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ESIPUHE 

Koetusta oikeudenmukaisuudesta on vain vähän tutkimustietoa Suomessa. 
Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa perustettiin tutkimusprojekti aiheen 
tutkimiseksi. Hallintotuomioistuinten osalta aihetta ryhtyi tutkimaan Virve-
Maria de Godzinsky ja yleisten tuomioistuinten osalta Kaijus Ervasti. 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu osapuolten oikeudenmukaisuusko-
kemuksia siviilioikeudenkäynneistä. Aihetta on lähestytty tuomioistuimen 
asiakkaille tehdyn kyselyn avulla. Ihmisiltä kysyttiin heidän käsityksiään 
asianajajan ja tuomarin toiminnasta, menettelyn ja lopputuloksen oikeu-
denmukaisuudesta sekä luottamuksesta oikeuslaitokseen ja muihin instituu-
tioihin. Kyseessä on pilottihanke ja tutkimuksen tulokset ovat monelta osin 
suuntaa antavia. 

Tutkimuksen suunnittelusta vastaavat Kaijus Ervasti ja Virve-Maria de 
Godzinsky. Tutkimuksen pohjatekstin on laatinut Kaijus Ervasti. Mikko 
Aaltonen puolestaan on vastannut tilastollisten testien tekemisestä ja ai-
neiston luotettavuuden arvioinnista. Hän on osallistunut myös tekstin vii-
meistelyyn. Tutkimuksen taitosta ja graafisesta ulkoasusta on huolehtinut 
osastosihteeri Eira Mykkänen. Kiitoksia hänelle samoin kuin tutkimusjoh-
taja Kati Rantalalle ja laitoksen yleisen yksikön tutkijoille, jotka ovat 
kommentoineet käsikirjoitusta. 
 
Helsingissä 23. päivänä huhtikuuta 2013 
 
 
Kaijus Ervasti  Mikko Aaltonen 
erikoistutkija  tutkija 



SISÄLLYS 

1  TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT.....................................................1 
 1.1 Taustaa ..........................................................................................1 
 1.2 Koettu menettelyllinen oikeudenmukaisuus .................................2 
 1.3 Luottamus oikeuslaitokseen..........................................................8 
 
2  TUTKIMUSAINEISTO........................................................................19 
 2.1 Tutkimuksen toteutus ..................................................................19 
 2.2 Vastausprosentti ..........................................................................21 
 2.3 Osapuolet ja riidan kohde ...........................................................23 
 
3  KOKEMUKSET OIKEUSLAITOKSESTA ........................................29 
 3.1 Lakimiesavun merkitys ja laatu ..................................................29 
 3.2 Käsitykset tuomarista ..................................................................31 
 3.3 Käsitykset menettelystä...............................................................33 
 3.4 Käsitykset lopputuloksesta..........................................................37 
 
4  LUOTTAMUS OIKEUSLAITOKSEEN..............................................39 
 
5  JOHTOPÄÄTÖKSET ...........................................................................43 
 
KIRJALLISUUS .......................................................................................45 
 
LIITE 1 Liitetaulukot ................................................................................49 
 
LIITE 2 Kyselylomake: Käräjäoikeuksien pääkäsittely............................71 
 
LIITE 3 Kyselylomake: Käräjäoikeuksien suullinen valmistelu ..............87 
 



1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

1.1 Taustaa 

Tämän tutkimuksen kohteena ovat käräjäoikeuksien asiakkaiden kokemuk-
set siviilioikeudenkäynneistä käräjäoikeuksissa. Tutkimus on osa laajem-
paa hanketta, jossa on kartoitettu asiakkaiden kokemuksia siviiliprosessista 
sekä hallinto-oikeusprosessista. Hanke alkoi vuonna 2011 ja se päättyy 
vuonna 2014.  

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on tehty lukuisia tutkimuksia, jois-
sa tuomioistuinten toimintaa on arvioitu asiakirja-aineistojen sekä tuomareille 
ja asianajajille tehtyjen kyselyiden ja haastatteluiden valossa.1 Sen sijaan tuo-
mioistuinten asiakkaisiin tutkimuksia on kohdistettu vain harvoin. Suomessa 
on tehty joitain tutkimuksia luottamuksesta oikeuslaitokseen.2 Vaula Haavis-
ton tuomioistuintyön muutosta koskevassa väitöskirjassa on käsitelty myös 
koettua oikeudenmukaisuutta asiakkaiden kokemusten valossa.3 

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa on aiemmin tehty yksi tutkimus, 
jossa on kysytty muutoksenhakijoiden kokemuksia siviiliprosessista.4 Tut-
kimuksessa saatiin tietoa osapuolten näkemyksistä niin käräjäoikeuden 
kuin hovioikeudenkin osalta. Kyselyn kohteena olivat kuitenkin vain muu-
toksenhakijat – eli käräjäoikeuden päätökseen tyytymättömät henkilöt – ja 
heistä vain osa oli ollut paikalla myös itse istunnossa. Vaikka tutkimukses-
sa saatiin arvokasta perustietoa, on tarvetta saada vielä monipuolisempi ja 
tarkempi kuva oikeudenmukaisuuskokemuksista tuomioistuimissa sekä 
siihen 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, 
vaan ihmisillä täytyy olla realistinen mahdollisuus myös todellisuudessa 
päästä oikeuksiinsa.5 

                                                 
1 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 2011a, de Godzinsky 2012. 
2 Blom 1970, Lappi-Seppälä & Tala & Litmala & Jaakkola 1999, Niskanen & Ahonen & 
Laitinen 1999, Laitinen & Tarukannel & Valjakka 2003. 
3 Haavisto 2002. 
4 Kallioinen 2004. 
5 Ks. esim. Ervasti 2011b. 
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Erityisesti tässä tutkimuksessa on käsitelty kahta teemaa, jotka ovat ol-
leet keskeisiä oikeudensaantimahdollisuuksiin keskittyvässä tuomioistuin-
sosiologisessa tutkimuksessa viimeisinä vuosikymmeninä. Ensiksikin tutki-
muksessa on keskitytty koettuun menettelylliseen oikeudenmukaisuuteen 
(Procedural Justice). Toiseksi tutkimuksessa on käsitelty luottamusta oikeus-
laitokseen ja muihin instituutioihin. Tutkimuksen pääpaino on kuitenkin 
koetussa menettelyllisessä oikeudenmukaisuudessa. Näitä teema-alueita on 
käsitelty seuraavissa jaksoissa lähemmin. 
 
 
1.2 Koettu menettelyllinen oikeudenmukaisuus 

Oikeudenmukaisuuden ulottuvuudet 

Oikeudenmukaisuus on monitahoinen ja moniin suuntiin viittaava käsite, 
jota voi myös lähestyä monista eri näkökulmista.6 Oikeudenmukaisuuden 
idea pitää sisällään ajatuksen eri yksilöiden tasapuolisesta kohtelusta. Ta-
sapuolisuus voidaan ymmärtää absoluuttiseksi eli jokainen tulisi asettaa 
täsmälleen samaan asemaan kuin muutkin riippumatta olosuhteista. Usein 
tasapuolisuusvaatimus kuitenkin ymmärretään relatiiviseksi eli samaan 
ryhmään kuuluvia pitää kohdella samalla tavoin. Tasapuolisuuden toteut-
tamisessa voi käyttää monenlaisia kriteereitä kuten kullekin ansionsa mu-
kaan, kullekin aikaansaannoksiensa mukaan, kullekin tarpeidensa mukaan, 
kullekin kykyjensä mukaan tai kullekin asemansa mukaan.7 

Oikeudenmukaisuudesta on esitetty lukuisia erilaisia jaotteluita.8 Oi-
keudenmukaisuutta voidaan tarkastella ainakin kolmella eri ulottuvuudella: 
1) muodollinen – sisällöllinen oikeudenmukaisuus, 2) objektiivisiin kritee-
reihin perustuva – subjektiivinen, koettu oikeudenmukaisuus, 3) lopputu-
lokseen perustuva (distributiivinen) – menettelyllinen (proseduraalinen) 
oikeudenmukaisuus.  

Oikeusjärjestelmän logiikkaa ja oikeudellisten instituutioiden toimintaa 
normien soveltamisessa on kutsuttu muodolliseksi oikeudenmukaisuudeksi. 
Tällöin keskitytään siihen, miten asioiden pitäisi olla esimerkiksi oikeudel-
listen tai eettisten standardien mukaan. Viranomaiset ja tuomioistuimet 
noudattavat ja tulkitsevat normeja johdonmukaisesti ja puolueettomasti, jos 
ne on asianmukaisesti asetettu, eivätkä puutu niiden sisältöperustaan.9 Oi-

                                                 
6 Ks. esim. Peachey 1989, 301–304, Ervasti 2004, 168–184, Janhonen & Alvesalo 2010. 
7 Ks. esim. Ross 1953, 352–359, Eckhoff 1971, 43–56. 
8 Ks. esim. Bayles 1990, 3–4, Ervo 1996, 36–37, Sajama 1999. 
9 Sajama 1999, 143–145, Mäkelä 2002, 46–49. 
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keuspositivistisen näkemyksen mukaan lakeja pitää siis noudattaa, kun ne 
on oikein asetettu. 

Rossin mukaan muodollinen oikeudenmukaisuus edellyttää kahta asiaa. 
Ensinnäkin se sisältää vaatimuksen, että on olemassa sääntö tai joukko 
sääntöjä, jotka ovat pohjana konkreettisessa ratkaisussa. Toiseksi konkreet-
tisen ratkaisun täytyy todellisuudessa olla säädöspohjan asianmukaista 
käyttöä kyseisessä tilanteessa. Oikeudenmukaisuuden idea positiivisen oi-
keuden muotoilussa esiintyy siis rationaalisuuden vaatimuksena eli vaati-
muksena, että oikeuden normit muotoillaan objektiivisilla kriteereillä ja 
että konkreettinen ratkaisu on mahdollisimman riippumaton tuomarin sub-
jektiivisista arvoista.10 

Erilaisista arvofilosofisista lähtökohdista kuten luonnonoikeudellisesta 
ajattelusta käsin on taas pyritty luomaan sisällöllisiä oikeudenmukaisuus-
kriteereitä. On myös katsottu, että oikeuden positivoitumisessa on totalita-
rismin vaara.11 Etenkin natsi-Saksan oikeudenkäyttö on herättänyt laajasti 
keskustelua oikeudenmukaisuuden kriteereistä. Usein on katsottu, että 
pelkkä muodollinen oikeudenmukaisuuskäsitys ei ole riittävä pohja arvioi-
da esimerkiksi tuon aikaisten saksalaisten tuomioistuinten ja virkamiesten 
toimintaa. Sajaman mukaan sisällölliset oikeudenmukaisuuden periaatteet 
voidaan jakaa suoritus- ja tarveperustaisiin. Edellisen mukaan on oikeu-
denmukaista jakaa hyödykkeet ja rasitteet kunkin henkilön suorituksen pe-
rusteella. Jälkimmäisen mukaan oikeudenmukaista on jakaa ne kunkin 
henkilön tarpeen mukaan.12 

Yksi mahdollinen näkökulma oikeudenmukaisuuteen siviiliriidoissa on 
tarkastella objektiivisia olosuhteita. Oikeudenmukaisuutta voidaan tutkia 
keskittymällä siihen miten asioiden pitäisi olla joidenkin eettisten standar-
dien (esim. filosofia, uskonto, etiikka) mukaan. Toisaalta oikeudenmukai-
suutta voidaan tutkia subjektiivisena asiana keskittymällä siihen, kokevatko 
ihmiset oikeudenkäynnin reiluna tai oikeudenmukaisena.13 

Muun muassa Summers on korostanut, että oikeudenkäyttömenettelyä 
tulee voida arvioida itsessään riippumatta siitä, minkälaiseen lopputulok-
seen se johtaa, eli hän on keskittynyt proseduraaliseen oikeudenmukaisuu-
teen. Hänen näkemyksensä korostaa objektiivisia olosuhteita. Summers on 
erotellut toisistaan kymmenen prosessin arvoa, joita hän pitää tavoiteltavi-
na riippumatta siitä, minkälaisiin tuloksiin niillä päästään.14 Summers kä-

                                                 
10 Ross 1953, 351–374. 
11 Tuori 2000, 15–19. 
12 Sajama 1999, 147–148. 
13 Tyler 1997b, 310–313. 
14 Summers 1974. 
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sittelee nimenomaisesti oikeusprosessia. Näkökulma on oikeusteoreettinen 
ja monilta osin legalistisesti painottunut. 

 
1)  Asianosaisten oikeus osallistua prosessiin. Demokraattisten yh-
teiskuntien oikeudellisille prosesseille on ominaista, että kansalaisilla 
on mahdollisuus osallistua niihin. Kansalaiset voivat äänestää, vaikut-
taa lainsäädäntöön ja lainkäytössä he usein ovat ”päätoimijoita”. 
 
2)  Prosessin legitimiteetti. Prosessilta voi puuttua a) oikeudellinen le-
gitimiteetti, koska sitä ei ole oikeudellisesti vahvistettu, b) poliittinen 
legitimiteetti, koska sillä ei ole kansalaisten hyväksyntää demokratiassa 
tai c) moraalinen legitimiteetti, jos päätökset ovat moraalisesti huonoja. 
Prosessin pitäisi turvata legitimiteetin kaikki kolme muotoa. 
 
3)  Rauhanomainen prosessi. Rauhanomaista prosessia pidetään län-
simaissa yleensä itsestäänselvyytenä. Muun muassa yleinen rikoslaki 
auttaa tämän arvon suojelemisessa. Esimerkiksi kaksintaistelu, kidutus 
ja vallankumous ovat kiellettyjä konfliktinratkaisukeinoja. 
 
4)  Inhimillisyys ja yksilön aseman kunnioittaminen. Oikeudellista 
prosessia koskevat säädökset suojelevat ihmisiä epäinhimilliseltä koh-
telulta. Esimerkiksi rikosten selvittämistä koskevat säännökset kieltä-
vät kidutuksen. 
 
5)  Yksityisyys. Lainkäytössä asioita selvitettäessä saatetaan loukata 
yksityisyyttä. Viranomaiset saattavat vaatia tietoja tai tunkeutua esi-
merkiksi työpaikalle tai kotiin. Oikeudellisessa prosessissa on monia 
suojamekanismeja tällaisia yksityisyyden loukkauksia vastaan. 
 
6)  Päättäminen osallistumisesta. Useimpien länsimaisten demokra-
tioiden oikeudellisille prosesseille on ominaista, että ne antavat osa-
puolille mahdollisuuden kieltäytyä osallistumisesta. Esimerkiksi ei ole 
rikollista pidättäytyä äänestämästä vaaleissa. Siviiliprosessissa kantaja 
voi päättää laittaako jutun vireille, eikä syytetyn tarvitse edesauttaa ri-
koksensa selvittämistä. 
 
7)  Menettelyllinen oikeudenmukaisuus. Oikeudellisille prosesseille 
on tyypillistä oikeudenmukaisuuden suojelu. Oikeudenmukaisuus 
voidaan usein ymmärtää vain suhteessa siihen, mikä on epäoikeuden-
mukaista. Jos esimerkiksi vastapuolen kuuleminen tai muut keskeiset 
oikeudenmukaisuutta turvaavat menettelyperiaatteet sivuutetaan, me-
nettelystä tulee epäoikeudenmukainen. 
 
8)  Prosessuaalinen laillisuus. Prosessuaalinen laillisuus voi vaaran-
tua, jos säännökset puuttuvat ja lainsoveltajalle jää liikaa harkintaval-
taa tai jos puuttuvat mekanismit, jotka varmistavat, että lainsoveltajat 
noudattavat sääntöjä. 
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9)  Prosessuaalinen rationaalisuus. Tämä sisältää 1) huolellisen va-
kuuttumisen relevantista näytöstä ja relevanttien argumenttien huolel-
lisen tutkimisen, 2) tällaisen näytön ja argumenttien huolellisen pun-
ninnan, 3) rauhallisen ja huolellisen harkinnan, 4) asioiden ratkaisemi-
sen puolueettomasti ja 5) valmiuden antaa perusteluita päätökselle. 
 
10) Ajallisuus ja ratkaisun lopullisuus. Jos oikeusprosessi kestää liian 
pitkään, siitä aiheuttaa haittaa. Todistajat esimerkiksi saattavat unoh-
taa asioita, kuolla, muuttaa pois jne. Myös prosessin loppuminen ja 
ratkaisun lopullisuus ovat tärkeitä prosessin arvoja. 

 
Toinen mahdollinen tapa lähestyä asiaa on tarkastella koettua oikeudenmukai-
suutta, jolloin painottuu se, miten ihmiset ovat kokeneet saaneensa oikeutta, ja 
näkökulma on empiirinen. Tällöin oikeudenmukaisena näyttäytyy se, miten 
oikeuskoneisto toimii todellisuudessa. Etenkin ”Access to Justice” -näkö-
kulmasta kysymys oikeudenmukaisuudesta tiivistyy siihen, miten ihmiset to-
dellisuudessa saavat oikeutta ja miten he kokevat saaneensa sitä.  

Sosiaalipsykologit ovat pitäneet ihmisten kokemaa oikeudenmukaisuut-
ta arviona, joka perustuu emotionaalisille tekijöille ja vertailulle. Arviossa 
verrataan omaa kohtaloa ja omia oikeuksia sekä etsitään niistä vastaavuuk-
sia. Epäoikeudenmukaisuuden kokemus syntyy, jos henkilön oikeuksien ja 
toivotun kohtalon välillä on ristiriita. Epäoikeudenmukaisuuden kokemus 
vastaa suuruusluokaltaan koetun ristiriidan suuruutta. Oikeudenmukaisuu-
den kokemusta on pidetty intuitiivisesti pakottavana ”objektiivisena” reak-
tiona asioihin, vaikka se vaihtelee henkilöittäin ja tilanteittain.15 
 
 
Oikeudenmukaisuuskokemukset tuomioistuinmenettelyssä 

Ihmisten kokemukset ja suhtautuminen oikeudenkäyntiin tai muihin kon-
fliktinratkaisumenettelyihin voi perustua monille asioille. On mahdollista, 
että ihmiset perustavat arvionsa joko oikeudenmukaisuutta koskeviin ko-
kemuksiin tai kriteereille, jotka eivät ole yhteydessä oikeudenmukaisuu-
teen. Tällaisia oikeudenmukaisuudesta riippumattomia kriteereitä voivat 
olla esimerkiksi olla menettelyn tehokkuus ja nopeus. 

Distributiivinen oikeudenmukaisuus – jolla viitataan yleensä reiluuteen 
resurssien allokoinnissa – sisältää arvion oikeudenkäynnin lopputuloksen 
oikeudenmukaisuudesta tai epäoikeudenmukaisuudesta. Proseduraalinen 
oikeudenmukaisuus sisältää arvion oikeudenmukaisuudesta tai epäoikeu-
denmukaisuudesta prosessissa, jossa tuo lopputulos on saavutettu. Toisin 

                                                 
15 Lerner 1999, 12–16. 
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sanoen ihmiset arvioivat sitä, kuinka päätös on tehty. Tyypillisesti ihmiset 
uskovat, että reilu prosessi johtaa reiluun lopputulokseen.16 

Tarkasteltaessa koettua oikeudenmukaisuutta voidaan siis kiinnittää 
huomio lopputuloksen oikeudenmukaisuuteen eli siihen, kuinka oikeuden-
mukaiseksi osapuolet kokevat konfliktinratkaisun lopputuloksen. Toiseksi 
huomio voidaan kiinnittää siihen, kuinka oikeudenmukaiseksi he kokevat 
menettelyn, jolla lopputulokseen on päädytty. Tyler on kuvannut oikeu-
denmukaisuuden teoreettisia lähtökohtia seuraavanlaisella kuviolla.17 
 

Arvioinnin ja käyttäytymisen mahdollinen perusta

Lopputulos Menettely

Oikeudenmukaisuudesta 
riippumattomat 

kriteerit

Distributiivinen 
oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuudesta 
riippumattomat 

kriteerit

Proseduraalinen
oikeudenmukaisuus

Todellinen 
lopputulos

Odotusten 
särkyminen

Kohtuus, 
tasa-arvo,

tarpeet

Tehokkuus, 
nopeus

Johdonmukaisuus, 
puolueettomuus, 

eettisyys
 

 
Kuvio 1  Päätöksentekijän toiminnan arvioinnin perusta  
 
Usein ajatellaan, että sellaiset oikeudenkäynnin piirteet kuin korkeat kus-
tannukset, pitkä kesto ja omalta kannalta huono lopputulos selittävät par-
haiten osapuolten negatiivisia kokemuksia oikeusjärjestelmästä. Monien 
mukaan osapuolet keskittyvätkin lähinnä lopputulokseen ollessaan tekemi-
sissä oikeudellisen koneiston kanssa. Empiirisissä tutkimuksissa on kuiten-
kin saatu kaksi perustulosta, jotka poikkeavat tästä ajattelumallista.18  

Ensiksikin lopputuloksen objektiiviset piirteet selittävät huonosti reak-
tioita oikeudenkäyntiin. Objektiiviset kriteerit kuten oikeudenkäynnin kes-
to, kulut ja kuka voitti, eivät selitä kovin paljoa ihmisten oikeudenkäynnin 
jälkeisiä tuntemuksia. Toinen perustulos on, että ihmisten tyytyväisyys tai 
tyytymättömyys oikeudenkäynnin jälkeen perustuu paljolti arvioihin oikeu-
denmukaisuudesta. Tutkimusten mukaan ihmisten arviot lopputuloksenkin 

                                                 
16 Periaate vääryyden oikeudenmukaisesta kompensaatiosta eli retributiivinen tai repara-
tiivinen oikeudenmukaisuus on myös keskiössä konfliktinratkaisupäätöksissä. Tyler 
1997b, 314. Ks. myös Hogan & Hemler 1981, 128–134, Deutsch 2000, 41–42. 
17 Tyler 1990, 74–75. 
18 Tyler 1990, 74–75, Tyler 1997b, 313–317 
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oikeudenmukaisuudesta perustuu pitkälti kokemuksiin menettelyn oikeu-
denmukaisuudesta. Ihmisten huomio keskittyy siis proseduraaliseen oikeu-
denmukaisuuteen eli arvioon oikeudenmukaisuudesta tai epäoikeudenmu-
kaisuudesta prosessissa, jossa lopputulos on saavutettu.  

Ihmiset arvioivat päätöksentekoa kiinnittämällä huomiota prosessin rei-
luuteen ja puolueettomuuteen, koska he eivät voi helposti päätellä, mikä on 
oikea lopputulos. Empiiristen tutkimusten mukaan etenkin seuraavat seikat 
näyttäisivät olevan keskeisiä oikeudenmukaisuuskokemusten synnyssä: 1) 
mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, 2) prosessin kokeminen puolueet-
tomaksi, 3) päätöksentekijän kokeminen rehelliseksi, 4) ihmisten kohtelemi-
nen kohteliaasti ja kunnioittavasti, 5) viranomaisten motiivien arvioiminen 
reiluiksi ja 6) lopputuloksen reiluus.19 

Turun yliopiston luottamustutkimuksessa tehtiin tuomioistuimessa asioi-
neille kysely, kuinka he olivat kokeneet tuomioistuintoiminnan. Hieman alle 
puolet (45 %) oli tyytyväisiä tuomioistuimen toimintaan, hieman yli kol-
mannes (37 %) melko tyytyväisiä ja vain alle viidennes (18 %) tyytymättö-
miä. Tyytyväisyyskokemukset olivat varsin samanlaisia sosiaali- ja ikäryh-
mästä sekä asuinpaikasta riippumatta. Tyytyväisimpiä olivat ne, joilla oli 
kokemusta hakemusasioista eli heidän kokemuksensa perustui asioimiseen 
tuomioistuimen kansliassa. Liki kolmannes niistä, joilla oli varsinaista oi-
keudenkäyntikokemusta, oli sen sijaan tyytymättömiä. Tutkimuksessa tehtiin 
myös erillinen ovensuukysely tuomioistuimessa asioineille. Kaksi kolmas-
osaa vastaajista piti kokemustaan tuomioistuimesta myönteisenä.20 Kun vas-
taavantyyppinen kysely tehtiin hovioikeuteen valittaneille, tyytymättömyys 
oli huomattavasti yleisempää.21 Tämä on luonnollista, koska muutoksenha-
keminen jo osoittaa tyytymättömyyttä alioikeuden päätökseen. 

Suomessa vuoden 1993 alioikeusuudistuksessa käyttöön otettu suulli-
nen valmistelu ja sovintomenettely käräjäoikeuksien siviiliprosessissa ovat 
muuttaneet perusteellisella tavalla koko käräjäoikeuksien tuomioistuintyötä 
ja tuomioistuinkulttuuria. Uusi siviiliprosessi edellyttää aikaisempaa laa-
jempaa kommunikaatiota ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Osapuolet 
itse saavat myös osallistua aikaisempaa laajemmin oman konfliktinsa käsit-
telyyn. Valmisteluvaiheessa asian käsittely on myös epämuodollisempaa 
kuin aikaisemmassa oikeudenkäyntimenettelyssä ja se perustuu paljolti 
vuorovaikutukselle. Näin ollen uusi siviiliprosessi antaa paremmat lähtö-
kohdat oikeudenmukaisuuskokemusten syntymiselle kuin vanha prosessi, 
jossa osapuolten rooli itse menettelyssä oli hyvin vähäinen.22 
                                                 
19 Tyler 1990, 163–165. Vrt. Thibaut & Walker 1978. 
20 Niskanen & Ahonen & Laitinen 1999, 128–138. 
21 Kallioinen 2004. 
22 Haavisto 2002, Ervasti 2004. 
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Koetun oikeudenmukaisuuden yksinomainen korostaminen oikeuden-
käynnissä sisältää kuitenkin myös ongelmia. Jos kiinnitetään huomiota 
vain osapuolten kokemuksiin, eikä lainkaan oikeudenkäynnin objektiivisiin 
piirteisiin, voi seurauksena olla järjestelmä, jossa sisällöllinen epäoikeu-
denmukaisuus legitimoidaan miellyttävällä menettelyllä.23 

Oikeudenkäynnin pitäisi siis muodollisesti ja sisällöllisesti täyttää sel-
laiset oikeudenmukaisuuden kriteerit, että menettely on hyväksyttävissä. 
Oikeudenmukaisuuden eri muotoja ei kuitenkaan tarvitse nähdä nollasum-
mapelinä siten, että yhden oikeudenmukaisuuskäsityksen korostaminen 
automaattisesti heikentäisi muiden oikeudenmukaisuuskäsitysten merkitys-
tä. Pikemminkin asian voi nähdä erilaisten oikeudenmukaisuuslähtökohtien 
yhteensovittamisena ja punnintana. Nykyisin on korostettu yhä enemmän 
sitä, että tuomioistuinten on aikaisempaa laajemmin täytettävä myös koe-
tun proseduraalisen oikeudenmukaisuuden kriteerit.24  
 
 
1.3 Luottamus oikeuslaitokseen 

Lähtökohtia 

Oikeusjärjestyksellä ja oikeudenkäytöllä on oltava tietynasteinen hyväksyt-
tävyys ja luottamus yhteiskunnan jäsenten keskuudessa. Tällainen kansalais-
ten hyväksyntä on yksi oikeusjärjestelmän tunnusmerkki, mikä erottaa sen 
esimerkiksi puhtaasta pakkovallasta.25 Tuomioistuinten toiminnalla ja oi-
keudenkäytöllä on keskeinen merkitys sille, kuinka ihmiset suhtautuvat koko 
oikeusjärjestykseen. Empiirisissä tutkimuksissa on esimerkiksi käynyt ilmi, 
että tuomioistuinten ratkaisujen koettu oikeudenmukaisuus vaikuttaa siihen, 
kuinka ihmiset ylipäänsä suhtautuvat säännöksiin ja noudattavat niitä.26  

 
Oikeustieteessä ja oikeussosiologiassa on käyty laajasti keskustelua 
oikeuden legitiimisyydestä. Teoreettisesti on erotettu toisistaan em-
piirinen ja normatiivinen legitiimisyys. Empiirisellä legitiimisyydel-
lä on viitattu oikeusnormien ja oikeudenkäytön tosiasialliseen hy-
väksyntään. Sitä voidaan tutkia kartoittamalla ihmisten suhtautumis-
ta oikeusjärjestykseen. Normatiivisella legitiimisyydellä taas on vii-
tattu oikeuden hyväksyttävyyteen, jota voidaan arvioida moraalisilla 
tai eettisillä kriteereillä. Normatiivinen legitiimisyys on yhteydessä 
oikeuden justifikaatioon. Justifikaatiolla on viitattu normatiivisiin ar-

                                                 
23 Ks. Luban 1989, 403–407, Leppänen 1998, 53. 
24 Ks. Ervasti 2004, Ervo 2005. 
25 Ross 1953, 70. 
26 Tyler 1997a, 877–881. 
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gumentteihin. Siitä on kyse esimerkiksi tuomioistuimen ratkaisujen 
perustelemisessa ja lainoppineen tulkintakannanottojen perustelemi-
sessa.27 Oikeusprosessilta voi puuttua oikeudellinen legitimiteetti, 
koska sitä ei ole oikeudellisesti vahvistettu, poliittinen legitimiteetti, 
koska sillä ei ole kansalaisten hyväksyntää demokratiassa tai moraa-
linen legitimiteetti, jos päätökset ovat moraalisesti huonoja.28 

 
Luottamusta tuomioistuimiin on pyritty tutkimaan niin Suomessa kuin 
muuallakin viime vuosikymmeninä yleisölle suunnattujen kyselyiden avul-
la.29 Ei ole kuitenkaan aina selvää, mitä tarkoitetaan, kun tehdään väitteitä 
luottamuksesta tuomioistuimiin tai muihin yhteiskunnan instituutioihin.  

Luottamus on moneen suuntaan avautuva käsite, jolla on tarkoitettu 
monia eri asioita. Sitä on lähestytty monista eri tutkimusperinteistä kuten 
taloustieteestä, filosofiasta, psykologiasta, oikeustieteestä ja yhteiskuntatie-
teistä käsin.30 Luottamusta on tarkasteltu muun muassa sopimuksen synty-
misen ja vaihdon näkökulmasta31, poliittisen järjestelmän toiminnan näkö-
kulmasta32, uhrikokemusten näkökulmasta33, luottamuksen perusteiden34 ja 
sosiaalisen pääoman näkökulmasta35 sekä sosiaalisen, kulttuurisen ja poliit-
tisen osallistumisen näkökulmasta36, laman näkökulmasta37 sekä lukuisista 
muista ihmis- ja yhteiskuntatieteellisistä näkökulmista38. 

Luottamusta on pyritty terminologisesti määrittelemään myös suhteessa 
uskoon, tuttuuteen ja luottamuksellisuuteen.39 On myös katsottu, että vas-
tavuoroisuus on olennaista luottamuksessa. Vastavuoroista luottamusta on 
pidetty myös keskeisenä osana kulttuuriamme.40 Luottamuksen käsitteen 
määrittely on kuitenkin tilannesidonnaista, eikä sitä voida määritellä uni-
versaalisti. Yleensä luottamus on kuitenkin liitetty tietoon, ennustettavuu-
teen, epävarmuuteen ja riskeihin sekä odotuksiin.41 

 

                                                 
27 Tuori 2000, 260–301. 
28 Summers 1974. 
29 Ks. Lappi-Seppälä & Tala & Litmala & Jaakkola 1999, Lappi-Seppälä 1999, Niskanen 
& Ahonen & Laitinen 1999, Tala 2002. 
30 Ks. Litmala 2002. 
31 Ks. Houtsonen 2000, 237–238. 
32 Wiberg 1996. 
33 Salmi & Smolej & Kivivuori 2006. 
34 Uslaner 2002. 
35 Ks. Sosiaalinen pääoma ja luottamus 2000, Iisakka 2006. 
36 Hanifi 2006. 
37 Ks. teos Lama ja luottamus 2002. 
38 Ks. esim. Lagerspetz 1998, Jalava 2001, Ilmonen & Jokinen 2002. 
39 Luhman 1988, Giddens 1990, 29–36. 
40 Mähönen 2007, 258–262. 
41 Litmala 2002, 35. 
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Giddens on eritellyt luottamuksen määritelmään sisältyviä element-
tejä. Hänen mukaansa luottamus liittyy ajan ja tilan puutteeseen. Ei 
ole tarvetta luottamukselle, kun kyse on alati näkyvästä ja selvästä 
toiminnasta tai järjestelmästä, jonka täydellisesti tiedämme ja ym-
märrämme. Riskiympäristö vaikuttaa suureen osaan ihmisistä nyky-
ajan yhteiskunnassa. Luottamus ei perustaltaan ole kuitenkaan sidot-
tu vain riskiin, vaan myös mahdollisuuksiin. Giddensin mukaan 
luottamus ei ole sama asia kuin usko ihmisen tai järjestelmän luotet-
tavuuteen, vaan se on yhteys uskon ja luottavaisuuden välillä. Mo-
dernissa yhteiskunnassa luottamus esiintyy kontekstissa, jossa ihmi-
sen toiminta on sosiaalisesti luotua ja jossa ihmisen toiminnalla on 
suunnattomasti muutosmahdollisuuksia. Voidaan myös puhua us-
kosta symbolisiin merkkeihin tai asiantuntijajärjestelmiin. Gidden-
sin mukaan luottamus voidaan määritellä luottavaisuudeksi ihmisen 
tai järjestelmän luotettavuuteen erilaisten lopputuloksien tai tapah-
tumien suhteen ja tämä luottavaisuus ilmentää uskoa toisten toimi-
joiden nuhteettomuuteen tai rakkauteen tai abstraktien periaatteiden 
oikeellisuuteen.42 

 
Luottamusta voidaan tarkastella myös monella eri tasolla. Ensiksikin voi 
tarkastella ihmisten luottamusta instituutioihin eli vertikaalista luottamus-
ta. Toiseksi voidaan tarkastella ihmisten keskinäisiä luottamussuhteita eli 
horisontaalista luottamusta.43 On myös tehty erottelu erityisen ja yleisen 
luottamuksen välillä. Yleisellä (ja moraalisella) luottamuksella on viitattu 
siihen, että yleensä vieraisiin henkilöihin voi luottaa. Erityisellä (ja strate-
gisella) luottamuksella on tarkoitettu määrättyyn kohteeseen esimerkiksi 
henkilöön, ihmisryhmiin tai instituutioihin perustuvaa tietoperäistä luotta-
musta, joka liittyy informaatioon ja kokemuksiin.44 Vastaavasti on tehty 
erottelu ”ohuen” sosiaalisen (yleinen) ja ”sakean” henkilökohtaisen luot-
tamuksen (erityinen) välillä.45 Usein on korostettu nimenomaan yleisen 
sosiaalisen tai moraalisen luottamuksen merkitystä. Lisäksi on tehty esi-
merkiksi jako luottamuksen kognitiiviseen, emotionaaliseen ja behavioraa-
liseen ulottuvuuteen.46 

Luottamus ei ole pelkästään käsitteellisesti vaikeasti hahmotettava il-
miö. Luottamuksen empiiriseen tutkimiseen liittyy myös monenlaisia meto-
dotologisia ongelmia. Käsitteen monitahoisuus mahdollistaa hyvin monen-
laisten mittareiden käytön. Voidaan esimerkiksi tarkastella ihmisten yleisiä 
luottamuskäsityksiä tai pyrkiä tarkastelemaan yksittäisiä tekijöitä, joiden 
oletetaan heijastavan luottamuskäsitystä ja tarkastella suhtautumista niihin. 
                                                 
42 Giddens 1990, 33–36. 
43 Ks. Litmala 2002, 39–40. 
44 Ushlaner 2002, 1–13. 
45 Putnam 2000, 136–137. 
46 Ks. Litmala 2002, 37–39. 
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Luottamusta voidaan myös lähestyä yhtäältä kokemuksista riippumattomi-
na arvoina, asenteina tai mielipiteinä tai toisaalta omiin kokemuksiin pe-
rustuvina käsityksinä.  

Empiiristen luottamustutkimuksen tulosten tulkintaan liittyy myös mo-
nenlaisia ongelmia. Jotta tuloksia voisi mielekkäästi tulkita, ne täytyy suh-
teuttaa johonkin. Luottamuksen määrää tai tasoa voidaan verrata esimer-
kiksi luottamuksen määrään pitkällä aikavälillä, luottamuksen määrään 
muissa yhteiskunnissa tai yhteisöissä tai muiden kohteiden (esim. muut 
instituutiot) luottamuksen määrään. Voidaan myös tarkastella luottamusta 
ennen–jälkeen-asetelmassa, jolloin esimerkiksi tarkastellaan intervention 
vaikutusta luottamuskokemuksiin. Voidaan myös tarkastella luottamuksen 
määrää eri ihmisryhmissä. 
 
 
Tuomioistuinten erityispiirteet luottamuksen näkökulmasta 

Tuomioistuimilla on monia erityispiirteitä verrattuna muihin yhteiskunnal-
lisiin instituutioihin. Nämä erityispiirteet vaikuttavat ihmisten suhtautumi-
seen oikeuslaitokseen. Toisaalta ne vaikuttavat myös siihen, millä tavoin 
tuomioistuinten luottamusta voidaan yrittää kartoittaa ja analysoida. Tala 
on eritellyt näitä erityispiirteitä ja jakanut ne neljään eri ryhmään.47 

Ensiksikin tuomioistuimet ovat vallankäyttäjiä, joilla on lopullinen val-
ta ratkaista riita-, rikos-, ja hallintoasioita yhteiskunnan jäseniä sitovalla 
tavalla. Siihen liittyy mahdollisuus määrätä pakon ja voimakeinojen käy-
töstä. Tuomioistuimet voivat käyttää erilaisia sanktioita kuten rikosoikeu-
dellisia rangaistuksia ja puuttua ihmisten omaisuuden hallintaan. Tuomiois-
tuimet ovat myös osa kontrollikoneistoa. Näin ollen niiden perustehtävät 
tuottavat usein negatiivisia seurauksia yksittäisille yhteiskunnan jäsenille. 
Tuomioistuinten ratkaisut ovat usein ns. voitto–häviö-ratkaisuja, joissa toi-
nen osapuoli voittaa juttunsa kokonaan ja toinen häviää sen kokonaan.  

Toinen tuomioistuinten erityspiirre on se, että niiden käsittelemiin asioi-
hin liittyy usein eriäviä käsityksiä ja ristiriitoja. Yleensä asian tulo tuomiois-
tuimeen liittyy konfliktiin osapuolten välillä tai yhteiskunnan normien rik-
komiseen. Tuomioistuinmenettely rikos- ja riitaprosessissa perustuu kak-
siasianosaissuhteelle, jossa osapuolet pyrkivät osoittamaan oman näkemyk-
sensä oikeaksi ja vastapuolen näkemyksen vääräksi. Kiistaa käydään usein 
siitä, mitä on tapahtunut, kuinka asiat voidaan näyttää toteen, mikä merkitys 
jollekin tapahtumalle pitäisi antaa ja minkälaisia seurauksia tapahtuman joh-
dosta pitäisi määrätä. Erimielisyydet voivat liittyä myös laajempiin konflik-

                                                 
47 Tala 2002, 11–15. 
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teihin eri etutahojen tai yhteiskunnallisten ryhmien välillä, jolloin niillä voi 
olla hyvin paljon merkitystä tuomioistuimiin kohdistuvan luottamuksen 
kannalta. Tuomioistuintoiminnan pitäisi kyetä herättämään luottamusta, 
vaikka käsiteltäväksi tulee vaikeita kiistanalaisia asioita, joista saatetaan 
käydä kiivastakin yhteiskunnallista keskustelua. 

Kolmas erityispiirre on se, että tuomioistuimet ovat erityistä asiantun-
temusta ja erityisiä menettelytapoja noudattavia vallankäyttöinstituutioita. 
Niiden toiminta perustuu juridiikkaan eli erityisille ammatillisille käytän-
nöille, joita tavallisen kansalaisen voi olla vaikea hahmottaa ja ymmärtää 
kaikilta osin. Kansalaisilla ei yleensäkään ole täysimääräisiä edellytyksiä 
arvioida tuomioistuinten toiminnan asiantuntevuutta, käsittelymenettelyä, 
näytön arviointia, ratkaisun perustelemista tai sovellettavien oikeussääntö-
jen sisältöä. 

Neljäs erityispiirre on se, että tuomioistuimiin kohdistuu korostetusti 
yleisluonteinen oikeudenmukaisuusodotus. Tuon odotuksen sisältö on tosin 
epämääräinen ja vaihtelee eri ihmisryhmien kesken. Usein katsotaan, että 
tuomioistuinten tulee toiminnallaan edistää oikeudenmukaisuutta. Luotta-
muksen muodostumisen kannalta on tärkeää, että kansalaiset asettavat 
tuomioistuinten ratkaisuille oikeudenmukaisuuteen perustuvia odotuksia ja 
arvioivat niitä omien näkemystensä valossa. 
 
 
Luottamustutkimukset 

Suomessa luottamusta tuomioistuimiin ja muihin yhteiskunnallisiin insti-
tuutioihin on kartoitettu gallup-kyselyiden avulla 1940-luvulta lähtien. 
Luottamusta on selvitetty yksinkertaisesti kysymällä ihmisiltä kuinka pal-
jon he ”luottavat” tiettyihin instituutioihin. Tällaiseen kyselytekniikkaan 
liittyy monenlaisia ongelmia, mutta näin on saatu vertailutietoa luottamuk-
sen tasosta eri instituutioiden ja eri maiden välillä.48 

Ensimmäinen suomalainen perustutkimus luottamuksesta oikeuslaitok-
seen on Blomin väitöskirja ”Luottamus oikeuslaitokseen” vuodelta 1970. 
Hän kartoitti luottamusta postikyselyllä, jossa oli hieman yli 4 000 henki-
lön otos. Lopulliseen analyysiin sisältyi 2 890 kyselyyn annettua vastausta. 
Tutkimuksen tavoitteena oli eritellä suomalaisten käsityksiä oikeudenkäy-
tön tasapuolisuudesta. Erityisesti hän pyrki kartoittamaan käsityksiä yh-
teiskunnallisen aseman ja asuinpaikan vaikutuksesta oikeudenkäytön tasa-

                                                 
48 Lappi-Seppälä & Tala & Litmala & Jaakkola 1999, 8–9. 
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puolisuuteen. Tutkimuksessa käsiteltiin muun muassa rikosten ilmituloris-
kiä, poliisin tutkimustehokkuutta ja tuomioiden ankaruutta.49 

Blomin mukaan tuomioistuimien käytön edellytykset – luottamus, ta-
loudelliset, tiedolliset ja normatiiviset edellytykset ja omakohtainen käyt-
töhalukkuus – oli vain pienellä osalla väestöstä. Hänen mukaansa näiden 
edellytysten jakaantumisessa vallitsi yhteiskunnalliseen asemaan ja asuin-
paikkaan liittyvä eriarvoisuus. Blomin mukaan kyse oli todennäköisesti osa 
laajemmasta eriarvoisuudesta yhteiskunnallisten palveluiden nauttimisessa. 
Oikeudenkäyttöä kohtaan tunnettu epäluottamus ei kuitenkaan ollut miten-
kään hälyttävän suurta varsinkaan verrattaessa sitä muiden yhteiskunnallis-
ten instituutioiden luottamukseen. Epäluottamuksen syynä hän piti yhtäältä 
oikeuslaitoksen organisaatioon ja toimintaan liittyviä epäkohtia ja toisaalta 
yhteiskuntarakenteeseen liittyviä epäkohtia. 

 
Blomin väitöskirja ja hänen väitöstilaisuudessaan pitämä lectio 
praecursio herättivät laajasti keskustelua oikeuslaitoksen tilasta. 
Blom totesi, että suuri osa suomalaisista ei luota oikeudenkäytön ta-
sapuolisuuteen ja ennen kaikkea virka-aseman ja yhteiskunnallisen 
aseman katsotaan vaikuttavan saatuun kohteluun. Laajassa keskuste-
lussa Blomia kritisoitiin muun muassa siitä, että hän oli tehnyt lec-
tiossaan pidemmälle meneviä johtopäätöksiä, kuin mihin hänen em-
piirinen aineistonsa oikeutti. Kritiikissä viitattiin siihen, että tutki-
muksen mukaan vain 10 prosenttia vastaajista piti tuomioistuinlai-
toksen toimintaa epäonnistuneena ja käsitykset tuomioistuinlaitok-
sesta olivat huomattavasti myönteisempiä kuin käsitykset monista 
muista instituutioista. Keskustelu sai laajempia ulottuvuuksia, kun 
presidentti Urho Kekkonen jatkoi keskustelua Lakimies-lehdelle 
3.9.1970 antamassaan 70-vuotispäivähaastattelussaan. Kekkonen 
myönsi luottamuspulan olemassaolon ja katsoi muun muassa tuoma-
reiden asenteiden ja arvomaailman olevan vieraita kansalle, ja hän 
viittasi lausunnossaan myös Blomin väitöskirjaan. Kekkonen kritisoi 
laajemminkin lakimiehiä, lainvalmistelua ja juridiikkaa, joita hän pi-
ti konservatiivisina. Hän korosti myös sitä, että suuri osa tuomiois-
tuinjuristeista oli lähtöisin virkamiehistön tai akateemisen koulutuk-
sen saaneiden kodeista. Valtioneuvosto ryhtyi pian Kekkosen pu-
heen jälkeen toimiin tuomioistuinlaitoksen uudistamiseksi.50 

 
Luottamus oikeuslaitokseen nousi jälleen keskeiseksi kysymykseksi 1990-
luvun lopulla, jolloin julkaistiin kaksikin eri tutkimusta aiheesta, toinen 
Turun ylipistossa51 ja toinen Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa.52 
Niissä pyrittiin hahmottamaan luottamuksen yleisiä kehityslinjoja sekä 
                                                 
49 Blom 1970. 
50 Kansanvallasta ja sen toteutumisesta lainkäytössä.., Pajuoja & Ervasti, 142–156. 
51 Niskanen & Ahonen Laitinen 1999. 
52 Lappi-Seppälä & Tala & Litmala & Jaakkola 1999. 
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saamaan monipuolinen kuva suomalaisten luottamuksesta tuomioistuimiin 
eri ulottuvuuksilla. 

Kysymällä ihmisiltä vain kuinka paljon he ”luottavat” tuomioistuimiin, 
saadaan yleisluonteista vertailutietoa. Analyysin kannalta tuollainen 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.53 Tiedetään esimerkiksi, että ihmisten tiedot tuomiois-
tuimista vaihtelevat yhteiskunnallisen aseman ja koulutuksen mukaan.54 
Tarvitaan siis yksityiskohtaisempia kysymyksiä luottamuksen eri ulottu-
vuuksista. 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen luottamustutkimuksessa lähdettiin 
otaksumasta, että tuomioistuinten perustehtävät ja tuomioistuimiin kohdis-
tuvat odotukset vastaavat ainakin karkeasti toisiaan.55 Siinä hahmotettiin 
seuraavanlaisia ulottuvuuksia, joiden ajateltiin olevan merkityksellisiä luot-
tamuksen kannalta. 
 
1) Ratkaisuilta odotetaan aineellista oikeudenmukaisuutta. Tuomioistuimen 
tulee päätyä ratkaisuun, joka koetaan oikeaksi. Sen pitää siis olla lainmu-
kainen, mutta täyttää myös oikeuden, moraalin ja kohtuuden vaatimukset. 
Tuomioistuinten ratkaisuihin kohdistuu siis voimakkaita oikeudenmukai-
suusvaatimuksia. Aina ihmisten oikeudenmukaisuusvaatimukset ja aineel-
lisesti oikea lopputulos eivät ole sama asia, mutta niillä on tietty vastaavuus 
keskenään. 
 
2) Ratkaisujen odotetaan toteuttavan yhdenvertaisuutta. Kaikkia ihmisiä 
tulee käsitellä samalla tavoin heidän taustastaan ja lähtökohdistaan riippu-
matta. Tuomioistuinten ratkaisukäytäntöjen pitäisi olla yhdenmukaista 
riippumatta henkilön asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta, ammatista, su-
kupuolesta ja muista piirteistä. 
 
3) Tuomioistuimiin kohdistuu odotus siitä, että menettely on rehtiä ja puo-
lueetonta. Tuomioistuinmenettelyn pitäisi siis olla tasapuolista, neutraalia 
ja puolueetonta. Mitkään menettelyn ulkopuoliset tekijät tai tuomarin hen-
kilöön liittyvät tekijät eivät saa häiritä puolueetonta käsittelyä. Puolueetto-
muuteen liittyy myös se, että tuomari on riippumaton taloudellisesta vallas-
ta, poliittisesta vallasta, mediasta ja muista tuomareista. Kaikilla tulee olla 

                                                 
53 Lappi-Seppälä 1999, 624. 
54 Niskanen & Ahonen & Laitinen 1999, 20–23. 
55 Lappi-Seppälä & Tala & Litmala & Jaakkola 1999, 2–4. 
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tasapuoliset mahdollisuudet esittää asiansa ja tulla kohdelluksi samalla ta-
voin. 
 
4) Yleisesti odotetaan, että tuomioistuimen ratkaisun tulee perustua tosiasioil-
le ja totuuteen. Tuomioistuinmenettelyn odotetaan saamaan ratkaisun pohjaksi 
oikeat tosiasiat ja eliminoimaan epäselvyydet, valheet ja tiedon aukot. Juuri 
tuomioistuimella on valta ratkaista, mikä on ”totta” yksittäisessä asiassa. 
Usein tuomioistuimet ovat tosiasiassa vain esitetyn näytön varassa ja käytän-
nössä joudutaan tyytymään prosessuaaliseen totuuteen. Odotuksena ja tavoit-
teena on kuitenkin aineellinen totuus eli ”aito” totuus asiassa. 
 
5) Tuomioistuinten oletetaan kohtelevan kansalaisia asiallisella, ihmisar-
voa kunnioittavalla tavalla sekä palvelevan heitä asianmukaisella tavalla 
myös asiakkaan roolissa. Tämä vaikuttaa myös siihen, kuinka oikeuden-
mukaiseksi kansalaiset kokevat tuomioistuimen toiminnan. Luottamuksen 
synnyn kannalta asianmukainen kohtelu on hyvin olennainen. 
 
6) Tuomioistuinratkaisuille asetetaan myös laadullisia vaatimuksia. Rat-
kaisuista pitää ilmetä, mitä on päätetty. Niille pitää esittää myös hyväksyt-
tävät perustelut. Ratkaisujen ja niiden perusteluiden tulee olla myös selkei-
tä ja ymmärrettäviä. 
 
Luottamusta voidaan siis kartoittaa paisti yleistä luottamusta koskevilla 
kysymyksillä, myös tiedustelemalla yksityiskohtaisemmin, kuinka tuomio-
istuinlaitos kykenee ihmisten mielestä vastaamaan erilaisiin vaatimuksiin 
kuten toimivatko tuomioistuimet yhdenvertaisesti ja puolueettomasti, teke-
vätkö ne laadukkaita ratkaisuja, kohtelevatko ne ihmisiä asianmukaisesti, 
ovatko ratkaisut ymmärrettäviä ja perusteltuja jne. On huomattava, että 
aina ihmiset eivät erota selkeästi oikeudenhoidon eri orgaaneja kuten tuo-
mioistuimia, asianajajia, syyttäjiä, oikeusapua ja poliiseja toisistaan, vaan 
tarkastelevat niitä kokonaisuutena. Tämä osaltaan vaikeuttaa luottamustut-
kimusten tekemistä ja tulosten tulkintaa. 
 
 
Luottamus suomalaisiin tuomioistuimiin 

Suomesta on saatavissa vertailukelpoista tietoa 1980-luvun alkupuolelta 
lähtien kansalaisten luottamuksesta tuomioistuimiin ja muihin instituutioi-
hin. Luottamusta on mitattu kysymällä ihmisiltä yleisesti, kuinka paljon he 
luottavat eri instituutioihin. Mittausasteikko on ollut neliportainen, ja vas-
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tausvaihtoehtoina ovat olleet hyvin paljon, melko paljon, ei kovinkaan pal-
jon ja ei ollenkaan.  

Vuonna 2005 oikeuslaitokseen ilmoitti luottavansa melko paljon tai hy-
vin paljon neljä viidesosaa vastaajista (81 %). Tätä korkeampiin lukemiin 
ylsi ns. turvainstituutioista poliisi (91 %) ja puolustusvoimat (87 %). Myös 
suomalaiseen koulutusjärjestelmään (88 %), KELA:aan (88 %) ja tervey-
denhuoltojärjestelmään (78 %) luotettiin hyvin paljon. Suhteellisen vähäistä 
luottamus oli suuryrityksiin (45 %), valtion virkamieskuntaan (39 %) ja Eu-
roopan unioniin (36 %). Vähiten luotettiin puolueisiin (35 %) ja lehdistöön 
(29 %).56 Verrattuna moniin muihin instituutioihin luottamusta oikeuslaitok-
seen ei voi pitää siis kovin alhaisena. Muiden oikeudenhoidon orgaanien 
kuten syyttäjien, asianajajien ja oikeusavun saama luottamus on myös tuo-
mioistuimia vähäisempää.57 

Taulukossa 1 on esitetty gallup-kyselyissä saadut tulokset kahdeksan 
keskeisen yhteiskunnallisen instituution osalta kahdenkymmenen vuoden 
ajalta.58 
 
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 yhteiskunnallisiin instituutioihin laski 1980-luvun loppupuolella. 
Kuten taulukosta näkyy, luottamus instituutioihin alkoi vähentyä yrityselä-
mää lukuun ottamatta jo talouden kuumina vuosina. Taloudellinen lama ei 
siis selitä laskua. Muutos koski myös oikeuslaitosta. Kaikkein eniten luotta-
mus laski kuitenkin eduskuntaan ja valtion virkamiehiin. Sen jälkeen suoma-
laiset näyttävät luottaneen eniten perinteisiin yhteiskunnan turvallisuutta ja 
järjestystä ylläpitämiin instituutioihin. Luottamus tuomioistuimiin pysyi suh-
teellisen vakaana 1990-luvulta 2000 alkuun. Vuosien 2000 ja 2005 välillä 
luottamus yhteiskunnallisiin instituutioihin kasvoi yleisesti. Erityisesti luot-
tamus oikeuslaitokseen lisääntyi runsaasti, 15 prosenttiyksikköä. 

                                                 
56 Lasola 2009. 
57 Lappi-Seppälä & Tala & Litmala & Jaakkola 1999, 24. 
58 Litmala 2004a, 13, Lasola 2009, 12–17. Lähteenä on käytetty kyselyä Values Surveys 
1981–2005. 
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Miehet luottavat tuomioistuimiin jossain määrin vähemmän kuin naiset. 
Ikä on selvästi yhteydessä tuomioistuimia kohtaan tunnettuun luottamuk-
seen. Nuoret luottavat niihin vanhempia enemmän. Sosioekonomisista 
ryhmistä työntekijät ja yrittäjät suhtautuvat muita kriittisemmin tuomiois-
tuimiin. Toimihenkilöt taas luottavat muita ryhmiä enemmän niihin. Työ-
markkina-asemaltaan luottavaisimpia ovat opiskelijat ja vähiten luottavai-
sia eläkeläiset. Alueellisesti vähiten tuomioistuimiin luotetaan Itä-
Suomessa. Oikeuslaitosta kohtaan tunnettu epäluottamus tiivistyykin eten-
kin ikääntyneessä ja vähän koulutetussa väestössä.59 

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. Ns. EU:n uusissa jäsenmaissa luottamus 
instituutioihin on huomattavasti alhaisemmalla tasolla kuin vanhoissa jä-
senmaissa. Luottamus vähenee siirryttäessä itäiseen ja eteläiseen Euroop-
paan. Luottamus oikeuslaitokseen onkin perinteisesti ollut Pohjoismaissa 
suhteellisen korkealla tasolla. Eurooppalaisittain katsoen suomalaiset luotta-
vat hyvin laajasti myös EY-tuomioistuimeen ja Euroopan oikeusasiamie-
heen.60 
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Kuvio 2 Luottamus oikeuslaitokseen EU-maissa 2008  

                                                 
59 Lappi-Seppälä & Tala & Litmala & Jaakkola 1999, 26–27, 58–67, Niskanen & Aho-
nen & Laitinen 1999, 28–33. 
60 Litmala 2004, 15–22, Lappi-Seppälä & Tala & Litmala & Jaakkola 1999, 72–76, La-
sola 2009. Lähteenä on käytetty Eurobarometria. 
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Yksi tulos 1990-luvun luottamustutkimuksissa on varsin hämmentävä. Nii-
den mukaan ihmiset, joilla ei ole tuomioistuinkokemuksia, suhtautuvat po-
sitiivisemmin ja luottavaisemmin tuomioistuimiin kuin ne, joilla näitä ko-
kemuksia on. Usein ajatellaan, että tieto ja kokemukset lisäisivät luotta-
musta. Monissa tutkimuksissa esimerkiksi Yhdysvalloissa on kuitenkin 
päädytty vastaavaan lopputulokseen eli siihen, että ihmiset suhtautuvat sitä 
kielteisemmin tuomioistuimiin, mitä enemmän heillä on kokemuksia niistä. 
Jos ihmiset suhtautuvat järjestelmään aiempaa kriittisemmin tutustuttuaan 
siihen, järjestelmä on vakavan itsekritiikin edessä.61 Usein olennaisempana 
pidetään juuri niiden ihmisten luottamusta, jotka ovat olleet oikeuslaitok-
sen kanssa tekemisissä, kuin suuren yleisön epämääräisempiin lähteisiin 
perustuvaa luottamuskäsitystä.62 

Tälle tulokselle voi olla monia syitä. Tuomioistuinten toiminta perustuu 
laajasti lakimiesten ja lainsäädännön määrittämien menettelytapojen va-
raan. Tuomioistuinkieli poikkeaa monin tavoin arkikielestä. Kansalaiset 
joutuvat siis ei-ammattilaisina arvioimaan erityisasiantuntemukselle sekä 
omille menettely- ja toimintatavoille perustuvan instituution toimintaa. Täl-
löin tuomioistuintoiminta 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. 
 
 

                                                 
61 Lappi-Seppälä & Tala & Litmala & Jaakkola 1999, 44–55, Niskanen & Ahonen & 
Laitinen 1999, 46–50. 
62 Ks. Klami 1995, 37. 



2 TUTKIMUSAINEISTO 

2.1 Tutkimuksen toteutus 

Tämän tutkimuksen päätehtävä on selvittää asiakkaiden oikeudenmukai-
suuskokemuksia siviilioikeudenkäynneissä. Tavoitteena on selvittää oikeu-
denmukaisuuskokemuksia niin menettelyn kuin lopputuloksenkin kannalta. 
Toiseksi on pyritty tutkimaan sitä, miten oikeudenkäynnin osallistujat luot-
tavat oikeuslaitokseen ja muihin instituutioihin yhteiskunnassa.  

Siviilioikeudenkäynnin suullisessa valmistelussa ja pääkäsittelyssä ol-
leille asiakkaille jaettiin kyselylomake, joka pyydettiin palauttamaan. Mu-
kana oli kolme käräjäoikeutta: Oulun käräjäoikeus, Päijät-Hämeen käräjä-
oikeus sekä Helsingin käräjäoikeuden kaksi osastoa. Tutkimus päätettiin 
toteuttaa muutamassa käräjäoikeudessa sen vuoksi, että käräjäoikeudet saa-
tiin sitoutettua tutkimukseen. Ei ollut etukäteen selvää, kuinka sitoutuneita 
tuomarit ovat muun työn ohessa jakamaan kyselylomakkeita asiakkaille ja 
motivoimaan heitä vastaamaan. Tutkimuksen toteuttaminen vaati runsaasti 
etukäteistyötä kuten mukaan otettujen käräjäoikeuksien henkilökunnan 
motivoimista tutkimuksen aineiston keruuseen. Kun kyseessä oli myös täy-
sin uudentyyppinen tutkimushanke, jollaista Suomessa ei ole aiemmin to-
teutettu, se päätettiin toteuttaa pilottihankkeena vain muutamassa käräjäoi-
keudessa.  

Loppuvuodesta 2011 tutkijat (Kaijus Ervasti ja Virve-Maria de Godzins-
ky) kävivät pitämässä noin tunnin mittaisen alustuksen tutkimuksesta kunkin 
käräjäoikeuden tuomareille. Kahdesta käräjäoikeudesta oli lähes kaikki tuo-
marit samoin kuin runsaasti kansliahenkilökuntaa paikalla. Yhdestä käräjä-
oikeudesta vain pieni osa tuomareista oli paikalla. Tilaisuuksien tarkoitukse-
na oli antaa ohjeet tuomioistuimille siitä, kuinka kysely toteutetaan käytän-
nössä. Samalla tuomioistuinten henkilökunta pyrittiin sitouttaman tutkimuk-
seen. Lähtökohtana oli se, että tuomarit jakavat kyselylomakkeet asiakkaille. 
Tämän vuoksi tuomareita pyydettiin motivoimaan asiakkaita vastaamiseen. 
Samalla pyydettiin korostamaan, että vastaukset ovat täysin luottamukselli-
sia ja etteivät ne vaikuta heidän asiansa käsittelyyn millään tavoin. Taustalla 
oli myös tieto siitä, että kansalaiset luottavat hyvin paljon tuomioistuimiin. 
Sen vuoksi uskottiin, että tuomareiden kannustavalla suhtautumisella voi 
olla paljon merkitystä, kun ihmiset harkitsevat, vastaavatko kyselyyn. 

Käräjäoikeuksille jaettiin kolmenlaisia lomakkeita. Ensiksikin käräjäoi-
keuksiin jaettiin lomakkeita edelleen jaettavaksi sellaisille asiakkaille, joi-
den juttu päättyy suullisessa valmistelussa. Toiseksi käräjäoikeusiin annet-
tiin lomakkeita edelleen jaettavaksi sellaisille asiakkaille, joiden juttu on 
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päättynyt pääkäsittelyssä. Näitä lomakkeita jaettiin kaikille asiakkaille, 
joiden juttu päättyi 1.1.2012–30.6.2012. Lomakkeita oli sekä suomen kie-
lellä että englanniksi. Kolmanneksi käräjäoikeuksiin jaettiin lomakkeita 
tuomareiden täytettäväksi katoanalyysia varten. 

Asiakkaille jaettavassa kyselylomakkeessa oli kaikkiaan 10 sivua ky-
symyksiä eli lomakkeet olivat suhteellisen pitkät. Lomakkeiden ensimmäi-
sellä sivulla oli vastaamisohjeet. Pääosin kysymykset oli strukturoitu, mut-
ta joukossa oli myös joitain avokysymyksiä (ks. liitteet 2 ja 3). 

Suullisessa valmistelussa päättyneissä jutuissa lomake pyydettiin täyttä-
mään välittömästi käsittelyn jälkeen ja palauttamaan Oikeuspoliittiseen tut-
kimuslaitokseen. Tuomari siis jakoi lomakkeen asiakkaalle ja ohjeisti vas-
taamaan. Lomakkeiden alussa annettiin myös kirjallisesti vastausohjeet. 
Pääkäsittelylomakkeessa taas oli kaksi osiota. Ensimmäinen osio, joka käsit-
teli menettelyn oikeudenmukaisuutta, pyydettiin täyttämään välittömästi kä-
sittelyn jälkeen. Toinen osio, joka käsitteli lopputuloksen oikeudenmukai-
suutta, pyydettiin täyttämään välittömästi tuomioistuimen päätöksen saapu-
misen jälkeen. Täyttäminen piti tehdä kaksivaiheiseksi, koska tuomioita ei 
Suomessa juuri julisteta istunnoissa, vaan ne annetaan kansliatuomioina jäl-
kikäteen. Ajatuksena oli testata sitä, vaikuttavatko kokemukset menettelyn 
oikeudenmukaisuudesta siihen, kuinka oikeudenmukaiseksi osapuolet ar-
vioivat lopputuloksen. 

Lomakkeiden kysymykset käsittelivät seuraavia teemoja: 
 
* Taustamuuttujat: ikä, sukupuoli, koulutus, kansalaisuus, ammatti, 
asema, tulotaso, luonnollinen henkilö/yhteisön edustaja, asiaryhmä, 
riidan intressi ja tuomioistuin. Lisäksi kysyttiin avokysymyksellä, 
mikä oli syynä sille, että asia vietiin tuomioistuimeen. 
 
* Oman asian käsittely käräjäoikeudessa: oman lakimiehen toimin-
ta, menettelyn oikeudenmukaisuus käräjäoikeudessa. 
 
* Yleinen osio: Yleiset näkemykset tuomioistuinten toiminnasta, luot-
tamus tuomioistuimiin ja muihin instituutioihin, käsitykset oikeusval-
tiosta sekä oma lainkuuliaisuus. 
 
* Asian lopputulos: jutun häviäminen/voittaminen, lopputuloksen 
oikeudenmukaisuus. 
 
* Oikeudenkäyntikulut: Kulujen suuruus ja korvaaminen. 
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2.2 Vastausprosentti  

Jaetut lomakemäärät 

Tutkimusta suunniteltaessa tehtiin arvio siitä, kuinka paljon tutkimuksen 
kohteena olevissa käräjäoikeuksissa ratkaistaan asioita suullisessa valmis-
telussa ja pääkäsittelyssä puolen vuoden aikana. Arvio oli 925 tapausta.  

Tutkimuksen toteuttamisen jälkeen kerättiin tilastotiedot Oulun käräjä-
oikeuden, Päijät-Hämeen käräjäoikeuden ja Helsingin käräjäoikeuden kah-
den osaston juttumääristä suullisessa valmistelussa ja pääkäsittelyssä. Vuo-
den 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana päättyneitä juttuja oli kaik-
kiaan 739. Voidaan arvioida, että näissä oikeudenkäynneissä on ollut osa-
puolia noin 1 500. Tätä määrää verrattiin käräjäoikeuksissa jaettujen lo-
makkeiden määriin. Tuomareiden seurantalomakkeiden mukaan osapuolil-
le jaettiin yhteensä 635 lomaketta. Tämä on 42 prosenttia arvioidusta osa-
puolten kokonaismäärästä. 

On huomattava, että tutkimusaineisto koostuu tapauksista, jossa viimei-
nen suullinen istunto on pidetty vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon 
aikana. Yleiset tilastot taas kertovat samana aikana päättyneistä jutuista. 
Vaikka nämä määrät eivät yksi yhteen vastaa toisiaan, suuruusluokka on 
sama. Näin ollen tutkimuslomakkeita jaettiin hieman alle puolelle oikeu-
denkäynnin osapuolista. 
 
Taulukko 2 Jaettujen lomakkeiden määrät suhteessa kaikkien päättyneiden juttujen 

osapuoliin 1.1.2012–30.6.2012 
 Päättyneiden juttujen  

osapuolet63 
Jaetut lomakkeet64 

 Suullinen 
valmistelu 

Pääkäsittely Suullinen 
valmistelu 

Pääkäsittely 

Oulun KO 278 294 95 (34%) 167 (57 %) 
Päijät-Hämeen KO 128 82 92 (72 %) 63 (77 %) 
Helsingin KO  296 400 42 (14 %) 175 (44 %) 
Yhteensä 656 822 229 (35 %) 405 (49 %) 
 
 
Näiden lukujen valossa näyttäisi siltä, että pääkäsittelyssä on jaettu kysely-
lomakkeita säännöllisemmin kuin suullisessa valmistelussa. Säännöllisim-
min lomakkeita on jaettu Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa ja harvimmin 

                                                 
63 Tämä on arvio, joka on laskettu kertomalla kahdella päättyneiden juttujen määrät. 
Oikeudenkäynneissä Suomessa on tavallisimmin kaksi osapuolta. 
64 Yhdessä tapauksessa ei puutteellisen merkinnän vuoksi tiedetä, onko asia päättynyt 
suullisessa valmistelussa vai pääkäsittelyssä. 
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Helsingin käräjäoikeudessa. On monia mahdollisia syitä sille, miksei lo-
makkeita ole jaettu säännöllisesti tai miksi luvut poikkeavat toisistaan. 

Ensiksikin on mahdollista, etteivät tilastot pidä täysin paikkaansa. Toisi-
naan on ilmeisesti niin, että juttuja yhdistettäessä ne jatkavat tilastoissa kui-
tenkin omaa elämäänsä useana juttuna. Tilastovirheet tuskin kuitenkaan se-
littävät näin suuria poikkeavuuksia. Toinen mahdollinen selitys on se, ettei-
vät osapuolet ole olleet henkilökohtaisesti paikalla. Monesti siviiliasioissa 
paikalla onkin vain osapuolten asiamiehet. Kolmanneksi on mahdollista, että 
asia on sovittu osapuolten kesken ja jätetty sillensä suullisen valmistelun 
aikana, jolloin osapuolille ei ole voitu jakaa lomaketta. Neljänneksi voi olla, 
että joissain tilanteissa tuomarit arvioivat lomakkeen jakamisen turhaksi. 
Saatujen tietojen mukaan jotkut tuomarit eivät esimerkiksi jakaneet lomaket-
ta ulkomaalaistaustaisille henkilöille, jotka eivät osaa suomen kieltä. Vii-
denneksi voi olla, etteivät kaikki tuomarit ole syystä tai toisesta halunneet 
jakaa lomakkeita. Jonkin verran tutkimushankkeen aikana tihkui epävirallis-
ta tietoa siitä, etteivät jotkut tuomarit halunneet jakaa lomakkeita, koska kat-
soivat vastaamisen kuormittavan osapuolia.  
 
 
Vastausprosentit 

Kaikkiaan kysymyslomakkeita jaettiin oikeudenkäynnin osapuolille siis 
634 kappaletta. Suullisessa valmistelussa lomakkeita jaettiin 229 kappaletta 
ja pääkäsittelyssä 405 kappaletta. Vastauksia saatiin suullisesta valmiste-
lusta 58 kappaletta ja pääkäsittelystä 90 kappaletta. Näin ollen vastauspro-
sentti oli suullisessa valmistelussa 26 ja pääkäsittelyssä 22. Vastausprosen-
tit jäivät kokonaisuudessaan hyvin alhaisiksi. Vastausprosentit vaihtelivat 
myös jonkin verran asiaryhmittäin.65 
 
Taulukko 3  Vastausprosentit käräjäoikeuksittain 
 Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 

 
Jaetut 

lomakkeet 
Saadut 

vastaukset
Jaetut 

lomakkeet 
Saadut 

vastaukset
Jaetut 

lomakkeet 
Saadut 

vastaukset
Oulun KO 95 21 (22 %) 167 44 (26 %) 262 64 (24 %) 
Päijät-
Hämeen 
KO 92 28 (30 %) 63 15 (24 %) 155 43 (28 %) 
Helsingin 
KO  42 9 (21 %) 175 31 (18 %) 217 40 (18 %) 
Yhteensä 229 58 (25 %) 405 90 (22 %) 634 148 (23 %)
 

                                                 
65 Ks. liitetaulukko1. 
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Paras vastausprosentti oli Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa ja huonoin Hel-
singin käräjäoikeudessa. Mielenkiintoista on se, että vastausprosentit nou-
dattavat samaa järjestystä kuin lomakkeiden jakamista koskevat prosentit. 
Eli mitä säännöllisemmin lomakkeita jaettiin, sitä säännöllisemmin niihin 
vastattiinkin. Tämä liittynee osin ainakin siihen, kuinka hyvin tuomarit 
olivat sitoutuneet tutkimukseen. Tutkijoiden pitämään informaatiotilaisuu-
teen osallistuneet ja muutoinkin tutkimukseen motivoituneet tuomarit ovat 
luultavasti painottaneet voimakkaammin asiakkaille vastaamisen tärkeyttä.  

Tutkimuksessa oli kyse myös metodologisesta kokeilusta. Vastaavan-
laisia kyselyitä ei ole Suomessa aiemmin toteutettu tuomioistuinten asiak-
kaille. Tarkoituksena oli testata, kuinka hyvin informaatiota voidaan kerätä 
asiakkaille jaettavilla kyselylomakkeilla. Kuten vastausprosentit osoittavat, 
tällainen kysely toimii metodologisesti melko huonosti. 

 Kun vastausprosentti jäi näinkin alhaiseksi, tutkimusta voi pitää pi-
kemmin suuntaa-antavana kuin yksiselitteisiä ja kattavia tuloksia tarjoava-
na. Vastausten absoluuttinen määrä (n=148) sinänsä on kyllin suuri erilais-
ten analyysien tekoon. Vaikka tulokset eivät ole kattavia, ne antavat kui-
tenkin mielenkiintoista uutta informaatiota siitä, millä tavoin ainakin osa 
tuomioistuinten asiakkaista kokee oikeuslaitoksen toiminnan. Samalla tut-
kimuksen tulokset luovat pohjaa myös mahdollisille jatkotutkimuksille. 
 
 
2.3 Osapuolet ja riidan kohde 
Kyselylomakkeissa oli iso joukko taustamuuttujia. Oikeudenkäynnin osa-
puolilta kysyttiin sukupuolta, ikää, tuloja, ammattia, koulutusta, yhteiskun-
nallista statusta ja kansalaisuutta. Lisäksi tiedusteltiin, mitä oikeusjuttu 
koski, missä asemassa henkilö oli oikeudenkäynnissä, missä tuomiois-
tuimessa asia käsiteltiin, mikä oli riidan intressi ja liittyikö asia asumiseen 
tai naapurussuhteisiin. Lisäksi pyydettiin avokysymyksellä arviota siitä, 
miksi asiassa oli jouduttu tuomioistuimeen. 
 
 
Kyselyyn vastanneet 

Ensiksi kysyttiin vastaajan sukupuolta. Vastaajista sekä suullisessa valmis-
telussa että pääkäsittelyssä noin puolet oli naisia ja puolet miehiä.66 Näin 
ollen vastaajajoukko ei ole sukupuolisesti vinoutunut. Toiseksi kysyttiin, 
oliko vastaaja tuomioistuimessa omassa asiassa vai yrityksen edustajana. 

                                                 
66 Ks. liitetaulukko 2. 
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Suullisen valmistelun jälkeen vastanneista 83 prosenttia oli yksityishenki-
löitä 17 prosenttia yhteisön edustajia. Pääkäsittelyn jälkeen vastanneista 
taas 77 prosenttia oli yksityishenkilöitä ja 22 prosenttia yhteisön edustajia. 
Tuomarien jakamissa lomakkeista (n=635) kaikkiaan 80 prosenttia jaettiin 
yksityishenkilöille ja 20 prosenttia oikeushenkilön edustajille. Näin ollen 
kato on jakautunut tasaisesti yksityishenkilöiden ja oikeushenkilöiden osal-
ta, eikä vastaajajoukko ole vinoutunut. 

Sinänsä yhteisöjen osuus oli jaetuissa lomakkeissa aliedustettuna ver-
rattuna oikeudenkäynnin osapuoliin keskimäärin.67 Asia johtunee siitä, että 
yhteisöjen edustajat saattavat olla harvemmin itse paikalla oikeudenkäyn-
nissä. Mukana oli myös yksi osasto, jossa käsitellään vain perheasioita. 
Näyttäisi kuitenkin siltä, että niin yksityishenkilöt kuin yhteisöjenkin edus-
tajat ovat vastanneet suunnilleen yhtä usein kyselyyn. Keskimääräinen syn-
tymävuosi (mediaani) oli sekä suullisessa valmistelussa että pääkäsittelyssä 
vuosi 1966 eli vastaajat olivat iältään keskimäärin 45–46-vuotiaita. 

Kysymyslomakkeessa tiedusteltiin vastaajan asemaa oikeudenkäynnis-
sä. Vastaajista kaksi kolmasosaa sekä suullisessa valmistelussa että pää-
käsittelyssä oli kantajapuolen edustajia ja yksi kolmasosa vastaajapuolen 
edustajia.68 Myös tuomarien jakamissa lomakkeissa (n=635) kantajat olivat 
hieman yliedustettuina. Lomakkeista 54 prosenttia jaettiin kantajille ja 45 
prosenttia vastaajille. Näyttäisi siltä, että kantajat ovat olleet hieman haluk-
kaampia vastaamaan lomakkeeseen kuin vastaajat. Tähän on vaikea sanoa 
yksiselitteistä syytä. Kantaja on kuitenkin ylipäänsä aktiivisempi osapuoli 
oikeudenkäynnissä ja tämä saattaa heijastua myös kyselyyn vastaamiseen. 

Vastaajilta tiedusteltiin myös kokemusta oikeudenkäynneistä. Suullisen 
valmistelun jälkeen vastanneista noin puolet (47 %) oli ollut aiemminkin 
oikeudenkäynnissä samoin kuin pääkäsittelyn jälkeen vastanneista (55 %). 
Mitä ilmeisimmin oikeudenkäynnissä aiemminkin olleet henkilöt ovat 
voimakkaasti yliedustettuina otoksessa. Vastaajajoukolla on siis keskimää-
räistä laajempi kokemus oikeudenkäytöstä kuin kansalaisilla yleensä. 

Oikeudenkäyntiin osallistuneilta kysyttiin myös heidän koulutustaan. 
Noin neljänneksellä vastaajista oli yliopisto tai korkeakoulututkinto ja noin 
neljänneksellä opisto- ja ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto. Lukiotut-
kinto oli vähemmällä kuin joka kymmenennellä. Noin neljänneksellä oli 
ammattikoulutasoinen tutkinto ja joka kahdeksannella ei mitään perusas-
teen jälkeistä tutkintoa. Keskiasteen ja alemman korkea-asteen tutkintoja 
on vastaajilla suunnilleen saman verran kuin koko väestössäkin. Sen sijaan 
ilman mitään jatkokoulutusta olevien määrä on vastaajissa huomattavasti 

                                                 
67 Ervasti 2009, 10–11. 
68 Ks. liitetaulukko 3. 
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vähäisempi kuin koko väestössä.69 Yliopiston tai korkeakoulun käyneiden 
määrä taas on huomattavasti suurempi. 

Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän keskimääräisiä nettotulojaan. Me-
diaanitulot olivat suullisen valmistelun jälkeen vastanneilla 1 650 euroa ja 
pääkäsittelyn jälkeen vastanneilla 1 800 euroa kuussa. Luvut lienevät hyvin 
lähellä suomalaisten keskinettotuloja Tilastokeskuksen tilastojen valossa, 
vaikka niistä ei ole saatavissa yksiselitteistä keskimääräistä kuukausinetto-
tuloa. 

Kyselyssä tiedusteltiin tämän hetkistä pääasiallista toimintaa. Noin 
kaksi kolmasosaa vastaajista oli työssäkäyviä, noin kymmenesosa työttö-
miä ja hieman alle kymmenesosa eläkeläisiä. Opiskelijoita tai muita oli 
hieman alle viidennes. Vastaajien pääasiallisen toiminnan jakauma vastaa 
erittäin hyvin työikäisen väestön pääasiallista toimintaa kuvaavaa ja-
kaumaa.70 
 
 
Riidan kohde 

Osapuolilta kysyttiin myös, mitä asiaa oikeusjuttu koski. Suullisessa val-
mistelussa asioista noin puolet koski perhe- tai lapsioikeudellisia asioita ja 
pääkäsittelyssä noin kolmannes. Noin joka seitsemäs tapaus sekä suullises-
sa valmistelussa että pääkäsittelyssä koski työsuhdetta. Muutoin jutut edus-
tivat erilaisia asiaryhmiä kuten urakkariitoja, huoneenvuokraa ja kiinteää 
omaisuutta koskevia riitoja. Pääosin asiaryhmät vastauksissa vastaavat yl-
lättävän hyvin juttujakaumaa alioikeuksissa.71 Ainoa selkeä poikkeus on 
perhe- ja lapsiasioiden yliedustus pääkäsittelyyn edenneissä jutuissa. Se 
johtuu pitkälti siitä, että toinen Helsingin käräjäoikeuden osasto, jossa ky-
sely toteutettiin, oli osasto, jossa käsitellään vain perheasioita. 

Erityisesti kysyttiin vielä, liittyykö juttu tavalla tai toisella asumiseen. 
Noin neljännes suullisessa valmistelussa päättyneistä asioista liittyi asumi-
seen ja pääkäsittelyyn edenneistä tapauksista noin viidennes. Määrä vastaa 
asumisriitojen määrää pääkäsittelyyn edenneissä riidoissa ylipäätään.72 

Vastaajilta tiedusteltiin myös sitä, kuinka suuri oli riideltävä intressi. 
Pääkäsittelyyn edenneissä jutuissa mediaani-intressi oli 20 750 euroa ja 
suullisessa valmistelussa päättyneissä jutuissa 9 000 euroa. Tässä aineistos-
sa pääkäsittelyssä käsiteltyjen asioiden intressi vaikuttaisi olevan hieman 
tavanomaista suurempi. Sen sijaan suullisessa valmistelussa käsiteltyjen 

                                                 
69 Ks. www.tilastokeskus.fi. 
70 Ks. liitetaulukko 6. 
71 Ks. liitetaulukko 4. 
72 Ervasti 2005, 36–40. 
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asioiden intressi taas vaikuttaisi keskimäärin hieman tavanomaisempaa 
pienemmältä.73 

Vastaajilta kysyttiin myös syytä, miksi oli jouduttu oikeudenkäyntiin. 
Avovastauksissa esitettiin monenlaisia syitä. Vastaukset voidaan jakaa aina-
kin seuraavantyyppisiin ryhmiin: 1) viitattiin riidan kohteeseen ottamatta 
kantaa varsinaisesti siihen, miksi on ajauduttu oikeudenkäyntiin, 2) vastaus, 
ettei asiaa saatu sovittua tai viitattiin erimielisyyteen, 3) vastapuolen moitit-
tava käyttäytyminen ja 4) vastapuolen asenne tai luonne. Lisäksi yhdessä 
tapauksessa syynä pidettiin lakimiehen toimintaa. Eri syiden yleisyyttä ei 
aineiston perusteella voida tarkemmin arvioida. 
 
Tässä esimerkkejä tapauksista, joissa on viitattu riidan kohteeseen: 

 ”Omakotitalo osoittautui hometaloksi.” 
  ”Osakas jättänyt vastikkeet maksamatta.” 
  ”Pesänhoitajan toiminta loppukokouksessa ja konkurssin aikana.” 

 
Tässä esimerkkejä tapauksista, joissa annettiin erimielisyyteen viittaava 
vastaus: 

 ”Osapuolet eivät pysty sopimaan asiaa muulla tavoin.” 
 ”Osapuolet erimielisyys, ei keskusteluyhteyttä.” 
 ”Riitautuminen, asia kestänyt 8 v.” 
 ”Vastaajan kanssa ei päästy sovintoon.” 

  
Tässä esimerkkejä tapauksista, joissa viitattiin vastapuolen moitittavaan 
käyttäytymiseen: 

 ”Työnantajan epärehellisyys.” 
 ”Uhkaus viedä lapsi maasta.” 
 ”Huijaus.” 
 ”Vastaaja ei myöntänyt tekemiään laittomuuksia.” 

 
Tässä esimerkkejä tapauksista, joissa viitattiin vastapuolen asenteeseen tai 
luonteeseen: 

 ”Narsistinen kantaja.” 
 ”Vastaajapuolen kykenemättömyys sopia huoltoasiat sosiaalitoimis-
tossa.” 
 ”Viha ja katkeruus vastaajan taholta.” 
”Ex-aviomiehen riidanhalu.” 

 
Wall ja Callister ovat jaotelleet konfliktien syyt kolmeen eri kategoriaan: 
osapuolten ominaisuudet (kuten persoonallisuus, arvot, stressi, pelko), 
osapuolten vuorovaikutus (kuten käsitykset vastapuolesta, kommunikaatio, 
käyttäytyminen, suhteen rakenne) ja itse konfliktin kohde (vaikeusaste, 
                                                 
73 Vrt. Ervasti 2004, 291 ja Ervasti 2009, 12–13. 
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osanottajien määrä, periaatteellisuus, koko).74 Edellä esitetty jaottelu on 
lähellä heidän kategorisointiaan. Tämänkin aineiston nojalla konfliktien 
taustalla näyttäisi olevan itse konfliktin kohteeseen sekä osapuolten omi-
naisuuksiin ja vuorovaikutuksen liittyviä tekijöitä. Ne ovat konfliktien syi-
tä, mutta määrittävät myös sitä, minkälaiseen konfliktinratkaisumenette-
lyyn turvaudutaan. 
 

                                                 
74 Wall & Callister 1995, 518. Ks. myös Peltonen & Villanen 2004, 21–26 ja Ervasti 
2012, 118–122. 



3 KOKEMUKSET OIKEUSLAITOKSESTA 

3.1 Lakimiesavun merkitys ja laatu 

Tutkimuksessa esitettiin useita kysymyksiä lakimiesavun merkityksestä ja 
siitä, kuinka tyytyväisiä vastaajat olivat saamaansa oikeudelliseen apuun.75 
Suullisessa valmistelussa päättyneissä jutuissa käytettiin lakimiestä apuna 
neljässä viidesosassa tapauksista ja pääkäsittelyyn edenneissä jutuissa yh-
deksässä tapauksessa kymmenestä. Tulos vastaa yleisiä tietoja lakimiehen 
käyttämisen yleisyydestä oikeudenkäynneissä.76 Noin puolet kaikista vas-
taajista käytti asianajajaa. Tämä vastaa asianajajan käyttöä ylipäänsä oi-
keudenkäynneissä.77 Lähes joka kuudennella oli apunaan julkinen oikeus-
avustaja.  

Vastaajista yhdeksän kymmenestä oli samaa mieltä tai täysin samaa 
mieltä väittämän ”lakimies kuunteli minua riittävästi” kanssa. Vain hyvin 
harvoin väitteen kanssa oltiin eri mieltä. Väitteen ”lakimies otti näkemyk-
seni huomioon” kanssa samaa mieltä tai täysin samaa mieltä oli myös yh-
deksän kymmenestä vastaajasta. Neljä viidestä vastaajasta oli samaa mieltä 
tai täysin samaa mieltä väittämästä, että ”lakimies selosti riittävästi menet-
telyn tuomioistuinmenettelynkulkua”. Luku on hieman alhaisempi kuin 
lakimiesten koettu kuunteleminen ja mielipiteiden huomioon ottaminen. 
Jos viidennes asiakkaista on sitä mieltä, ettei menettelyä ole selostettu riit-
tävästi, lakimiehillä on syytä kiinnittää tähän aiempaa enemmän huomiota 
praktiikassaan – vaikka luku ei sinänsä olekaan mitenkään hälyttävän suuri. 

Noin neljä viidestä vastaajasta oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä 
väittämän kanssa, että ”lakimies oli asiantunteva”. Osapuolilta kysyttiin 
myös, pitivätkö he lakimiehen palkkiota kohtuullisena työmäärään nähden. 
Hieman yli puolet oli väittämän kanssa samaa mieltä tai täysin samaa miel-
tä. Noin neljännes ei ollut samaa eikä eri mieltä. Vain noin viidennes oli 
väittämän kanssa eri mieltä tai täysin eri mieltä. Suhteellisen harvat pitivät 
siis lakimiehen palkkiota kohtuuttomana. 

Kyselyssä tehtiin myös väittämä ”lakimiehestä oli paljon hyötyä loppu-
tuloksen kannalta”. Kolme neljäsosaa oli täysin samaa mieltä tai samaa 
mieltä väittämän kanssa. Vain harvat olivat eri mieltä väittämän kanssa. 
Lopuksi esitettiin vielä väittämä ”olen tyytyväinen lakimiehen toimintaan”. 
Neljä viidesosaa vastaajista oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä väit-

                                                 
75 Ks. liitetaulukot 8–16. 
76 Ervasti 2009, 11. 
77 Ervasti 2009, 40. 
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tämän kanssa. Noin kymmenesosa ei ollut samaa eikä eri mieltä. Vain noin 
joka kymmenes oli tyytymätön lakimiehensä toimintaan eli hyvin harvat.  

Kyselyssä tiedusteltiin myös osapuolten oikeudenkäyntikulujen suu-
ruutta. Vastauksia kysymykseen tuli niin vähän, etteivät ne ole luotettavia. 
Samalla kysyttiin myös avokysymyksillä mielipidettä kulujen määrästä. 
Monet pitivät oikeudenkäyntikuluja avovastauksissa suurina. Seuraavassa 
esimerkkejä vastauksista: 

 
 * ”Avustajien laskut kohtuuttomat.” 
 * ”Isot siihen nähden, että teimme pohjatyön itse.” 
 * ”Järkyttävän suuret.” 
* ”Normaalille työssäkäyvälle perheelle mahdoton summa, oikeus-
turva ei kata puoliakaan.” 
* ”Suuret verrattuna saavutettuun hyötyyn.” 

  
Toiset taas pitivät oikeudenkäyntikulujen määrää työmäärään nähden koh-
tuullisina: 

 
 * ”Asianajajan työ ja koulutus vaativa, kulut sen mukaiset.” 
 * ”Kohtuulliset työmäärään nähden.” 
 * ”Pieni raha sen rinnalla, että saa tavata lapsia säännöllisesti.” 
 * ”Sopiva summa.” 

 
Kokonaisuudessaan kyselyyn vastanneiden mukaan lakimiesapu näyttäisi 
toimivan hyvin siviilioikeudenkäynneissä. Valtaosa siviilioikeudenkäyntei-
hin osallistuneista vastaajista piti lakimiehiä asiantuntevina ja hyödyllisinä. 
Kriittisimmin suhtauduttiin lakimiesavustajien palkkioihin, mutta niitäkin 
piti kohtuuttoman suurina vain viidennes vastaajista. Vastaajien käsityksis-
sä ei ole merkitseviä eroja sen suhteen, koskevatko mielipiteet asianajajia 
tai muita lakimiehiä. Kaikkien muiden muuttujien kuin lakimiehen hyödyl-
lisyyden suhteen vastaajat antoivat säännönmukaisesti hieman paremman 
arvosanan pääkäsittelyn jälkeen verrattuna vastauksiin suullisen valmiste-
lun jälkeen. Erot eivät sinänsä ole merkitseviä, mutta ne ovat hyvin sään-
nönmukaisia eri kysymysten suhteen. Kyse saattaisi olla siitä, että jutun 
päättyessä suullisessa valmistelussa lakimiehet ovat saattaneet voimakkaas-
tikin ohjeistaa päämiehiään sopimaan jutun sen sijaan että mentäisiin pää-
käsittelyyn. Tällöin saattaa tulla tunne, ettei lakimies ole kuunnellut tai ot-
tanut näkemyksiä tarpeeksi huomioon. 
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Taulukko 4 Lakimiesten toiminta suullisessa valmistelussa ja pääkäsittelyssä, keskiar-
vot ja ryhmien välisen eron tilastollinen merkitsevyys (*=ero merkitsevä 
95 % luottamustasolla) 

Väittämä 
Suullinen 
valmistelu Pääkäsittely T-testi 

Kuunteli minua riittävästi 4,09 4,36 p=0,11 
Otti näkemykseni huomioon 4,20 4,40 p=0,24 
Selosti minulle riittävästi menettelyn kulkua 4,11 4,26 p=0,40 
Oli asiantunteva 4,30 4,40 p=0,55 
Palkkio oli kohtuullinen työmäärään nähden 3,31 3,60 p=0,22 
Oli paljon hyötyä lopputuloksen kannalta 4,04 3,95 p=0,67 
Olen tyytyväinen lakimieheni toimintaan 4,09 4,17 p=0,69 
 
 
3.2 Käsitykset tuomarista 

Kyselyssä tiedusteltiin myös näkemyksiä tuomarista strukturoiduilla kysy-
myksillä. Siviiliprosessiin osallistuneilta kysyttiin näkemyksiä tuomarin 
asiantuntevuudesta, asiallisuudesta, ymmärrettävyydestä, kohteliaisuudes-
ta, epämuodollisuudesta, joustavuudesta, miellyttävyydestä, oikeudenmu-
kaisuudesta, rehellisyydestä, puolueettomuudesta ja kiireettömyydestä.78 

Kaksi kolmasosaa vastaajista oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä 
väittämän kanssa, että tuomari oli asiantunteva. Vain kymmenesosa suulli-
sessa valmistelussa päättyneiden juttujen osapuolista oli eri mieltä tai täy-
sin eri mieltä väittämän kanssa. Sen sijaan pääkäsittelyssä päättyneiden 
juttujen osapuolista viidesosa oli tuolla kannalla. 

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta piti tuomaria asiallisena. Tältäkin 
osin kokemukset suullisen valmistelun ja pääkäsittelyn jälkeen hieman 
poikkesivat toisistaan. Suullisen valmistelun jälkeen vastanneista kukaan ei 
ollut eri mieltä väittämän kanssa, kun taas pääkäsittelyn jälkeen noin 
kymmenesosa oli eri mieltä. Tuomaria piti ymmärrettävänä neljä viides-
osaa vastaajista. Tässäkin kysymyksessä vastaajat olivat hieman kriittisem-
piä pääkäsittelyn jälkeen verrattuna suullisen valmistelun jälkeen vastan-
neisiin. Neljä viidesosaa piti tuomaria myös kohteliaana. Pääkäsittelyn jäl-
keen tuomaria pidettiin harvemmin kohteliaana kuin suullisen valmistelun 
jälkeen. Noin kolmannes vastaajista piti tuomaria epämuodollisena. Tosin 
pääkäsittelyn jälkeen väitteen kanssa oltiin useammin eri mieltä kuin suul-
lisen valmistelun jälkeen. Kolme neljäsosaa vastaajista piti tuomaria miel-
lyttävänä. Pääkäsittelyn jälkeen vastanneet olivat tästä useammin eri mieltä 
kuin suullisen valmistelun jälkeen vastanneet. 

Tuomaria piti oikeudenmukaisena kaksi kolmasosaa vastaajista. Suulli-
sen valmistelun jälkeen vastanneista joka kuudes oli eri mieltä väittämän 
                                                 
78 Ks. liitetaulukot 17–27. 
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kanssa. Pääkäsittelyn jälkeen vastanneista lähes kolmannes oli eri mieltä 
väittämän kanssa. Niin ikään kaksi kolmasosaa vastaajista piti tuomaria 
rehellisenä sekä puolueettomana, suullisen valmistelun jälkeen tosin hie-
man useammin kuin pääkäsittelyn jälkeen. Kolme neljäsosaa vastaajista 
piti tuomaria kiireettömänä. Suullisen valmistelun jälkeen väittämän kanssa 
oltiin useammin samaa mieltä kuin pääkäsittelyn jälkeen. 

Taulukosta 5 näkyvät keskiarvot kunkin väittämän osalta viisiportaisel-
la Likert-asteikolla. Annetut arvot ovat melko korkeita sekä suullisen val-
mistelun jälkeen että pääkäsittelyn jälkeen. Erot ovat merkitseviä ainoas-
taan miellyttävyyden ja joustavuuden osalta. Vaikka erot eivät ole muiden 
muuttujien osalta merkitseviä, on huomattava, että ne ovat systemaattisesti 
samansuuntaisia eli tuomareiden piirteet arvioidaan positiivisemmiksi suul-
lisen valmistelun jälkeen useammin kuin pääkäsittelyn jälkeen. Tulos on 
uskottava ja linjassa muun tutkimustiedon kanssa.  

Suullisessa valmistelussa tuomari pyrkii edistämään sovintoa. Suullisen 
valmistelun istunnot ovat yleensä epämuodollisia ja muistuttavat palaverei-
ta. Tällainen menettelyn antaa osapuolille mahdollisuuden osallistua laa-
jemmin oman asiansa käsittelyyn kuin pääkäsittely. Se on myös omiaan 
täyttämään enemmän koetun oikeudenmukaisuuden tunteet. Pääkäsittely 
eli varsinainen oikeudenkäynti taas on virallisempi ja siinä lakimiehet ovat 
suuremmassa roolissa. 
 
Taulukko 5 Näkemykset tuomarista suullisessa valmistelussa ja pääkäsittelyssä, kes-

kiarvot ja ryhmien välisen eron tilastollinen merkitsevyys (*=ero merkit-
sevä 95 % luottamustasolla) 

Väittämä Suullinen valmistelu Pääkäsittely T-testi 
Asiantunteva 3,95 3,74 p=0,27 
Asiallinen 4,41 4,18 p=0,14 
Ymmärrettävä 4,21 4,07 p=0,45 
Kohtelias 4,38 4,14 p=0,15 
Epämuodollinen 3,07 3,04 p=0,82 
Joustava 4,09 3,70 p=0,04* 
Miellyttävä 4,16 3,79 p=0,03* 
Oikeudenmukainen 3,88 3,61 p=0,24 
Rehellinen 4,12 3,89 p=0,20 
Puolueeton 4,03 3,66 p=0,09 
Kiireetön 4,24 4,01 p=0,21 
 
 
Kokonaisuudessaan oikeudenkäynnin osapuolten kokemukset tuomareista 
olivat varsin positiivisia. Tuomareita pidettiin asiallisina, ymmärrettävinä 
kohteliaina, miellyttävinä sekä rehellisinä ja puolueettomina. 
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3.4 Käsitykset menettelystä 

Menettelyn oikeudenmukaisuus 

Suulliseen valmisteluun ja pääkäsittelyyn osallistuneita pyydettiin arvioimaan 
menettelyä erilaisten väittämien valossa.79 Väitteet olivat sellaisia, joita tyypil-
lisesti liitetään koettuun oikeudenmukaisuuteen. Kysyttiin esimerkiksi kuun-
neltiinko vastaajaa ja otettiinko hänen näkemyksiään huomioon, oliko kohtelu 
kunnioittavaa, reilua ja tasapuolista ja oliko vastaaja tyytyväinen menettelyyn. 
Menettelyn oikeudenmukaisuudesta tehtiin myös oma erillinen kysymyksen-
sä.  

Noin kaksi kolmasosaa vastaajista oli sitä mieltä, että he saivat riittä-
västi mahdollisuuksia ilmaista asiansa menettelyssä. Suullisen valmistelun 
jälkeen vastanneet olivat hieman useammin tätä mieltä kuin pääkäsittelyn 
jälkeen vastanneet. Lähes kolme neljäsosaa vastaajista oli sitä mieltä, että 
heitä kuunneltiin menettelyssä. Suullisen valmistelun jälkeen vastanneet 
olivat useammin tätä mieltä. 

Kaksi kolmasosaa vastaajista oli sitä mieltä, että menettely oli oikeu-
denmukaista. Vaikka suullisen valmistelun jälkeen oltiin hieman useammin 
tätä mieltä kuin pääkäsittelyn jälkeen, erot ovat hyvin pieniä. Ainakaan 
suoraan kysyttynä oikeudenmukaisuuskokemukset eivät näytä siis radikaa-
listi poikkeavan toisistaan suullisessa valmistelussa ja pääkäsittelyssä ol-
leiden kesken. Kaksi kolmasosaa oli samaa mieltä väitteestä, että menettely 
on puolueetonta ja luotettavaa. Tältäkin osin erot olivat melko pieniä.  

Kolme neljäsosaa piti menettelyä asiantuntevana. Yhtä suuri osa katsoi, 
että heitä oli kohdeltu reilusti ja tasapuolisesti sekä kunnioittavasti. pää-
käsittelyn jälkeen vastaajat olivat hieman kriittisempiä kuin suullisen val-
mistelun jälkeen. Kaksi kolmasosaa katsoi, että asia käsiteltiin kohtuulli-
sessa ajassa. 

Osapuolilta kysyttiin myös ovatko he tyytyväisiä menettelyyn. Tältä 
osin suullisen valmistelun jälkeen vastanneiden ja pääkäsittelyn jälkeen 
vastanneiden välillä näytti olevan eroa, vaikkei se tilastollisesti merkitsevä 
olekaan. Yli kaksi kolmasosaa suullisen valmistelun jälkeen vastanneista 
oli samaa mieltä väittämän kanssa. Neljännes taas oli eri mieltä. Pääkäsitte-
lyn jälkeen vastanneista hieman yli puolet oli samaa mieltä väittämän kans-
sa. Eri mieltä taas heistä oli noin kolmannes. Vastaavanlainen ero tuli vas-
taajaryhmien välille, kun kysyttiin, olisiko vastaaja tyytyväinen, jos sama 
tuomari käsittelisi asian siinä tapauksessa, että hän joutuisi uudelleen tuo-
mioistuimeen. 

                                                 
79 Ks. liitetaulukot 28–39. 
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Kokonaisuudessaan tuomioistuimet saivat varsin korkeita keskiarvoja, 
kun osapuolilta kysyttiin erilaisia koetun oikeudenmukaisuuden elementte-
jä. Arvot ovat systemaattisesti korkeampia suullisen valmistelun jälkeen 
verrattuna pääkäsittelyn jälkeen annettuihin vastauksiin. Tulos on saman-
suuntainen kuin mitä kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu. Epämuodol-
lisempi menettely, johon osapuolet itse saavat osallistua, tuottaa enemmän 
koettua oikeudenmukaisuutta kuin muodollinen oikeudenkäynti, jossa la-
kimiehet ovat pääosassa.80  
 
Taulukko 6 Menettelyn oikeudenmukaisuus suullisessa valmistelussa ja pääkäsittelys-

sä, keskiarvot ja ryhmien välisen eron tilastollinen merkitsevyys (*=ero 
merkitsevä 95% luottamustasolla) 

 
Suullinen 
valmistelu Pääkäsittely T-testi 

Sain riittävästi mahdollisuuksia ilmaista 
asiani 3,95 3,67 p=0,18 
Minua kuunneltiin 4,00 3,83 p=0,39 
Näkemykseni otettiin huomioon 3,66 3,62 p=0,85 
Menettely oli oikeudenmukaista 3,81 3,58 p=0,30 
Menettely oli puolueetonta 3,95 3,75 p=0,36 
Menettely oli asiantuntevaa 3,91 3,87 p=0,82 
Menettely oli luotettavaa 3,93 3,79 p=0,48 
Minua kohdeltiin reilusti ja tasapuolisesti 3,84 3,72 p=0,57 
Minua kohdeltiin kunnioittavasti 4,12 4,01 p=0,52 
Asia käsiteltiin kohtuullisessa ajassa 3,82 3,57 p=0,27 
Olen tyytyväinen menettelyyn 3,75 3,53 p=0,36 
Jos joutuisin uudelleen tuomioistuimeen. 
olisin tyytyväinen, jos sama tuomari  
käsittelisi asian 3,84 3,64 p=0,40 
 
 
Menettelyn herättämät tunteet 

Tutkimuksessa kysyttiin myös menettelyn herättämistä tunteista. Kysy-
myksiä oli seitsemän ja niissä keskityttiin etenkin mahdollisiin käsittelyn 
herättämiin negatiivisiin tunteisiin.81 Kysymykset lainattiin suoraan Till-
burgin yliopiston TISCO-tutkimusyksikön tutkijoiden mallista Access to 
Justice -mittareiksi.82  

Väitteen ”käsittely oli turhauttavaa” kanssa samaa mieltä oli hieman yli 
neljännes suullisen valmistelun jälkeen vastanneista. Lähes kaksi kolmas-
osaa taas oli siitä eri mieltä. Pääkäsittelyn jälkeen vastanneista taas hieman 
yli kolmannes oli samaa mieltä väittämän kanssa ja noin puolet eri mieltä. 

                                                 
80 Ks. Tyler 1997b. 
81 Ks. liitetaulukot 40–46. 
82 Ks. Gramatikov ym. 2009 sekä http://www.measuringaccestojustice.com. 
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Noin neljännes vastaajista oli samaa mieltä väittämän ”käsittely sai mi-
nut vihaiseksi” kanssa. Reilusti yli puolet oli eri mieltä väittämän kanssa. 
Suullisen valmistelun jälkeen olivat useammin eri mieltä väittämän kanssa 
kuin pääkäsittelyn jälkeen vastanneet. Vastaava tulos tuli väittämästä ”kä-
sittely oli nöyryyttävää” sekä väittämästä ”käsittely sai minut tuntemaan 
toivottomuutta”.  

Viidennes vastaajista oli samaa mieltä väittämän ”käsittely vaikutti ne-
gatiivisesti ihmissuhteisiini” kanssa ja kaksi kolmasosaa eri mieltä. Alle 
viidennes oli samaa mieltä väittämän ”käsittely vaikutti negatiivisesti itse-
tuntooni” kanssa. Eri mieltä oli kaksi kolmasosaa vastaajista. Suullisen 
valmistelun jälkeen vastanneista vain joka kymmenes oli samaa mieltä 
väittämän ”käsittely vaikutti negatiivisesti tulevaisuudenkuvaani” ja pää-
käsittelyn jälkeen vastanneista joka viidennes. Hieman alle kaksi kolmas-
osaa molemmista ryhmistä oli eri mieltä väittämän kanssa.  

Kyselyn perusteella voi sanoa, että tuomioistuinkäsittely herätti negatii-
visia tunteita suhteellisen pienessä joukossa vastaajia. Erot valmistelun 
jälkeen ja pääkäsittelyn jälkeen vastanneiden välillä eivät ole merkitseviä 
minkään kysymyksen osalta. Pääkäsittelyn jälkeen vastanneet ovat kuiten-
kin systemaattisesti kokeneet hieman enemmän negatiivisia tunteita kuin 
suullisen valmistelun jälkeen vastanneet. Tämä on ymmärrettävää, koska 
pääkäsittely on riitaisampi menettely kuin valmistelu ja siinä lakimiehet 
ovat pääroolissa.  
 
Taulukko 7 Menettelyn herättämät tunteet valmistelussa ja pääkäsittelyssä, keskiarvot 

ja ryhmien välisen eron tilastollinen merkitsevyys (*=ero merkitsevä 95 % 
luottamustasolla) 

 Suullinen valmistelu Pääkäsittely T-testi 
Käsittely oli turhauttavaa 2,37 2,72 p=0,14 
Käsittely sai minut vihaiseksi 2,23 2,55 p=0,15 
Käsittely oli nöyryyttävää 2,00 2,40 p=0,09 
Käsittely sai minut tuntemaan 
toivottomuutta 2,38 2,72 p=0,17 
Käsittely vaikutti negatiivisesti 
läheisiin ihmissuhteisiini 1,91 2,25 p=0,13 
Käsittely vaikutti negatiivisesti 
itsetuntooni 2,02 2.23 p=0,35 
Käsittely vaikutti negatiivisesti 
tulevaisuudenkuvaani 2,21 2,43 p=0,33 
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Sovinnon edistäminen 

Tutkimuksessa esitettiin myös joitain kysymyksiä sovinnon edistämises-
tä.83 Lain mukaan tuomarin on selvitettävä, olisiko asiassa mahdollisuutta 
päästä sovinnolliseen ratkaisuun sekä pyrittävä edistämään sovintoa. Asia 
voidaan myös osapuolten halutessa siirtää kokonaan erilliseen tuomiois-
tuinsovitteluun.  

Suullisen valmistelun jälkeen vastanneista lähes neljä viidesosaa vastaa-
jista katsoi tuomarin tiedustelleen, olisiko asiassa mahdollista päästä sovin-
toon. Pääkäsittelyyn vastanneista kolme neljäsosaa kertoi samalla tavoin. 
Kun vastaajilta kysyttiin, esittikö tuomari valmistelussa sovintoehdotuksen, 
suullisen valmistelun jälkeen vastanneista myönteisen vastauksen antoi noin 
puolet ja pääkäsittelyn jälkeen vastanneista noin neljännes. Kysymykseen, 
painostiko tuomari sovintoon, vastasi noin viidennes myöntävästi suullisen 
valmistelun jälkeen ja noin kymmenesosa pääkäsittelyn jälkeen.  

Kaikkiaan noin kymmenesosan mukaan tuomari oli ehdottanut asian 
siirtämistä tuomioistuinsovitteluun. Suullisen valmistelun jälkeen vastan-
neista noin joka kuudes kertoi tuomarin käyneen erillisneuvotteluita ja 
pääkäsittelyn jälkeen vastanneista vain muutamat vastaajat. 

Kokonaisuudessaan näyttää siltä, että kokemuksia sovintoon edistämi-
sestä enemmän on suullisen valmistelun jälkeen vastanneilla verrattuna 
pääkäsittelyn jälkeen vastanneisiin. Tämä on luonnollista, koska pääkäsit-
telyyn ajautunee enemmän tapauksia, joissa tuomari ei ole ainakaan kovin 
ponnekkaasti pyrkinyt edistämään sovintoa. Yllätyksellistä on se, että vas-
taajista suhteellisen moni kertoi painostuksen käyttämisestä sovinnon edis-
tämisessä. Yllättävän moni kertoi myös erillisneuvotteluiden käyttämisestä. 
Erillisen tuomioistuinsovittelun käyttöön otto vuonna 2006 on kuitenkin 
vähentänyt paineita erillisneuvotteluiden käyttämiselle valmistelussa. 

Suullisessa valmistelussa vastanneiden jutuista (n=53) 66 prosenttia 
päätyi vastausten mukaan tuomioistuimessa vahvistettuun sovintoon, 18 
prosenttia tuomioistuimen ratkaisuun, 8 prosenttia vahvistamattomaan so-
vintoon ja 8 prosenttia muulla tavoin. Suullisen valmistelun jälkeen vas-
tanneilta pyydettiin myös käsityksiä siitä, miksi asiassa päädyttiin sovin-
toon. Vastauksissa tuotiin esiin osapuoliin, tuomariin, lakimiesavustajiin, 
resursseihin sekä itse asiaan liittyviä syitä. 
 

* ”Annoin periksi, kun en jaksanut tapella ja koska tuomari esitti 
asiansa painokkaasti.” 
* ”Hyvä lakimies edisti sovinnon syntyä.” 

                                                 
83 Ks. liitetaulukot 47 ja 48. 



 37

* ”Koska asia pystyttiin sopimaan ja tulos miellytti kumpaakin osa-
puolta.”  
* ”Pj. oli hyvä neuvottelemaan ja laittamaan asiat oikeisiin mitta-
suhteisiin, osasi hoitaa asiansa hyvin.” 
* ”Sovinto syntyi, koska ei ollut enää henkisiä ja taloudellisia re-
sursseja jatkaa asioiden ajamista.” 
* ”Riita vain yhdestä asiasta (raha), pieni summa.” 
* ”Joustoa löytyikin vastakkaiselta puolelta.” 
 

 
3.6 Käsitykset lopputuloksesta 

Tutkimuksessa tehtiin useita kysymyksiä oikeudenkäyntiin osallistuneiden 
käsityksistä jutun lopputuloksesta.84 Ensimmäiseksi tehtiin väite ”lopputu-
los oli oikeudenmukainen”. Hieman alle puolet sekä suulliseen valmistelun 
jälkeen vastanneista että pääkäsittelyn jälkeen vastanneista oli samaa miel-
tä väittämän kanssa. Suullisen valmistelun jälkeen vastanneista vain nel-
jännes oli eri mieltä väittämästä, mutta pääkäsittelyn jälkeen vastanneista 
hieman alle puolet. 

Seuraavaksi tehtiin väite, että ”lopputulos oli hyvin perusteltu”. Suulli-
sen valmistelun jälkeen vastanneista hieman yli puolet oli samaa mieltä ja 
pääkäsittelyn jälkeen vastanneista hieman alle puolet. Eri mieltä väittämän 
kanssa oli suullisen valmistelun jälkeen vastanneista noin neljännes ja pää-
käsittelyn jälkeen vastanneista hieman alle puolet.  

Väittämän ”lopputulos vastasi odotuksiani” kanssa hieman alle puolet 
molempien ryhmien vastaajista oli samaa mieltä. Eri mieltä väittämän 
kanssa oli suullisen valmistelun jälkeen vastanneista noin kolmannes ja 
pääkäsittelyn jälkeen vastanneista noin puolet. Lisäksi kysyttiin vastasiko 
lopputulos lakimiehen antamaa arviota. Suullisen valmistelun jälkeen yli 
puolet oli samaa mieltä väittämän kanssa ja pääkäsittelyn jälkeen vastan-
neista hieman yli kolmannes. Eri mieltä oli suullisen valmistelun jälkeen 
vastanneista noin joka kuudes ja pääkäsittelyn jälkeen vastanneista hieman 
alle puolet. 

Väitteen ”lopputulos ratkaisi ongelman” kanssa samaa mieltä suullisen 
valmistelun jälkeen vastanneista oli lähes kaksi kolmasosaa. Pääkäsittelyn 
jälkeen vastanneista samaa mieltä oli vain hieman yli neljännes vastaajista. 
Viidennes suullisen valmistelun jälkeen vastanneista oli eri mieltä väittä-
män kanssa ja pääkäsittelyn jälkeen vastanneista yli puolet. Lopputulok-
seen liittyvistä kysymyksistä tältä osin oli kaikkein suurin ero eri vastaaja-
ryhmien välillä. Näyttäisi siltä, että päätyminen ratkaisuun suullisessa val-

                                                 
84 Ks. liitetaulukot 71–81. 
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mistelussa – jossa tavallisin ratkaisu on sovinto – ratkaisee paremmin on-
gelmat kuin asian ratkaiseminen pääkäsittelyssä.  

Osapuolille tehtiin myös väite ”olen tyytyväinen lopputulokseen”. Suul-
lisen valmistelun jälkeen vastanneista selvästi yli puolet oli väittämän 
kanssa samaa mieltä ja pääkäsittelyn jälkeen vastanneista alle puolet. Eri 
mieltä väittämän kanssa oli suullisen valmistelun jälkeen vastanneista hie-
man alle neljännes ja pääkäsittelyn jälkeen vastanneista puolet. 

Väitteen ”lopputulos oli yllätys” kanssa samaa mieltä oli suullisen val-
mistelun jälkeen vastanneista hieman alle kolmannes ja pääkäsittelyn jäl-
keen vastanneista hieman alle puolet. Eri mieltä väittämän kanssa oli suul-
lisen valmistelun jälkeen vastanneista noin puolet ja pääkäsittelyn jälkeen 
vastanneista selkeästi alle puolet. 

Kuten taulukosta 8 näkyy, erot suullisen valmistelun ja pääkäsittelyn 
jälkeen annetuissa vastauksissa ovat tilastollisesti merkitseviä neljän väit-
teen osalta. On lisäksi huomattava, että kaikkien lopputulosta koskevien 
väittämien osalta suullisen valmistelun jälkeen on annettu myönteisemmät 
arviot kuin pääkäsittelyn jälkeen. 
 
Taulukko 8 Tyytyväisyys lopputulokseen, keskiarvot ja ryhmien välisen eron tilastol-

linen merkitsevyys (*=ero merkitsevä 95 % luottamustasolla) 

 
Suullinen  
valmistelu Pääkäsittely

T-testi (til. 
merkitsevyys) 

Lopputulos oli oikeudenmukainen 3,34 2,85 p=0,07 
Lopputulos oli hyvin perusteltu 3,44 3,03 p=0,11 
Lopputulos vastasi odotuksiani 3,29 2,92 p=0,14 
Lopputulos vastasi lakimiehen arviota 3,50 2,92 p=0,01* 
Lopputulos ratkaisi ongelman 3,52 2,52 p=0,00* 
Olen tyytyväinen lopputulokseen 3,48 2,74 p=0,01* 
Lopputulos oli yllätys 2,69 3,05 p=0,14 
Aion valittaa lopputuloksesta  
hovioikeuteen 1,37 2,49 p=0,00* 
 
 
Tyytyväisyys lopputulokseen näyttäisi olevan yhteydessä yhtäältä siihen 
miten juttu on päättynyt. Tyytyväisimpiä näyttäisivät olevan juttunsa ko-
konaan voittaneet asianosaiset. Sen jälkeen tyytyväisimpiä ovat suullisessa 
valmistelussa päättyneiden juttujen asianosaiset sekä pääkäsittelyssä osa-
voittoon päätyneiden juttujen asianosaiset. Tyytymättömimpiä ovat pää-
käsittelyssä juttunsa hävinneet asianosaiset. Tyytyväisyys lopputulokseen 
näyttäisi liittyvän myös siihen, kuinka oikeudenmukaisena henkilö on ko-
kenut itse menettelyn. Tutkimuksen lopputulokset ovat siis hyvin saman-
suuntaiset kuin kansainvälisissä tutkimuksissa menettelyllisestä oikeuden-
mukaisuudesta. 
 



4 LUOTTAMUS OIKEUSLAITOKSEEN 

Suomessa on aiemmin tehty kansalaisille suunnattuja kyselyitä luottamuk-
sesta oikeuslaitokseen. Ei ole kuitenkaan ollut 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.85 

Oikeudenkäynnin osallistujista lähes kaksi kolmasosaa luotti poliisiin, 
tuomioistuimiin ja puolustusvoimiin. Muiden yhteiskunnallisten instituutioi-
den luottamus jäi huomattavasti alhaisemmaksi. Ylipäänsä luottamus kaik-
kiin instituutioihin jäi tässä kyselyssä selkeästi alhaisemmaksi kuin yleisissä 
kansalaiskyselyissä. Osin ero johtunee siitä, että kysely on toteutettu eri ta-
valla. Tässä on käytetty viisiportaista asteikkoa, kun muissa kyselyissä on 
käytetty joko neliportaista asteikkoa tai kysytty vain luottaako vastaaja ky-
seiseen instituutioon vai ei. 

Tässä yhteydessä on syytä käydä yksityiskohtaisemmin läpi vain luot-
tamusta tuomioistuimiin ja asianajajiin. Hieman alle puolet vastaajista il-
moittaa luottavansa yleisesti asianajajiin. Noin neljännes taas ei luota hei-
hin. Suullisen valmistelun jälkeen vastanneista noin kaksi kolmasosaa il-
moittaa luottavansa tuomioistuimiin ja pääkäsittelyn jälkeen hieman alle 
puolet.  

Oikeudenkäynnin osallistujille tehtiin tuomioistuimista erilaisia väittä-
miä, joihin pyydettiin ottamaan kantaa. Kysymykset ovat samoja, joita esi-
tettiin vuoden 1998 yleisessä tutkimuksessa luottamuksesta oikeuslaitok-
seen.86 Ensimmäisessä kysymysryhmässä tiedusteltiin vastaajien käsityksiä 
lainkäytöstä ja sen oikeudenmukaisuudesta. Toisessa kysymysryppäässä 
tiedusteltiin käsityksiä tuomioistuimista instituutioina ja tuomareiden toi-
minnasta. 

Aluksi lainkäytön osalta kysyttiin, toteutuuko yhdenvertaisuus lain 
edessä. Suullisen valmistelun jälkeen vastanneista noin puolet oli sitä miel-
tä, että se toteutuu hyvin tai erittäin hyvin. Pääkäsittelyn jälkeen vastan-
neista pienempi osa oli samaa mieltä. Myös vuoden 1998 kansalaiskyselys-
sä noin puolet katsoi, että yhden vertaisuus lain edessä toteutuu hyvin tai 
kohtalaisesti. 

Kysymykseen kohdellaanko miehiä ja naisia tasapuolisesti tuomiois-
tuimissa hieman alle kaksi kolmasosaa oli samaa mieltä. Kaksi kolmasosaa 
oli väittämän kanssa samaa mieltä myös vuoden 1998 aineistossa. Väittä-
män kohtelevatko tuomioistuimet tasapuolisesti koulutettuja ja koulutta-

                                                 
85 Ks. liitetaulukot 49–68. 
86 Ks. Lappi-Seppälä & Tala & Litmala & Jaakkola 1999, 116–124. 
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mattomia kanssa samaa mieltä oli noin puolet vastaajista. Vuoden 1998 
kyselyssä vain alle kolmannes oli samaa mieltä. Kysymykseen kohtelevat-
ko tuomioistuimet tasapuolisesti rikkaita ja köyhiä, vastasi myöntävästi 
noin puolet oikeudenkäyntiin osallistuneista. Yli kolmannes vastaajista oli 
sitä mieltä, että tuomioistuimet kohtelevat tasapuolisesti ulkomaalaisia ja 
suomalaisia. 

Lopuksi kysyttiin toteutuuko tuomioistuimissa oikeudenmukaisuus. 
Noin puolet suullisen valmistelun jälkeen vastanneista oli sitä mieltä, että 
oikeudenmukaisuus toteutuu hyvin tai erittäin hyvin ja alle kolmannes oli 
eri mieltä väittämän kanssa. Pääkäsittelyssä tuomion saamisen jälkeen vas-
tanneista vain alle kolmanneksen mielestä oikeudenmukaisuus toteutui hy-
vin ja puolen mielestä huonosti. 

On mielenkiintoista, että käsitykset yhdenvertaisuudesta lain edessä se-
kä oikeudenmukaisuuden toteutumisesta heikkenevät siirryttäessä suulli-
sesta valmistelusta pääkäsittelyyn ja edelleen tuomion saamisen pääkäsitte-
lyn jälkeen. Muilta osin käsitykset eivät juuri muutu. Näyttäisi siltä, että 
käsitykset ovat yhteydessä siihen, onko henkilö voittanut vai hävinnyt jut-
tunsa. Jos juttu pääkäsittelyssä päättyy osavoittoon, käsitysten jakauma on 
hyvin samanlainen suullisen valmistelun jälkeen vastanneiden jakauman 
kanssa. Jos henkilö on voittanut juttunsa, hän pitää menettelyä yhdenver-
taisempana ja oikeudenmukaisempana. Jos henkilö taas on hävinnyt jutun, 
hän pitää järjestelmää harvemmin yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena. 

Tuomioistuimista instituutioina ja tuomareiden toiminnasta tehtiin usei-
ta kysymyksiä. Ensiksi pyydettiin ottamaan kantaa väitteeseen ”Suomi on 
oikeusvaltio”. Lähes kaksi kolmasosaa suullisen valmistelun jälkeen vas-
tanneista oli samaa mieltä väittämän kanssa ja hieman yli kymmenesosa eri 
mieltä. Välittömästi pääkäsittelyn jälkeen annetuissa vastauksissa hieman 
yli puolet oli samaa mieltä väittämän kanssa ja eri mieltä hieman yli nel-
jänneksessä. Tuomion antamisen jälkeen annetuissa vastauksissa samaa 
mieltä oltiin enää selvästi alle puolessa vastauksista ja eri mieltä yli kol-
manneksessa. 

Seuraavaksi esitettiin väittämä ”kansalaisten perusoikeudet toteutuvat 
hyvin Suomessa”. Vastaajista yli puolet sekä suullisen valmistelun että pää-
käsittelyn jälkeen oli samaa mieltä väittämän kanssa. Suullisen valmistelun 
jälkeen eri mieltä oli noin joka seitsemäs vastaaja ja pääkäsittelyn jälkeen 
noin kolmannes vastaajista. Tämän jälkeen esitettiin väite, että ”kansalais-
ten on helppo ajaa oikeuksiaan Suomessa”. Noin kolmannes vastaajista oli 
samaa mieltä väittämän kanssa. Suullisen valmistelun jälkeen vastanneista 
noin neljännes oli eri mieltä väittämän kanssa ja pääkäsittelyn jälkeen vas-
tanneista noin puolet. 
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Oikeudenkäynnin osapuolilta pyydettiin myös kantaa väittämään ”tuo-
mioistuimet ovat riippumattomia”. Noin puolet vastaajista oli samaa mieltä 
väittämän kanssa. Suullisen valmistelun jälkeen vastanneista hieman yli 
kymmenes oli eri mieltä väittämän kanssa ja pääkäsittelyn jälkeen liki 
kolmannes. Väitteen ”tuomarit ovat lahjomattomia” kanssa samaa mieltä 
oli noin puolet vastaajista. Eri mieltä oli suullisen valmistelun jälkeen hie-
man yli kymmenes, pääkäsittelyn jälkeen viidennes ja tuomion antamisen 
jälkeen neljännes. Väitteen ”tuomarien yhteiskunnalliset arvot vaikuttavat 
tuomioihin” kanssa samaa mieltä oli yli puolet sekä suullisen valmistelun 
että pääkäsittelyn jälkeen vastanneista ja eri meiltä noin kymmenesosa sa-
moin kuin väitteen ”tuomarien henkilökohtaiset mielipiteet ja asenteet vai-
kuttavat tuomioihin” kanssa. 

Lopuksi esitettiin väite, että ”lautamiesten osallistuminen tuomioistuin-
ten toimintaan lisää luottamustani tuomioistuimiin.” Suullisen valmistelun 
jälkeen vastanneista samaa mieltä oli neljännes ja eri mieltä viidennes vas-
taajista. Pääkäsittelyn jälkeen taas yli kolmasosa oli samaa mieltä väittä-
män kanssa ja neljäsosa eri mieltä. 

Kokonaisuudessaan oikeudenkäynnissä olleista suurin osa luottaa tuo-
mioistuinten toimintaan. Luottamus näyttäisi kuitenkin jossain määrin vä-
häisemmältä kuin sellaisilla kansalaisilla, jotka eivät ole olleet osallisina 
oikeudenkäynneissä. Tutkimusaineistoon liittyvien epävarmuustekijöiden 
vuoksi tarvitaan kuitenkin laajempia tutkimuksia asiasta. 
 



5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suomessa on vain vähän tietoa oikeudenmukaisuuskokemuksista tuomiois-
tuinmenettelyssä. Tässä tutkimuksessa asiaa pyrittiin kartoittamaan tuo-
mioistuimen asiakkaille jaettavilla kyselylomakkeilla. Lomakkeita jaettiin 
siviiliprosessin valmisteluun ja pääkäsittelyyn osallistuneille henkilöille 
vuoden 2012 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Vastausprosentti tutki-
muksessa jäi melkoisen huonoksi. Vain noin neljännes-viidennes lomak-
keen saaneista vastasi kyselyyn. Näin ollen tutkimuksen tulokset ovat vain 
viitteellisiä ja tarvitaan kattavampia tutkimuksia asiasta. Tutkimuksen yh-
teisenä keskeisenä tavoitteena oli selvittää tällaisen tutkimusmetodin toi-
mivuutta. Tuomarien välityksellä tehtävä lomakekysely tuomioistuinten 
asiakkaille ei näytä metodisesti kovin toimivalta. Onkin pohdittava muita 
tapoja selvittää oikeudenmukaisuuskokemuksia oikeudenkäynneissä. 

Kyselyyn vastanneiden mukaan lakimiesapu näyttäisi toimivan hyvin 
siviilioikeudenkäynneissä. Valtaosa siviilioikeudenkäynteihin osallistuneis-
ta vastaajista piti lakimiehiä asiantuntevina ja hyödyllisinä. Kriittisimmin 
suhtauduttiin lakimiesavustajien palkkioihin, mutta niitäkin piti kohtuutto-
man suurina vain viidennes vastaajista. Vastaajien käsityksissä ei ole mer-
kitseviä eroja sen suhteen, koskevatko mielipiteet asianajajia tai muita la-
kimiehiä. Lähes kaikkien muuttujien osalta vastaajat antoivat säännönmu-
kaisesti hieman paremman arvosanan pääkäsittelyn jälkeen verrattuna vas-
tauksiin suullisen valmistelun jälkeen. Erot eivät sinänsä ole merkitseviä, 
mutta ne ovat hyvin säännönmukaisia eri kysymysten suhteen. 

Oikeudenkäynnin osapuolten kokemukset tuomareista henkilöinä olivat 
varsin positiivisia. Tuomareita pidettiin asiallisina, ymmärrettävinä, kohte-
liaina, miellyttävinä sekä rehellisinä ja puolueettomina. Vain harvat näkivät 
tuomarin kriittisessä valossa. Vaikka erot suullisen valmistelun ja pääkäsit-
telyn välillä eivät ole merkitseviä, ne ovat systemaattisesti samansuuntaisia 
eli tuomareiden piirteet arvioidaan positiivisemmiksi suullisen valmistelun 
jälkeen useammin kuin pääkäsittelyn jälkeen. Tulos on uskottava ja linjassa 
muun tutkimustiedon kanssa. Suullisessa valmistelussa tuomarin rooli on 
epämuodollisempi kuin pääkäsittelyssä.  

Tuomioistuimet saivat myös varsin korkeita keskiarvoja, kun osapuolil-
ta kysyttiin erilaisia koetun oikeudenmukaisuuden elementtejä. Arvot ovat 
systemaattisesti korkeampia suullisen valmistelun jälkeen verrattuna pää-
käsittelyn jälkeen annettuihin vastauksiin. Tulos on samansuuntainen, mitä 
kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu. Epämuodollisempi menettely, jo-
hon osapuolet itse saavat osallistua, tuottaa enemmän koettua oikeudenmu-
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kaisuutta kuin muodollinen oikeudenkäynti, jossa lakimiehet ovat pääosas-
sa.  

Tuomioistuinkäsittely herätti negatiivisia tunteita suhteellisen pienessä 
joukossa vastaajia. Erot valmistelun jälkeen ja pääkäsittelyn jälkeen vas-
tanneiden välillä eivät ole merkitseviä. Pääkäsittelyn jälkeen vastanneet 
ovat kuitenkin systemaattisesti kokeneet hieman enemmän negatiivisia tun-
teita kuin suullisen valmistelun jälkeen vastanneet. Tämä on ymmärrettä-
vää, koska pääkäsittely on riitaisampi menettely kuin valmistelu ja siinä 
lakimiehet ovat pääroolissa.  

Tyytyväisyys lopputulokseen vaihteli oikeudenkäynnin osapuolilla. 
Tyytyväisyys lopputulokseen näyttäisi olevan yhteydessä yhtäältä siihen, 
miten juttu on päättynyt. Tyytyväisimpiä näyttäisivät olevan juttunsa koko-
naan voittaneet asianosaiset. Sen jälkeen tyytyväisimpiä ovat suullisessa 
valmistelussa päättyneiden juttujen asianosaiset sekä pääkäsittelyssä osa-
voittoon päätyneiden juttujen asianosaiset. Tyytymättömimpiä ovat pää-
käsittelyssä juttunsa hävinneet asianosaiset. Tyytyväisyys lopputulokseen 
näyttäisi liittyvän myös siihen, kuinka oikeudenmukaisena henkilö on koke-
nut itse menettelyn.  

Suurin osa oikeudenkäynnin osapuolista luottaa tuomioistuinten toimin-
taan. Luottamus näyttäisi kuitenkin jossain määrin vähäisemmältä kuin 
sellaisilla kansalaisilla, jotka eivät ole olleet osallisina oikeudenkäynneissä. 
Tutkimusaineistoon liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi tarvitaan kui-
tenkin laajempia tutkimuksia asiasta. 

Kokonaisuudessaan oikeudenkäynnin osapuolten kokemukset asianaja-
jista, tuomareista ja oikeuslaitoksesta ovat varsin positiivisia. Pääkäsittelyn 
jälkeen vastanneet ovat suhtautuneet kriittisemmin tuomareihin ja menette-
lyyn kuin suullisen valmistelun jälkeen vastanneet. Oikeuskäsittelyn loppu-
tuloksen kokeminen oikeudenmukaiseksi näyttäisi liittyvän kahteen asiaan 
eli siihen, voittiko henkilö juttunsa sekä siihen, kuinka oikeudenmukaiseksi 
hän koki menettelyn. Juttunsa voittaneet siis kokivat lopputuloksen oikeu-
denmukaisemmaksi kuin juttunsa hävinneet. Lisäksi ne, jotka kokivat me-
nettelyn oikeudenmukaisemmaksi, kokivat myös lopputuloksen useammin 
oikeudenmukaiseksi. Tämä tulos on samansuuntainen, mitä kansainvälisis-
sä tutkimuksissakin. 
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 LIITE 1 
LIITETAULUKOT 
Kaikki liitetaulukoissa esiintyvät koko väestöä tai tuomioistuintoimintaa 
kuvaavat luvut perustuvat Tilastokeskuksen tilastoihin. 
 
Taustatiedot 
 
Liitetaulukko 1 Vastausprosentit asiaryhmittäin 
 Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
 Kysely Vastaukset Kysely Vastaukset Kysely Vastaukset
Perhe- ja  
lapsiasiat 106 29 (27 %) 147 28 (19 %) 253 56 (22 %) 
Kiinteä omaisuus 18 3 (17 %) 18 3 (17 %) 36 6 (17 %) 
Irtain omaisuus 12 1 (8 %) 10 1 (10 %) 26 2 (9 %) 
Urakka 3 6 (200 %) 14 3 (21 %) 17 9 (53 %) 
Velkasuhde 11 2 (20 %) 15 3 (20 %) 22 5 (23 %) 
Työsuhde 41 6 (15 %) 66 14 (21 %) 107 20 (17 %) 
Huoneenvuokra 10 2 (20 %) 30 7 (23 %) 40 9 (23 %) 
Yhtiöoikeus 6 2 (33 %) 14 2 (14 %) 20 4 (20 %) 
Vahingonkorvaus 6 1 19 2 (11 %) 25 3 (12 %) 
Velkajärjestely, 
ulosotto,  
konkurssi - - 22 5 (23 %) 23 5 (22 %) 
Muu 16 6 (38 %) 50 18 (36 %) 66 24 (36 %) 
Ei tietoa    4  5 
Yhteensä 229 58 (26 %) 405 89 (22 %) 634 147 (23 %) 
 
Liitetaulukko 2 Vastaajien sukupuoli 
 Valmistelu Pääkäsittely 
 n % n % 
Mies 30 52 41 46 
Nainen 28 48 49 54 
Yhteensä 58 100 90 100 
 
Liitetaulukko 3 Vastaajan asema oikeudenkäynnissä 
 Valmistelu Pääkäsittely 
 n % n % 
Kantaja/hakija 34 62 53 60 
Vastaaja/kuultava 21 38 35 40 
Yhteensä 55 100 88 100 
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Liitetaulukko 4 Riidan kohde siviiliasioissa (riita- ja hakemusasiat) 
 Kysely 2012 Koko maa 2011 
 Valmistelu Pääkäsittely Valmistelu Pääkäsittely 
 n % n % n % n % 
Perhe- tai  
lapsiasia 29 49 28 32 950 26 1079 23 
Kiinteä omaisuus 3 5 3 4 169 5 204 4 
Irtain omaisuus 1 2 1 1 172 5 198 4 
Urakka 6 10 3 4 40 1 31 1 
Velkasuhde 2 4 3 4 241 6 201 4 
Työsuhde 6 10 14 16 400 11 524 11 
Huoneenvuokra 2 4 7 8 237 6 288 6 
Yhtiöoikeus 2 4 2 2 64 2 94 2 
Vahingonkorvaus 1 2 2 2 194 5 305 6 
Velkajärjestely, 
ulosotto,  
konkurssi - - 5 6 252 7 261 6 
Muu 6 10 18 21 971 26 1590 33 
Yhteensä 58 100 86 100 3690 100 4775 100 
 
Liitetaulukko 5 Vastaajien koulutus 

 
Suullinen 
valmistelu Pääkäsittely 

Koko 
väestö 
2010 

 n % n % % 
Perus-, kansa- tai kansalaiskoulu 9 16 8 9 33 
Ammattikoulu, tekninen koulu, kauppa-
koulu tai muu keskiasteen ammatillinen 
oppilaitos 20 35 22 24 26 
Lukio 3 5 8 9 11 
Opistotasoinen koulu tai ammattikorkea-
koulu 13 22 27 30 22 
Yliopisto tai korkeakoulu 13 22 25 28 8 
Yhteensä 58 100 90 100 100 
 
Liitetaulukko 6 Vastaajien pääasiallinen toiminta 
 Suullinen valmistelu Pääkäsittely Koko väestö 201087 
 n % n % % 
Työssä 37 64 57 63 65 
Työtön 7 12 8 9 8 
Opiskelija 2 3 5 6 12 
Eläkeläinen 4 7 9 10 10 
Muu 8 14 11 12 5 
Yhteensä 58 100 90 100 100 
 
 

                                                 
87 15–64-vuotiaat eli työssäkäyvä väestö. 
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Liitetaulukko 7 Asumiseen liittyvien riitojen määrä 
 Suullinen valmistelu Pääkäsittely 
 n % n % 
Asuntokauppa 5 8 4 5 
Vuokra - - 3 3 
Häätö 2 4 2 3 
Remontti 1 2 2 3 
AsOy-riita 2 4 - - 
Naapuruusriita 2 4 - - 
Muu asumisriita 2 4 6 7 
Ei liitty asumiseen 40 74 64 79 
Yhteensä 54 100 81 100 
 
 
Lakimiesapu 
 
Liitetaulukko 8 Lakimiehen käyttäminen oikeudessa 
 Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
 n % n % n % 
Kyllä  45 78 81 90 126 85 
Ei 13 22 9 10 22 15 
Yhteensä 58 100 90 100 148 100 
 
Liitetaulukko 9 Lakimiehen käyttäminen lakimiesryhmittäin 
 Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
 n % n % n % 
Asianajotoimistosta 27 47 49 54 76 51 
Oikeusaputoimistosta 10 17 15 17 25 17 
Lakiasiaintoimistosta 2 3 5 6 7 5 
Ammattiliitosta 3 6 5 6 8 5 
Muualta 2 3 4 4 6 4 
Ei käytetty/ei tietoa 14 24 12 13 26 18 
Yhteensä 58 100 90 100 148 100 
 
Liitetaulukko 10 Lakimies kuunteli riittävästi 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 2 4 1 1 3 2 
Eri mieltä 3 6 3 4 6 5 
Ei samaa eikä eri mieltä 2 4 4 5 6 5 
Samaa mieltä 21 46 30 37 51 40 
Täysin samaa mieltä 18 40 42 53 60 48 
Yhteensä 46 100 80 100 126 100 
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Liitetaulukko 11 Lakimies otti päämiehen näkemyksen huomioon 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 2 4 1 1 3 2 
Eri mieltä 2 4 3 4 5 4 
Ei samaa eikä eri mieltä - - 4 5 4 3 
Samaa mieltä 22 49 30 38 52 42 
Täysin samaa mieltä 19 43 42 52 61 49 
Yhteensä 45 100 80 100 125 100 
 
Liitetaulukko 12 Lakimies selosti riittävästi menettelyn kulkua tuomioistuimessa 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 2 5 - - 2 2 
Eri mieltä 1 2 7 9 8 6 
Ei samaa eikä eri mieltä 6 13 7 9 13 10 
Samaa mieltä 18 39 24 30 42 33 
Täysin samaa mieltä 19 41 42 52 61 49 
Yhteensä 46 100 80 100 126 100 
 
Liitetaulukko 13 Lakimiehen asiantuntevuus 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 1 2 - - 1 1 
Eri mieltä 2 4 3 4 5 4 
Ei samaa eikä eri mieltä 3 7 5 6 8 7 
Samaa mieltä 16 35 28 36 44 35 
Täysin samaa mieltä 24 52 42 54 66 53 
Yhteensä 46 100 78 100 124 100 
 
Liitetaulukko 14 Lakimiehen palkkion kohtuullisuus työmäärään nähden 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 3 7 7 9 10 8 
Eri mieltä 8 19 7 9 15 13 
Ei samaa eikä eri mieltä 12 29 16 22 28 24 
Samaa mieltä 11 26 24 32 35 30 
Täysin samaa mieltä 8 19 21 28 29 25 
Yhteensä 42 100 75 100 117 100 
 
Liitetaulukko 15 Lakimiehen hyödyllisyys lopputuloksen kannalta 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 1 2 5 7 6 5 
Eri mieltä 6 13 7 9 13 11 
Ei samaa eikä eri mieltä 3 7 10 13 13 11 
Samaa mieltä 15 33 20 26 35 28 
Täysin samaa mieltä 20 45 35 45 55 45 
Yhteensä 45 100 77 100 122 100 
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Liitetaulukko 16 Tyytyväisyys lakimiehen toimintaan 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 1 2 3 4 4 3 
Eri mieltä 5 11 3 4 8 6 
Ei samaa eikä eri mieltä 5 11 9 12 14 11 
Samaa mieltä 13 28 26 33 39 32 
Täysin samaa mieltä 22 48 37 47 59 48 
Yhteensä 46 100 78 100 124 100 
 
 
Tuomari 
 
Liitetaulukko 17 Tuomarin asiantuntevuus 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 1 2 5 6 6 4 
Eri mieltä 4 7 11 12 15 10 
Ei samaa eikä eri mieltä 11 19 14 16 25 17 
Samaa mieltä 23 39 31 35 54 37 
Täysin samaa mieltä 19 33 28 31 47 32 
Yhteensä 58 100 89 100 147 100 
 
Liitetaulukko 18 Tuomarin asiallisuus 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä - - 3 3 3 2 
Eri mieltä - - 7 8 7 5 
Ei samaa eikä eri mieltä 4 7 6 7 10 7 
Samaa mieltä 26 45 28 31 54 37 
Täysin samaa mieltä 28 48 45 51 73 49 
Yhteensä 58 100 89 100 147 100 
 
Liitetaulukko 19 Tuomarin ymmärrettävyys 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 2 3 6 7 8 6 
Eri mieltä 1 2 3 3 4 3 
Ei samaa eikä eri mieltä 8 14 10 11 18 12 
Samaa mieltä 19 33 30 34 49 33 
Täysin samaa mieltä 28 48 40 45 68 46 
Yhteensä 58 100 89 100 147 100 
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Liitetaulukko 20 Tuomarin kohteliaisuus 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä - - 3 4 3 2 
Eri mieltä 1 2 8 9 9 6 
Ei samaa eikä eri mieltä 7 12 5 6 12 8 
Samaa mieltä 19 33 28 33 47 33 
Täysin samaa mieltä 31 53 42 48 73 51 
Yhteensä 58 100 86 100 144 100 
 
Liitetaulukko 21 Tuomarin epämuodollisuus 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 8 14 8 9 16 11 
Eri mieltä 10 18 19 22 29 21 
Ei samaa eikä eri mieltä 17 31 32 38 49 35 
Samaa mieltä 12 21 14 17 26 18 
Täysin samaa mieltä 9 16 12 14 21 15 
Yhteensä 56 100 85 100 141 100 
 
Liitetaulukko 22 Tuomarin joustavuus 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 1 2 5 6 6 4 
Eri mieltä 2 3 8 9 10 6 
Ei samaa eikä eri mieltä 10 17 22 25 32 22 
Samaa mieltä 23 40 26 29 49 34 
Täysin samaa mieltä 22 38 27 31 49 34 
Yhteensä 58 100 88 100 146 100 
 
Liitetaulukko 23 Tuomarin miellyttävyys 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä - - 5 6 5 3 
Eri mieltä 3 5 7 8 10 7 
Ei samaa eikä eri mieltä 5 9 18 20 23 16 
Samaa mieltä 30 52 31 35 61 41 
Täysin samaa mieltä 20 34 28 31 48 33 
Yhteensä 58 100 89 100 147 100 
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Liitetaulukko 24 Tuomarin oikeudenmukaisuus 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 4 7 12 14 16 11 
Eri mieltä 6 10 6 7 12 8 
Ei samaa eikä eri mieltä 8 14 18 20 26 18 
Samaa mieltä 15 26 19 22 34 24 
Täysin samaa mieltä 25 43 32 37 57 39 
Yhteensä 58 100 87 100 145 100 
 
Liitetaulukko 25 Tuomarin rehellisyys 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 2 3 4 5 6 4 
Eri mieltä 1 2 5 6 6 4 
Ei samaa eikä eri mieltä 11 19 22 25 33 23 
Samaa mieltä 17 30 22 25 39 27 
Täysin samaa mieltä 26 46 34 39 60 42 
Yhteensä 57 100 87 100 144 100 
 
Liitetaulukko 26 Tuomarin puolueettomuus 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 2 3 9 10 11 7 
Eri mieltä 8 14 9 10 17 12 
Ei samaa eikä eri mieltä 4 7 18 20 22 15 
Samaa mieltä 16 28 20 23 36 24 
Täysin samaa mieltä 28 48 33 37 61 42 
Yhteensä 58 100 89 100 147 100 
 
Liitetaulukko 27 Tuomarin kiireettömyys 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 1 2 3 3 4 3 
Eri mieltä 2 3 10 11 12 8 
Ei samaa eikä eri mieltä 9 15 11 13 20 14 
Samaa mieltä 16 28 24 27 40 27 
Täysin samaa mieltä 30 52 41 46 71 48 
Yhteensä 58 100 89 100 147 100 
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Menettelyn oikeudenmukaisuus 
 
Liitetaulukko 28 Mahdollisuudet ilmaista asiansa 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 4 7 2 2 6 4 
Eri mieltä 5 9 16 19 21 15 
Ei samaa eikä eri mieltä 2 4 13 15 15 11 
Samaa mieltä 21 42 31 37 52 37 
Täysin samaa mieltä 23 38 23 27 46 33 
Yhteensä 55 100 85 100 140 100 
 
Liitetaulukko 29 Kuunteleminen 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 3 5 5 6 8 6 
Eri mieltä 2 4 10 11 12 8 
Ei samaa eikä eri mieltä 8 14 11 12 19 13 
Samaa mieltä 23 40 33 37 56 38 
Täysin samaa mieltä 21 37 31 34 52 35 
Yhteensä 57 100 90 100 147 100 
 
Liitetaulukko 30 Näkemysten huomioon ottaminen 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 6 11 7 8 13 9 
Eri mieltä 6 11 12 13 18 13 
Ei samaa eikä eri mieltä 7 12 15 17 22 15 
Samaa mieltä 19 34 29 33 48 33 
Täysin samaa mieltä 18 32 26 29 44 30 
Yhteensä 56 100 89 100 145 100 
 
Liitetaulukko 31 Menettelyn oikeudenmukaisuus 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 5 9 11 12 16 11 
Eri mieltä 5 9 8 9 13 9 
Ei samaa eikä eri mieltä 8 14 15 17 23 16 
Samaa mieltä 17 30 30 33 47 32 
Täysin samaa mieltä 22 38 26 29 48 32 
Yhteensä 57 100 90 100 147 100 
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Liitetaulukko 32 Menettelyn puolueettomuus 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 3 5 8 9 11 8 
Eri mieltä 6 10 10 11 16 11 
Ei samaa eikä eri mieltä 4 7 13 15 17 12 
Samaa mieltä 22 39 22 25 44 30 
Täysin samaa mieltä 22 39 35 40 57 39 
Yhteensä 57 100 88 100 145 100 
 
Liitetaulukko 33 Menettelyn asiantuntevuus 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 3 5 8 9 11 8 
Eri mieltä 4 7 6 7 10 7 
Ei samaa eikä eri mieltä 7 13 12 14 19 13 
Samaa mieltä 24 42 27 30 51 35 
Täysin samaa mieltä 19 33 36 40 55 37 
Yhteensä 57 100 89 100 146 100 
 
Liitetaulukko 34 Menettelyn luotettavuus 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 2 4 6 7 8 5 
Eri mieltä 4 7 10 11 14 10 
Ei samaa eikä eri mieltä 11 19 15 17 26 18 
Samaa mieltä 19 33 24 27 43 29 
Täysin samaa mieltä 21 37 34 38 55 38 
Yhteensä 57 100 89 100 146 100 
 
Liitetaulukko 35 Reilu ja tasapuolinen kohtelu 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 4 7 8 9 12 8 
Eri mieltä 7 12 12 13 19 13 
Ei samaa eikä eri mieltä 4 7 8 9 12 8 
Samaa mieltä 21 37 30 34 51 35 
Täysin samaa mieltä 21 37 31 35 52 36 
Yhteensä 57 100 89 100 146 100 
 
Liitetaulukko 36 Kunnioittava kohtelu 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 2 4 1 1 3 2 
Eri mieltä 1 2 9 10 10 7 
Ei samaa eikä eri mieltä 8 14 14 16 22 15 
Samaa mieltä 23 40 28 32 51 35 
Täysin samaa mieltä 23 40 36 41 59 41 
Yhteensä 57 100 88 100 145 100 
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Liitetaulukko 37 Käsittely kohtuullisessa ajassa 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 3 5 12 13 15 11 
Eri mieltä 8 14 10 11 18 12 
Ei samaa eikä eri mieltä 5 9 13 15 18 12 
Samaa mieltä 21 37 23 26 44 30 
Täysin samaa mieltä 20 35 31 35 51 35 
Yhteensä 57 100 89 100 146 100 
 
Liitetaulukko 38 Tyytyväisyys menettelyyn 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 4 7 10 11 14 10 
Eri mieltä 10 18 13 15 23 16 
Ei samaa eikä eri mieltä 4 7 14 16 18 13 
Samaa mieltä 16 29 22 25 28 19 
Täysin samaa mieltä 22 39 29 33 61 42 
Yhteensä 56 100 88 100 144 100 
 
Liitetaulukko 39 Ottaisiko saman tuomarin 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 6 10 14 16 20 14 
Eri mieltä 5 9 5 6 10 7 
Ei samaa eikä eri mieltä 5 9 13 14 18 12 
Samaa mieltä 17 30 24 27 41 28 
Täysin samaa mieltä 24 42 33 37 57 39 
Yhteensä 57 100 89 100 146 100 
 
 
Menettelyn herättämät tunteet 
 
Liitetaulukko 40 Käsittely oli turhauttavaa 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 21 37 23 26 44 30 
Eri mieltä 14 25 22 25 36 25 
Ei samaa eikä eri mieltä 7 12 10 12 17 12 
Samaa mieltä 10 17 20 23 30 21 
Täysin samaa mieltä 5 9 12 14 17 12 
Yhteensä 57 100 87 100 144 100 
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Liitetaulukko 41 Käsittely sai vihaiseksi 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 23 40 22 25 45 31 
Eri mieltä 15 26 27 31 42 29 
Ei samaa eikä eri mieltä 6 11 16 18 22 15 
Samaa mieltä 9 16 15 17 24 17 
Täysin samaa mieltä 4 7 8 9 12 8 
Yhteensä 57 100 88 100 145 100 
 
Liitetaulukko 42 Käsittely oli nöyryyttävää 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 31 54 31 35 62 43 
Eri mieltä 9 16 23 26 32 22 
Ei samaa eikä eri mieltä 7 12 11 13 18 12 
Samaa mieltä 6 11 14 16 20 14 
Täysin samaa mieltä 4 7 9 10 13 9 
Yhteensä 57 100 88 100 145 100 
 
Liitetaulukko 43 Käsittely sai tuntemaan toivottomuutta 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 25 43 25 28 50 34 
Eri mieltä 10 17 18 20 28 19 
Ei samaa eikä eri mieltä 6 11 14 16 20 14 
Samaa mieltä 10 17 19 22 29 20 
Täysin samaa mieltä 7 12 12 14 19 13 
Yhteensä 58 100 88 100 146 100 
 
Liitetaulukko 44 Käsittely vaikutti negatiivisesti ihmissuhteisiin 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 30 53 36 40 66 45 
Eri mieltä 13 23 23 26 36 25 
Ei samaa eikä eri mieltä 5 9 11 13 16 11 
Samaa mieltä 7 12 7 8 14 10 
Täysin samaa mieltä 2 3 11 13 13 9 
Yhteensä 57 100 88 100 145 100 
 
Liitetaulukko 45 Käsittely vaikutti negatiivisesti itsetuntoon 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 37 42 29 51 66 46 
Eri mieltä 21 23 11 19 32 22 
Ei samaa eikä eri mieltä 11 13 8 14 19 13 
Samaa mieltä 11 13 5 9 16 11 
Täysin samaa mieltä 8 9 4 7 12 8 
Yhteensä 88 100 57 100 145 100 
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Liitetaulukko 46 Käsittely vaikutti negatiivisesti tulevaisuudenkuvaan 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 24 41 30 34 54 37 
Eri mieltä 14 24 23 26 37 25 
Ei samaa eikä eri mieltä 9 16 12 14 21 15 
Samaa mieltä 6 10 13 15 19 13 
Täysin samaa mieltä 5 9 10 11 15 10 
Yhteensä 58 100 88 100 146 100 
 
 
Sovinnon edistäminen 
 
Liitetaulukko 47 Sovinnon edistäminen prosentteina (suullisessa valmistelussa päätty-

neet) 
 Kyllä Ei Yhteensä 
Tiedusteliko tuomari sovinnon mahdollisuutta (n=57) 88 12 100 
Esittikö tuomari sovintoehdotuksen (n=57) 56 44 100 
Painostiko tuomari sovintoon (n=53) 21 79 100 
Ehdottiko tuomari asian siirtämistä  
tuomioistuinsovitteluun (n=55) 9 91 100 
Kävikö tuomari erillisneuvotteluita (n=56) 16 84 100 
 
Liitetaulukko 48 Sovinnon edistäminen prosentteina (pääkäsittelyssä päättyneet) 
 Kyllä Ei Yhteensä
Tiedusteliko tuomari sovinnon mahdollisuutta (n=90) 73 27 100 
Esittikö tuomari sovintoehdotuksen (n=90) 24 76 100 
Painostiko tuomari sovintoon (n=90) 11 89 100 
Ehdottiko tuomari asian siirtämistä  
tuomioistuinsovitteluun (n=90) 13 87 100 
Kävikö tuomari erillisneuvotteluita (n=89) 6 94 100 
 
 
Luottamus oikeuslaitokseen 
 
Liitetaulukko 49 Toteutuuko yhdenvertaisuus lain edessä 

Suullinen  Pääkäsittely  Pääkäsittely  
  valmistelu (käsittelyn jälkeen) (tuomion jälkeen) 
  n % n % n % 
Erittäin huonosti 7 13 15 17 22 25 
Huonosti 10 19 18 20 19 22 
Ei hyvin eikä huonosti 10 19 18 20 12 13 
Hyvin 21 38 27 30 28 32 
Erittäin hyvin 6 11 12 13 7 8 
Yhteensä 54 100 90 100 88 100 
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Liitetaulukko 50 Kohdellaanko miehiä ja naisia tasapuolisesti 
Suullinen Pääkäsittely Pääkäsittely 

  valmistelu (käsittelyn jälkeen) (tuomion jälkeen) 
  n % n % n % 
Erittäin huonosti 4 7 9 10 8 9 
Huonosti 6 11 9 10 8 9 
Ei hyvin eikä huonosti 13 23 19 22 18 21 
Hyvin 22 39 34 38 32 37 
Erittäin hyvin 11 20 18 20 21 24 
Yhteensä 56 100 89 100 87 100 
 
Liitetaulukko 51 Kohtelevatko tuomioistuimet tasapuolisesti koulutettuja ja koulutta-

mattomia 
Suullinen Pääkäsittely Pääkäsittely 

  valmistelu (käsittelyn jälkeen) (tuomion jälkeen) 
  n % n % n % 
Erittäin huonosti 4 7 5 6 5 6 
Huonosti 6 11 9 10 13 15 
Ei hyvin eikä huonosti 13 23 29 33 26 30 
Hyvin 22 39 29 33 27 31 
Erittäin hyvin 11 20 16 18 16 18 
Yhteensä 56 100 88 100 87 100 
 
Liitetaulukko 52 Kohtelevatko tuomioistuimet tasapuolisesti rikkaita ja köyhiä 

Suullinen Pääkäsittely Pääkäsittely 
  valmistelu (käsittelyn jälkeen) (tuomion jälkeen) 
  n % n % n % 
Erittäin huonosti 3 5 10 11 9 11 
Huonosti 5 9 15 17 16 18 
Ei hyvin eikä huonosti 18 32 23 26 28 32 
Hyvin 24 43 26 30 25 29 
Erittäin hyvin 6 11 14 16 9 10 
Yhteensä 56 100 88 100 87 100 
 
Liitetaulukko 53 Kohtelevatko tuomioistuimet tasapuolisesti ulkomaalaisia ja suomalai-

sia 
Suullinen Pääkäsittely Pääkäsittely 

  valmistelu (käsittelyn jälkeen) (tuomion jälkeen) 
  n % n % n % 
Erittäin huonosti 3 6 5 6 5 6 
Huonosti 2 4 4 5 6 7 
Ei hyvin eikä huonosti 26 50 38 44 38 45 
Hyvin 16 31 31 35 25 29 
Erittäin hyvin 5 9 9 10 11 13 
Yhteensä 52 100 87 100 85 100 
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Liitetaulukko 54 Toteutuuko tuomioistuimissa oikeudenmukaisuus  
Suullinen Pääkäsittely Pääkäsittely 

  valmistelu (käsittelyn jälkeen) (tuomion jälkeen) 
  n % n % n % 
Erittäin huonosti 5 9 12 14 21 24 
Huonosti 12 22 20 22 21 24 
Ei hyvin eikä huonosti 10 18 16 18 10 11 
Hyvin 23 42 33 37 26 30 
Erittäin hyvin 5 9 8 9 10 11 
Yhteensä 55 100 89 100 88 100 
 
Liitetaulukko 55 Tuomioistuinten toiminta (keskiarvot ja erojen tilastollinen merkitse-

vyys) 

 
Suullinen 
valmistelu

Pääkäsittely 
(käsittelyn 

jälkeen) 

Pääkäsittely 
(tuomion 
jälkeen) 

T-testi 
(suullinen 

vs. 
pk/tuomio) 

T-testi 
(pk/käsittely 

vs. 
pk/tuomio) 

Toteutuuko  
yhdenvertaisuus 
lain edessä 3,17 3,03 2,76 p=0,08 p=0,05* 
Kohdellaanko 
miehiä ja naisia 
tasapuolisesti 3,54 3,48 3,57 p=0,85 p=0,24 
Kohdellaanko 
koulutettuja ja 
kouluttamattomia 
tasapuolisesti 3,59 3,48 3,41 p=0,33 p=0,58 
Kohdellaanko 
rikkaita ja köyhiä 
tasapuolisesti 3,45 3,22 3,10 p=0,07 p=0,27 
Kohdellaanko 
ulkomaalaisia ja 
suomalaisia tasa-
puolisesti 3,35 3,40 3,36 p=0,91 p=0,87 
Toteutuuko tuo-
mioistuimissa 
oikeudenmukai-
suus 3,20 3,06 2,81 p=0,08 p=0,05* 
 
Liitetaulukko 56 Tuomioistuinten toiminta pääkäsittelyn jälkeen, lopputuloksen mu-

kaan (keskiarvot ja erojen tilastollinen merkitsevyys)  

 
Voitto tai 
osavoitto Häviö T-testi 

Toteutuuko yhdenvertaisuus lain edessä 3,29 2,40 p=0,00* 
Kohdellaanko miehiä ja naisia tasapuolisesti 3,56 3,10 p=0,12 
Kohdellaanko koulutettuja ja kouluttamattomia tasapuolisesti 3,66 2,97 p=0,01* 
Kohdellaanko rikkaita ja köyhiä tasapuolisesti 3,32 2,79 p=0,07 
Kohdellaanko ulkomaalaisia ja suomalaisia tasapuolisesti 3,40 3,17 p=0,30 
Toteutuuko tuomioistuimissa oikeudenmukaisuus 3,42 2,17 p=0,00* 
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Liitetaulukko 57 Luottamus tuomioistuimiin 
Suullinen Pääkäsittely Pääkäsittely 

  valmistelu (käsittelyn jälkeen) (tuomion jälkeen) 
  n % n % n % 
Erittäin vähän 3 5 13 15 18 21 
Vähän 7 12 13 15 15 18 
Ei paljon eikä vähän 12 21 20 23 17 20 
Paljon 31 55 30 34 25 30 
Erittäin paljon 4 7 12 13 9 11 
Yhteensä 57 100 88 100 84 100 
 
Liitetaulukko 58 Luottamus asianajajiin 

Suullinen Pääkäsittely Pääkäsittely 
  valmistelu (käsittelyn jälkeen) (tuomion jälkeen) 
  n % n % n % 
Erittäin vähän 4 7 8 10 7 8 
Vähän 6 11 18 21 15 18 
Ei paljon eikä vähän 18 32 27 31 26 31 
Paljon 27 47 27 31 31 36 
Erittäin paljon 2 3 6 7 6 7 
Yhteensä 57 100 86 100 85 100 
 
Liitetaulukko 59 Luottamus instituutioihin (keskiarvot ja erojen merkitsevyydet) 

 
Suullinen 
valmistelu 

Pääkäsittely 
(käsittelyn 

jälkeen) 

Pääkäsittely 
(tuomion 
jälkeen) 

T-testi 
(suullinen 

vs. 
pk/tuomio) 

T-testi 
(pk/käsittely 

vs. 
pk/tuomio) 

Kirkko 2,70 2,74 2,60 p=0,64 p=0,07 
Puolustusvoimat 3,53 3,60 3,65 p=0,43 p=0,78 
Tuomioistuimet 3,46 3,17 2,90 p=0,01* p=0,01* 
Lehdistö 2,28 2,23 2,20 p=0,61 p=0,84 
Eduskunta 2,54 2,63 2,60 p=0,74 p=0,57 
Hallitus 2,67 2,64 2,72 p=0,78 p=0,36 
Puolueet 2,04 2,18 2,24 p=0,16 p=0,30 
Poliisi 3,65 3,45 3,45 p=0,29 p=0,85 
Euroopan unioni 2,56 2,48 2,55 p=0,94 p=0,50 
Asianajajat 3,30 3,06 3,16 p=0,45 p=0,11 
Virkamiehet 2,79 2,76 2,66 p=0,46 p=0,32 
 
Liitetaulukko 60 Suomi on oikeusvaltio 

Suullinen Pääkäsittely Pääkäsittely 
  valmistelu (käsittelyn jälkeen) (tuomion jälkeen) 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 3 5 9 10 14 16 
Eri mieltä 4 7 16 18 19 22 
Ei samaa eikä eri mieltä 15 27 14 16 17 19 
Samaa mieltä 28 50 36 40 26 29 
Täysin samaa mieltä 6 11 14 16 12 14 
Yhteensä 56 100 89 100 88 100 
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Liitetaulukko 61 Kansalaisten perusoikeudet toteutuvat hyvin Suomessa  
Suullinen Pääkäsittely Pääkäsittely 

  valmistelu (käsittelyn jälkeen) (tuomion jälkeen) 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 2 4 8 9 7 8 
Eri mieltä 7 12 21 23 22 25 
Ei samaa eikä eri mieltä 14 25 12 14 17 19 
Samaa mieltä 27 48 36 40 34 39 
Täysin samaa mieltä 6 11 12 14 8 9 
Yhteensä 56 100 89 100 88 100 
 
Liitetaulukko 62 Kansalaisten on helppo ajaa oikeuksiaan Suomessa  

Suullinen Pääkäsittely Pääkäsittely 
  valmistelu (käsittelyn jälkeen) (tuomion jälkeen) 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 7 13 15 17 15 17 
Eri mieltä 8 14 25 28 30 34 
Ei samaa eikä eri mieltä 19 34 11 12 18 20 
Samaa mieltä 17 30 29 33 21 24 
Täysin samaa mieltä 5 9 9 10 4 5 
Yhteensä 56 100 89 100 88 100 
 
Liitetaulukko 63 Tuomioistuimet ovat riippumattomia  

Suullinen Pääkäsittely Pääkäsittely 
  valmistelu (käsittelyn jälkeen) (tuomion jälkeen) 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 2 4 5 6 11 13 
Eri mieltä 5 9 19 21 16 18 
Ei samaa eikä eri mieltä 19 35 17 19 23 26 
Samaa mieltä 20 37 31 34 24 27 
Täysin samaa mieltä 8 15 18 20 14 16 
Yhteensä 54 100 90 100 88 100 
 
Liitetaulukko 64 Tuomarit ovat lahjomattomia  

Suullinen Pääkäsittely Pääkäsittely 
  valmistelu (käsittelyn jälkeen) (tuomion jälkeen) 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 4 7 6 7 10 11 
Eri mieltä 3 6 10 11 11 13 
Ei samaa eikä eri mieltä 18 32 18 20 17 19 
Samaa mieltä 23 41 37 41 34 39 
Täysin samaa mieltä 8 14 19 21 16 18 
Yhteensä 56 100 90 100 88 100 
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Liitetaulukko 65 Tuomarien yhteiskunnalliset arvot vaikuttavat tuomioihin  
Suullinen Pääkäsittely Pääkäsittely 

  valmistelu (käsittelyn jälkeen) (tuomion jälkeen) 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä - - 3 3 3 3 
Eri mieltä 5 9 8 9 12 14 
Ei samaa eikä eri mieltä 22 40 29 32 22 25 
Samaa mieltä 24 44 33 38 34 39 
Täysin samaa mieltä 4 7 16 18 16 19 
Yhteensä 55 100 89 100 87 100 
 
Liitetaulukko 66 Tuomareiden henkilökohtaiset mielipiteet ja arvot vaikuttavat tuomioihin  

Suullinen Pääkäsittely Pääkäsittely 
  valmistelu (käsittelyn jälkeen) (tuomion jälkeen) 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 1 2 3 4 4 5 
Eri mieltä 5 9 10 11 11 13 
Ei samaa eikä eri mieltä 22 40 30 34 23 27 
Samaa mieltä 22 40 23 26 21 25 
Täysin samaa mieltä 5 9 22 25 26 30 
Yhteensä 55 100 88 100 85 100 
 
Liitetaulukko 67 Lautamiesten osallistuminen toimintaan lisää luottamusta tuomiois-

tuimiin  
Suullinen Pääkäsittely Pääkäsittely 

  valmistelu (käsittelyn jälkeen) (tuomion jälkeen) 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 4 8 10 12 8 9 
Eri mieltä 6 11 10 12 14 17 
Ei samaa eikä eri mieltä 31 57 31 36 32 38 
Samaa mieltä 12 22 26 30 19 23 
Täysin samaa mieltä 1 2 9 10 11 13 
Yhteensä 54 100 86 100 84 100 
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Liitetaulukko 68 Käsitykset tuomioistuimista ja oikeuden saatavuudesta (keskiarvot ja 
erojen merkitsevyydet) 

 

Suullinen 
valmiste-

lu 

Pääkäsitte-
ly (käsitte-

lyn jäl-
keen) 

Pääkäsit-
tely (tuo-

mion 
jälkeen) 

T-testi 
(suullinen 

vs. 
pk/tuomio) 

T-testi 
(pk/käsittely 

vs. 
pk/tuomio) 

Suomi on oikeusvaltio 3,54 3,34 3,03 p=0,02* p=0,00* 
Kansalaisten perusoikeudet 
toteutuvat hyvin Suomessa 3,50 3,26 3,16 p=0,07 p=0,25 
Kansalaisten on helppo 
ajaa oikeuksiaan Suomessa 3,09 2,91 2,65 p=0,03* p=0,01* 
Tuomioistuimet ovat  
riippumattomia 3,50 3,42 3,16 p=0,09 p=0,01* 
Tuomarit ovat  
lahjomattomia 3,50 3,59 3,40 p=0,61 p=0,03* 
Tuomareiden yhteiskunnal-
liset arvot vaikuttavat  
tuomioihin 3,49 3,57 3,55 p=0,71 p=0,70 
Tuomareiden henkilökoh-
taiset mielipiteet ja asenteet 
vaikuttavat tuomioihin 3,45 3,58 3,64 p=0,96 p=0,90 
Lautamiesten osallistumi-
nen tuomioistuinten toi-
mintaan lisää luottamustani 
tuomioistuimiin 3,00 3,16 3,13 p=0,47 p=0,88 
 
Liitetaulukko 69 Tuomioistuinten toiminta pääkäsittelyn jälkeen, lopputuloksen mu-

kaan (keskiarvot ja erojen merkitsevyydet) 

 
Voitto tai 
osavoitto Häviö    T-testi 

Suomi on oikeusvaltio 3,60 2,10 p=0,00* 
Kansalaisten perusoikeudet toteutuvat hyvin Suomessa 3,47 2,53  p=0,00* 
Kansalaisten on helppo ajaa oikeuksiaan Suomessa 2,91 2,10 p=0,00* 
Tuomioistuimet ovat riippumattomia 3,62 2,33 p=0,00* 
Tuomarit ovat lahjomattomia 3,79 2,63 p=0,00* 
Tuomareiden yhteiskunnalliset arvot vaikuttavat  
tuomioihin 3,38 3,86 p=0,05 
Tuomareiden henkilökohtaiset mielipiteet ja asenteet  
vaikuttavat tuomioihin 3,48 4,07 p=0,03* 
Lautamiesten osallistuminen tuomioistuinten toimintaan 
lisää luottamustani tuomioistuimiin 2,80 3,66 p=0,01* 
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Lainkuuliaisuus 
 
Liitetaulukko 70 Lainkuuliaisuus, keskiarvo (erot eivät tilastollisesti merkitseviä) 

 
Suullinen 
valmistelu 

Pääkäsittely 
(käsittelyn 

jälkeen) 

Pääkäsittely 
(tuomion 
jälkeen) 

Pyrin omassa toiminnassani noudattamaan lakia 4,77 4,66 4,64 
Noudatan tarkoin liikennesääntöjä 4,20 4,19 4,22 
Kävelen punaisia päin liikennevaloissa 1,80 2,02 2,14 
Matkustan pummilla joukkoliikennevälineissä 1,21 1,19 1,15 
Maksan laskuni ajoissa 4,45 4,44 4,47 
Punnitsen ruokakaupassa hedelmiä väärällä 
hinnalla 1,16 1,04 1,06 
Toimin oikeudenmukaisesti työyhteisössä 4,57 4,77 4,77 
Joudun konflikteihin 2,02 2,14 2,10 
 
 
Tyytyväisyys lopputulokseen 
 
Liitetaulukko 71 Lopputulos oli oikeudenmukainen 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 8 14 30 34 38 26 
Eri mieltä 6 11 14 16 20 14 
Ei samaa eikä eri mieltä 17 30 9 10 26 18 
Samaa mieltä 9 16 9 10 18 13 
Täysin samaa mieltä 16 29 26 30 42 29 
Yhteensä 56 100 88 100 144 100 
 
Liitetaulukko 72 Lopputulos oli hyvin perusteltu 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 3 6 21 24 24 17 
Eri mieltä 10 18 17 20 27 19 
Ei samaa eikä eri mieltä 15 27 10 12 25 18 
Samaa mieltä 14 25 16 18 30 21 
Täysin samaa mieltä 13 24 23 26 36 25 
Yhteensä 55 100 87 100 142 100 
 
Liitetaulukko 73 Lopputulos vastasi odotuksiani 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 4 7 23 26 27 19 
Eri mieltä 14 25 17 19 31 22 
Ei samaa eikä eri mieltä 13 23 10 11 23 15 
Samaa mieltä 12 22 20 23 32 22 
Täysin samaa mieltä 13 23 18 21 31 22 
Yhteensä 56 100 88 100 144 100 
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Liitetaulukko 74 Lopputulos vastasi lakimieheni arviota 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 3 6 18 21 21 16 
Eri mieltä 5 10 15 18 20 15 
Ei samaa eikä eri mieltä 14 29 20 24 34 26 
Samaa mieltä 17 36 18 21 35 26 
Täysin samaa mieltä 9 19 13 16 22 17 
Yhteensä 48 100 84 100 132 100 
 
Liitetaulukko 75 Lopputulos ratkaisi ongelman 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 8 14 36 40 44 30 
Eri mieltä 4 7 12 14 16 11 
Ei samaa eikä eri mieltä 9 16 16 18 25 17 
Samaa mieltä 21 38 9 10 30 21 
Täysin samaa mieltä 14 25 16 18 30 21 
Yhteensä 56 100 89 100 145 100 
 
Liitetaulukko 76 Olen tyytyväinen lopputulokseen 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 5 9 38 43 43 30 
Eri mieltä 8 14 7 8 15 11 
Ei samaa eikä eri mieltä 10 18 6 7 16 11 
Samaa mieltä 21 38 14 16 35 24 
Täysin samaa mieltä 12 21 23 26 35 24 
Yhteensä 56 100 88 100 144 100 
 
Liitetaulukko 77 Lopputulos oli yllätys 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 10 18 17 20 27 19 
Eri mieltä 17 31 19 22 36 26 
Ei samaa eikä eri mieltä 12 22 14 16 26 18 
Samaa mieltä 12 22 15 18 27 19 
Täysin samaa mieltä 4 7 21 24 25 18 
Yhteensä 55 100 86 100 141 100 
 
Liitetaulukko 78 Aion valittaa lopputuloksesta hovioikeuteen 
  Suullinen valmistelu Pääkäsittely Yhteensä 
  n % n % n % 
Täysin eri mieltä 40 82 43 50 83 61 
Eri mieltä 3 6 8 9 11 8 
Ei samaa eikä eri mieltä 4 8 8 9 12 9 
Samaa mieltä 1 2 4 5 5 4 
Täysin samaa mieltä 1 2 23 27 24 18 
Yhteensä 49 100 86 100 135 100 
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Liitetaulukko 79 Tyytyväisyys lopputulokseen pääkäsittelyssä, lopputuloksen mukaan 
(keskiarvot ja erojen merkitsevyydet) 

 
Voitto tai 
osavoitto Häviö 

Pääkäsittely 
(häviö) 

Lopputulos oli oikeudenmukainen 3,90 1,17 p=0,00* 
Lopputulos oli hyvin perusteltu 3,96 1,57 p=0,00* 
Lopputulos vastasi odotuksiani 3,73 1,77 p=0,00* 
Lopputulos vastasi lakimiehen arviota 3,59 2,00 p=0,00* 
Lopputulos ratkaisi ongelman 3,35 1,20 p=0,00* 
Olen tyytyväinen lopputulokseen 3,81 1,00 p=0,00* 
Lopputulos oli yllätys 2,62 3,76 p=0,01* 
Aion valittaa lopputuloksesta hovioikeuteen 1,53 4,10 p=0,00* 
 
Liitetaulukko 80 Tyytyväisyys lopputulokseen menettelyn koetun oikeudenmukaisuu-

den mukaan (keskiarvot ja erojen merkitsevyys) 

 

Eri mieltä 
menettelyn 
oikeuden- 

mukaisuudesta 

Ei samaa eikä 
eri mieltä 

menettelyn 
oikeuden-

mukaisuudesta

Samaa mieltä 
menettelyn 
oikeuden-

mukaisuudesta 
ANOVA, 

F-testi 
Lopputulos oli  
oikeudenmukainen 1,38 2,57 3,67 p=0,00* 
Lopputulos oli hyvin 
perusteltu 1,76 2,48 3,81 p=0,00* 
Lopputulos vastasi  
odotuksiani 1,86 2,52 3,57 p=0,00* 
Lopputulos vastasi  
lakimiehen arviota 2,17 2,53 3,60 p=0,00* 
Lopputulos ratkaisi  
ongelman 1,41 2,43 3,46 p=0,00* 
Olen tyytyväinen  
lopputulokseen 1,41 2,33 3,68 p=0,00* 
Lopputulos oli yllätys 3,14 3,00 2,80 p=0,50 
Aion valittaa loppu-
tuloksesta hovioikeuteen 3,42 2,62 1,56 p=0,00* 
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Liitetaulukko 81 Yleiset oikeudenmukaisuuskokemukset suhteessa oman menettelyn 
oikeudenmukaisuuteen (keskiarvot ja erojen merkitsevyys) 

  

Eri mieltä 
menettelyn 
oikeuden- 

mukaisuudesta

Ei samaa eikä 
eri mieltä 

menettelyn 
oikeuden-

mukaisuudesta

Samaa mieltä 
menettelyn 
oikeuden-

mukaisuudesta 
ANOVA, 

F-testi 
Toteutuuko yhdenvertai-
suus lain edessä 1,55 2,48 3,48 p=0,00* 
Kohdellaanko miehiä ja 
naisia tasapuolisesti 2,25 3,04 4,10 p=0,00* 
Kohdellaanko koulutet-
tuja ja kouluttamattomia 
tasapuolisesti 2,32 3,22 3,92 p=0,00* 
Kohdellaanko rikkaita ja 
köyhiä tasapuolisesti 2,18 3,04 3,63 p=0,00* 
Kohdellaanko ulkomaa-
laisia ja suomalaisia 
tasapuolisesti 2,54 2,91 3,75 p=0,00* 
Toteutuuko tuomiois-
tuimissa oikeudenmukai-
suus 1,52 2,52 3,53 p=0,00* 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

OIKEUDENMUKAISUUS 

TUOMIOISTUIMISSA – TUTKIMUS  
 

Käräjäoikeuksien pääkäsittely 



  

 

 

 

 

Arvoisa vastaanottaja 
 
 
 
 
Tämä kyselylomake on jaettu Teille asianne tuomioistuinkäsittelyn yhteydessä. 
Pyydämme Teitä kohteliaimmin osallistumaan tutkimukseen, jolla pyritään selvittämään 
kuinka oikeudenmukaiseksi yhteiskunnan jäsenet kokevat tuomioistuinten 
oikeudenkäytön. Saatuja tietoja käytetään hyväksi tuomioistuinten toiminnan 
kehittämisessä. 
 
Tutkimukseen osallistutaan täyttämällä oheinen kyselylomake. Kyselylomake on 
kaksiosainen. Sen ensimmäinen osio täytetään heti tuomioistuinkäsittelyn jälkeen. 
Kyselylomakkeen osioon 2 vastataan heti sen jälkeen, kun olette saanut 
tuomioistuimen päätöksen asiassa. Tämän jälkeen täytetty kyselylomake palautetaan 
oheisessa palautuskuoressa Oikeuspoliittiseen tutkimuslaitokseen. Postimaksu on 
maksettu.  
 
Kysely tehdään nimettömänä ja se käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 
Tutkimuksessa ei julkaista mitään tunnistettavia tietoja tutkimukseen osallistuvista. 
Tutkimus tehdään Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa, jonka tehtävänä on harjoittaa 
harjoittaa puolueetonta oikeuspoliittista tutkimusta (Laki oikeuspoliittisesta 
tutkimuslaitoksesta 1139/2007, 1 §). Tuomioistuimet avustavat ainoastaan lomakkeiden 
jakamisessa. Tuomioistuimet tai avustajat eivät saa tietoja yksittäisistä 
kyselylomakkeista.  
 
 
Kiitos avustanne! 
 
 
 
 
Lisätietoja tutkimuksesta antaa tutkija Virve de Godzinsky, puh. 029 566 5399, 
s-posti: virve.de.godzinsky@om.fi. 
 
 
 
Kaijus Ervasti  Virve de Godzinsky 
erikoistutkija  tutkija 
puh. 029 566 5353  puh. 029 566 5399 
kaijus.ervasti@om.fi  virve.de.godzinsky@om.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 

Postiosoite           Käyntiosoite      Puhelin                          Faksi                          Sähköposti 
PL 444            Pitkänsillanranta 3 A          029 566 5300               029 566 5365 optula@om.fi 
00531 Helsinki          00530 Helsinki 



  

 

 

 

 

 

 
 
 

OSIO 1 
 
 
 
Tämän osion kysymyksiin (kysymykset 1.1 – 3.4) vastataan heti 
käräjäoikeuskäsittelyn jälkeen. 
 
Tässä osiossa kartoitamme perustietoja vastaajista, kokemuksia oman asian 
tuomioistuinkäsittelystä sekä vastaajan yleisiä käsityksiä oikeudenhoidosta 
Suomessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1 
 

 

1   Taustatietoja 
 
Vastaa kysymyksiin ympyröimällä vastauksesi numero 

1.1 Kyselyyn vastaajan sukupuoli           

1   Mies  
2   Nainen 

1.2 Olitko tuomioistuimessa 

1   Omassa asiassa  
2   Yrityksen/yhteisön edustajana 

1.3 Olitko tuomioistuimessa  

1   Kantaja/hakija 
2   Vastaaja/kuultava 

1.4 Mitä oikeusjuttusi koski? 

1   Perhe- tai lapsiasia 
2   Kiinteä omaisuus (esim. omakotitalon kauppa) 
3   Irtain omaisuus (esim. autokauppa, asunto-osakeyhtiön osakkeiden kauppa) 
4   Urakkariita (esim. rakennusurakka) 
5   Velkasuhde 
6   Työsuhde 
7   Huoneenvuokra 
8   Yhtiö-oikeus (esim. asunto-osakeyhtiön päätöstä koskeva riita) 
9   Vahingonkorvaus (esim. liukastuminen jalkakäytävällä) 
10   Velkajärjestely, ulosotto tai konkurssi 
11   Muu, mikä?_________________________________________________ 

1.5 Liittyikö oikeusjuttusi asumiseen tai naapuruussuhteisiin? 

1   Kyllä, asuntokauppaan 
2   Kyllä asunnon/tontin vuokraamiseen 
3   Kyllä, häätöön 
4   Kyllä, asunnon remontointiin 
5   Kyllä, riitaan asunto-osakeyhtiössä 
6   Kyllä, riitaan naapurin kanssa 
7   Kyllä, muu asumisriita, mikä_____________________________________ 
8   Juttuni ei liittynyt asumiseen tai naapuruussuhteisiin 

 

1.6 Kuinka suurta summaa riita rahallisesti koski? (Kirjoita numeroin) 

__________________ euroa 

1.7 Missä tuomioistuimessa asia käsiteltiin? 

 
1   Päijät-Hämeen käräjäoikeus 
2   Oulun käräjäoikeus 
3   Helsingin käräjäoikeus 
 



 

 2 
 

 

1.8 Mikä oli käsityksenne mukaan syy sille, että asia jouduttiin viemään tuomioistuimeen? 

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
1.9 Onko muita asioitanne aikaisemmin käsitelty tuomioistuimen istunnossa? 

1   Kyllä 
2   Ei 

1.10 Kansalaisuus 

1   Suomalainen 
2   Muu mikä?___________________________________ 

1.11 Syntymävuosi (kirjoita koko vuosi neljällä numerolla, esim. 1975) 

I__I__I__I__I 

1.12 Koulutus 

1   Perus-, kansa-, tai kansalaiskoulu 
2   Ammattikoulu, tekninen koulu, kauppakoulu tai muu keskiasteen ammatillinen 

oppilaitos 
3   Lukio 
4   Opistotason koulu tai ammattikorkeakoulu 
5   Yliopisto tai korkeakoulu 

1.13 Ammatti 

__________________________________ 

1.14 Oletko tällä hetkellä 

1   Työssäkäyvä 
2   Työtön 
3   Opiskelija 
4   Eläkeläinen 
5   Muu, mikä?___________________________________ 

1.15 Arvio kuukausittaisista nettotuloistasi (=kuukaudessa tuloista käteen jäävä määrä) tällä 
hetkellä 

noin _____________ euroa 
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2   Oman asian käsittely käräjäoikeudessa 
 
Tässä osiossa kysymykset koskevat sen yksittäisen asian käsittelyä käräjäoikeudessa, jossa Teille 
on jaettu tämä kyselylomake.  
 

2.1 Lakimiesapu  

2.1.1 Oliko Teillä asianajaja tai muu lakimiesavustaja oikeudenkäynnissä 

 1   Kyllä 
 2   Ei, miksi ___________________________________________________ 

                                   ___________________________________________________ 

Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, siirry kohtaan 2.2 (Menettely käräjäoikeudessa) ► 
 

2.1.2 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 lakiasiaintoimistoja. Myös 
ammattiliitot tarjoavat palveluja työoikeudellisissa asioissa. 
 

 1   Asianajotoimistosta  
 2   Oikeusaputoimistosta 
 3   Lakiasiaintoimistosta 
 4   Ammattiliitosta 
 5   Muualta, mistä?________________________________________ 

 

2.1.3 Kuinka lakimiehesi toimi? 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 

 

Täysin 
eri 

mieltä 
Eri 

mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Lakimies kuunteli riittävästi minua 1 2 3 4 5 
Lakimies otti näkemykseni huomioon 1 2 3 4 5 
Lakimies selosti minulle riittävästi 
menettelyn kulkua tuomioistuimessa 1 2 3 4 5 

Lakimies oli asiantunteva 1 2 3 4 5 
Lakimiehen palkkio oli kohtuullinen 
työmäärään nähden 1 2 3 4 5 

Lakimiehestä oli paljon hyötyä 
lopputuloksen kannalta 1 2 3 4 5 

Olen tyytyväinen lakimieheni toimintaan 1 2 3 4 5 
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2.2 Menettely käräjäoikeudessa 

2.2.1 Arvioi tuomaria seuraavien piirteiden mukaan 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 

 

Täysin 
eri 

mieltä 
Eri 

mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Asiantunteva 1 2 3 4 5 
Asiallinen 1 2 3 4 5 
Ymmärrettävä 1 2 3 4 5 
Kohtelias 1 2 3 4 5 
Epämuodollinen 1 2 3 4 5 
Joustava 1 2 3 4 5 
Miellyttävä 1 2 3 4 5 
Oikeudenmukainen 1 2 3 4 5 
Rehellinen 1 2 3 4 5 
Puolueeton 1 2 3 4 5 
Kiireetön 1 2 3 4 5 
 
 

2.2.2 Arvioi menettelyä seuraavien väittämien valossa (suullinen valmistelu, pääkäsittely) 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 

 

Täysin 
eri 

mieltä 
Eri 

mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Sain riittävästi mahdollisuuksia ilmaista 
asiani 1 2 3 4 5 

Minua kuunneltiin 1 2 3 4 5 
Näkemykseni otettiin huomioon 1 2 3 4 5 
Menettely oli oikeudenmukaista 1 2 3 4 5 
Menettely oli puolueetonta 1 2 3 4 5 
Menettely oli asiantuntevaa 1 2 3 4 5 
Menettely oli luotettavaa 1 2 3 4 5 
Minua kohdeltiin reilusti ja tasapuolisesti 1 2 3 4 5 
Minua kohdeltiin kunnioittavasti 1 2 3 4 5 
Asia käsiteltiin kohtuullisessa ajassa 1 2 3 4 5 
Olen tyytyväinen menettelyyn 1 2 3 4 5 
Jos joutuisin uudelleen tuomioistuimeen, 
olisin tyytyväinen, jos sama tuomari 
käsittelisi asian 

1 2 3 4 5 
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2.2.3 Pyrkikö tuomari edistämään sovintoa asiassa 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 Kyllä Ei 

Tiedusteliko tuomari, olisiko asiassa mahdollista 
saavuttaa sovinto 1 2 

Esittikö tuomari valmistelussa sovintoehdotuksen 1 2 
Painostiko tuomari sovintoon 1 2 
Ehdottiko tuomari asian siirtämistä erilliseen 
tuomioistuinsovitteluun 1 2 

Kävikö tuomari osapuolten kanssa sovintoneuvotteluja 
erikseen toisen osapuolen olematta paikalla 1 2 

 

2.2.4 Mitä tuntemuksia käräjäoikeuden käsittely (ei siis itse käsiteltävänä oleva asia) herätti 
Teissä? 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 Täysin 

eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Käsittely oli turhauttavaa 1 2 3 4 5 
Käsittely sai minut vihaiseksi 1 2 3 4 5 
Käsittely oli nöyryyttävää 1 2 3 4 5 
Käsittely sai minut tuntemaan 
toivottomuutta 1 2 3 4 5 

Käsittely vaikutti negatiivisesti 
läheisiin ihmissuhteisiini 1 2 3 4 5 

Käsittely vaikutti negatiivisesti 
itsetuntooni 1 2 3 4 5 

Käsittely vaikutti negatiivisesti 
tulevaisuudenkuvaani 1 2 3 4 5 

 

2.2.5 Mitä muita seikkoja haluatte tuoda esiin asianne oikeuskäsittelyn johdosta? 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3   Yleinen osio 
 
Tässä osiossa kartoitetaan yleisiä käsityksiänne oikeuslaitoksesta ja luottamuksesta eri 
viranomaisiin. 
 

3.1 Yleinen mielipiteeni tuomioistuimien toiminnasta 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 

Erittäin 
huonosti Huonosti 

Ei hyvin 
eikä 

huonosti Hyvin 
Erittäin 
hyvin 

Toteutuuko yhdenvertaisuus lain 
edessä 1 2 3 4 5 

Kohtelevatko tuomioistuimet 
tasapuolisesti miehiä ja naisia 1 2 3 4 5 

Kohtelevatko tuomioistuimet 
tasapuolisesti koulutettuja ja 
kouluttamattomia 

1 2 3 4 5 

Kohtelevatko tuomioistuimet 
tasapuolisesti rikkaita ja köyhiä 1 2 3 4 5 

Kohtelevatko tuomioistuimet 
tasapuolisesti ulkomaalaisia ja 
suomalaisia 

1 2 3 4 5 

Toteutuuko tuomioistuimissa 
oikeudenmukaisuus 1 2 3 4 5 

 

3.2 Kuinka paljon yleisesti ottaen luotatte seuraaviin instituutioihin? 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 

Erittäin 
vähän Vähän 

Ei paljon 
eikä 

vähän Paljon 
Erittäin 
paljon 

Kirkko 1 2 3 4 5 
Puolustusvoimat 1 2 3 4 5 
Tuomioistuimet 1 2 3 4 5 
Lehdistö 1 2 3 4 5 
Eduskunta 1 2 3 4 5 
Hallitus 1 2 3 4 5 
Puolueet 1 2 3 4 5 
Poliisi 1 2 3 4 5 
Euroopan Unioni 1 2 3 4 5 
Asianajajat 1 2 3 4 5 
Virkamiehet 1 2 3 4 5 
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3.3 Arvioikaa seuraavia väittämiä 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 Täysin 

eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Suomi on oikeusvaltio 1 2 3 4 5 
Kansalaisten perusoikeudet toteutuvat hyvin 
Suomessa 1 2 3 4 5 

Kansalaisen on helppo ajaa oikeuksiaan 
Suomessa 1 2 3 4 5 

Tuomioistuimet ovat riippumattomia 1 2 3 4 5 
Tuomarit ovat lahjomattomia 1 2 3 4 5 
Tuomarien yhteiskunnalliset arvot vaikuttavat 
tuomioihin 1 2 3 4 5 

Tuomarien henkilökohtaiset mielipiteet ja 
asenteet vaikuttavat tuomioihin 1 2 3 4 5 

Lautamiesten osallistuminen tuomioistuinten 
toimintaan lisää luottamustani tuomioistuimiin 1 2 3 4 5 

 
 

3.4 Miten kuvailisitte omaa toimintaanne 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 

Ei 
koskaan Harvoin 

Ei usein 
eikä 

harvoin Usein Aina 
Pyrin omassa toiminnassani noudattamaan 
lakia 1 2 3 4 5 

Noudatan tarkoin liikennesääntöjä 1 2 3 4 5 
Kävelen punaisia päin liikennevaloissa 1 2 3 4 5 
Matkustan pummilla 
joukkoliikennevälineissä 1 2 3 4 5 

Maksan laskuni ajoissa 1 2 3 4 5 
Punnitsen ruokakaupassa hedelmiä väärällä 
hinnalla 1 2 3 4 5 

Toimin oikeudenmukaisesti työyhteisössä 1 2 3 4 5 
Joudun konflikteihin  1 2 3 4 5 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OSIO 2 
 
Tähän osioon (kysymykset 4.1 -6.4) vastataan sen jälkeen, kun käräjäoikeus on 
ratkaissut asian tai asian käsittely muuten on päättynyt esimerkiksi sovinnon myötä.  
 
Lomakkeessa kysytään mielipiteitänne tuomioistuimen ratkaisusta sekä samoin kuin 
osiossa yksi, yleisiä käsityksiänne oikeudenhoidosta Suomessa. 
 
Täytetty kyselylomake palautetaan Oikeuspoliittiseen tutkimuslaitokseen omassa 
vastauskuoressaan. 
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4   Asian lopputulos 

4.1 Miten juttu päättyi ? 

1   Tuomioistuimen ratkaisuun 
2   Tuomioistuimessa vahvistettuun sovintoon 
3   Sovintoon, jota ei vahvistettu 
4   Muulla tavoin, miten?________________________________________ 

4.2 Miten juttu päättyi teidän kannaltanne 

 1   Voitin kokonaan jutun  
 2   Voitin osittain jutun  
 3   Hävisin juttuni kokonaan  

4   Kumpikaan ei voittanut tai hävinnyt 
 5   Muulla tavoin, miten? _______________________________________ 

4.3 Arvioi tuomioistuinkäsittelyn lopputulosta (tuomio tai muu ratkaisu) seuraavien väittämien 
valossa 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 Täysin 

eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Lopputulos on oikeudenmukainen 1 2 3 4 5 
Lopputulos on hyvin perusteltu 1 2 3 4 5 
Lopputulos vastasi odotuksiani 1 2 3 4 5 
Lopputulos vastasi lakimieheni arviota 1 2 3 4 5 
Lopputulos ratkaisi ongelman 1 2 3 4 5 
Olen tyytyväinen lopputulokseen 1 2 3 4 5 
Lopputulos oli yllätys 1 2 3 4 5 
Aion valittaa lopputuloksesta hovioikeuteen 1 2 3 4 5 
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5   Oikeudenkäyntikulut 

 

5.1 Kuinka suuret olivat oikeudenkäyntikulunne? (Merkitkää numeroina) 

_________________ euroa 
 

5.2 Mitä mieltä olette kulujen määrästä?  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.3 Jos Teillä oli avustaja mukana asian käsittelyssä, miten lakimiesapu kustannettiin? 

1   Kokonaan valtion varoista (oikeusapu) 
2   Pääosin oikeusturvavakuutuksella 
3   Osittain omista varoista, osittain valtion varoista 
4   Kokonaan omista varoista 
5   Muulla tavoin, miten?_____________________________________ 

5.4 Tuomittiinko oikeudenkäyntikuluja korvattavaksi? 

Suomessa oikeudenkäynnin hävinnyt osapuoli tuomitaan usein korvaamaan voittaneen osapuolen 
oikeudenkäyntikulut 

 
1   Kyllä, jouduin korvaamaan vastapuolelle __________________ euroa 
2   Kyllä, vastapuoli tuomittiin korvaamaan minulle _______________ euroa 
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6   Yleinen osio 
 
Tässä osiossa kartoitetaan yleisiä käsityksiänne oikeuslaitoksesta ja luottamuksesta eri 
viranomaisiin. 

6.1 Yleinen mielipiteeni tuomioistuimien toiminnasta 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 

Erittäin 
huonosti Huonosti 

Ei hyvin 
eikä 

huonosti Hyvin 
Erittäin 
hyvin 

Toteutuuko yhdenvertaisuus lain 
edessä 1 2 3 4 5 

Kohtelevatko tuomioistuimet 
tasapuolisesti miehiä ja naisia 1 2 3 4 5 

Kohtelevatko tuomioistuimet 
tasapuolisesti koulutettuja ja 
kouluttamattomia 

1 2 3 4 5 

Kohtelevatko tuomioistuimet 
tasapuolisesti rikkaita ja köyhiä 1 2 3 4 5 

Kohtelevatko tuomioistuimet 
tasapuolisesti ulkomaalaisia ja 
suomalaisia 

1 2 3 4 5 

Toteutuuko tuomioistuimissa 
oikeudenmukaisuus 1 2 3 4 5 

 

6.2 Kuinka paljon yleisesti ottaen luotatte seuraaviin instituutioihin? 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 

Erittäin 
vähän Vähän 

Ei paljon 
eikä 

vähän Paljon 
Erittäin 
paljon 

Kirkko 1 2 3 4 5 
Puolustusvoimat 1 2 3 4 5 
Tuomioistuimet 1 2 3 4 5 
Lehdistö 1 2 3 4 5 
Eduskunta 1 2 3 4 5 
Hallitus 1 2 3 4 5 
Puolueet 1 2 3 4 5 
Poliisi 1 2 3 4 5 
Euroopan Unioni 1 2 3 4 5 
Asianajajat 1 2 3 4 5 
Virkamiehet 1 2 3 4 5 
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6.3 Arvioikaa seuraavia väittämiä 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 Täysin 

eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Suomi on oikeusvaltio 1 2 3 4 5 
Kansalaisten perusoikeudet toteutuvat 
hyvin Suomessa 1 2 3 4 5 

Kansalaisen on helppo ajaa oikeuksiaan 
Suomessa 1 2 3 4 5 

Tuomioistuimet ovat riippumattomia 1 2 3 4 5 
Tuomarit ovat lahjomattomia 1 2 3 4 5 
Tuomarien yhteiskunnalliset arvot 
vaikuttavat tuomioihin 1 2 3 4 5 

Tuomarien henkilökohtaiset mielipiteet 
ja asenteet vaikuttavat tuomioihin 1 2 3 4 5 

Lautamiesten osallistuminen 
tuomioistuinten toimintaan lisää 
luottamustani tuomioistuimiin 

1 2 3 4 5 

 

6.4 Miten kuvailisitte omaa toimintaanne 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 

Ei 
koskaan Harvoin 

Ei usein 
eikä 

harvoin Usein Aina 
Pyrin omassa toiminnassani 
noudattamaan lakia 1 2 3 4 5 

Noudatan tarkoin liikennesääntöjä 1 2 3 4 5 
Kävelen punaisia päin 
liikennevaloissa 1 2 3 4 5 

Matkustan pummilla 
joukkoliikennevälineissä 1 2 3 4 5 

Maksan laskuni ajoissa 1 2 3 4 5 
Punnitsen ruokakaupassa hedelmiä 
väärällä hinnalla 1 2 3 4 5 

Toimin oikeudenmukaisesti 
työyhteisössä 1 2 3 4 5 

Joudun konflikteihin  1 2 3 4 5 
 
 
Kiitos vastauksistanne! 
 
Palauttakaa lomake oheisessa kirjekuoressa Oikeuspoliittiseen tutkimuslaitokseen. 
Vastauslähetyksen postimaksu on maksettu. 



 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OIKEUDENMUKAISUUS 

TUOMIOISTUIMISSA – TUTKIMUS  
 

Käräjäoikeuksien suullinen valmistelu 
 
 

Kyselyyn vastataan heti suullisen valmistelun jälkeen ja lomake postitetaan 
Oikeuspoliittiseen tutkimuslaitokseen oheisessa vastauskuoressa.



 
 
 
 
 
Arvoisa vastaanottaja 
 
 
 
Tämä kyselylomake on jaettu Teille asianne tuomioistuinkäsittelyn yhteydessä. 
Pyydämme Teitä kohteliaimmin osallistumaan tutkimukseen, jolla pyritään selvittämään 
kuinka oikeudenmukaiseksi yhteiskunnan jäsenet kokevat tuomioistuinten 
oikeudenkäytön. Saatuja tietoja käytetään hyväksi tuomioistuinten toiminnan 
kehittämisessä.   
 
Tutkimukseen osallistutaan täyttämällä oheinen kyselylomake heti 
tuomioistuinkäsittelyn jälkeen. Tämän jälkeen täytetty kyselylomake palautetaan sille 
varatussa palautuskuoressa Oikeuspoliittiseen tutkimuslaitokseen. Postimaksu on 
maksettu.  
 
Kysely tehdään nimettömänä ja se käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. 
Tutkimuksessa ei julkaista mitään tunnistettavia tietoja tutkimukseen osallistuvista. 
Tutkimus tehdään Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa, jonka tehtävänä on  harjoittaa 
puolueetonta oikeuspoliittista tutkimusta (Laki oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta 
1139/2007, 1 §).  Tuomioistuimet avustavat ainoastaan lomakkeiden jakamisessa. 
Tuomioistuimet tai avustajat eivät saa tietoja yksittäisistä kyselylomakkeista.  
 
Pyydämme Teitä täyttämään lomakkeen huolellisesti ja palauttamaan sen oheisessa 
vastauskuoressa Oikeuspoliittiseen tutkimuslaitokseen. 
 
 
Kiitos avustanne! 
 
 
 
 
Lisätietoja tutkimuksesta antaa tutkija Virve de Godzinsky, puh. 029 566 5399, 
s-posti: virve.de.godzinsky@om.fi. 
 
 
 
 
 
 
Kaijus Ervasti  Virve de Godzinsky 
erikoistutkija  tutkija 
puh. 029 566 5353  puh. 029 566 5399 
kaijus.ervasti@om.fi  virve.de.godzinsky@om.fi  
 
 
 
 

Postiosoite           Käyntiosoite      Puhelin                           Faksi                         Sähköposti 
PL 444            Pitkänsillanranta 3 A          029 566 5300                029 566 5365  optula@om.fi 
00531 Helsinki          00530 Helsinki 
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1   Taustatietoja 
 
Vastaa kysymyksiin ympyröimällä vastauksesi numero 

1.1 Kyselyyn vastaajan sukupuoli           

1   Mies  
2   Nainen 

1.2 Olitko tuomioistuimessa 

1   Omassa asiassa  
2   Yrityksen/yhteisön edustajana 

1.3 Olitko tuomioistuimessa  

1   Kantaja/hakija 
2   Vastaaja/kuultava 

1.4 Mitä oikeusjuttusi koski? 

1   Perhe- tai lapsiasia 
2   Kiinteä omaisuus (esim. omakotitalon kauppa) 
3   Irtain omaisuus (esim. autokauppa, asunto-osakeyhtiön osakkeiden kauppa) 
4   Urakkariita (esim. rakennusurakka) 
5   Velkasuhde 
6   Työsuhde 
7   Huoneenvuokra 
8   Yhtiö-oikeus (esim. asunto-osakeyhtiön päätöstä koskeva riita) 
9   Vahingonkorvaus (esim. liukastuminen jalkakäytävällä) 
10   Velkajärjestely, ulosotto tai konkurssi 
11   Muu, mikä?_________________________________________________ 

1.5 Liittyikö oikeusjuttusi asumiseen tai naapuruussuhteisiin? 

1   Kyllä, asuntokauppaan 
2   Kyllä asunnon/tontin vuokraamiseen 
3   Kyllä, häätöön 
4   Kyllä, asunnon remontointiin 
5   Kyllä, riitaan asunto-osakeyhtiössä 
6   Kyllä, riitaan naapurin kanssa 
7   Kyllä, muu asumisriita, mikä_____________________________________ 
8   Juttuni ei liittynyt asumiseen tai naapuruussuhteisiin 

1.6 Kuinka suurta summaa riita rahallisesti koski? (Kirjoita numeroin) 

__________________ euroa 

1.7 Missä tuomioistuimessa asia käsiteltiin? 

 
1   Päijät-Hämeen käräjäoikeus 
2   Oulun käräjäoikeus 
3   Helsingin käräjäoikeus 
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1.8 Mikä oli käsityksenne mukaan syy sille, että asia jouduttiin viemään tuomioistuimeen? 

 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

1.9 Onko muita asioitanne aikaisemmin käsitelty tuomioistuimen istunnossa? 

1   Kyllä 
2   Ei 

1.10 Kansalaisuus 

1   Suomalainen 
2   Muu mikä?_____________________________ 

1.11 Syntymävuosi (kirjoita koko vuosi neljällä numerolla, esim. 1975) 

I__I__I__I__I 

1.12 Koulutus 

1   Perus-, kansa-, tai kansalaiskoulu 
2   Ammattikoulu, tekninen koulu, kauppakoulu tai muu keskiasteen ammatillinen 

oppilaitos 
3   Lukio 
4   Opistotason koulu tai ammattikorkeakoulu 
5   Yliopisto tai korkeakoulu 

1.13 Ammatti 

__________________________________ 

1.14 Oletko tällä hetkellä 

1   Työssäkäyvä 
2   Työtön 
3   Opiskelija 
4   Eläkeläinen 
5   Muu, mikä?___________________________________ 

1.15 Arvio kuukausittaisista nettotuloistasi (=kuukaudessa tuloista käteen jäävä määrä) tällä 
hetkellä 

noin _____________ euroa 
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2   Oman asian käsittely käräjäoikeudessa 
 
Tässä osiossa kysymykset koskevat sen yksittäisen asian käsittelyä käräjäoikeudessa, jossa Teille 
on jaettu tämä kyselylomake.  
 

2.1 Lakimiesapu  

2.1.1 Oliko Teillä asianajaja tai muu lakimiesavustaja oikeudenkäynnissä 

1   Kyllä 
2   Ei, miksi ___________________________________________________ 

                              ___________________________________________________ 

Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, siirry kohtaan 2.2 (Menettely käräjäoikeudessa)  ► 

 

2.1.2 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 lakiasiaintoimistoja. Myös 
ammattiliitot tarjoavat palveluja työoikeudellisissa asioissa. 
 

 1   Asianajotoimistosta  
 2   Oikeusaputoimistosta 
 3   Lakiasiaintoimistosta 
 4   Ammattiliitosta 
 5   Muualta, mistä?________________________________________ 

 

2.1.3 Kuinka lakimiehesi toimi? 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 

 

Täysin 
eri 

mieltä 
Eri 

mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Lakimies kuunteli riittävästi minua 1 2 3 4 5 
Lakimies otti näkemykseni huomioon 1 2 3 4 5 
Lakimies selosti minulle riittävästi 
menettelyn kulkua tuomioistuimessa 1 2 3 4 5 

Lakimies oli asiantunteva 1 2 3 4 5 
Lakimiehen palkkio oli kohtuullinen 
työmäärään nähden 1 2 3 4 5 

Lakimiehestä oli paljon hyötyä 
lopputuloksen kannalta 1 2 3 4 5 

Olen tyytyväinen lakimieheni toimintaan 1 2 3 4 5 
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2.2 Menettely käräjäoikeudessa 

2.2.1 Arvioi tuomaria seuraavien piirteiden mukaan 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 

 

Täysin 
eri 

mieltä 
Eri 

mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Asiantunteva 1 2 3 4 5 
Asiallinen 1 2 3 4 5 
Ymmärrettävä 1 2 3 4 5 
Kohtelias 1 2 3 4 5 
Epämuodollinen 1 2 3 4 5 
Joustava 1 2 3 4 5 
Miellyttävä 1 2 3 4 5 
Oikeudenmukainen 1 2 3 4 5 
Rehellinen 1 2 3 4 5 
Puolueeton 1 2 3 4 5 
Kiireetön 1 2 3 4 5 
 
 

2.2.2 Arvioi menettelyä seuraavien väittämien valossa (suullinen valmistelu) 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 

 

Täysin 
eri 

mieltä 
Eri 

mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Sain riittävästi mahdollisuuksia ilmaista 
asiani 1 2 3 4 5 

Minua kuunneltiin 1 2 3 4 5 
Näkemykseni otettiin huomioon 1 2 3 4 5 
Menettely oli oikeudenmukaista 1 2 3 4 5 
Menettely oli puolueetonta 1 2 3 4 5 
Menettely oli asiantuntevaa 1 2 3 4 5 
Menettely oli luotettavaa 1 2 3 4 5 
Minua kohdeltiin reilusti ja tasapuolisesti 1 2 3 4 5 
Minua kohdeltiin kunnioittavasti 1 2 3 4 5 
Asia käsiteltiin kohtuullisessa ajassa 1 2 3 4 5 
Olen tyytyväinen menettelyyn 1 2 3 4 5 
Jos joutuisin uudelleen tuomioistuimeen, 
olisin tyytyväinen, jos sama tuomari 
käsittelisi asian 

1 2 3 4 5 
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2.2.3 Pyrkikö tuomari edistämään sovintoa asiassa 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 Kyllä Ei 

Tiedusteliko tuomari, olisiko asiassa mahdollista 
saavuttaa sovinto 1 2 

Esittikö tuomari valmistelussa sovintoehdotuksen 1 2 
Painostiko tuomari sovintoon 1 2 
Ehdottiko tuomari asian siirtämistä erilliseen 
tuomioistuinsovitteluun 1 2 

Kävikö tuomari osapuolten kanssa sovintoneuvotteluja 
erikseen toisen osapuolen olematta paikalla 1 2 

 

2.2.4 Mitä tuntemuksia käräjäoikeuden käsittely (ei siis itse käsiteltävänä oleva asia) herätti 
Teissä? 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 Täysin 

eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Käsittely oli turhauttavaa 1 2 3 4 5 
Käsittely sai minut vihaiseksi 1 2 3 4 5 
Käsittely oli nöyryyttävää 1 2 3 4 5 
Käsittely sai minut tuntemaan 
toivottomuutta 1 2 3 4 5 

Käsittely vaikutti negatiivisesti 
läheisiin ihmissuhteisiini 1 2 3 4 5 

Käsittely vaikutti negatiivisesti 
itsetuntooni 1 2 3 4 5 

Käsittely vaikutti negatiivisesti 
tulevaisuudenkuvaani 1 2 3 4 5 

 

2.2.5 Mitä muita seikkoja haluatte tuoda esiin asianne oikeuskäsittelyn johdosta? 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3   Asian lopputulos 
 

3.1 Miten juttu päättyi ? 

1   Tuomioistuimen ratkaisuun 
2   Tuomioistuimessa vahvistettuun sovintoon 
3   Sovintoon, jota ei vahvistettu 
4   Muulla tavoin, miten?________________________________________ 

3.2 Arvioi tuomioistuinkäsittelyn lopputulosta (sovinto tai muu lopputulos) seuraavien 
väittämien valossa 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 Täysin 

eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Lopputulos on oikeudenmukainen 1 2 3 4 5 
Lopputulos on hyvin perusteltu 1 2 3 4 5 
Lopputulos vastasi odotuksiani 1 2 3 4 5 
Lopputulos vastasi lakimieheni arviota 1 2 3 4 5 
Lopputulos ratkaisi ongelman 1 2 3 4 5 
Olen tyytyväinen lopputulokseen 1 2 3 4 5 
Lopputulos oli yllätys 1 2 3 4 5 
Aion valittaa lopputuloksesta hovioikeuteen 1 2 3 4 5 
 
 
 
 

4   Sovintoon päätyminen 

 

Osassa tuomioistuimissa käsiteltävissä asioita päädytään sovintoon. Tähän osioon vastataan vain, 
jos asian käsittelyssä päädyttiin sovintoon. 

Muussa tapauksessa siirry osioon 5 (Oikeudenkäyntikulut) sivulla 8  ► 

 

4.1 Mitkä olivat tärkeimmät tekijät, miksi sovinto syntyi/ei syntynyt? 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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4.2 Mikä merkitys eri tahoilla oli sovinnon saavuttamisessa eli siihen, että sovintoratkaisu syntyi 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 

Erittäin 
pieni Pieni 

Ei pieni 
eikä 
suuri Suuri 

Erittäin 
suuri 

Oma toimintani 1 2 3 4 5 
Lakimieheni toiminta 1 2 3 4 5 
Vastapuolen toiminta 1 2 3 4 5 
Vastapuolen lakimiehen toiminta 1 2 3 4 5 
Tuomarin toiminta 1 2 3 4 5 
 

4.3 Kuinka paljon eri tahojen näkemykset vaikuttivat saavutetun sovinnon sisältöön 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 

Erittäin 
vähän Vähän 

Ei vähän 
eikä 

paljon Paljon 
Erittäin 
paljon 

Oma näkemykseni 1 2 3 4 5 
Lakimieheni näkemys 1 2 3 4 5 
Vastapuolen näkemys 1 2 3 4 5 
Vastapuolen lakimiehen näkemys 1 2 3 4 5 
Tuomarin näkemys 1 2 3 4 5 
 

4.4 Jos asiassa päästiin sovintoon, uskon että 

1   Sovintoratkaisussa päästiin parempaan lopputulokseen kuin oikeudenkäynnissä 
2   Ratkaisu oli yhtä hyvä/huono, johon olisi päästy oikeudenkäynnissä 
3   Lopputulos oli huonompi kuin oikeudenkäynnissä 

4.5 Miksi olet tätä mieltä? 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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5   Oikeudenkäyntikulut 

 

5.1 Kuinka suuret olivat oikeudenkäynti kulunne? (Merkitkää numeroina) 

_________________ euroa 
 

5.2 Mitä mieltä olette kulujen määrästä?  

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5.3 Jos Teillä oli avustaja mukana asian käsittelyssä, miten lakimiesapu kustannettiin? 

1   Kokonaan valtion varoista (oikeusapu) 
2   Pääosin oikeusturvavakuutuksella 
3   Osittain omista varoista, osittain valtion varoista 
4   Kokonaan omista varoista 
5   Muulla tavoin, miten?_____________________________________ 

5.4 Sovittiinko oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta? 

1   Kyllä, kumpikin kärsii omat kulunsa 
2   Kyllä, sovittiin, että korvaan vastapuolelle ____________________ euroa 
3   Kyllä, sovittiin, että vastapuoli korvaa minulle  ___________________ euroa 
4   Ei, kulut jätettiin tuomioistuimen ratkaistavaksi 
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6   Yleinen osio 
 
Tässä osiossa kartoitetaan yleisiä käsityksiänne oikeuslaitoksesta ja luottamuksesta eri 
viranomaisiin. 

6.1 Yleinen mielipiteeni tuomioistuimien toiminnasta 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 

Erittäin 
huonosti Huonosti 

Ei hyvin 
eikä 

huonosti Hyvin 
Erittäin 
hyvin 

Toteutuuko yhdenvertaisuus lain 
edessä 1 2 3 4 5 

Kohtelevatko tuomioistuimet 
tasapuolisesti miehiä ja naisia 1 2 3 4 5 

Kohtelevatko tuomioistuimet 
tasapuolisesti koulutettuja ja 
kouluttamattomia 

1 2 3 4 5 

Kohtelevatko tuomioistuimet 
tasapuolisesti rikkaita ja köyhiä 1 2 3 4 5 

Kohtelevatko tuomioistuimet 
tasapuolisesti ulkomaalaisia ja 
suomalaisia 

1 2 3 4 5 

Toteutuuko tuomioistuimissa 
oikeudenmukaisuus 1 2 3 4 5 

 

6.2 Kuinka paljon yleisesti ottaen luotatte seuraaviin instituutioihin? 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 

Erittäin 
vähän Vähän 

Ei paljon 
eikä 

vähän Paljon 
Erittäin 
paljon 

Kirkko 1 2 3 4 5 
Puolustusvoimat 1 2 3 4 5 
Tuomioistuimet 1 2 3 4 5 
Lehdistö 1 2 3 4 5 
Eduskunta 1 2 3 4 5 
Hallitus 1 2 3 4 5 
Puolueet 1 2 3 4 5 
Poliisi 1 2 3 4 5 
Euroopan Unioni 1 2 3 4 5 
Asianajajat 1 2 3 4 5 
Virkamiehet 1 2 3 4 5 
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6.3 Arvioikaa seuraavia väittämiä 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 Täysin 

eri 
mieltä 

Eri 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä 

Samaa 
mieltä 

Täysin 
samaa 
mieltä 

Suomi on oikeusvaltio 1 2 3 4 5 
Kansalaisten perusoikeudet toteutuvat 
hyvin Suomessa 1 2 3 4 5 

Kansalaisen on helppo ajaa oikeuksiaan 
Suomessa 1 2 3 4 5 

Tuomioistuimet ovat riippumattomia 1 2 3 4 5 
Tuomarit ovat lahjomattomia 1 2 3 4 5 
Tuomarien yhteiskunnalliset arvot 
vaikuttavat tuomioihin 1 2 3 4 5 

Tuomarien henkilökohtaiset mielipiteet 
ja asenteet vaikuttavat tuomioihin 1 2 3 4 5 

Lautamiesten osallistuminen 
tuomioistuinten toimintaan lisää 
luottamustani tuomioistuimiin 

1 2 3 4 5 

 

6.4 Miten kuvailisitte omaa toimintaanne 

Ympyröi yksi numero kultakin riviltä. 
 

Ei 
koskaan Harvoin 

Ei usein 
eikä 

harvoin Usein Aina 
Pyrin omassa toiminnassani 
noudattamaan lakia 1 2 3 4 5 

Noudatan tarkoin liikennesääntöjä 1 2 3 4 5 
Kävelen punaisia päin 
liikennevaloissa 1 2 3 4 5 

Matkustan pummilla 
joukkoliikennevälineissä 1 2 3 4 5 

Maksan laskuni ajoissa 1 2 3 4 5 
Punnitsen ruokakaupassa hedelmiä 
väärällä hinnalla 1 2 3 4 5 

Toimin oikeudenmukaisesti 
työyhteisössä 1 2 3 4 5 

Joudun konflikteihin  1 2 3 4 5 
 
Kiitos vastauksistanne! 
 
Palauttakaa lomake oheisessa kirjekuoressa Oikeuspoliittiseen tutkimuslaitokseen. 
Vastauslähetyksen postimaksu on maksettu. 
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