *= ero merkitsevä 95 % luot-
tamustasolla)  

 
Voitto tai  
osavoitto Tappio 

P-arvo  
(t-testi) 

Yhdenvertaisuus lain edessä 3,98 2,74 0,00 * 
Miesten ja naisten tasapuolinen kohtelu 4,20 3,47 0,00 * 
Koulutettujen ja kouluttamattomien tasapuolinen 
kohtelu 3,92 2,94 0,00 * 
Rikkaiden ja köyhien tasapuolinen kohtelu 3,78 2,97 0,01 * 
Ulkomaalaisten ja suomalaisten tasapuolinen 
kohtelu 3,85 3,18 0,01 * 
Oikeudenmukaisuuden toteutuminen tuomiois-
tuimissa 4,01 3,18 0,00 * 
 
Liitetaulukko 67 Luottamus tuomioistuimiin 
 Yksityinen Viranomainen 

 
Ennen 

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
Ennen 

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
 n % n % n % n % 
Erittäin vähän 6 11,8 6 12,2 - - - - 
Vähän  10 19,6 10 20,4 3 3 2 2,1 
Ei paljon eikä vähän 3 5,9 7 14,3 15 14,9 6 6,3 
Paljon 20 39,2 21 42,9 58 57,4 65 37,7 
Erittäin paljon 12 23,5 5 10,2 25 24,8 23 24 
Yhteensä 51 100 49 100 101 100 96 100 
 
Liitetaulukko 68 Luottamus asianajajiin 
 Yksityinen Viranomainen 

 
Ennen 

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
Ennen 

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
 n % n % n % n % 
Erittäin vähän 2 3,9 2 4,1 6 5,9 6 6,3 
Vähän  8 15,7 5 10,2 21 20,8 22 22,2 
Ei paljon eikä vähän 11 21,6 12 24,5 45 44,6 39 40,6 
Paljon 21 41,2 23 46,9 24 23,8 24 25 
Erittäin paljon 9 17,6 7 14,3 5 5 5 5,2 
Yhteensä 51 100 49 100 101 100 96 100 
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Liitetaulukko 69 Luottamus instituutioihin, yksityishenkilöt (keskiarvot ja erojen mer-
kitsevyydet, *= ero tilastollisesti merkitsevä 95 % luottamustasolla) 

Instituutio 
Ennen 

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
P-arvo 

(paritt. t-testi) 
Kirkko 3,36 3,26 0,45 
Puolustusvoimat 3,57 3,43 0,35 
Tuomioistuimet 3,53 3,18    0,03 * 
Lehdistö 2,57 2,49 0,57 
Eduskunta 2,78 2,69 0,53 
Hallitus 2,88 2,61 0,05 
Puolueet 2,61 2,41 0,13 
Poliisi 3,61 3,43 0,21 
EU 2,54 2,56 0,86 
Asianajajat 3,57 3,57 1,00 
Virkamiehet 2,94 2,65 0,06 
 
Liitetaulukko 70 Luottamus instituutioihin, viranomaiset (keskiarvot ja erojen merkit-

sevyydet, *= ero tilastollisesti merkitsevä 95 % luottamustasolla)  

Instituutio 
Ennen 

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
P-arvo 

(paritt. t-testi) 
Kirkko 3,02 2,98 0,47 
Puolustusvoimat 3,73 3,78 0,41 
Tuomioistuimet 4,02 4,14    0,05 * 
Lehdistö 2,20 2,17 0,58 
Eduskunta 3,19 3,18 0,87 
Hallitus 3,27 3,26 0,88 
Puolueet 2,38 2,41 0,62 
Poliisi 4,13 4,14 0,82 
EU 2,85 2,91 0,43 
Asianajajat 3,00 3,00 1,00 
Virkamiehet 3,81 3,80 0,82 
 
Liitetaulukko 71 Suomi on oikeusvaltio 
 Yksityinen Viranomainen 

 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
 n % n % n % n % 
Täysin eri mieltä 7 13,7 7 15,2 - - - - 
Eri mieltä 7 13,7 6 13 2 2 - - 
Ei samaa eikä eri mieltä 9 17,6 5 10,9 7 7 7 7,3 
Samaa mieltä 20 39,2 21 45,7 57 57 60 62,5 
Täysin samaa mieltä 8 15,7 7 15,2 34 34 29 30,2 
Yhteensä 51 100 46 100 100 100 96 100 
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Liitetaulukko 72 Kansalaisten perusoikeudet toteutuvat hyvin Suomessa 
 Yksityinen Viranomainen 

 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
 n % n % n % n % 
Täysin eri mieltä 8 16 8 17 - - - - 
Eri mieltä 9 18 10 21,3 1 1 2 2,1 
Ei samaa eikä eri mieltä 9 18 8 17 12 11,9 10 10,4 
Samaa mieltä 15 30 14 29,8 35 64,4 61 63,5 
Täysin samaa mieltä 9 18 7 14,9 23 22,8 23 24 
Yhteensä 50 100 47 100 101 100 96 100 
 
Liitetaulukko 73 Kansalaisten on helppo ajaa oikeuksiaan Suomessa 
 Yksityinen Viranomainen 

 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
 n % n % n % n % 
Täysin eri mieltä 10 19,6 10 21,3 1 1 - - 
Eri mieltä 8 15,7 10 21,3 13 12,9 7 7,3 
Ei samaa eikä eri mieltä 15 29,4 12 25,5 25 24,8 31 32,3 
Samaa mieltä 11 21,6 11 23,4 45 44,6 41 42,7 
Täysin samaa mieltä 7 13,7 4 8,5 17 16,8 17 17,7 
Yhteensä 51 100 47 100 101 100 96 100 
 
Liitetaulukko 74 Tuomioistuimet ovat riippumattomia 
 Yksityinen Viranomainen 

 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
 n % n % n % n % 
Täysin eri mieltä 3 6 7 14,9 - - - - 
Eri mieltä 6 12 7 14,9 - - - - 
Ei samaa eikä eri mieltä 16 32 6 12,8 7 6,9 6 6,3 
Samaa mieltä 13 26 16 34 55 54,5 51 53,1 
Täysin samaa mieltä 12 24 11 23,4 39 38,6 39 40,6 
Yhteensä 50 100 47 100 101 100 96 100 
 
Liitetaulukko 75 Tuomarit ovat lahjomattomia 
 Yksityinen Viranomainen 

 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
 n % n % n % n % 
Täysin eri mieltä 3 6,1 8 17 - - - - 
Eri mieltä 10 20,4 6 12,8 - - 1 1,1 
Ei samaa eikä eri mieltä 10 20,4 5 10,6 9 8,9 8 8,4 
Samaa mieltä 12 24,5 16 34 42 41,6 42 44,2 
Täysin samaa mieltä 14 28,6 12 25,5 50 49,5 44 46,3 
Yhteensä 49 100 47 100 101 100 95 100 
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Liitetaulukko 76 Tuomarien yhteiskunnalliset arvot vaikuttavat tuomioihin 
 Yksityinen Viranomainen 

 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
 n % n % n % n % 
Täysin eri mieltä 1 2 1 2,1 - - - - 
Eri mieltä 8 15,7 7 14,9 24 23,8 22 22,9 
Ei samaa eikä eri mieltä 14 27,5 9 19,1 29 28,7 26 27,1 
Samaa mieltä 15 29,4 21 44,7 40 39,6 38 39,6 
Täysin samaa mieltä 13 25,5 9 19,1 8 7,9 10 10,4 
Yhteensä 51 100 47 100 101 100 96 100 
 
Liitetaulukko 77 Tuomareiden henkilökohtaiset mielipiteet ja arvot vaikuttavat tuomioi-

hin 
 Yksityinen Viranomainen 

 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
 n % n % n % n % 
Täysin eri mieltä 1 2 2 4,3 4 4 1 1 
Eri mieltä 7 13,7 9 19,1 30 29,7 34 35,4 
Ei samaa eikä eri mieltä 17 33,3 13 27,7 32 31,7 24 25 
Samaa mieltä 14 27,5 11 23,4 26 25,7 28 29,2 
Täysin samaa mieltä 12 23,5 12 25,5 9 8,9 9 9,4 
Yhteensä 51 100 47 100 101 100 96 100 
 
Liitetaulukko 78 Lautamiesten osallistuminen toimintaan lisää luottamustani tuomiois-

tuimien toimintaan 
 Yksityinen Viranomainen 

 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen 

jälkeen 
 n % n % n % n % 
Täysin eri mieltä 5 9,8 4 8,5 13 12,9 15 15,8 
Eri mieltä 5 9,8 5 10,6 26 25,7 23 24,2 
Ei samaa eikä eri mieltä 18 35,3 18 38,3 42 41,6 37 38,9 
Samaa mieltä 15 29,4 15 31,9 15 14,9 13 13,7 
Täysin samaa mieltä 8 15,7 5 10,6 5 5 7 7,4 
Yhteensä 51 100 47 100 101 100 95 100 
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Liitetaulukko 79 Käsitykset tuomioistuimista ja oikeuden saatavuudesta, yksityiset 
(keskiarvot ja erojen merkitsevyydet, *= ero tilastollisesti merkitsevä 
95 % luottamustasolla) 

 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen  

jälkeen 
P-arvo  

(paritt. t-testi) 
Suomi on oikeusvaltio 3,48 3,33 0,24 
Kansalaisten perusoikeudet toteutuvat 
hyvin Suomessa 3,30 3,07 0,12 
Kansalaisten on helppo ajaa  
oikeuksiaan Suomessa 3,02 2,77   0,04* 
Tuomioistuimet ovat riippumattomia 3,63 3,39 0,24 
Tuomarit ovat lahjomattomia 3,56 3,36 0,26 
Tuomareiden yhteiskunnalliset arvot 
vaikuttavat tuomioihin 3,62 3,64 0,90 
Tuomareiden henkilökohtaiset mielipi-
teet ja asenteet vaikuttavat tuomioihin 3,57 3,47 0,53 
Lautamiesten osallistuminen tuomiois-
tuimien toimintaan lisää luottamustani 
tuomioistuimien toimintaan 3,43 3,26 0,34 
 
Liitetaulukko 80 Käsitykset tuomioistuimista ja oikeuden saatavuudesta, viranomaiset 

(keskiarvot ja erojen merkitsevyydet, *= ero tilastollisesti merkitsevä 
95 % luottamustasolla) 

 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen  

jälkeen 
P-arvo  

(paritt. t-testi) 
Suomi on oikeusvaltio 4,23 4,23 1,00 
Kansalaisten perusoikeudet toteutuvat 
hyvin Suomessa 4,08 4,09 0,81 
Kansalaisten on helppo ajaa  
oikeuksiaan Suomessa 3,63 3,71 0,24 
Tuomioistuimet ovat riippumattomia 4,31 4,34 0,41 
Tuomarit ovat lahjomattomia 4,40 4,36 0,45 
Tuomareiden yhteiskunnalliset arvot 
vaikuttavat tuomioihin 3,29 3,38 0,35 
Tuomareiden henkilökohtaiset mielipi-
teet ja asenteet vaikuttavat tuomioihin 3,04 3,10 0,50 
Lautamiesten osallistuminen tuomiois-
tuimien toimintaan lisää luottamustani 
tuomioistuimien toimintaan 2,69 2,73 0,66 
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Liitetaulukko 81 Käsitykset tuomioistuimista ja oikeuden saatavuudesta lopputuloksen 
mukaan, yksityiset (keskiarvot ja erojen merkitsevyydet, *= ero tilas-
tollisesti merkitsevä 95 % luottamustasolla) 

 
Voitto tai 
osavoitto Tappio 

P-arvo 
(t-testi) 

Suomi on oikeusvaltio 4,00 2,07    0,00 * 
Kansalaisten perusoikeudet toteutuvat hyvin 
Suomessa 3,76 1,94    0,00 * 
Kansalaisten on helppo ajaa oikeuksiaan Suo-
messa 3,12 2,19    0,02 * 
Tuomioistuimet ovat riippumattomia 3,96 2,44    0,00 * 
Tuomarit ovat lahjomattomia 3,88 2,44    0,00 * 
Tuomareiden yhteiskunnalliset arvot vaikuttavat 
tuomioihin 3,60 3,75 0,66 
Tuomareiden henkilökohtaiset mielipiteet ja 
asenteet vaikuttavat tuomioihin 3,44 3,69 0,52 
Lautamiesten osallistuminen tuomioistuimien 
toimintaan lisää luottamustani tuomioistuimien 
toimintaan 3,20 3,38 0,62 
 
Liitetaulukko 82 Käsitykset tuomioistuimista ja oikeuden saatavuudesta lopputuloksen 

mukaan, viranomaiset (keskiarvot ja erojen merkitsevyydet, *= ero ti-
lastollisesti merkitsevä 95 % luottamustasolla) 

 
Voitto tai 
osavoitto Tappio 

P-arvo 
(t-testi) 

Suomi on oikeusvaltio 4,27 4,20 0,67 
Kansalaisten perusoikeudet toteutuvat hyvin 
Suomessa 4,07 4,20 0,52 
Kansalaisten on helppo ajaa oikeuksiaan Suo-
messa 3,70 3,60 0,69 
Tuomioistuimet ovat riippumattomia 4,33 4,47 0,43 
Tuomarit ovat lahjomattomia 4,33 4,53 0,31 
Tuomareiden yhteiskunnalliset arvot vaikuttavat 
tuomioihin 3,30 3,40 0,70 
Tuomareiden henkilökohtaiset mielipiteet ja 
asenteet vaikuttavat tuomioihin 2,94 3,33    0,16 * 
Lautamiesten osallistuminen tuomioistuimien 
toimintaan lisää luottamustani tuomioistuimien 
toimintaan 2,65 2,47 0,55 
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Vastaajan oma lainkuuliaisuus 
 
Liitetaulukko 83 Vastaajan oma lainkuuliaisuus, yksityishenkilöt, keskiarvot (1= ei 

koskaan, 5 = aina) 

 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen  

jälkeen 
P-arvo 

(paritt. t-testi)
Pyrin omassa toiminnassani noudatta-
maan lakia 4,75 4,73 0,57 
Noudatan tarkoin liikennesääntöjä 4,33 4,39 0,57 
Kävelen punaisia päin liikennevaloissa 1,61 1,63 0,84 
Matkustan pummilla joukkoliikennevä-
lineissä 1,04 1,02 0,32 
Maksan laskuni ajoissa 4,57 4,53 0,32 
Punnitsen ruokakaupassa hedelmiä vää-
rällä hinnalla 1,21 1,15 0,67 
Toimin oikeudenmukaisesti työyhteisössä 4,54 4,76 0,14 
Joudun konflikteihin 2,00 2,04 0,62 
 
Liitetaulukko 84 Vastaajan oma lainkuuliaisuus, viranomaiset, keskiarvot (1= ei kos-

kaan, 5 = aina) 

 
Ennen  

päätöstä 
Päätöksen  

jälkeen 
P-arvo 

(paritt. t-testi) 
Pyrin omassa toiminnassani noudattamaan 
lakia 4,84 4,82 0,57 
Noudatan tarkoin liikennesääntöjä 4,20 4,21 0,83 
Kävelen punaisia päin liikennevaloissa 1,98 1,93 0,28 
Matkustan pummilla joukkoliikenneväli-
neissä 1,19 1,17 0,42 
Maksan laskuni ajoissa 4,65 4,61 0,32 
Punnitsen ruokakaupassa hedelmiä vääräl-
lä hinnalla 1,04 1,04 1,00 
Toimin oikeudenmukaisesti työyhteisössä 4,57 4,55 0,67 
Joudun konflikteihin 1,96 1,91 0,17 
 
 
Lopputulos ja tyytyväisyys lopputulokseen 
 
Liitetaulukko 85 Kuinka juttu päättyi 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Valitus hyväksyttiin kokonaan 13 28,9 10 10,6 23 16,3 
Valitus hyväksyttiin osittain 10 22,2 7 7,4 19 13,5 
Valitus hylättiin kokonaan 16 35,6 14 14,9 30 21,3 
Hakemus hyväksyttiin kokonaan 2 4,4 45 47,9 47 33,3 
Hakemus hyväksyttiin osittain 4 8,9 2 2,1 2 1,3 
Hakemus hylättiin kokonaan - - 9 9,6 13 9,2 
Muulla tavoin - - 7 7,4 7 5 
Yhteensä 45 100 94 100 141 100 
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Liitetaulukko 86 Lopputulos oli oikeudenmukainen 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 16 32,7 2 2,1 18 12,2 
Eri mieltä 5 10,2 8 8,3 13 8,8 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 3 6,1 4 4,2 7 4,7 
Samaa mieltä 8 16,3 17 17,7 27 18,2 
Täysin samaa mieltä 17 34,7 65 67,7 83 56,1 
Yhteensä 49 100 96 100 148 100 
 
Liitetaulukko 87 Lopputulos oli hyvin perusteltu 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 11 22,4 1 1 12 8,1 
Eri mieltä 9 18,4 7 7,3 16 10,8 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 5 10,2 8 8,3 15 10,1 
Samaa mieltä 8 16,3 22 22,9 31 20,9 
Täysin samaa mieltä 16 32,7 58 60,4 74 50 
Yhteensä 49 100 96 100 148 100 
 
Liitetaulukko 88 Lopputulos vastasi odotuksiani 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 10 20,4 8 8,3 18 12,2 
Eri mieltä 7 14,3 5 5,2 12 8,1 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 5 10,2 9 9,4 17 11,5 
Samaa mieltä 10 20,4 20 20,8 30 20,3 
Täysin samaa mieltä 17 34,7 54 56,3 71 48 
Yhteensä 49 100 96 100 148 100 
 
Liitetaulukko 89 Lopputulos vastasi lakimiehen arviota 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 8 19,5 2 3 10 9,3 
Eri mieltä 7 17,1 5 7,6 12 11,1 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 7 17,1 22 33,3 30 27,8 
Samaa mieltä 9 22 10 15,2 19 17,6 
Täysin samaa mieltä 10 24,4 27 40,9 37 34,3 
Yhteensä 41 100 66 100 108 100 
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Liitetaulukko 90 Lopputulos ratkaisi ongelman 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 16 32,7 11 11,8 27 18,6 
Eri mieltä 7 14,3 12 12,9 20 13,8 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 3 6,1 20 21,5 25 17,2 
Samaa mieltä 9 18,4 16 17,2 25 17,2 
Täysin samaa mieltä 14 28,6 34 36,6 48 33,1 
Yhteensä 49 100 93 100 145 100 
 
Liitetaulukko 91 Olen tyytyväinen lopputulokseen 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 17 34,7 7 7,5 24 16,6 
Eri mieltä 4 8,2 3 3,2 7 4,8 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 2 4,1 11 11,8 13 9 
Samaa mieltä 8 16,3 14 15,1 24 16,6 
Täysin samaa mieltä 18 36,7 58 62,4 77 53,1 
Yhteensä 49 100 93 100 145 100 
 
Liitetaulukko 92 Lopputulos oli yllätys 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 8 15,4 45 47,4 53 35,8 
Eri mieltä 17 34 23 24,2 40 27 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 12 24 12 12,6 26 16,5 
Samaa mieltä 3 6 7 7,4 11 7,4 
Täysin samaa mieltä 10 20 8 8,4 18 12,2 
Yhteensä 50 100 95 100 148 100 
 
Liitetaulukko 93 Aion valittaa lopputuloksesta KHO:een 
 Yksityinen Viranomainen Yhteensä 
 n % n % n % 
Täysin eri mieltä 23 47,9 76 84,4 99 70,7 
Eri mieltä 6 12,5 5 5,6 11 7,9 
Ei samaa eikä eri 
mieltä 7 14,6 7 7,8 14 10 
Samaa mieltä 2 4,2 - - 4 2,9 
Täysin samaa mieltä 10 20,8 2 2,2 12 8,6 
Yhteensä 48 100 90 100 140 100 
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Liitetaulukko 94 Yksityishenkilöiden tyytyväisyys lopputulokseen lopputuloksen (voit-
to/tappio) mukaan (keskiarvot ja erojen merkitsevyydet, *= ero tilas-
tollisesti merkitsevä 95 prosentin luottamustasolla) 

 Voitto tai osavoitto Tappio P-arvo (t-testi) 
Lopputulos oli oikeu-
denmukainen 4,19 1,53 0,00 * 
Lopputulos oli hyvin 
perusteltu 4,08 1,88 0,00 * 
Lopputulos vastasi 
odotuksiani 4,23 2,00 0,00 * 
Lopputulos vastasi 
lakimiehen arviota 3,75 2,38 0,00 * 
Lopputulos ratkaisi 
ongelman 3,92 1,53 0,00 * 
Olen tyytyväinen 
lopputulokseen 4,27 1,41 0,00 * 
Lopputulos oli yllätys 2,00 4,00 0,00 * 
Aion valittaa lopputu-
loksesta 1,80 3,41 0,00 * 
 
Liitetaulukko 95 Viranomaisten tyytyväisyys lopputulokseen lopputuloksen (voit-

to/tappio) mukaan (keskiarvot ja erojen merkitsevyydet, *= ero tilas-
tollisesti merkitsevä 95 % luottamustasolla ) 

 Voitto tai osavoitto Tappio P-arvo (t-testi) 
Lopputulos oli oikeu-
denmukainen 4,67 3,53    0,00 * 
Lopputulos oli hyvin 
perusteltu 4,53 3,87    0,01 * 
Lopputulos vastasi 
odotuksiani 4,46 2,93    0,00 * 
Lopputulos vastasi 
lakimiehen arviota 4,00 3,30 0,06 
Lopputulos ratkaisi 
ongelman 3,81 2,40    0,00 * 
Olen tyytyväinen 
lopputulokseen 4,53 3,20    0,00 * 
Lopputulos oli yllätys 1,85 2,93    0,00 * 
Aion valittaa lopputu-
loksesta 1,13 1,53    0,03 * 
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Liitetaulukko 96 Yksityishenkilöiden tyytyväisyys lopputulokseen menettelyn koetun 
oikeudenmukaisuuden mukaan (keskiarvot ja erojen merkitsevyys, *= 
ero tilastollisesti merkitsevä 95 % luottamustasolla ) 

 

Ei kokenut 
menettelyä 

oikeudenmu-
kaiseksi 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Koki menettelyn 
oikeudenmukai-

seksi 
P-arvo 

(ANOVA) 
Lopputulos oli 
oikeudenmukai-
nen 1,38 3,33 3,61    0,00 * 
Lopputulos oli 
hyvin perusteltu 1,38 2,67 3,82    0,00 * 
Lopputulos vas-
tasi odotuksiani 2,00 3,67 3,61    0,03 * 
Lopputulos vas-
tasi lakimiehen 
arviota 2,00 3,17 3,50 0,06 
Lopputulos rat-
kaisi ongelman 1,25 3,33 3,39    0,00 * 
Olen tyytyväi-
nen lopputulok-
seen 1,50 2,83 3,70    0,00 * 
Lopputulos oli 
yllätys 3,63 2,50 2,62 0,15 
Aion valittaa 
lopputuloksesta 3,22 2,60 2,13 0,20 
 
Liitetaulukko 97 Viranomaisten tyytyväisyys lopputulokseen menettelyn koetun oikeu-

denmukaisuuden mukaan (keskiarvot ja erojen merkitsevyys, *= ero 
tilastollisesti merkitsevä 95 % luottamustasolla) 

 

Ei kokenut 
menettelyä 

oikeudenmu-
kaiseksi 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Koki menettelyn 
oikeudenmukai-

seksi 
P-arvo 

(ANOVA) 
Lopputulos oli 
oikeudenmukai-
nen - 4,50 4,40 0,85 
Lopputulos oli 
hyvin perusteltu - 4,00 4,36 0,48 
Lopputulos vastasi 
odotuksiani - 3,25 4,15 0,16 
Lopputulos vastasi 
lakimiehen arviota - 3,50 3,85 0,55 
Lopputulos ratkai-
si ongelman - 3,00 3,56 0,44 
Olen tyytyväinen 
lopputulokseen - 4,25 4,21 0,95 
Lopputulos oli 
yllätys - 2,25 2,04 0,76 
Aion valittaa lop-
putuloksesta - 1,00 1,31 0,45 
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Liitetaulukko 98 Yleiset oikeudenmukaisuuskokemukset suhteessa oman menettelyn 
koettuun oikeudenmukaisuuteen, yksityiset (keskiarvot ja erojen mer-
kitsevyydet, *= ero tilastollisesti merkitsevä 95 % luottamustasolla ) 

 

Ei kokenut 
menettelyä 

oikeudenmu-
kaiseksi 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Koki menette- 
lyn oikeuden-

mukaiseksi 
P-arvo 

(ANOVA) 
Toteutuuko yhdenver-
taisuus lain edessä 1,56 1,80 3,61 0,00 * 
Kohdellaanko miehiä 
ja naisia tasapuolisesti 2,67 2,80 4,06 0,00 * 
Kohdellaanko koulu-
tettuja ja kouluttamat-
tomia tasapuolisesti 2,00 2,40 3,74 0,00 * 
Kohdellaanko rikkaita 
ja köyhiä tasapuolisesti 1,67 2,40 3,44 0,00 * 
Kohdellaanko ulko-
maalaisia ja suomalai-
sia tasapuolisesti 2,56 2,40 3,56 0,02 * 
Toteutuuko tuomiois-
tuimissa oikeudenmu-
kaisuus 1,67 2,20 3,56 0,00 * 
 
Liitetaulukko 99 Yleiset oikeudenmukaisuuskokemukset suhteessa oman menettelyn 

koettuun oikeudenmukaisuuteen, viranomaiset (keskiarvot ja erojen 
merkitsevyydet, *= ero tilastollisesti merkitsevä 95 % luottamustasol-
la) 

 

Ei kokenut 
menettelyä 

oikeudenmu-
kaiseksi 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Koki menette-
lyn oikeuden-

mukaiseksi 
P-arvo 

(ANOVA) 
Toteutuuko yhdenver-
taisuus lain edessä - 4,00 4,01 0,97 
Kohdellaanko miehiä 
ja naisia tasapuolisesti - 4,00 4,24 0,49 
Kohdellaanko koulu-
tettuja ja kouluttamat-
tomia tasapuolisesti - 4,00 3,97 0,94 
Kohdellaanko rikkaita 
ja köyhiä tasapuolisesti - 4,00 3,93 0,88 
Kohdellaanko ulko-
maalaisia ja suomalai-
sia tasapuolisesti - 3,75 3,95 0,62 
Toteutuuko tuomiois-
tuimissa oikeudenmu-
kaisuus - 3,75 4,09 0,33 
 
 
 



 
 
OIKEUDENMUKAISUUS TUOMIOISTUIMISSA -TUTKIMUS 
 
1. Taustatietoja 
 
Tässä osiossa kartoitamme perustietoja vastaajista 
 
1.1 Kyselyyn vastaajan sukupuoli      

1. mies  
2. nainen 

 
1.2 Olitteko tuomioistuimessa   

1. Omassa asiassa  
2. Viranomaisen/julkisyhteisön edustajana 

 
1.3 Mitä oikeusjuttunne koski  
 
_________________________________________________________________ 
 
1.4 Kuinka suurta summaa riita rahallisesti koski? 
 
___________________________________ euroa 
 
 
1.5 Missä hallinto-oikeudessa asia käsiteltiin 

1. Kuopion hallinto-oikeus 
2. Helsingin hallinto-oikeus 
3. Vaasan hallinto-oikeudessa 

 
1.6 Miten juttu päättyi Teidän kannaltanne 

1. Voitin kokonaan jutun eli kaikki vaatimukseni hyväksyttiin 
2. Voitin osittain jutun eli osa vaatimuksistani hyväksyttiin 
3. Hävisin juttuni kokonaan eli vastapuolen vaatimukset hyväksyttiin 
4. Kumpikaan ei voittanut tai hävinnyt 
5. Muulla tavoin, miten? _____________________________ 

 
Kysymyksiin 1.7-.-12 vastaavat vain yksityishenkilöt, eivät viranomai-
sen/julkisyhteisön edustajat 
 
1.7 Kansalaisuus 
 1. Suomalainen 
 2. Muu mikä?_____________________________ 
 
1.8 Syntymävuosi____________________ 
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1.9 Koulutus 
1. Perus-, kansa-, tai kansalaiskoulu 
2. Ammattikoulu, tekninen koulu, kauppakoulu tai muu keskiasteen am-
matillinen oppilaitos 
3. Lukio 
4. Opistotason koulu tai ammattikorkeakoulu 
5. Yliopisto tai korkeakoulu 

 
1.10 Ammatti_____________________________ 
 
1.11 Oletko tällä hetkellä 
 1. Työssäkäyvä 
 2. Työtön 
 3. Opiskelija 
 4. Eläkeläinen 
 5. Muu, mikä?___________________________________ 
 
1.12 Verotettavat kuukausitulot tällä hetkellä __________________ euroa 

 
 
2. Yleinen osio 
 
Tässä osiossa kartoitetaan vastaajan yleisiä käsityksiä oikeuslaitoksesta ja luot-
tamuksesta eri viranomaisiin. 
 
2.1 Yleinen mielipiteeni hallinto-oikeuksien toiminnasta 
 Erittäin  

hyvin 
Hyvin Ei hyvin 

eikä huo-
nosti 

Huonosti Erittäin 
huonosti 

Toteutuuko yhdenvertai-
suus toteutuu lain edessä 

     

Kohtelevatko tuomiois-
tuimet tasapuolisesti mie-
hiä ja naisia 

     

Kohtelevatko tuomiois-
tuimet tasapuolisesti kou-
lutettuja ja kouluttamatto-
mia 

     

Kohtelevatko tuomiois-
tuimet tasapuolisesti rik-
kaita ja köyhiä 

     

Kohtelevatko tuomiois-
tuimet tasapuolisesti ul-
komaalaisia ja suomalaisia 

     

Toteutuuko tuomiois-
tuimissa oikeudenmukai-
suus 
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2.2 Kuinka paljon yleisesti ottaen luotatte seuraaviin instituutioihin? 
 Erittäin  

vähän 
Vähän Ei paljon  

eikä vähän 
Paljon Erittäin  

paljon 
Kirkko      
Puolustusvoimat      
Tuomioistuimet      
Lehdistö      
Eduskunta      
Hallitus      
Puolueet      
Poliisi      
Euroopan Unioni      
Asianajajat      
Virkamiehet      
 
 
3 Oman asian käsittely hallinto-oikeudessa 
 
Tässä osiossa kysymykset koskevat sen yksittäisen asian käsittelyä hallinto-
oikeudessa, jossa Teille on jaettu tämä kyselylomake. 
  
3.1 Lakimiesapu hallinto-oikeudessa 
 
3.1.1 Oliko Teillä asianajaja tai muu lakimiesavustaja oikeudenkäynnissä 

1. Kyllä 
2. Ei 

 
Miksi?____________________________________________________ 
 
 
3.1.2 Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, hankitko avustajan 
 
Asianajotoimistoissa työskentelee Suomen Asianajajaliittoon kuuluvia lakimiehiä. 
Oikeusaputoimistot taas ovat valtion varoin kustannettuja ja niissä työskentelee 
julkisia oikeusavustajia. Lisäksi on olemassa näistä riippumattomia lakiasiain-
toimistoja.  
 1. Asianajotoimistosta  
 2. Oikeusaputoimistosta 
 3. Lakiasiaintoimistosta 
 4. Avustajana toimi kunnan/valtion yms. julkisyhteisön lakimies 
 5. Muualta, mistä?________________________________________ 
 
3.1.3 Miten lakimiesapu kustannettiin? (Kysymys koskee vain yksityisiä asian-
osaisia) 
 1. Sain maksuttoman oikeudenkäynnin tai julkista oikeusapua 
 2. Oikeusturvavakuutuksella 
 3. Osittain omista varoista, osittain julkisesta oikeusavusta 
 4. Kokonaan omista varoista 
 5. Muulla tavoin, miten? 
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3.1.4 Kuinka lakimiehenne toimi? 
 Erittäin  

vähän 
Vähän Ei vähän  

eikä paljon 
Paljon Erittäin  

paljon 
Kuunteliko lakimies riittävästi 
sinua 

     

Ottiko lakimies näkemyksesi 
huomioon 

     

Selostiko lakimies sinulle 
menettelyn kulkua tuomiois-
tuimessa 

     

Kuinka paljon lakimiehestä 
oli hyötyä lopputuloksen kan-
nalta 

     

 
 
3.2. Menettely hallinto-oikeudessa  
 
3.2.1 Arvioi tuomareiden toimintaa seuraavien piirteiden mukaan 
 Täysin eri 

mieltä 
Eri mieltä Ei samaa 

eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Asiantunteva      
Kohtelias      
Epämuodollinen      
Joustava      
Miellyttävä      
Oikeudenmukainen      
Rehellinen      
Puolueeton      
Kiireetön      
 
3.2.2 Arvioi hallinto-oikeuden käsittelyä seuraavien väittämien valossa  
 Täysin eri 

mieltä 
Eri  
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Sain riittävästi mahdolli-
suuksia ilmaista asiani 

     

Minua kuunneltiin      
Näkemykseni otettiin 
huomioon 

     

Menettely oli oikeuden-
mukaista 

     

Menettely oli puolueetonta      
Menettely oli asiantunte-
vaa 

     

Menettely oli luotettavaa      
Minua kohdeltiin reilusti ja 
tasapuolisesti 

     

Minua kohdeltiin kunnioit-
tavasti 

     

Olen tyytyväinen menette-
lyyn 
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3.2.3 Arvioi tuomioistuinkäsittelyn lopputulosta seuraavien väittämien valossa 
(hallinto-oikeuden päätös tai muu ratkaisu) 
 Täysin eri 

mieltä 
Eri mieltä Ei samaa 

eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Lopputulos on 
oikeudenmukainen 

     

Lopputulos on 
hyvin perusteltu 

     

Lopputulos vastasi 
odotuksiani 

     

Lopputulos vastasi 
lakimieheni arviota 

     

Olen tyytyväinen 
lopputulokseen 

     

Lopputulos oli 
yllätys 

     

Aion valittaa lop-
putuloksesta kor-
keimpaan hallinto-
oikeuteen 

     

 
3.2.4 Mitä mieltä olette asian hallinto-oikeuskäsittelyn kestosta (nopea, kohtuul-
linen, liian pitkä tms.) 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
3.2.5 Kuinka paljon Teille aiheutui kuluja asian hallinto-oikeuskäsittelystä ja mitä 
mieltä olette kulujen määrästä? (Kysymys koskee vain yksityisiä asianosaisia) 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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3.2.6 Mitä muita seikkoja haluatte tuoda esiin asianne oikeuskäsittelyn johdosta? 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 




