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Ftetkaistavana Käsittely 
päättynyt 

 

Täysistunto lähettänyt 16.11.2004 lakivaliokuntaan mietintöä varten 
 

Lakivaliokunta 

Saapunut 17.11.2004 
Käsittely päättynyt 31.05.2005 La VM 5/2005 vp 
 

Käsittelyvaiheet 

18.11.2004 Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten. I 
käsittely 

10.02.2004 Asiantuntijoiden kuuleminen 
 

- hallitusneuvos Heikki Liljeroos, oikeusministeriö (K) 
- hallitusneuvos Paulina Tallroth, oikeusministeriö (K) 
- laamanni Erkki Hämäläinen, Turun käräjäoikeus (K) 
- laamanni Charles Lindroos, Paraisten käräjäoikeus (K) 
- laamanni Ilkka Lindström, Kemijärven käräjäoikeus (K) 

Jatkettu I käsittely 
11.02.2005    Asiantuntijoiden kuuleminen 

- hallituksen puheenjohtaja Bo-Sanfrid Höglund, Svenska Finlands folkting 
(K) 
- käräjätuomari Kimmo Mikkola, Käräjäoikeustuomarit ry (K) 
- puheenjohtaja Ilkka Hietaniemi, Suomen Lautamiesliitto SLL ry (K) 

 

- herastuomari Liisa Temisevä, Suomen Lautamiehet ry (K) 23.02.2005    
Asiantuntijoiden kuuleminen 

- laamanni Lars Karlsson, Porvoon käräjäoikeus (K) Todettu 
asiantuntijakuuleminen päättyneeksi. 



 

 

16.03.2005    Merkitty saapuneeksi 
- oikeusministeriön muistio 14.3.2005 

26.05.2005 Yleiskeskustelu 
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OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO 
Oikeushallinto-osasto 10.2.2005 Heikki Liijeroos 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI KÄRÄJÄOIKEUSLAIN MUUTTAMISEKSI (HE 

 
 
A.siantuntijakuulcminen lakivaliokunnassa 10.2.2005 
 
 
Käräjäoikeusverkoston kehittäminen sisältyy oikeusministeriön strategisiin tavoitteisiin vuosille 2003-2012. 
Pääministeri Matti Vanhasen hallituksen Strategia-asiakirjassa 2004 on kohdassa 8 Kansalaisten turvallisuus ja 
oikeuden käyttö todettu muun muassa seuraavaa: "Varmistetaan oikeuden nopeampi ja varmempi saatavuus. 
Eräänä keskeisenä tavoitteena on se, että oikeusturvaa saadaan koko maassa nykyistä joutuisammin, 
tasapuolisemmin ja kohtuullisin kustannuksin. Tässä tarkoituksessa muun muassa kehitetään tuomioistuinten 
organisaatiorakenteita käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja tasaamiseksi". Tällä hetkellä maassamme on 61 
käräjäoikeutta ja ministeriön strategisena tavoitteena on, että käräjäoikeuksia olisi vuosikymmenen vaihteen 
tienoilla noin 50. 
 
Käräjäoikeuksien tuomiopiirikoon suurentamista on esittänyt myös tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitea ja 
tältä osin annetut lausunnot olivat esitystä tukevia. 
 
Tuomioistuinlaitoksen kehittämisessä on valtion nykyisten tiukkojen kehysten puitteissa tarkoitus myös jakaa 
käytettävissä olevat voimavarat oikein suuntaamalla resursseja sinne missä niitä kipeimmin tarvitaan. Tämä 
edellyttää paitsi tuomiopiirien yksikkökoon suurentamista myös tuomioistuinten sisäisten organisaatioiden ja 
työmenetelmien kehittämistä. 
 
Käräjäoikeuslain 1 §:n muuttamisella luotaisiin edellytyksiä toteuttaa tuomiopiirijärjestelyitä nykyistä hieman 
nopeammassa tahdissa. Tuomiopiirijärjestelyitä on tehty yleensä silloin, kun jonkun yhdistämisen kohteena 
olevan käräjäoikeuden laamannin virka on tullut avoimeksi. Ehdotetun lain voimaantulosäännöksessä 
säädettäisiin, että tällaisessa tapauksessa viraston päällikkönä toimivaa laamannin virkaa voisivat hakea 
yhdistettävien käräjäoikeuksien virassa olevat laamannit. Tällä tavalla nimitetyn laamannin viran tultua 
avoimeksi, ko. virka julistetaan tavanomaiseen tapaan 
 
Käräjäoikeuslakiin lisättäisiin uusi 18a §. Siinä säädettäisiin, että käräjäoikeudessa voi olla osastoja 
toimintayksikköinä. Osastoja voitaisiin perustaa eri ensinnäkin esimerkiksi erikoistumistarpeista johtuen. 
Toisaalta osasto voitaisiin perustaa, jotta turvattaisiin käräjäoikeuden virka-alueen suomen ja ruotsinkielisen 
väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. Viimeksi mainitussa 
tapauksessa osaston perustamisesta päättäisi oikeusministeriö. Periaatteessa käräjäoikeuden organsiaatiosta 
päättäminen ja sen kehittäminen on käräjäoikeuden oma asia. Tällaisissa tapauksissa osaston perustaminen 
edellyttäisi kuitenkin tiettyjä tuomarinvirkojen kohdentamisia, jotka muutenkin kuuluvat oikeusministeriölle. 
Myös yhdenmukainen käytäntö on perusteena sille, että ratkaisuvalta näissä asioissa kuuluisi 
substanssiministeriölle. Toisaalta hallinnollinen viranomainen ei saa liiaksi puuttua riippumattoman 
tuomioistuimen toimintaan. 
Tarkemmin tätä pykälää ja siihen liittyvää muutosesitystä on käsitelty hallitusneuvos Paulina Taikomin 
muistiossa, 
 
Teknisenä muutoksena esitän, että pykälän 3 momentin viimeinen virke voisi kuulua seuraavasti: "Osastoon 
voidaan perustaa ja kohdentaa virkoja, joiden toisen kotimaisen kielen taitoa koskeva kelpoisuusvaatimus on 
(poist: virka-alueeseen kuuluvan jonkin kunnan tai siihen kuuluvien joidenkin kuntien kieliolojen johdosta) eri 
kuin käräjäoikeuden muissa viroissa. 
 
 

Lautamiehet eivät tehtävänsä luonteen vuoksi kuulu tällä hetkellä tapaturmavakuutuslain piiriin. Mahdolliset 
tapaturmat on korvattu eri vaatimuksesta oikeusministeriön varoista, ellei asianomainen lautamies ole saanut 
muualta korvausta. Lautamiesten aseman turvaamiseksi on tarpeen ottaa lakiin erityissäännös heidän 
oikeudestaan saada korvausta lautamiestehtävässä sattuneesta tapaturmasta. 
 
Käräjäoikeuksien tuomiopiireistä säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Tällä hetkellä niistä säädetään 
valtioneuvoston päätöksellä valtioneuvoston ohjesäännön 3 §:n 15 kohdan mukaan. 
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LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI KÄRÄJÄOIKEUSLAIN MUUTOKSEKSI (HE 
230/2004 vp) KANSALLISKIELIÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN NÄKÖKULMASTA 
 
 

Yleistä 
 
Perustuslain 17 §:n 2 momentin mukaan jokaisen oikeus täyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa 
asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. 
Perustuslakia täsmentää kielilaki (423/2003) sekä siihen liittyvä laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta 
kielitaidosta (424/2003). 
 
Kielilain yhtenä tavoitteena on taata oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kielestä riippumatta sekä että 
yksilön kielelliset oikeudet toteutetaan ilman, että niihin tarvitsee erikseen vedota (kielilain 2 § 2 mora.). 
 
Kielilaki sisältää säännökset jokaisen oikeudesta valtion tuomioistuimessa käyttää suomea tai ruotsia valintansa 
mukaan (10 § 1 mora.), yksityiskohtaiset säännökset asian käsittelykielen (aik. toimituskirjakielen) 
määräytymisestä erityyppisissä asioissa (12-17 §) sekä säännökset oikeudesta tulkkaukseen ja käännökseen (18 ja 
20 §). 
 
Kielilaki sisältää säännökset viranomaisen kielellisen aseman määräytymisestä (6 §). Käräjäoikeus, jonka 
tuomiopiiriin kuuluu vain samankielisiä, yksikielisiä kuntia, on yksikielinen. Toisaalta käräjäoikeus, jonka 
tuomiopiiriin kuuluu sekä suomen- että ruotsinkielisiä kuntia tai edes yksi kaksikielinen kunta on kaksikielinen. 
 
Kaksikielisen käräjäoikeuden tulee kielilain lähtökohtien mukaan suoriutua tehtävistään niin suomen kuin ruotsin 
kielellä. Käytännössä kuitenkin ennen kaikkea ruotsin kieltä käyttävien mahdollisuudet käyttää omaa kieltään ja 
tulla ymmärretyksi tällä kielellä eivät aina toteudu. 
 
Esitys laiksi käräjäoikeuslain muutokseksi (230/2004 vp) sisältää tärkeän ehdotuksen, jolla pyritään toteuttaman 
niin suomen- kuin ruotsinkielisillekin perustuslain ja kielilain edellyttämä oikeudenmukaisen oikeudenkäynti 
kielestä riippumatta. Ehdotuksen mukaan käräjäoikeuteen -käytännössä kaksikieliseen - voitaisiin perustaa osasto, 
jotta turvattaisiin virka-alueen suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään 
samanlaisten perusteiden mukaan. Mainitun kaltainen osasto on luonteeltaan erityisratkaisu, jolla pyritään 
turvaamaan ennen kaikkea virka-alueen kielivähemmistön kielelliset oikeudet oikeudenkäynnissä. 
 
Käräjäoikeuden osaston työkieli ja asian käsittelykieli 
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Keskeistä osaston perustamisessa on, että sinne ohjattavat asiat voitaisiin käsitellä myös käräjäoikeuden virka-
alueen kielivähemmistön kielellä. Asian käsittelykieltä käräjäoikeudessa koskevat säännökset sisältyvät kielilakiin 
(14 § rikosasia, 15 § riita-asia, 16 § hakemusasia). Näiden yksityiskohtaisten säännösten soveltaminen voisi 
kuitenkin käytännössä johtaa siihen, että osastolla olisi noudatettava käräjäoikeuden virka-alueen enemmistön 
kieltä. Näin voi esimerkiksi olla riita-asiassa, jossa asianosaiset ovat erikielisiä eivätkä sovi käytettävästä kielestä 
eikä kenenkään asianosaisen etuja oikeus ole määriteltävissä siten, että käsittelykieli valikoituisi tämän edun 
mukaan. Kielilain suoranainen soveltaminen osastolla johtaisi tällöin ratkaisuun, joka ei edistäisi tarkoitusta, jonka 
vuoksi osasto perustettiin. 
 
Esitystä tulisi tämän vuoksi täydentää siten, että osaston käsittelykielenä olisi pääsääntöisesti käräjäoikeuden 
virka-alueen vähemmistön kieli. Jos asianosaiset esimerkiksi dispositiivisessa riita-asiassa sopisivatkin virka-
alueen enemmistön kielen käyttämisestä (kielilain 14 § 1 mora.), se voitaisiin käsitellä jollakin muulla osastolla. 
 
Toisaalta osastolla voitaisiin käsitellä myös sellaisia asioita, joissa asianosaiset tai todistajat käyttävät eri kieliä ja 
joissa asianosaisten etuja oikeus mahdollisesti edellyttää virka-alueen enemmistön kielen käyttämistä. Edelleen 
käräjäoikeuden asiatilanteesta riippuen osastolla voitaisiin myös käsitellä asioita, joissa kaikki asianosaiset 
käyttävät virka-alueen enemmistön kieltä. Pääsääntöä, jonka mukaan osaston käsittelykielenä käytettäisiin virka-
alueen vähemmistön kieltä tulisi täydentää virkkeellä "jollei asianosaisten etu ja oikeus edellytä enemmistön kielen 
käyttöä asian käsittelykielenä." Vastaavanlainen harkintalauseke sisältyy kielilain kielenmääräytymissäännöksiin. 
 
Esityksessä ehdotettu osasto olisi edelleen osa suurempaa kokonaisuutta, toisin sanoen sitä käräjäoikeutta, johon 
osasto perustettiin. Kielilain 26 §:n mukaan käräjäoikeuden työkieli (ent. sisäinen virkakieli) on virka-alueen 
enemmistön kieli, joskin laki mahdollistaa toisen kielen, molempien kielen tai erityisistä syistä jopa vieraan kielen 
käytön. Työkieli ei koske asioiden käsittelyä eikä yhteyksiä asiakkaisiin tai muihin ulkopuolisiin tahoihin. 
 
Koska esityksessä ehdotetun osaston tulisi pääsääntöisesti käsitellä asiat virka-alueen vähemmistön kielellä, olisi 
vähemmistökielisen hallintokulttuurin sekä muun muassa tuomareiden sanavaraston ja asiaosaamisen kannalta 
luontevaa, että myös työkielenä olisi virka-alueen vähemmistön kieli. Osaston työkielen näin poiketessa kielilain 
26 §:stä tulisi tästä säätää erikseen. 
 
Osaston käsittelykielen ja työkielen sääntelemiseksi oikeusministeriö ehdottaa kohteliaimmin, että valiokunta 
harkitsisi hallituksen esitykseen sisältyvän 18 a §:n täydentämistä esimerkiksi siten, että 3 momentin ensimmäisen 
virkkeen jälkeen lisättäisi uusi toinen virke seuraavasti: 
 
"Sen estämättä, mitä kielilain 14-16 §:ssäja 26 §:ssä säädetään, on tällaisella osastolla työkielenä ja asian 
käsittelykielenä käräjäoikeuden virka-alueen vähemmistön kieli, jollei asianosaisten etu ja oikeus edellytä 
enemmistön kielen käyttöä asian käsittelykielenä. " 
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Käräjäoikeuden osaston tuomareiden kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset 
 
Esitys edellyttää, että osastolle sijoitetuilla tuomareilla on riittävä niin suomen kuin ruotsinkin kielen taito. 
 
Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 6 §:n 2 momentin mukaan tuomarin virkaan 
vaadittavasta kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa 
(205/2000). Uudistetut, tuomarin virkaa koskevat kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset sisältyvät lain 12 
§:ään (sellaisena kuin se on laissa 1202/2003). 
 
Esityksen toteutuessa tuomareiden nimittämisestä annetussa lain 12 §:ään tulisi täydentää lisäämällä säännökset 
osastolle sijoitettavien tuomareiden kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista. 
 
Koska esityksessä ehdotetun osaston tulisi pääsääntöisesti käsitellä asiat virka-alueen vähemmistön kielellä, 
esitetään, että tätä (toista) kieltä koskevana kelpoisuusvaatimuksena olisi sen erinomainen suullinen ja kirjallinen 
taito. Edelleen, koska osaston tulee myös käsitellä asioita molemmilla kielillä, pitää oikeusministeriö perusteltuna 
esittää, että osastolle sijoitettavilla tuomareilla olisi kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena tuomiopiirin 
enemmistön kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito 
 
Esityksen toteutuessa oikeusministeriö ehdottaa kohteliaimmin, että tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 
§:ään lisättäisiin uusi 3 momentti, esimerkiksi seuraavasti: 
 
"Tuomarinvirkoihin, jotka on sijoitettu käräjäoikeuslain 18 a §:n 3 momentissa tarkoitetulle osastolle, on 
kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena tuomiopiirin enemmistön kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito 
sekä toisen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito." 
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Asia: ASIANTUNTIJAN KUULEMINEN HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI 
KÄRÄJÄOIKEUSLAIN MUUTTAMISESTA HE 230/2004 VP. 

 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunta on suonut minulle Turun käräjäoikeuden edustajana 
mahdollisuuden tulla kuulluksi asiantuntijana otsikossa mainittua hallituksen esitystä 
valiokunnassa käsiteltäessä. 

 
Yleistä 

 
Mielestäni hallituksen esitys on tavoitteiltaan kannatettava. Käräjäoikeuksien toiminnan 
kaikenpuolisen tehokkuuden ja laadun turvaamiseksi käräjäoikeus-yksiköiden tulee olla 
riittävän suuria. Toimittuani aikaisemmin laamannina kolmen tuomarin yksikössä ja 
siirryttyäni nyt laamanniksi isoon yksikköön, tämä käsitykseni on entisestään vahvistunut. 
Käräjäoikeuksien yhdistäminen on tähän saakka tapahtunut vain silloin, kun laamannin virka 
on syystä tai toisesta vapautunut. Tämän vuoksi yhdistäminen on ollut sattumanvaraista ja 
suunnitelmatonta. Nykyisessä tilanteessa käräjäoikeuksien yhdistäminen on ollut 
päättämätöntä, hidastaja paikallispolitikoinnin leimaamaa. 
 
En usko, että nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys toteutuessaankaan yksin nopeuttaisi 
sinänsä tarpeellista käräjäoikeuksien yhdistämistä. Tarpeellinen ehdotus on kuitenkin siinä 
mielessä, että lainmuutoksen jälkeen voidaan yhdistää mitkä tahansa käräjäoikeudet 
riippumatta siitä, ovatko laamanninviran haltijat virassa vai ei. Mahdollisuudet yhdistämiseen 
ovat silloin kaikilta osin olemassa. 
 
Tarve käräjäoikeuksien yhdistämiseen lienee ns. asiantuntijapiireissä tunnustettu, 

esimerkkinä hallituksen esityksessä selostetussa Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean (KM 
2003:1) mietinnössä. Yhdistäminen pitäisikin toteuttaa suunnitelmallisesti ilman pitkiä 
siirtymävaiheita. Nykyinen hidas ja sattumanvarainen yhdistämiskäytäntö antaa aihetta moniin 
epäkohtiin ja ongelmiin, esim. henkilökunnan aseman epävarmuus, laamannin virkojen 

pitkäaikainen hoitaminen sijaismääräyksin jne. Tämän käsiteltävänä olevan esityksen jälkeen 
on mahdollisuus laatia sitova kehittämissuunnitelma, jota noudattaen käräjäoikeuksien 
yksikkökoko voidaan hoitaa halutunlaiseksi. 
Esityksessä on lähdetty siitä, että käräjäoikeuksia yhdistetään kokonaisuuksina ja esitys on 
laadittu tältä pohjalta. Joissain tapauksissa olisi järkevää käräjäoikeuksia yhdistettäessä jakaa 
yhdistettävän käräjäoikeuden tuomiopiirin kuntia eri käräjäoikeuksiin tarkoituksenmukaisen 
aluejaon toteuttamiseksi. Tämäkin mahdollisuus tulisi ottaa huomioon ja ainakin 
perusteluissa selostaa, miten tällaisessa tilanteessa toimitaan. 

 
Laamannin virat 
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Hallituksen esityksen mukaan käräjäoikeuksia voitaisiin yhdistää silloinkin, kun niiden 
vakinaiset laamannit ovat virassaan. Periaatteessa yhdistettäviä käräjäoikeuksia voisi olla 
useampiakin, mutta käytännössä tullee kyseeseen vain kahden käräjäoikeuden yhdistäminen. 
Ongelmallista on tällöin se, miten laamannin virat järjestetään. Tavoitteena tulisi edelleen 
olla, että käräjäoikeudessa olisi vain yksi laamanni. Sen vuoksi kahden tai useamman 
laamannin viran oleminen samassa yksikössä pitäisi olla poikkeus ja voimassa vain niin 
kauan kuin yhdistettäessä virassa olleet laamannit ovat näissä viroissaan. 
 
Hallituksen esityksestä ei oikein selvästi ilmene, miten virat järjestetään toisen laamannin 
siirtyessä pois virastaan yhdistämisen jälkeen. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vain se, 
miten virat järjestetään käräjäoikeuksia yhdistettäessä. Käsitykseni mukaan tarkoituksena 
pitäisi olla se, että ainakin sen laamannin viran, johon ei ole liitetty päällikön tehtäviä, 
vapautuessa virka muutetaan käräjätuomarin viraksi. Samoin siinä tilanteessa, että se 
laamanni, joka on yhdistettäessä nimitetty viraston päällikkönä toimivaksi laamanniksi 
lakiesityksen 1 §:n 4 momentin mukaisesti, eroaa virastaan, toisesta laamannista ei 
automaattisesti tule viraston päällikköä, vaan päällikkönä toimivan laamannin virka 
julistetaan haettavaksi. Tähän virkaan voidaan valita joko toinen ko. käräjäoikeudessa oleva 
laamanni tai joku muu henkilö. 
 
Tätä esitettyä ajatusta ei ole esitetty hallituksen esityksessä. Mielestäni tämä pitäisi mainita 
ainakin lain perusteluissa. Selvyyden vuoksi ehdotettu käräjäoikeuslain 1 §:n 4 momentti 
voisi kuulua esim. seuraavasti; 

 
Käräjäoikeuksia yhdistettäessä käräjäoikeudessa voisi olla useampi kuin yksi 
laamannin virka, jolloin yhteen niistä kuuluu toimiminen viraston päällikkönä. 
Mitä laissa tai asetuksessa säädetään laamannista, koskee tällaisessa 
käräjäoikeudessa päällikkönä toimivaa laamannia. 

 
 

Muut ehdotukset 
 
Muilta osin minulla ei ole huomautettavaa esityksen johdosta. Ehdotettu mahdollisuus 
osaston perustamiseen kielellisin perustein tuntuu vähän teennäiseltä. Se sisältää kuitenkin 
sen hyvän puolen, että toisen kotimaisen kielen taitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset 
korostuvat. Tämän tulee koskea myös tuomarin virkaa. Tarvittaessa voitaisiin 
käräjäoikeuteen tuomaria nimitettäessä korostaa toisen kotimaisen kielen merkitystä. Tällä 
turvataan toisen kotimaisen kielen osaavien tuomareiden riittävä määrä kaksikielisessä 
tuomioistuimessa. 

Käytännössä kielellisen perustein perustettava osasto tulisi kyseeseen vain kaksikielisillä 
alueilla eli Vaasan, Turun ja Porvoon seuduilla sekä pääkaupunkiseudulla. Näillä alueilla 
toimivat tuomioistuimet ovat kaikki jo nyt kaksikielisiä. Ehdotettu kielellisen perustein 
perustettu osasto takaisi kaikilla näillä alueilla käräjäoikeuksia yhdistettäessä sen, että 
kyseinen osasto palvelisi kaikkia alueen toista kotimaista kieltä käyttäviä tasapuolisesti. 
Silloin esim. Turun ja Paraisten käräjäoikeuksien yhdistämisellä ja ruotsinkielisen osaston 
perustamisella turvattaisiin kaikille Turussa ja Turunmaalla asuville ruotsinkielisille yhtäläiset 
mahdollisuudet saada tuomioistuinlaitoksen palveluja omalla äidinkielellään. 
 
Tässä yhteydessä, kun on kyse käräjäoikeuslain muuttamisesta, haluaisin saattaa eduskunnan 
tiedoksi käräjäviskaalin asemaa ja toimivaltaa koskevan kysymyksen. Sitä ei ole tarpeen 
kytkeä tähän esitykseen, mutta asia otettaneen esille sopivassa yhteydessä käräjäoikeuslakia 
seuraavan kerran muutettaessa. 
 
Käräjäviskaali on jäänyt eräänlaiseksi väliinputoajaksi järjestelmässämme. Käräjäviskaalina 
toimiminen ei ole johtanut siihen, että sen perusteella tulisi nimitetyksi tuomarinvirkaan. 
Käräjäviskaalin virat näyttävät jääneen siinä mielessä pysyviksi, että ainakaan 
lähitulevaisuudessa ei liene mahdollisuuksia niiden muuttamiseksi käräjätuomarin viroiksi. 
Käräjäviskaalin viroissa on henkilöitä, jotka ovat pitkäänkin olleet tuossa tehtävässä ja joilla 
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on varsin pitkä kokemus tuomioistuimen tehtävistä. He ovat useinkin välillä hoitaneet 
käräjätuomarin virkaa. 
 
Käräjäviskaalien asema, tehtävät ja palkkaus tulisi selvittää kokonaisuudessaan. Erityisesti 
tulisi selvittää ja ratkaista se, tarvitaanko käräjäoikeuksissa tuomarin ja notaarin välissä 
sellaisia tuomiovaltaa käyttäviä virkamiehiä, jona käräjäviskaalit nyt toimivat. 
 
Nykyisessä tilanteessa on mielestäni lisäksi ainakin seuraava ongelma. Käräjäoikeuslain 3b 
§:n mukaan käräjäviskaali on ilman eri määräystä toimivaltainen suorittamaan kaikkia niitä 
tehtäviä, joita laamanni voi määrätä notaarin suorittamaan. Tästä on käytännössä seurannut 
se, että käräjäviskaalin toimivalta on sama kuin tuomioistuinharjoittelua suorittavan notaarin. 
Käytännössä tuomioistuinhaijoittelua suorittavan notaarin toimivaltaa on perustellusti tulkittu 
ahtaasti. 
 
Tässä tilanteessa käräjäviskaalin toimivallan sitominen notaarin toimivaltaan on johtanut 
käräjäoikeuksien toiminnan kannalta joustamattomiin ja epätarkoituksenmukaisiin 
käytäntöihin. Käräjäviskaalia ei ole voitu tehokkaasti käyttää kaikkiin niihin tehtäviin, joihin 
viranhaltijat osaamisensa ja kokemuksensa perusteella olisivat olleet soveliaita. Tämän 
vuoksi käräjäviskaalin toimivalta tulisi erottaa notaarin toimivallasta ja laajentaa. Tämä 
voitaisiin toteuttaa esim. niin, että käräjäviskaali olisi ilman eri määräystä toimivaltainen 
suorittamaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joita lain mukaan tuomioistuin voi tehdä yhden 
tuomarin kokoonpanossa. Tarvittaessa voitaisiin riita-asioiden ja pakkokeinolain mukaisten 
asioiden osalta säätää poikkeus. 
 
 
 

Erkki Hämäläinen 
laamanni 

TILL RIKSDAGENS LAGUTSKOTT 
 
 

Utlätartde om förslaget till ändring av tingsrättslagen (RP 230/2004) 
 

1 § 4 mom. 
Flere lagmäri i samma tingsrätt 

 
Finns det behov av ett sädant stadgande? Fore underrättsreformen 1993 fanns det 96 
domstolar i landet. Nu firms det 61. I propositionen talade man först om att man 
strävade till att sammanslä tingsrätterna sä att antalet skulle nedgä till 50, men senare 
har man även tankt sig att komma ner till endast 30 tingsrätter. 
 
Justitieministeriet har inte presenterat nägon aktuell plan over vilka tingsrätter som 
skall sammansläs. Lagförslaget saknar stadganden om grundema för och förfarandet 
vid sammanslagning av tingsrätter. Likasä saknas en klar utredning som skulle visa 
när avgängsäldern (68 är) hos de nuvarande chefs-domarna infaller. Enligt vad 
Pargas  tingsrätt  erfarit  kommer  60-80  %  av  dem  att  avgä  med  pension  inom  de  
nännaste 3-5 ären. Det har inte pävisats att domstolsväsendet nu skulle befinna sig i 
en sädan krissituation att det skulle vara befogat att degradera välmeriterade lagmän 
tili tingsdomare. 
 

Om riksdagen genom att anta lagförslaget utan angivande av de tilltänkta 
tingsrättssammanslagningarnas antal ger justitieministeriet möjlighet att föreslä 
nedskärning av tingsrätternas antal med närmare hallten, försväras medborgarnas 
möjligheter tili rättsskydd och avständen tili nännaste tingsrätt ökar med hundratals 
kilometer. Riksdagen borde helst nu yttra sig om hur mänga tingsrätter det 
ungefarligen anses behövas i landet. Riksdagsmän-nen torde ha en god bild av hur 
mänga tingsrätter det behövs inom den egna valkretsen för upprätthällandet av den 
nuvarande infrastrukturen dar. 
 

Om däremot stadgandet i 1 § 4 mom. inte godtas sker omorganiseringen i en nägot 
lugnare takt (1-3 ärs takt), sä att justitieministeriet hinner göra väl-motiverade 
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förslag tili sammanslagningar. Äbo och Vasa hovrätter föreslär att för att trygga 
arbetsklimatet bör sammanslagning av tingsrätter i vilka lagmännen ännu är i tjänst 
undvikas, och i synnerhet undvikas att samman-slagningen görs utan deras 
samtycke. Pargas tingsrätt har ansett att förslaget med flere lagmän i samma tingsrätt 
är onödigt. Malet kan uppnäs genom att man väntar tills lagmanstjänsterna i de 
tingsrätter  som avses att  sammansläs  blir  vakanta.  Det  är  som nämnt inte  fräga om 
nägon läng väntan. 
 

I Sverige har man nu 72 tingsrätter. Sammanslagningarna dar har genom-förts sä att 
den andra lagmannen har gätt i förtidspension eller förflyttats tili en vakant 
lagmanstjänst vid en annan tingsrätt. Ingen har degraderats. I Norge har man 66 
domstolar och i Danmark 82 domstolar. Varför är det i Finland sä skyndsamt med att 
komma ned tili 30-50 domstolar? Att hälla upp tili hälften av landets tingsrätter 
under ett ständigt indragningshot är inte ägnat att öka arbetsmotivationen inom 
dessa. 
 

Pargas tingsrätt anser att 1 § 4 mom. i förslaget bör utgä. I enlighet harmed bör även 
3 mom. i ikraftträdelsestadgandet slopas. Förslaget är pä dessa punkter onödigt. 

12 a § och 12 b § Om dessa stadganden finns intet att anmärka. 
 

18 a § 1 mom. Inga anmärkningar. 
 

18 § 2 mom. 
Spräkavdelningar 

Svenskspräkiga avdelningar/svenskkunniga domare, notarier och kansliper-sonal i 
tväspräkiga tingsrätter där finska är majoritetens spräk är ett initiativ som är väl värt 
att understöda. Av tingsrättema är 48 enspräkigt finska, 11 tväspräkiga med finska 
som majoritetsspräk och endast 2 tväspräkiga med svenska som majoritetens spräk, 
dvs. Korsholms och Pargas tingsrätter. De i 1 tingsrättema med finska som 
majoritetsspräk är: Karleby, Vasa, Äbo, Salo, Raseborg, Lojo, Esbo, Vanda, 
Helsingfors, Borgä och Lovisa. I Vasa, Äbo, Raseborg, Borgä och Lovisa har man 
ännu svenskkunnig personal; i Äbo t.ex. fyra domare med utmärkta kunskaper i 
svenska, varför svenska spräkavdelningar i dessa verkar obehövliga för närvarande. 
Det största behovet av svenska spräkavdelningar verkar därför finnas i de tre huvud-
stadsdomstolarna Helsingfors, Esbo och Vanda, där det finns en befolkning om ca 
65.000 svensktalande personer, som nu inte fär en tillräcklig spräk-service. I de tvä 
tingsrättema med svenska som majoritetsspräk behärskar personalen även 
fullständigt finska, sä det behövs inte heller i dessa nägon finsk spräkavdelning. 
 
Det är därför förvänande att arbetsgruppen pä s. 11 i detaljmotiveringen säger: 
"Avdelningar som avser att trygga att befolkningen har tillgäng tili tjänster pä det 
egna spräket skall inrättas i svnnerhet vid sädana tingsrätter inom vilkas 
ämbetsdistrikt finns kommuner med sinsemellan olika spräkliga förhällanden." Dä 
endast Lovisa och Raseborg nu är sädana tingsrätter, men man i dessa kan svenska 
bra och inte verkar ha behov av spräkavdelningar där, förstär man inte 
propositionens yttrande om man inte känner tili justitie-ministeriets tankegängar om 
att sammanslä Korsholm med Vasa och nägra finska tingsrätter och Pargas med 
Äbo, varvid just sädana spräkförhällanden skulle uppstä, dvs. spräkmajoriteten inom 
omrädena skulle ändra frän svenska tili finska. Även pensionerade lagmannen 
Brunila i Äbo tingsrätt har i tidningspressen lätit förstä att avsikten med 
tingsrättslagändringen är att kunna sammanslä Pargas och Äbo tingsrätter med 
hänvisning tili spräkav-delningsplanerna. Därmed skulle landets alla tingsrätter vara 
enspräkigt finska eller ha finska som majoritetsspräk. Även valet av spräk i mälen 
följer ytterst ämbetsdistriktets majoritetsspräk. Därvid skulle en lagändring som tili 
synes viii verka för en förbättring av spräkservicen leda tili en slutlig för-sämring av 
svenska spräkets ställning i tingsrättema. (Om Pargas nägon gäng sammansläs med 
nägon annan tingsrätt sä bör det vara med Äland och/eller Raseborg, där man först 
överfört Kyrkslätt och Sjundeä tili Esbo tingsrätt. Dä skulle en stark svensk majoritet 
uppstä i en sä sammanslagen domstol. Även Raseborg lyder numera under Äbo 
hovrätt). 
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Tväspräkiga tingsrätter med olika majoritetsspräk kan dock inte sammansläs i stöd 
av den föreslagna tingsrättslagändringen. 
 

Grundlagen har tolkats av professom i offentlig rätt vid Äbo Akademi Markku Suksi 
rörande tillämpningen av grundlagens 17 § och 122 § pä bestämmelser och ätgärder 
angäende administrativ indelning. Utlätandet är 
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daterai 17.3.2003 och tillställt justitieministeriet. Det säger att grundlag ens 
bestämmelser om spräkliga rättigheter k an förverkligas pâ flera olika sätt, men 
grundîagen skapar en skyldighet för det allmänna att se tili att de spräkliga 
rättigheterna förverkligas och att derma skyldighet är oberoende av för-
valtningsekonomiska skäl. Vid utvecklingen av domstolsorganisationen mäste man 
handia sâ att entydiga undantag frän den i lagförslaget genomgä-ende framförda 
tanken om stora enheter görs. Undantag bör göras da skyd-det av grundrättigheterna 
i form av spräkliga rättigheter päkallar detta. Säväl spräkliga som regionala realiteter 
talar för bibehâllandet av smâ, speci-aliserade enheter, vilka redan existerar i form av 
Korsholms och Pargas tingsrätter. Justitieministeriet behöver bara lata bli att förstöra 
dem. 
 
Grundlagens 17 § 2 mom. säger: "Det allmänna skall tillgodose landets 
finsksprâkiga och svenskspräkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov 
enligt lika grunder." Här talas alltsä om befolkningar och inte om individens rätt tili 
sprâkservice. Befolkningen finns i kommunerna. Kommu-nemas spräkliga indelning 
fastställs enligt stadgandena i spräklagen. Tings-rätternas omrâden bestâr av en eller 
flera kommuner. Kommunerna i Kors-holm och Pargas har alla svenska som 
majoritetssprâk eller är svenskspräkiga. De utgör tvä skilda landsdelar där svenska är 
befolkningens domine-rande spräk. Det är alltsä den spräkliga 
minoritetsbefolkningen som grupp som har rätt att inom sina landsdelar fä lika 
behandling som majoriteten och som har rätt att bibehälla sina ämbetsverk och 
domstolar och övriga spräkliga rättigheter utan hänsyn tili organisatoriska och 
ekonomiska argument. 

 
Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter (Europarädet) 

 
Antagen i Finland genom lag 11/1998 och förordning 12/1998 i författnings-
samlingen sä att konventionens bestämmelser, sävitt de hör tili omrädet för 
lagstiftningen, gäller frän 1.2.1998. 

 
Artikel 16 Parteraa (statema) skall avhälla sig frän ätgärder vilka ändrar befolknings- 

proportionerna i omrâden som bebos av personer som tillhör nationella minoriteter 
och vilka syftar tili att inskränka de rättigheter och friheter som härrör frän 
principerna i derma ramkonvention. Se skild Explanatory Report (som innehäller 
tolkningen vid uppgörande av fördraget av vad bestämmel-sen avser) pä engelska. 
 
Av grundlagens och ramkonventionens stadganden framgâr att den nationella 
minoriteten finlandssvenskarna mäste fä behälla de sista tvä tingsrät-terna med 
svenska  som  majoritetens  spräk,  utan  risk  för  att  de  nu  i  stöd  av  JM:  s  planer  
fusioneras med närliggande ftnskspräkiga enheter sä att enhe-tens majoritetssprâk 
blir finska där svenskan snabbt assimileras och viker för den finska majoritetens 
överväldigande flertal. 
 
Pargas tingsrätt och Svenska Finlands Folkting gav i saken utlätanden där man 
motsatte sig lagförslaget om sammanslagning av tingsrätter enligt för-slaget, sävitt 
detta innebär att ocksä tingsrätter med olika majoritetssprâk sammansläs. Svenska 
Finlands Folkting representerar alla finlandssvenskar. Befolkningen inom 
Korsholms och Pargas tingsrätters kommuner har alla pä det bestämdaste och 
enhälligt motsatt sig nämnda slag av sammanslagningar. Här kan även hänvisas tili 
ramkonventionens artikel 5 punkt 2, som motsäger atgärder som leder tili en 
oönskad assimilering av personer som tillhör nationelia minoriteter. 
 

Varken kommittén eller statsrâdet, dar lagförslaget behandlats, har tagit ställning i 
anledning av anmärkningen. Da mäste man utgä ifrän att dessa inte reagerat mot 
möjligheten att även de tvä sista svenska tingsrätterna sammansläs och förvandlas 
till finska i stöd av lagförslaget. Därmed vérifieras även lagman Brunilas pästäende 
om att lagförslaget syftar tili att inskränka de rättigheter och friheter som 
ramkonventionen tillförsäkrar den nationelia minoriteten och grundlagen 
tillförsäkrar den finlandssvenska befolkningen. 
 
Dä man fär anta att riksdagen vill visa större förstäelse för grundlagen och 
Europarädets konvention föresläs följande tillägg till 18 a § som ett moment 4; 
"Inrättandet av avdelningar enligt 3 mom. far inte leda tili sammanslag-ning av 
tingsrätter med olika majoritetssprâk." 
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Om man inte vill ändra pä lagtexten borde i alia fall ett yttrande av samma innehäll 
intas i lagens förarbeten i riksdagen. 

 
Vem skall grunda spräkavdelningar? 

 
Enligt förslaget skulle det vara justitieministeriet. Dä det ju i verkligheten är fräga 
om omorganisation av domstolsväsendet pâ en väsentlig punkt, nämli-gen rätten tili 
domstolsbehandling pä sitt eget spräk, är saken sä viktig att beslutanderätten om 
inrättande av spräkavdelningar bör tillkomma statsrâdet och inte justitieministeriet. 
Fräga är om förverkligande av individens grund-lagsenliga spräkrättigheter pä 
objektiva grunder. Statsrâdet har dessutom större möjligheter att tilldela 
avdelningarna resurser än justitieministeriet, som ju verkar tänka sig att grunda dessa 
utan resurser. Om en gang en sprä-kavdelning skall fungera som en domstol är 
inrättandet av den en lika viktig fräga som grundandet eller indragningen av en 
domstol och bör därför avgö-ras av statsrâdet. Or det "justitieministeriet" i 18 a § 3 
mom. bör bytas ut mot ordet "statsrâdet". 

 
21 § Det är helt i sin ordning att statsrâdet fastställer tingsrätternas domkretsar. 

En andra möjlighet är att riksdagen skulle fastställa dessa genom en lag i varje 
enskilt fall. Lösningen med statsrâdet som beslutande organ verkar da vara mer 
ändamälsenlig. Riksdagen borde dock ge ett yttrande om hur mänga tingsrätter den 
tycker att vi skall ha i landet inom den närmaste frarn-tiden, t.ex. 10 är framät. 
 

21 § 1 mom. 4 punkten borde dock i anledning av den föreslagna andringen i 18 a § 
3 mom. ändras till följande lydelse: "4) Tingsrätternas domkretsar och de i 18^3 
mom. nämnda avdelningarna,". 

 

Âbo, Pargas tingsrätts kansli, den 9 februari 2005 
 
 

m 

Lagman Charles Lindroos 
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J. BILAGA f 
 

Artikel 16 

Parterna skall avhalla sig fran atgarder vilka andrar befolkningsproportionerna i omraden som bebos av personer 
som tillhor nationella minoriteter och vilka syftar till att inskranka de rattigheter och friheter som harror fran 
principerna i derma ramkonvention. 
 
 

Explanatory Report (innehaller tolkningen vid uppgorande av fordraget av vad som bestammel-sen avser) 

Article 16 

"81. The purpose of this article is to protect against measures which change the proportion of the population in 
areas inhabited by persons belonging to national minorities and are aimed at restricting the rights and freedoms 
which flow from the present framework Convention. Examples of such measures might be expropriation, evictions 
and expulsions or redrawing administrative borders with a view to restricting the enjoyment of such rights and 
freedoms ("gerrymandering"). 

82. The article prohibits only measures which are aimed at restricting the rights and freedoms flowing from the 
framework Convention. It was considered impossible to extend the prohibition to measures having the effect of 
restricting such rights and freedoms, since such measures may sometimes be entirely justified and legitimate. One 
example might be resettlement of inhabitants of a village in order to build a dam." 
 

Det skulle da kunna vara fraga om "gerrymandering" inom domstolsvasendet. 



 

 

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE (lu *he t̂/} 
 
Lausuma koskien esitystä käräjäoikeuslain muuttamiseksi (HE 230/2004) 

1 § 4 mo m. «A*r/f 

Useita laamanneja samassa käräjäoikeudessa / 
 
Onko tällaiselle säännökselle tarvetta? Ennen vuoden 1993 tuomioistuin-uudistusta 
maassamme oli 96 tuomioistuinta. Nyt niitä on 61. Esityksessä puhuttiin ensin 
pyrkimyksestä yhdistää käräjäoikeuksia niin että niiden lukumäärä alenisi 50:een, 
mutta sittemmin on ajateltu määrää alennettavan jopa 30 käräjäoikeuteen. 
 
Oikeusministeriö ei ole esittänyt mitään ajankohtaista suunnitelmaa siitä, mitä 
käräjäoikeuksia ollaan yhdistämässä. Lakiehdotuksesta puuttuu säännöksiä 
käräjäoikeuksien yhdistämistä koskevista perusteista ja menettelytavoista. Niinikään 
puuttuu selkeä selvitys, joka osoittaisi nykyisten pääl-iikkötuomareiden 
virastapoistumisiän. Paraisten käräjäoikeuden saamien tietojen mukaan heistä 60-80 
% tulee jäämään eläkkeelle seuraavien 3-5 vuoden aikana. Käräjäoikeuksien ei ole 
osoitettu olevan sellaisessa kriisitilanteessa, että hyvin ansioituneiden laamannien 
alentaminen käräjätuomareiksi olisi perusteltua. 
 

Mikäli eduskunta, hyväksymällä lakiehdotuksen kuitenkin ajateltujen 
käräjäoikeusyhdistärnisten lukumäärää määräämättä, antaa oikeusministeriölle 
mahdollisuuden esittää käräjäoikeuksien lukumäärän alentamista lähes puoleen 
nykyisestä, kansalaisten oikeusturvan saantimahdollisuudet vähenevät ja matkat 
lähimpään käräjäoikeuteen pitenevät sadoilla kilometreillä. Olisi toivottavaa, että 
eduskunta nyt lausuisi käsityksensä siitä, miten monta käräjäoikeutta suurinpiirtein 
maassamme katsotaan tarvittavan. Kansanedustajilla lienee hyvä käsitys siitä, 
monelleko käräjäoikeudelle omassa vaalipiirissä on tarvetta nykyisen 
infrastruktuurin syyttämiseksi. 
 
Mikäli 1 §:n 4 momentin säännöstä sitävastoin ei hyväksytä, uudelleenorganisointi 
tapahtuu hieman rauhallisemmassa aikataulussa (1-3 vuotta), jotta oikeusministeriö 
ehtii laatia hyvinperusteltuja ehdotuksia yhdistämisille. Turun ja Vaasan 
hovioikeudet ehdottavatkin tuomioistuinyhdistämisten välttämistä niiden 
käräjäoikeuksien osalta, joissa laamaanit vielä ovat virassaan. Ennen kaikkea olisi 
vältettävä yhdistämisiä ilman heidän suostumustaan. Paraisten käräjäoikeus on 
katsonut, että esitys usean laamannin viran perustamiseksi samaan käräjäoikeuteen 
on tarpeeton. Päämäärä on saavutettavissa odottamalla siihen asti, kunnes laamannin 
virat yhdistettäväksi ehdotetuissa käräjäoikeuksissa tulevat avoimiksi. Kuten 
mainittu, kyse ei ole pitkästä odotuksesta. 
 

Ruotsissa on nyt 72 käräjäoikeutta. Siellä yhdistämiset on toteutettu niin, että toinen 
laamaani on jäänyt joko varhaiseläkkeelle tai siirretty toisen käräjäoikeuden avoinna 
olevaan laamannin virkaan. Ketään ei ole alennettu. Norjassa on 66 ja Tanskassa 82 
tuomioistuinta. Minkä takia Suomessa on niin kiire päästä alas 30-50 
tuomioistuimeen? Maan käräjäoikeuksista lähes puoliosan pitäminen jatkuvan 
lopettamisuhan alla ei ole omiaan lisäämään työmotivaatiota kyseisissä virastoissa. 

Paraisten käräjäoikeus katsoo, että esityksen 1 § 4 momentti on poistettava. Tästä 
johtuen myös voimaanastumissäännöksen 3 momentti on poistettava. Esitys on näiltä 
osin tarpeeton. 

12 a § och 12 b § Ei huomautettavaa. 

18 a § I mom. Ei huomautettavaa. 

18 § 2 mom. 
Kieliosastot Ruotsinkieliset osastot/ruotsinkieltä osaavat tuomarit, notaarit ja kanslia- 

henkilökunta kaksikielisissä käräjäoikeuksissa, joissa enemmistökielenä on suomi, on 
kannatettava aloite. Käräjäoikeuksista 48 on yksikielisesti suomenkielisiä, 11 on 
kaksikielisiä suomi enemmistökielenä ja ainoastaan 2 on kaksikielisiä ruotsi 
enemmistökielenä, eli Mustasaaren ja Paraisten käräjäoikeudet. Kaksikieliset 
käräjäoikeudet, joissa enemmistökielenä on suomi, ovat Kokkola, Vaasa, Turku, Salo, 
Raasepori, Lohja, Espoo, Vantaa, Helsinki, Porvoo sekä Loviisa. Vaasan, Turun, 
Raaseporin, Porvoon ja Loviisan käräjäoikeuksissa on vielä ruotsinkielentaitoista 
henkilökuntaa, minkä vuoksi ruotsinkieliset osastot näissä käräjäoikeuksissa tällä 
hetkellä vaikuttavat tarpeettomilta. Suurin tarve ruotsinkielisten osastojen 



18 

 

muodostamiselle näyttää olevan kolmessa pääkaupunkiseudun tuomioistuimessa; 
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Tällä alueella asuu 65.000 henkilön suuruinen 
ruotsinkielinen väestö, joka ei tällä hetkellä saa riittävää palvelua äidinkielellään. 
Kahdessa käräjäoikeudessa, joissa enemmistön kielenä on ruotsi, henkilökunta 
hallitsee myös täydellisesti suomenkieltä, joten näissä ei suomenkielisten osastojen 
perustammen ole tarpeen. 
 

Sen vuoksi on hämmästyttävää, että työryhmä lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa 
perusteluissa sivulla 11 lausuu seuraavasti: "Osastoja omakielisten palvelujen 
turvaamiseksi tulisi perustettaviksi erityisesti sellaisissa käräjäoikeuksissa, joiden 
tuormopiirin muodostamaan virka-alueeseen kuuluu kuntia, joiden kielellinen jaotus 
on keskenään erilainen." Ainoastaan Loviisa ja Raasepori edustavat edellämainitun 
kaltaisia käräjäoikeuksia, mutta niissä osataan ruotsia hyvin eikä kieliosastoille näytä 
olevan tarvetta. Tämän vuoksi ei lakiehdotuksen edellämainittua lausumaa pysty 
ymmärtämään, ellei tunne oikeusministeriön aikeita yhdistää Mustasaari Vaasaan ja 
muutamaan suomenkieliseen käräjäoikeuteen, sekä Parainen Turkuun, jolloin juuri 
mamtunkaltaiset kieholosuhteet syntyisivät, nimittäin alueiden kielienemmistö 
muuttuisi ruotsista suomeksi. Jopa eläkkeellä oleva Turun käräjäoikeuden laamanni 
Brunila on lehdistölle antanut ymmärtää, että käräjäoikeuslain muutoksen 
tarkoituksena on mahdollistaa Paraisten käräjäoikeuden yhdistäminen Turun 
käräjäoikeuteen kieliosastosuunnitel-miin viitaten. Siten maamme kaikki 
käräjäoikeudet olisivat yksikielisesti suomenkielisiä tai enemmistökielenä olisi 
suomi. Myös kielen valinta juttujen käsittelyssä seuraa viime kädessä viraston 
toimialueen enemmistökieltä. Näin ollen lainmuutos, jonka näennäisenä 
tarkoituksena on toimia palvelun parantamiseksi, johtaa lopullisesti ruotsinkielen 
aseman huononemiseen käräjäoikeuksissa. (Mikäli Paraisten käräjäoikeus joskus 
yhdistetään johonkin toiseen käräjäoikeuteen, se tulee tapahtua Ahvenanmaan ja/tai 
Raaseporin käräjäoikeuden kanssa. Tätä ennen tulee Raaseporista siirtää 
Kirkkonummi ja Siuntio Espoon käräjäoikeuden tuonn^piiriin. Tällä tavalla saataisiin    
vahva    ruotsinkielinen    enemmistö    näin yhdistettyyn käräjäoikeuteen. Raaseporin 
käräjäoikeuskin kuuluu nykyään Turun hovioikeuden piiriin). 
 

Kaksikielisiä käräjäoikeuksia, joissa on eri enemmistökielet, ei kuitenkaan voida 
yhdistää ehdotetun käräjäoikeuslain muutoksen nojalla. 
 
Äbo Akademin julkisoikeuden professori Markku Suksi on tulkinnut perustuslain 17 
§:n ja 122 §:n soveltamista säännöksiin ja toimenpiteisiin, jotka koskevat 
hallinnollista jaotusta. Lausuma on päivätty 17.3.2003 ja toimitettu 
oikeusministeriölle. Siinä todetaan, että perustuslain kielellisiä oikeuksia koskevia 
säännöksiä voidaan toteuttaa monella eri tavalla, mutta perustuslaki luo julkiselle 
vallalle velvollisuuden huolehtia kielellisten oikeuksien toteuttamisesta ja tämä 
velvollisuus on riippumaton hallinnollistaloudellisista tekijöistä. 
Tuomioistuinorganisaatiota kehitettäessä on toimittava niin, että yksiselitteisiä 
poikkeuksia tehdään, riippumatta lakiehdotuksessa esitetystä ajatuksesta suurista 
yksiköistä. Poikkeuksia on tehtävä, kun perusoikeuksien turvaaminen kielellisten 
oikeuksien muodossa tätä edellyttää. Sekä kielelliset että alueelliset tosiseikat 
puoltavat pienten, erikoistuneiden yksiköiden säilyttämistä. Näitä on jo olemassa 
Mustasaaren ja Paraisten käräjäoikeuksien muodossa. Oikeusministeriön tulee vain 
jättää tällaiset yksiköt tuhoamatta. 
 
Perustuslain 17 § 2 momentti määrää seuraavasti: "Julkisen vallan on huolehdittava 
maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista 
tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan." Tässä siis puhutaan väestöistä eikä 
yksilön oikeudesta palveluihin omalla kielellään. Väestö asuu kunnissa. Kuntien 
kielellinen jaotus vahvistetaan kielilain säännösten mukaisesti. Käräjäoikeuksien 
alueet muodostuvat yhdestä tai useista kunnista. Mustasaaren ja Paraisten 
käräjäoikeuksien kaikissa kunnissa on joko ruotsin kieli enemmistön kielenä tai kunta 
on ruotsinkielinen. Ne muodostavat kaksi eri maanosaa joissa ruotsin kieli on väestön 
keskuudessa dominoivana. Kielellisellä vähemmistöväestöllä on siis ryhmänä oikeus 
omassa maanosassaan saada samaa kohtelua kuin enemmistö ja oikeus pitää 
virastonsa ja tuomioistuimensa sekä muut kielelliset oikeutensa organisatoorisista ja 
taloudellisista argumenteista riippumatta. 

 
 

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus (Euroopan neuvosto) 
 



 

 

Hyväksytty Suomessa lailla 11/1998 ja asetuksella 12/1998 säädöskokoelmassa niin, 
että puiteyleissopimuksen määräykset, niiltä osin kuin ne kuuluvat lainsäädännön 
piiriin, ovat voimassa 1.2.1998 lukien. 

 
 

16. artikla Sopimuspuolet   (valtiot)   pidättyvät   toimenpiteistä,   jotka muuttavat 
väestörakennetta kansallisiin vähenmiistöihin kuuluvien henkilöiden asuttamilla 
alueilla ja joiden tarkoituksena on rajoittaa tähän puiteyleissopimuk-seen sisältyvistä 
periaatteista johtuvia oikeuksia ja vapauksia. Kts. liitteenä oleva englanninkielinen 
Explanatory Report (joka sisältää sopimuksen laatimisen yhteydessä laaditun 
tulkinnan säännöksen tarkoituksesta). 
 

Perustuslain ja puiteyleissopimuksen säännöksistä ilmenee, että kansallisen 
vähemmistön, suomenruotsalaisten, on saatava pitää viimeiset kaksi käräjäoikeuttaan 
ilman riskiä siitä, että ne nyt oikeusrninisteriön suunnitelmien nojalla yhdistetään 
suomenkielisiin yksiköihin niin että yksikön enemmistökieli muuttuu suomeksi ja 
ruotsin kieli nopeasti hukkuu suomenkielisen enemmistön virtaan. 
 

Paraisten käräjäoikeus ja Suomenruotsalaiset kansankäräjät antoivat asiassa lausunnot 
joissa vastustettiin lakiehdotusta käräjäoikeuksien yhdistämisestä ehdotuksen 
mukaan, myös koskien käräjäoikeuksia erilaisilla enemmistökielillä. 
Suomenruotsalaiset kansankäräjät edustavat kaikkia suomenruotsalaisia. Mustasaaren 
ja Paraisten käräjäoikeuksien kunnissa väestöt ovat vakaasti ja yksimielisesti 
vastustaneet sanotun kaltaisia yhdistämisiä. Tässä voidaan myös viitata 
puiteyleissopimuksen artikla 5 kohtaan 2, joka kieltää toimenpiteitä, jotka johtavat 
kansalliseen vähemmistöön kuuluvien henkilöiden ei-toivottuun mukatumiseen. 
 
Komitea ja valtioneuvosto, missä lakiehdotus on käsitelty eivät ole ottaneet, kantaa 
kysymykseen. Silloin on lähdettävä siitä, että nämä eivät ole reagoineet edes 
mahdollisuuteen että kaksi viimeistä ruotsinkielistä käräjäoikeutta yhdistetään ja 
muutetaan suomenkielisiksi lakiehdotuksen mukaan. Tällöin myös vahvistetaan 
laamanni Brunilan väite, että lakiehdotuksen tarkoitus on supistaa niitä oikeuksia ja 
vapauksia joita puiteyleissopimus takaa kansalliselle vähemmistölle ja perustuslaki 
takaa suomenruotsalaiselle väestölle. 
 

Kun oletetaan että eduskunta haluaa osoittaa suurempaa ymmärrystä perustuslaille ja 
Euroopan neuvoston puiteyleissopimukselle ehdotetaan seuraavaa lisäystä 18 a §:ään. 
uutena momenttina 4: "Osastojen perastarninen 3 momentin mukaan ei saa johtaa 
enemmistöltään erikielisten käräjäoikeuksien yhdistämiseen". 
 

Mikäli ei olla halukkaita muuttamaan lakitekstiä olisi ainakin samansisältöinen 
Jausimiaottittay^Jajnesi^^ eduskunnassa. 

 
 

Kenen on perustettava kieliosastoja? 
 

Ehdotuksen mukaan se olisi oikeusministeriö. Koska kyse todellisuudessa on 
tuomioistuinlaitoksen jMeenorganisoinnista tärkeässä mielessä, nimittäin oikeudesta 
tuomioistuinkäsittelyyn omalla kielellään, on asia niin tärkeä että päätösvalta 
kieliosastojen perustamisesta on annettava valtioneuvostolle eikä oikeusministeriölle. 
Kysymys on yksilön perustuslaillisten kielioikeuk-sien toteuttamisesta objektiivisilla 
perusteilla. Valtioneuvostolla on myös suuremmat mahdollisuudet jakaa osastoille 
resursseja kuin oikeusministeriöllä, joka näyttää ajattelevan perustaa nämä ilman 
resursseja. Jos kerran kieliosaston on toimittava tuomioistuimen lailla on sen 
perastarninen yhtä tärkeä kysymys kuin tuomioistuimen perastarninen tai 
lakkauttaminen ja on siksi valtioneuvoston päätettävä. Sana "oikeusministeriö'' 18 a 
§:n 3 momentissa on korvattava sanalla "valtioneuvosto". 

 
 

21 § On kaikin puolin oikein että valtioneuvosto päättää käräjäoikeuksien 
tuomiopiireistä. Toinen mahdollisuus on, että eduskunta vahvistaa nämä lailla 
jokaisessa eri tapauksessa. Ehdotus jossa valtioneuvosto on päättävä elin on 
tarkoituksenmukaisempi. Eduskunnan olisi annettava lausunto, josta 



20 

 

ilmenee kuinka monta käräjäoikeutta sen mielestä maassamme tulisi olla, esim. 10 
vuodeksi eteenpäin. 
 
21 § 1 mom. 4 kohta tulisi muuttaa 18 a §:n 3 momentissa ehdotetun muutoksen 
seurauksena seuraavanlaiseksi: "4) Käräjäoikeuksien tuomiopiirit ja 18 §:n 3 
momentissa mainitut osastot,". 
 
 

Paraisten käräjäoikeuden kansliassa, helmikuun 9 päivänä 2005 

Laamanni Charles Lindroos 
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LIITE 
 
 
 
Artikel 16 

Parterna skall avhâlla sig frän atgärder vilka ändrar befolkningsproportionerna i omrâden som bebos av personer 
som tillhör nationella minoriteter och vilka syftar tili att inskränka de rättigheter och friheter som härrör frän 
principerna i derma ramkonvention. 
 
 

Explanatory Report (innehâller tolkningen vid uppgôrande av fordraget av vad som bestâmmel-sen avser) 

Article 16 

"81. The purpose of this article is to protect against measures which change the proportion of the population in 
areas inhabited by persons belonging to national minorities and are aimed at restricting the rights and freedoms 
which flow from the present framework Convention. Examples of such measures might be expropriation, evictions 
and expulsions or redrawing administrative borders with a view to restricting the enjoyment of such rights and 
freedoms ("gerrymandering"). 

82. The article prohibits only measures which are aimed at restricting the rights and freedoms flowing from the 
framework Convention. It was considered impossible to extend the prohibition to measures having the effect of 
restricting such rights and freedoms, since such measures may sometimes be entirely justified and legitimate. One 
example might be resettlement of inhabitants of a village in order to build a dam." 
 

Det skulle dâ kunna vara frâga om "gerrymandering" inom domstolsvâsendet. 
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TILL RIKSD AGENS LAGÜTSKOTT 
 
Utlätande om de förslagna ändringarna i tingsrättslagen (RP 230/2004) 

 
 

Den största bristen i lagförslaget är den att det saknar en av justitieministeriet 
uppgjord aktuell plan Over med hur mänga domstolar tingsrättsnätverket skall skäras 
ner och om vüka tingsrätter som skall bli kvar. Man har talat om 30-50 kvar. 
Lagförslaget saknar även stadganden om grundema för och förfarande vid 
sammanslagning av tingsrätter. Förslaget har inte föregätts av nägon 
medborgardiskussion och inte ens domarkären vet vad frägan verkligen gäller. 
Domstolarnas oberoende blir lidande av ett obestämt förfarande frän 
justititeministeriets tjänstemäns sida. Domarkären borde fä vara med och besluta om 
eller föreslä lämpliga sammanslagningar. Kanske det ändä behövs ett domstolsverk i 
Finland eller ätminstone en av domare sammansatt kommitte för att kunna komma 
med genomtänkta förslag tili sammanslagningar eller grundande av nya tingsrätter. 
Även vanliga medborgare och kommuner mäste fä säga sina äsikter eftersom 
indragningen av rättsväsendet per ort har betydelse i det dagliga livet. Om närmare 
hälften av landets 61 tingsrätter dras in, försväras medborgarnas möjligheter tili 
rättsskydd och avständen tili närmaste tingsrätt ökar med hundratals kilometer. 
 
Riksdagen borde därför nu yttra sig om hur mänga tingsrätter det nu ungefärligen 
anses behövas i landet. Riksdagsmännen torde ha en god bild av hur mänga 
tingsrätter det behövs inom den egna valkretsen för upprätthällandet av den 
nuvarande infrastrukturen dar. 
 
Om förslaget med flere lagmän i samma tingsrätt godtas, fär justitieministeriet 
möjlighet att föreslä indragning av alla tingsrätter i en mycket rask takt. 
 
Pargas  tingsrätt  anser  att  1  §  4  mom.  i  förslaget  bör  utgä  liksom  även  3  mom.  i  
ikraftträdelsestadgandet. Äbo och Vasa hovrätter har haft samma inställning. Da 60 - 
80 % av lagmännen ändä avgär med pension inom nägot är behövs inte stadgandet. 
 
I Sverige har man nu 72 tingsrätter. I Norge har man 66 domstolar och i Danmark 82 
domstolar. Vid nedskärningaraa i Sverige har ingen degraderats, utan förflyttats tili 
en annan tingsrätt. Statsministern i Danmark konstaterade i förrgär i TV att invänarna 
i Danmark är världens lyckligaste folk; detta trots att man i det tili arealen lilla landet 
har heia 82 domstolar. Varför strävar man da i Finland tili ca 30 domstolar? 

 
 

Förslaget om spräkavdelningar 
 
Spräkavdelningar i tväspräkiga tingsrätter med finska som majoritetens spräk är ett 
initiativ väl värt att understöda. 
 

Av 61 tingsrätter är det i riket endast Korsholm och Pargas som har svenska som 
majoritetsspräk. Spräkavdelningar behövs främst i huvudstatsregionens tingsrätter, 
dvs. Helsingfors, Esbo och Vanda, dar en befolkningsmängd om ca 65.000 personer 
inte nu fär en lagenlig spräkservice. Vasa, Äbo, Raseborg, Borgä och Lovisa har trots 
sin finska 

majoritet personal som kan sköta svenska mäl; Äbo har t.ex. fyra  domare  som  
utmärkt kan svenska. Spräkavdelningar inom dessa behövs därför inte ens pä läng 
sikt. 
 
Likväl (s. 11 i förslaget) verkar det som om justitieministeriets tankegäng med 
förslaget är att sammanslä Korsholm och Pargas med Vasa och Äbo, varvid 
majoriteten skulle bli finsk. Äbolagmännen har alltid sufflerat ministeriet. Förre 
lagmannen Brunila har i tidningspressen lätit förstä att avsikten med andringen är just 
att kunna sammanslä Pargas och Äbo med hänvisning tili spräkavdelningsplanerna. 
Därvid skulle en lagändring som tili synes viii verka för en förbättring av 
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spräkservicen leda tili en slutlig utpläning av svenska spräket i domstolarna. Det är 
även ovanligt att ett lagförslag har en annan avsikt än vad det framgär av textförslaget 
och skulle syfta tili indragning av endast en viss tingsrätt, Pargas. 
 
Tväspräkiga tingsrätter med olika majoritetsspräk kan dock inte sammansläs i stöd av 
denna lagändring. Här hänvisas närmare tili det skriftliga utlätandet. Regerings 
formen innehöll ett utskrivet stadgande i saken och den nu gällande grundlagen säger 
i sina förarbeten att grundlagen inte avser inskränka nägons rättigheter. 
 
Grundlagens 17 § 2 mom. säger: "Det allmänna skall tillgodose landets fmskspräkiga 
och svenskspräkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika 
grunder." Det är alltsä den spräkliga minoritetsbefolkningen som grupp som har rätt 
att inom sina landsdelar fä lika behandling som majoriteten och som har rätt att 
bibehälla sina ämbetsverk och domstolar och övriga spräkliga rättigheter utan hänsyn 
tili förvaltningsekonomiska eller organisatoriska argument. 
 
 

Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter, som Finland antagit 
(12/1998), artikel 16 säger: 
 
"Parterna (staterna) skall avhälla sig frän ätgärder vilka ändrar 
befolkningsproportionerna i omräden som bebos av personer som tillhör nationella 
minoriteter och vilka syftar tili att inskränka de rättigheter och friheter som härrör 
frän principerna i denna ramkonvention. " 
 
Om Pargas i framtiden anses behöva sammansläs med nägon annan tingsrätt är det 
enda möjliga alternativet Äland och Raseborg som ligger pä varsin sida om Pargas 
längs kusten. Raseborg hör nu som de andra tili Äbo hovrätt. Frän Raseborg borde 
dock kommunerna Kyrkslätt och Sjundeä, vilka redan nu hör tili Esbo härad i alla 
andra funktioner, överföras tili Esbo. Det att självstyrelselagen pä Äland talar om att 
pä Äland finns en tingsrätt, gör inte det att den inte skulle kunna förstoras. 
Befolkningsmängen i en sadan Sydkustens tingsrätt skulle vara ca 90.000 invänare. 
Utan Äland skulle Pargas-Raseborg ha ca 70.000 invänare. I bäda fallen skulle 
tingsrätten ha en stark svenskspräkig majoritet. 
 
Äbo glömmer hela tiden att det i samma hus även finns Äbonejdens tingsrätt, dar 
lagmannen gär i pension inom tvä är. Det är ganska givet att den sammansläs med 
Äbo och dä blir invänarantalet ca 300.000. Om sedän ytterligare de övriga 
tingsrätterna i Egentliga Finland (Salo, Nystad och Loimaa) fogas tili Äbo blir 
befolkningstalet 500.000, med en svensk minoritet pä ca 9.000 personer. Att tro att 
svenskan i en sadan tingsrätt 



 

 

skulle överleva ens ett är trots en eventuell spräkavdelning är en utopi. Art slä ihop 
Pargas med Äbo är som att slä ihop Borgä med Helsingfors och sedan pästä att 
spräkservicen blir bättre. 
 
Därför föresläs ett tillägg tili 18 a § som ett moment 4: "Inrättande av avdelningar 
enligt 3 mom. fär inte leda tili sammanslagning av tingsrätter med olika 
majoritetsspräk". Om man inte vill ändra pä lagtexten borde i alia fall ett yttrande av 
samma innehäll intas i lagens förarbeten i riksdagen. 
 
Genom att inte förhindra indragningen av de tvä äterstäende tingsrätterna med 
svensk majoritet skulle man ödelägga heia rättsvärden pä svenska i Finland. Är det 
nödvändigt att försöka göra fmlandssvenskarna tili världens "olyckligaste" folk? 
 
I övrigt hänvisas tili det tidigare ingivna och översatta utlätandet av den 9.2.2005. 
 
 

Pargas tingsrätts kansli, den 9 februari 2005 

Lagman Charles Lindroos 
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SUOMENNOS HE 230/2004 vp 

Paraisten Käräjäoikeus 

Laamanni Charles Lindroos 
 
 
 
 
 

Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 
 

Lausunto esityksestä käräjäoikeuslain muuttamisesta (HE 230/2004) 
 

Esityksen suurin puute on, että siitä puuttuu oikeusministeriön laatima ajankohtainen suunnitelma siitä, miten 

monella tuomioistuimella on tarkoitus vähentää käräjäoikeusverkostoa ja mitkä käräjäoikeudet säilytetään. On 

puhuttu 30-50 käräjäoikeuden säilyttämisestä. Esityksestä puuttuu myös säännöksiä käräjäoikeuksien yhdistämistä 

koskevista perusteista ja menettelytavoista. Ennen esityksen tekemistä ei ole käyty kansalaiskeskustelua eikä edes 

tuomarikunta tiedä mistä itse asiassa on kysymys. Tuomioistuinten riippumattomuus kärsii oikeusministeriön 

virkamiesten epämääräisestä menettelystä. Tuoma-rikunnan tulisi saada osallistua yhdistämistä koskevien päätösten 

tekoon tai tehdä yhdistämistä koskevia ehdotuksia. Ehkä Suomessa kuitenkin tarvittaisiin tuomioistuinvirasto, tai 

ainakin tuomareista muodostuva komitea, joka voisi tehdä yhdistämistä tai uusien käräjäoikeuksien perustamista 

koskevia harkittuja ehdotuksia. Myös tavallisten kansalaisten ja kuntien pitää saada sanoa mielipiteensä, koska 

käräjäoikeuksien lakkauttamisella on suuri merkitys paikkakunnan arkielämässä. Jos lähes puolet maan 61 

käräjäoikeudesta lakkautetaan, vähenevät kansalaisten oikeusturvan saantimahdollisuudet ja etäisyydet lähimpään 

käräjäoikeuteen pitenevät sadoilla kilometreillä. 
 

Eduskunnan tulisikin nyt ottaa kantaa siihen, miten monta käräjäoikeutta suunnilleen katsotaan tarvittavan. 

Kansanedustajilla lienee hyvä käsitys siitä, kuinka monta käräjäoikeutta heidän omassa vaalipiirissä tarvitaan 

nykyisen infrastruktuurin säilyttämiseksi. 
 

Jos esitys useammasta laamannista samassa käräjäoikeudessa hyväksytään, oikeusministeriö saa mahdollisuuden 

esittää käräjäoikeuksien lakkauttamista hyvin nopeassa aikataulussa. 
 

Paraisten käräjäoikeus katsoo, että esityksen 1 § 4 momentti on poistettava samoin kuin voimaantulosäännöksen 3 

momentti. Turun ja Vaasan hovioikeudet ovat olleet samalla kannalla. Säännöstä ei tarvita, koska 60-80 prosenttia 

laamanneista jää joka tapauksessa eläkkeelle muutaman vuoden kuluessa. 

Ruotsissa on nykyisin 72 käräjäoikeutta, Norjassa 66 tuomioistuinta ja Tanskassa 82 tuomioistuinta. Kun Ruotsissa 

vähennettiin käräjäoikeuksien määrää, kenenkään asemaa ei heikennetty, vaan tehtiin siirto toiseen käräjäoikeuteen. 

Tanskassa pääministeri totesi toissa päivänä televisiossa, että tanskalaiset ovat maailman onnellisin kansa; näin on 

vaikkakin pinta-alaltaan pienessä maassa on jopa 82 tuomioistuinta. Miksi Suomessa näin ollen pyritään noin 30 

tuomioistuimeen? 
 
 

Kieliosastoja koskeva esitys 
 

Kieliosastot kaksikielisissä käräjäoikeuksissa, joissa enemmistökielenä on suomi, on kannatettava aloite. 
 

Maan 61 käräjäoikeudesta ainoastaan Mustasaaressa ja Paraisilla enemmistökielenä on ruotsi. Kieli-osastoja 

tarvitaan ensisijaisesti r ..kaupunkiseudun käräjäoikeuksissa eli Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Tällä alueella 

noin 65 000 henkilöä ei saa tällä hetkellä lainmukaista kielipalvelua. Vaikka Vaasassa, Turussa, Raaseporissa, 

k'?.*!! Uoti ja 



 

 

Porvoossa ja Loviisassa on suomenkielinen enemmistö, käräjäoikeuksilla on henkilökunta, joka pystyy hoitamaan 

ruotsinkielisiä juttuja. Turussa on esimerkiksi neljä tuomaria, jotka osaavat ruotsia erinomaisesti. Näissä 

käräjäoikeuksissa ei siksi edes pitkällä tähtäimellä tarvita kieliosastoja. 
 

Kuitenkin (esityksen s. 11) vaikuttaa siltä kuin oikeusministeriön ajatuksena olisi yhdistää Mustasaari ja Parainen 

Vaasaan ja Turkuun, jolloin enemmistön kieleksi tulisi suomi. Turun laamannit ovat aina kuiskutelleet 

ministeriölle. Entinen laamanni Brunila on lehtien palstoilla antanut ymmärtää, että muutoksen tarkoituksena on 

nimenomaan Paraisten ja Turun käräjäoikeuksien yhdistäminen kieliosasto-suunnitelmiin viitaten. Näin ollen 

lainmuutos, jonka näennäisenä tarkoituksena on toimia palvelun parantamiseksi, johtaisikin ruotsin kielen 

lopulliseen hävittämiseen tuomioistuimissa. On myös epätavallista, että lakiesityksellä on jokin muu kuin 

tekstiehdotuksesta ilmenevä tarkoitus ja se johtaisi vain yhden tietyn, eli Paraisten käräjäoikeuden lakkauttamiseen. 
 
 

Kaksikielisiä käräjäoikeuksia, joissa on eri enemmistökielet, ei kuitenkaan voida yhdistää ehdotetun muutoksen 

nojalla. Viittaan tässä lähemmin kirjalliseen lausuntoon. Hallitusmuotoon sisältyi nimenomainen säännös asiasta, ja 

nyt voimassa olevan perustuslain esitöissä todetaan, että perustuslain tarkoituksena ei ole rajoittaa kenenkään 

oikeuksia. 

Perustuslain 17 § 2 momentissa todetaan: "Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen-ja ruotsinkielisen väestön 

sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan." Kielivähemmistöllä on siis 

ryhmänä maan eri alueilla oikeus samanlaiseen kohteluun kuin enemmistöllä, ja oikeus virastojensa ja 

tuomioistuimiensa säilyttämiseen ja muihin kielellisiin oikeuksiin hallinnollistaloudellisista tai organisatorisista 

argumenteista huolimatta. 

Suomen hyväksymän kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevan puiteyleissopimuksen 

(12/1998) 16. artiklassa todetaan: "Sopimuspuolet pidättyvät toimenpiteistä, jotka muuttavat väestörakennetta 

kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden asuttamilla alueilla ja joiden tarkoituksena on rajoittaa tähän 

puiteyleissopimukseen sisältyvistä periaatteista johtuvia oikeuksia ja vapauksia. 
t t  

 

Mikäli tulevaisuudessa pidetään tarpeellisena yhdistää Paraisten käräjäoikeus toiseen käräjäoikeuteen, ainoa 

mahdollinen vaihtoehto on Ahvenanmaa ja Raasepori, jotka sijaitsevat rannikolla Paraisten molemmilla puolilla. 

Raasepori kuuluu nyt kuten muutkin Turun hovioikeuteen. Raaseporista tulisi kuitenkin siirtää Espooseen 

Kirkkonummen ja Siuntion kunnat, jotka jo nyt kuuluvat Espoon kihlakuntaan kakkien muiden toimintojen osalta. 

Ahvenanmaan itsehallintolaissa todetaan, että Ahvenanmaalla on käräjäoikeus, mutta tämä ei merkitse etteikö sitä 

voisi suurentaa. Väestömäärä tällaisessa Etelärannikon käräjäoikeudessa olisi noin 90 000 asukasta. Ilman 

Ahvenanmaata Parainen-Raaseporilla olisi noin 70 000 asukasta. Molemmassa tapauksessa käräjäoikeudella olisi 

vahva ruotsinkielinen enemmistö. 
 

Turku unohtaa jatkuvasti, että samassa talossa toimii myös Turunseudun käräjäoikeus, jonka laamanni siirtyy 

eläkkeelle kahden vuoden kuluessa. On melko selvää, että se yhdistetään Turun käräjäoikeuteen, ja silloin 

väestömääräksi tulee noin 300 000. Jos sitten vielä Varsinais-Suomen muut käräjäoikeudet (Salo, Uusikaupunki ja 

Loimaa) liitetään Turkuun, väestömääräksi tulee 500 000, ruotsinkielisen vähemmistön ollessa noin 9 000 henkilöä. 

Usko siihen, että ruotsin kieli selviäisi hengissä edes vuoden tällaisessa käräjäoikeudessa, vaikka sillä olisikin 

kieliosasto, on utopiaa. Paraisten yhdistäminen Turkuun on kuin Porvoon yhdistäminen Helsinkiin, jonka jälkeen 

sitten väitettäisiin kielipalvelun paranevan. 
 

Siksi ehdotamme, että lisätään 18 a §: ään 4 momentti seuraavasti: 
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"Osastojen perustaminen 3. momentin mukaan ei saa johtaa enemmistökieleltään erikielisten käräjäoikeuksien 

yhdistämiseen ". Mikäli lakitekstiä ei haluta muuttaa olisi ainakin samansisältöinen lausuma otettava lain esitöihin 

eduskunnassa. 
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Jättämällä kahden jäljellä olevan käräjäoikeuden, joissa enemmistökielenä on ruotsi, lakkauttaminen estämättä, 

tuhottaisiin kokonaan ruotsinkielinen oikeudenhoito Suomessa. Onko tarpeellista yrittää tehdä suomenruotsalaisista 

maailman "onnettomin" kansa? 

Muilta osin viitataan aikaisemmin 9.2.2005 toimitettuun ja käännettyyn lausuntoon. Paraisten 

käräjäoikeuden kanslia, 9. päivänä helmikuuta 2005 

 
 
Laamanni    Charles Lindroos 



8.2.2005 

 

Kemijärven käräjäoikeus 
Laamanni Ilkka Lindström 

Puheenvuoro HE:stä 230/2004 vp laiksi käräjäoikeuslain muuttamisesta 
 
 

Hallituksen esitys noudattaa uskollisesti OM:n strategiaa tuomiopiirien yhdistämiseksi ja käräjäoikeuksien 
toiminnan tehostamiseksi. Osastojaolla ja tuomarien erikoistumisella pyritään puolestaan tehokkaaseen 
organisointiin ja tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Osastojako on tähän asti toteutettu työjärjestykseen otetuilla 
määräyksillä. Ajatus asiantuntevan ratkaisutoiminnan turvaamisesta kaikilla oikeudenaloilla edellyttävät 
käräjäoikeuksilta vähintään kohtuullista kokoa. Pohjois-Suomen harvaan asutuilla seuduilla ja esim. 
Ahvenanmaalla ja saaristo-olosuhteissa pienehkönkin käräjäoikeuden olemassaolo on perusteltua. Yhdistymisten 
rinnakkaisstrategiaksi pitäisi tällöin hyväksyä käräjäoikeuksien yhteistoiminnan strategia. Tällä tarkoitan sitä, 
että naapurikäräjäoikeudet voivat tarpeen vaatiessa auttaa toinen toistaan (esim. HO antaa tuomarille 
määräyksen toiseen käräjäoikeuteen, kun siellä tarvitaan vahvennettua kokoonpanoa tai esteellisyystapauksessa). 
Tällaista menettelyä on toisinaan jo sovellettu ainakin Rovaniemen HO.n johdolla Pohjois-Suomessa. 
 
Tuomiopiireistä on tähän asti määrätty valtioneuvoston päätöksellä. Nyt esitetään säädöstasoa nostettavaksi: 
tuomiopiireistä määrättäisiin valtioneuvoston asetuksella. Ehdotettua säädöstason nostamista pidän 
asianmukaisena. Samoin pidän tarpeellisena esitettyjä säännöksiä lautamiesten tapaturmakorvauksesta. On 
selvää, että myös lautamiehet on turvattava tässä tehtävässä sattuneiden tapaturmien varalta. OM on 
korvannutkin lautamiehille työtapaturmina aiheutuneet vahingot. Jatkossa on syytä säännellä asiasta esitetyin 
tavoin käräjäoikeuslaissa, jolloin Valtiokonttori voi lain perusteella suorittaa korvauksen. 
 
Lakiin otettaisiin myös säännökset virkojen järjestelystä silloin, kun käräjäoikeuksia yhdistetään. Esityksen 
mukaan virat siirtyisivät uuteen yhdistettyyn käräjäoikeuteen ja yhteen virkaan liittyisi viraston päällikkönä 
toimiminen. Hyvää esityksessä on se, että käräjäoikeuksien yhdistäminen mahdollistetaan riippumatta siitä 
satunnaisesta seikasta, mikä on tilanne laamannin viran hoidossa. Esitys kaipaa tältä osin myös kriittistä 
pohdintaa. Virassa olevat laamannit ovat keski-iältään lähes 60 vuotta ja eläköityvät yli 60 %:sti seuraavan 5 
vuoden kuluessa. Näin nykysäännöksinkin lukuisa määrä laamannin virkoja vapautuu ja käräjäoikeuksia kypsyy 
ripeään tahtiin yhdistettäviksi lähitulevaisuudessa. Oikeusministeriöllä tulee pitämään kiirettä 
keskittymiskehityksen toteuttamisessa uusine oikeustaloineen ja muine järjestelyineen. Herää kysymys: 
tarvitsemmeko tätä nopeampaa keskittymiskehitystä? Tuomioistuinyksikköjen pilkkomisessa ja keskittämisessä 
on pitkässä, historiallisessa syklissä havaittavissa heiluriliikettä: runsaat 50 vuotta sitten suurista tuomiokunnista 
erotettiin pieniä yksikköjä. (Esim. Kemijärven tuomiokunta perustettiin valtioneuvoston päätöksellä 17.2.1949, 
erotettiin Rovaniemen tuomiokunnasta ja se aloitti toimintansa 1.7.1949. Sitä ennen Rovaniemen tuomiokunta 
muodostettiin Kemin tuomiokunnasta.) Silloin pieni oli kaunista ja oikeuspalvelujen saatavuus valttia. Nyt 
heiluria vauhditetaan samalla perusteella täysin vastakkaiseen suuntaan. Vaikka perastnslakimme ei aseta esteitä 
päällikkövirkojen sijoittamiselle samaan, yhdistettyyn käräjäoikeuteen, voidaan kysyä, onko tällainen järjestely 
organisatorisesti ja henkilöstöhallinnon kannalta tarkasteltuna hyvä vai huono ratkaisu. Miten voidaan 
neuvottelematta ja vaihtoehtoja tarjoamatta sitouttaa hallintoasioista vastaamaton laamanni uuden yksikön 
arvoihin ja oikeudenkäyttöön? - Ellei hän tunne ryhtyvänsä oman valintansa ja tahdontoimintansa perusteella 
yhdistetyn yksikön tuomariksi, on vaarana, että 
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hän ajautuu "kapinakenraaliksi" tai häiriköksi. Psykologisella tasolla tuomari on aivan tavallinen ihminen sekä 
reagoi ja käyttäytyy organisaatiossa sen mukaisesti. Ruotsin mallissa vastaavassa tilanteessa päälliköksi 
valitsematta jääneen laamannin kanssa on neuvoteltu varhaiseläkkeelle siirtymisestä tai siirtymisestä muussa 
käräjäoikeudessa avoimeksi tulleeseen laamannin virkaan. Sellaisessa käytännössä tuomarille tunnustetaan 
itsenäisen subjektin asema ja vaihtoehto, josta hänen kanssaan neuvotellaan ja johon hän voi omavalintaisesti 
sitoutua. Jos laamanni päätyy valinnassaan jatkamaan yhdistetyssä yksikössä, voidaan hänen edellyttää toimivan 
myös hallinnollisessa mielessä uuden yksikön tavoitteiden suuntaan. Minulla on näin vahvoja epäilyjä kahden 
laamannin virkajärjestelyn toimivuudesta, varsinkin kun esityksessä ei ole työnantajataholla mitään 
neuvotteluvelvollisuutta eikä valinnaista toimimismahdollisuutta. 
 
Esityksen 18 a §:n 3 mom:ssa säädetään, että osasto voidaan perustaa myös kielellisin perustein. Kun 
käräjäoikeuksia yhdistetään, kansallisen vähemmistökielen kannalta osastojako on omakielisten palvelujen 
turvaamiseksi puollettava. Silti on todettava, että kielen kehityksessä alkaa tuollaisessa tilanteessa vaikuttaa ns. 
assimilaatioilmiö. Vähemmistökieli alkaa mukautua enemmistön kielivaatimuksiin. Puhtaasti kielen kannalta 
asiaa tarkastellen on varmasti perusteltua, että pienet käräjäoikeudet säilyvät. Myös saamen kielen käyttö 
mahdollistuu paremmin niissä käräjäoikeuksissa, jotka ovat jo tottuneet kuulemaan ja käyttämään sitä. 
 
Ehdotetussa muodossaan esitys on sinänsä valittuun strategiaan nähden perusteltu, eniten epäilyjä minussa 
herättää kahden laamannin virkajärjestely, varsinkin kun laamannin virkojen nopeahko vapautuminen 
mahdollistaa yhdistymiset omalla painollaan (eo ipso). 
 
 
 
 
 
 
Laamanni Ilkka Lindström 



 

 

 
 
 

Till Riksdagens lagutskott 
 
 
 

I anledning av regeringens proposition om ändring av tingsrättslagen (RP 230/2004) vill Svenska Finlands 

folkting (nedan Folktinget) anföra följande: 
 

Folktinget har i sitt utlätande tili justitieministeriet av den 19.6.2003 i princip framfört sina synpunkter pä 

andringen av tingsrättslagen, men vill ytterligare understryka vissa saker. 
 

Ailmänt 
 

Enligt lagförslaget skulle det vara möjligt att effektivera och fördela det interna arbetet vid tingsrätterna genom att 

grunda skilda avdelningar. Detta künde ske även pä spräkiig grund genom ett särskilt beslut av 

justitieministeriet. Folktinget har i sitt utlätande tili justitieministeriet ansett att detta mycket väl kan ske inom de 

tingsrätter, som inom sitt omräde har en svenskspräkig minoritet. Folktinget har hävdat och hävdar 

fortsättningsvis att detta inte fär ske om man genom detta förfarande skapar förutsättningar för att sammanslä 

tingsrätter med svenskspräkig majoritet inom sitt omräde med större tingsrätter som är tväspräkiga med 

finskspräkig majoritet. Detta bör ses i ljuset av stadgandena i Grundlagens 122 § jämfört med 17 §. Folktinget 

anser att en ändring av domkretsindelningen som skulle medföra en sammanslagning av en tingsrätt med 

svenska som majoritetsspräk med en tingsrätt med finska som majoritetsspräk, stär i strid med andan i dessa 

stadganden, trots att det i 122 § endast stadgas om administrativ indelning och organisering av förvaltningen. 

Domkretsindelningen bör även i detta avseende anses vara organisering av förvaltning. 
 

Dä de grundlagsskyddade rättigheterna och de förvaltningsekonomiska grunderna stär emot varandra bör det 

anses självklart att de förra är starkare och i vissa särskilda fall bör ha större betydelse. Detta faktum kan i 

sädana fall ge anledning tili andra lösningar, som inte objektivt sett är försvarbara enbart ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Exempelvis att bibehälla existerande strukturer, i det aktuella fallet tingsrätterna, om sä anses 

nödvändigt för att trygga en grundlagsskyddad rättighet; alltsä "den finsk- och svenskspräkiga befolkningens 

möjligheter att erhälla tjänster pä det egna spräket", nägot som enligt grundlagen "mäste tillgodoses enligt lika 

grunder". Erfarenheten under den senaste tiden visar med all önskvärd tydlighet att det inte alltid förhäller sig sä 

att stora enheter i alla avseenden är billigare och effektivare an mindre. Dä det gäller att tillgodose mindre 

gruppers intressen kan det vara tvärtom. Folktinget anser att sä är fallet beträffande den spräkservice, som olika 

myndigheter är skyldiga att ge, trots att spräklagen härvidlag inneburit avsevärda förbättringar. 
 

Beträffande domstolarnas arbete är det viktigt att komma ihäg, att det sällan finns mal med enbart 

svenskspräkiga parter. I de flesta mal dar svenskspräkiga är inblandade är den andra parten finskspräkig. Detta 

gäller i bäde i civilmäl och brottmäl. Vittnen och sakkunniga som hörs kan ha annat modersmäl en nägon av 

parterna. Flertalet mal med svenska parter är alltsä de facto tväspräkiga. Risken med avdelningar som inrättas 

pä spräklig grund är att de pä längre sikt kan bli minst lika isolerade som om de vore 

 



 

 

sjäivständiga tingsrätter. Spräkkraven för de övriga domarna i en tväspräkig tingsrätt kan komma att lindras i 

realiteten eftersom spräket säilän behövs och, vad värre är, det finns stor risk för att spräkkunskaperna 

försämras. Möjligheten att använda de domare som har specialkunskaper försväras betydligt i mera invecklade 

svenska mäl. Därmed mer eller mindre förfaller en av de viktigaste motiveringarna som finns i regeringens 

proposition. De domare som är specialister pä vissa typer av mäl kan inte användas i mäl där ena parien är 

svenskspräkig. Med ett effektivt samarbete tingsrätterna emellan ästadkommer man näräpä samma effekt. 
 

Vid genomläsningen av regeringens proposition kan man konstatera en övertro pä de positiva ekonomiska 

effekter som bildandet av större enheter skulle ha. Man kan med fog ifrägasätta den förvaltningsekonomiska 

Vinningen vid bildandet av större tingsrätter och övriga förvaltningsenheter. Erfarenheten visar att det man vinner 

i effektivitet och ekonomi är mycket litet i jämförelse med vad man förlorar i andra avseenden; omständigheter 

som har betydelse för den enskilda mänskan - bland annat närheten och de problem avständen i glesbygden 

förorsakar för de rättssökande. Detta argument avfärdas vanligen med att det är nastan bara advokater som 

numera har ärende tili domstolarna. Dock är det sä, att all förvaltning, inklusive tingsrätterna, är tili för att betjäna 

den vanliga mänskan och handlägga deras ärenden sä snabbt, effektivt och billigt som möjligt. Detta skall ske 

med iakttagande av de grundlagsskyddade rättigheter som finns exempelvis beträffande spräkservicen och 

varom stadgas i spräklagen. Förstorade och centraliserade enheter tenderar ofta att i förlängningen försämra 

servicen i allmänhet och spräkservicen i synnerhet för den enskilda människan. 
 

Europarädet har i ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter fäst uppmärksamhet vid vad som bör 

iakttas ur minoritsskyddssynvinkel i samband med att sammanslagningar av olika administrativa omräden 

verkstäils. I artikel 16 stadgas att "Parterna skall avhälla sig frän ätgärder vilka ändrar befolkningsproportionerna 

i omräden som bebos av personer som tillhör nationella minoriteter och vilka syftar tili att inskränka de 

rättigheter och friheter som härrör frän principerna i denna ramkonvention". Trots att denna artikel inte direkt är 

tillämpbar eftersom staten inte uppsätligen torde ha för avsikt att inskränka ovannämnda rättigheter och friheter 

för de svenskspräkiga i detta land, finns där inbyggd en princip som är viktig att notera i detta sammanhang. Det 

svenska spräket är inte enligt grundlagen ett minoritetsspräk utan ett nationalspräk. De svenskspräkiga i Finland 

är onekligen i minoritet. Därför anser Folktinget att det principiella ställningstagandet i artikeln gäller även vid 

kommande eventuella förändringar av domkretsindelningen och annan administrativ indelning. Staten bör alltsä 

avhälla sig frän att vidtaga ätgärder som ändrar befolkningsproportionerna inom domkretsarna. 
 

Europarädets expertkommitte har vid regelbundna granskningar; senast i november 2004, konstaterat brister i 

spräkkunskaperna vid vara domstolar. Kritiken är berättigad. Det finns formeilt tväspräkiga domstolar i värt land 

där svenskspräkiga är tvungna att avstä frän sitt modersmäl vid domstolsbehandlingen pä grund av domarnas 

däliga spräkkunskaper. Detta är helt oacceptabelt; dä, om nägonsin, är rättssäkerheten i fara. Justitieministeriet 

har ocksä helt nyligen kömmit med ett berättigat päpekande om betydelsen av att nämndemännens kunskaper i 

det andra inhemska spräket beaktas, dä kommunerna utser nämndemännen i tingsrätterna. 
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Sammanfattning 
 

Med hänvisning tili ovanstäende upprepar Svenska Finlands fclkting sitt utlätande tili Justitieministeriet 

av 19.6.2003, som bifogas, varur bl.a. framgär att 

• att svenskspräkiga avdelningar bör övervägas när det gäller tingsrätter som redan är 

tväspräkiga 

• att tingsrätter med olika majoritetsspräk inte fär sammansläs, sä att en tingsrätt med svenska 

som majoritetsspräk uppgär i en tingsrätt med finska som majoritetsspräk och där bildar en 
skild svensk avdelning 

 

Helsingfors den 11 februari 2005 

SVENSKA FINLANDS FOLKTING 
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Suomennos 

Svenska Finlands folkting 
 
 
 
 
Eduskunnan lakivaliokunnalle 
 

Käräjäoikeuslain muuttamista koskevan hallituksen esityksen (HE 230/2004) johdosta Svenska Finlands folkting 

(jäljempänä Folktinget) esittää seuraavaa: 
 

Folktinget on 19.6.2003 oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa periaatteessa esittänyt näkemyksensä 

käräjäoikeuslain muuttamisesta, mutta järjestö haluaa vielä korostaa eräitä seikkoja. 
 
 
Yleistä 
 

Lakiehdotuksen mukaan käräjäoikeuksien sisäistä työtä olisi mahdollista tehostaa ja jakaa perustamalla erillisiä 

osastoja. Tämä voisi tapahtua myös kielellisin perustein oikeusministeriön erillisellä päätöksellä. Folktinget on 

oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa katsonut, että tämä voi aivan hyvin tapahtua käräjäoikeuksissa, joiden 

alueella on ruotsinkielinen vähemmistö. Folktinget on korostanut ja korostaa yhä edelleen, että tämä ei saa tapahtua 

luomalla tällä menettelyllä edellytyksiä niiden käräjäoikeuksien yhdistämiseen, joiden alueen väestön 

enemmistökieli on ruotsi, suurempiin kaksikielisiin käräjäoikeuksiin, joiden enemmistökieli on suomi. Tätä on 

tarkasteltava perustuslain 122 §:n säännösten valossa suhteessa perustuslain 17 §:ään. Folktingetin mielestä 

sellainen tuomiopiirijaon muuttaminen, jonka tuloksena käräjäoikeus, jonka enemmistökieli on ruotsi, 

yhdistettäisiin käräjäoikeuteen, jonka enemmistökieli on suomi, on ristiriidassa näiden säännösten hengen kanssa 

siitä huolimatta, että 122 §:ssä säädetään ainoastaan hallinnollisesta jaosta ja hallinnonjärjestämisestä. Tuomi 

opiirijakoa on myös tässä mielessä pidettävä hallinnonjärjestämisenä. 
 

Perustuslaissa turvattujen oikeuksien ja hallinnon taloudellisuuteen liittyvien perusteiden ollessa vastakkain on 

pidettävä itsestään selvänä, että ensin mainitut ovat vahvemmat ja että niille on tietyissä erityistapauksissa pantava 

suurempi paino. Tämä tosiasia voi tällaisissa tapauksissa antaa aiheen muihin ratkaisuihin, jotka eivät objektiivisesti 

katsoen ole puolusteltavissa asiaa pelkästään taloudellisesti tarkastellen. Esimerkiksi olemassa olevien rakenteiden 

säilyttäminen, nyt kyseessä olevassa tapauksessa käräjäoikeuksien säilyttäminen, jos tätä pidetään välttämättömänä 

perustuslailla turvatun oikeuden takaamiseksi; siis "suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada 

palveluja omalla kielellään", jotka perustuslain mukaan "on turvattava samanlaisten perusteiden mukaan". Viime 

aikojen kokemukset ovat osoittaneet kaikella toivottavalla selvyydellä, että suuret yksiköt eivät aina kaikilta osin 

ole pieniä halvempia ja tehokkaampia. Kun kyse on pienempien ryhmien etujen turvaamisesta, tilanne voi olla 

päinvastainen. Folktinget katsoo asian olevan näin kielellisten palvelujen osalta, joita eri viranomaiset ovat 

velvollisia antamaan siitä huolimatta, että kielilaki on tässä yhteydessä merkinnyt huomattavia parannuksia. 
 

Tuomioistuinten työn osalta on tärkeä muistaa, että jutut, joissa on ainoastaan ruotsinkielisiä osapuolia, ovat 

harvinaisia. Useimmissa ruotsinkielisiä koskevissa jutuissa toinen osapuoli on suomenkielinen. Tämä koskee sekä 

siviili- että rikosasioita. Kuultavilla todistajilla ja asiantuntijoilla voi olla eri äidinkieli kuin kummallakaan 

osapuolella. Enemmistö jutuista, joissa ruotsinkielisiä on osapuolina, on siis itse asiassa kaksikielisiä. Kielellisin 

perustein perustettavien osastojen vaarana on, että ne voivat pidemmän päälle joutua aivan yhtä eristyksiin kuin ne 

olisivat itsenäisiä käräjäoikeuksia. Kaksikielisten käräjäoikeuksien muiden tuomarien kielitaitovaatimuksia 

saatetaan tulla käytännössä lieventämään, koska kieltä tarvitaan harvoin, ja mikä pahinta, on olemassa suuri vaara 
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kielitaidon heikkenemiseen. Mahdollisuus käyttää tuomareita, joilla on erityisosaamista, vaikeutuu huomattavasti 

monimutkaisemmissa ruotsinkielisissä jutuissa. Näin ollen yhdeltä tärkeimmistä perusteluista hallituksen esityk-

sessä putoaa jossain määrin pohja. Tietyntyyppisiin juttuihin erikoistuneita tuomareita ei voida käyttää jutuissa, 

joissa toisena osapuolena on ruotsinkielinen henkilö. Käräjäoikeuksien välisellä tehokkaalla yhteistyöllä päästään 

lähes samaan tulokseen. 
 

Hallituksen esitystä lukiessa on havaittavissa liiallinen usko myönteisiin taloudellisiin vaikutuksiin, joita 

suurempien yksiköiden muodostamisella olisi. Perustellusti voidaan asettaa kyseenalaiseksi hallinnolle koituva 

taloudellinen hyöty suurempia käräjäoikeuksia ja muita hallintoyksikköjä muodostettaessa. Kokemukset osoittavat 

tehokkuudessa ja taloudessa saavutettavan hyödyn jäävän varsin pieneksi verrattuna siihen, mitä muissa suhteissa 

menetetään; yksittäiselle ihmiselle merkittävät seikat -mm. läheisyys ja haja-asutusalueella oikeutta hakeville 

välimatkoista aiheutuvat ongelmat. Tämä väite torjutaan tavallisesti sillä, että nykyisin oikeastaan vain asianajajat 

asioivat tuomioistuimissa. Ja kuitenkin on niin, että kaiken hallinnon, käräjäoikeudet mukaan lukien, tehtävänä on 

palvella tavallisia ihmisiä ja käsitellä heidän asioitaan mahdollisimman nopeasti, tehokkaasti ja edullisesti. Tämän 

tulee tapahtua ottaen huomioon perustuslaissa turvatut oikeudet, jotka koskevat esim. kielellisiä palveluita ja joista 

säädetään kielilaissa. Liian suurilla ja keskitetyillä yksiköillä on taipumus pidemmän päälle heikentää palveluja 

yleensäkin ja kielellistä palvelua erityisesti yksityistä ihmistä ajatellen. 
 

Euroopan neuvosto on kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevassa yleissopimuksessa kiinnittänyt huomiota 

seikkoihin, jotka on otettava huomioon vähemmistönäkökulmasta erilaisten hallinnollisten alueiden yhdistämisessä. 

Sopimuksen 16 artiklassa säädetään, että "Sopimuspuolet pidättyvät toimenpiteistä, jotka muuttavat 

väestörakennetta kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden asuttamilla alueilla ja joiden tarkoituksena on 

rajoittaa tähän puiteyleissopimukseen sisältyvistä periaatteista johtuvia oikeuksia ja vapauksia". Siitä huolimatta, 

että tämä artikla ei ole suoraan sovellettavissa, koska valtiolla ei liene tarkoitus tahallaan rajoittaa ruotsinkielisten 

edellä mainittuja oikeuksia ja vapauksia tässä maassa, tähän artiklaan sisältyy periaate, johon on syytä kiinnittää 

huomiota tässä yhteydessä. Ruotsin kieli ei ole perustuslain mukaan vähemmistökieli vaan kansalliskieli. 

Ruotsinkieliset ovat kieltämättä vähemmistö Suomessa. Tämän vuoksi Folktinget katsoo, että artiklan 

periaatteellinen kannanotto koskee myös tulevia mahdollisia tuomiopiirijaon tai muun hallinnollisen jaon 

muutoksia. Valtion tulee siis pidättäytyä toimenpiteistä, jotka muuttavat väestörakennetta tuomiopiireissä. 
 

Euroopan neuvoston asiantuntijakomitea on säännöllisissä tarkastuksissa, viimeksi marraskuussa 2004, todennut 

tuomioistuimissamme olevan puutteita kielitaidossa. Arvostelu on oikeutettua. Maassamme on muodollisesti 

kaksikielisiä tuomioistuimia, joissa ruotsinkieliset joutuvat luopumaan äidinkielensä käyttämisestä 

tuomioistuinkäsittelyssä tuomarien huonon kielitaidon vuoksi. Tämä ei ole lainkaan hyväksyttävissä; jos milloin 

niin tässä tilanteessa oikeusturva on vaarassa. Oikeusministeriö on myös äskettäin esittänyt oikeutetun 

huomautuksen lautamiesten toisen kotimaisen kielen merkityksen huomioon ottamisesta kuntien valitessa 

käräjäoikeuksien lautamiehiä. 
 
 
Tiivistelmä 
 

Edellä sanottuun viitaten Svenska Finlands folkting toistaa 19.6.2003 oikeusministeriölle antamansa liitteenä 

olevan lausunnon, josta ilmenee, 
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että ruotsinkielisten osastojen muodostamista on syytä harkita 

nykyisten kaksikielisten käräjäoikeuksien osalta ja 
 

että käräjäoikeuksia, joilla on eri enemmistökieli, ei pidä 

yhdistää niin, että käräjäoikeus, jonka enemmistökieli on ruotsi, 

liitetään käräjäoikeuteen, jonka enemmistökieli on suomi ja jossa 

se muodostaisi erillisen ruotsinkielisen osaston. 

piteistä, jotka muuttavat väestörakennetta kansallisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden asuttamilla alueilla ja 

joiden tarkoituksena on rajoittaa tähän puiteyleissopimukseen sisältyvistä periaatteista johtuvia oikeuksia ja 

vapauksia". Siitä huolimatta, että tämä artikla ei ole suoraan sovellettavissa, koska valtiolla ei liene tarkoitus 

tahallaan rajoittaa ruotsinkielisten edellä mainittuja oikeuksia ja vapauksia tässä maassa, tähän artiklaan sisältyy 

periaate, johon on syytä kiinnittää huomiota tässä yhteydessä. Ruotsin kieli ei ole perustuslain mukaan 

vähemmistökieli vaan kansalliskieli. Ruotsinkieliset ovat kieltämättä vähemmistö Suomessa. Tämän vuoksi 

Folktinget katsoo, että artiklan periaatteellinen kannanotto koskee myös tulevia mahdollisia tuomiopiirijaon tai 

muun hallinnollisen jaon muutoksia. Valtion tulee siis pidättäytyä toimenpiteistä, jotka muuttavat väestörakennetta 

tuomiopiireissä. 
 

Euroopan neuvoston asiantuntijakomitea on säännöllisissä tarkastuksissa, viimeksi marraskuussa 2004, todennut 

tuomioistuimissamme olevan puutteita kielitaidossa. Arvostelu on oikeutettua. Maassamme on muodollisesti 

kaksikielisiä tuomioistuimia, joissa ruotsinkieliset joutuvat luopumaan äidinkielensä käyttämisestä 

tuomioistuinkäsittelyssä tuomarien huonon kielitaidon vuoksi. Tämä ei ole lainkaan hyväksyttävissä; jos milloin 

niin tässä tilanteessa oikeusturva on vaarassa. Oikeusministeriö on myös äskettäin esittänyt oikeutetun 

huomautuksen lautamiesten toisen kotimaisen kielen merkityksen huomioon ottamisesta kuntien valitessa 

käräjäoikeuksien lautamiehiä. 
 
 

Tiivistelmä 
 

Edellä sanottuun viitaten Svenska Finlands folkting toistaa 19.6.2003 oikeusministeriölle antamansa liitteenä 

olevan lausunnon, josta ilmenee, 
 

että ruotsinkielisten osastojen muodostamista on syytä harkita nykyisten 

kaksikielisten käräjäoikeuksien osalta ja 
 

- että käräjäoikeuksia, joilla on eri enemmistökieli, ei pidä yhdistää niin, että 

käräjäoikeus, jonka enemmistökieli on ruotsi, liitetään käräjäoikeuteen, 

jonka  enemmistökieli  on  suomi  ja  jossa  se  muodostaisi  erillisen  

ruotsinkielisen osaston. 
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Utlátande om ändring av tingsrättslagen 
 

Justitieministeriet har begärt utlátande av Svenska Finlands folkting om förslag tili ändringar i 
tingsrättslagen. Förslagen har utarbetats av en arbetsgrupp vid ministeriet. Arbetsgruppens uppgift 
har bland annat värit att föreslä bestämmelser om fier än en lagmanstjänst vid samma tingsrätt, om 
möjligheten att inrätta svensksprákiga avdelningar vid tingsrätter där finska är majoritetens spräk 
samt om vilken myndighet som skall avgöra fragor om ändringar av tingsrätters domkretsar. 
Svenska Finlands folkting ger i det följande sitt utlátande. 
 

Folktinget konstaterar att det har funnits behov av att se över den lagstiftning som reglerar 
befolkningens rätt att fä rättstjänster pá sitt eget spräk, finska eller svenska. Den nya 
spräklagstiftningen, som träder i kraft i januari 2004, inneháller detaljerade bestämmelser som 
preciserar dessa rättigheter. Justitieministeriet har utöver detta granskat behovet av ändringar i 
tingsrättslagen. Detta är ett positivt initiativ. Erfarenheten visar nämligen att handläggningen av 
ärenden pá svenska är problematisk vid manga tingsrätter där svenska är minoritetens spräk. Det här 
bekräftas bland annat i tidigare justitieombudsman Lauri Lehtimajas framställning om parts rätt att 
använda sitt modersmäl vid rättegang i brottmál (24.4.1998). 
 

Folktinget framför i det följande sitt ställningstagande tili arbetsgruppens förslag. 
 

7) Fiera lagmanstjänster vid samma tingsrätt 
Enligt 1 § kan fler än en lagmanstjänst inrättas vid samma tingsrätt. Man motiverar detta med att 
det  finns  behov  av  att  sammanslá  ytterligare  tingsrätter  inom  ramen  för  den  págáende  
tingsrättsreformen. 
 

Folktinget noterar att arbetsgruppen inte har behandlat eventuella sprákliga konsekvenser av 
förslaget. Arbetsgruppen har alltsä inte berört frágan om man med detta ocksá avser att 
tvásprákiga tingsrätter med olika majoritetssprák kan sammanslás. 
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Folktinget stöder inte en dylik lagändring ifall den samtidigt innebär att antalet tingsrätter med 
svenska som majoritetsspräk i landet skulle reduceras, Folktinget har i en skrivelse tili 
justitieminister Johannes Koskinen (19.4.2002) konstaterat att det är av stor nationell betydelse 
att det i landet finns flera tingsrätter med svenska som majoritetsspräk. Det här är en nödvändig 
förutsättning för att rättskulturen skall kunna fortleva och hällas livskraftig ocksä pä svenska. 
 

Folktinget hänvisar med detta tili den diskussion som har förts om en sammanslagning av 
Pargas tingsrätt och Äbo tingsrätt. Samtidigt fäster Folktinget uppmärksamhet vid att 
justitieministeriet förordade en sammanslagning av tvä tingsrätter i Österbotten med svenska 
som majoritetsspräk, vilket resulterade i att Korsholms tingsrätt bildades 1.3.2003. Det här är 
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ett exempel pä att justitieministeriet pä ett förtjänstfullt sätt har beaktat att majoritetsspräket har 
betydelse när man bereder ändringar av tingsrätternas domkretsar. 

 

2 ) Svenskspräkiga avdelningar 
Enligt 18 a § 3 mom. kan avdelningar inrättas vid tväspräkiga tingsrätter i syfte att säkerställa 
den finsk- och svenskspräkiga befolkningens möjligheter att fä rättstjänster enligt lika grunder. 
Justitieministeriet har rätt att fatta beslut om att inrätta och nedlägga sädana avdelningar. 
 

Folktinget konstaterar att arbetsgruppen inte heller i anknytning tili detta förslag har angett om 
man avser att tväspräkiga tingsrätter med olika majoritetsspräk kan sammansläs. Detta skulle i 
praktiken innebära att den tingsrätt som har svenska som majoritetsspräk utgör en avdelning i 
en sammanslagen tingsrätt. Arbetsgruppen har inte heller redogjort för vilka tingsrätter 
förslaget de facto skulle beröra. 
 

Enligt Folktingets mening är möjligheten att inrätta svenskspräkiga avdelningar vid tväspräkiga 
tingsrätter generellt sett värd att understöda. Detta künde exempelvis gälla tingsrätterna i 
huvudstadsregionen. 
 

Folktinget understryker dock att svenskspräkiga avdelningar bör övervägas endast när 
det gäller existerande tväspräkiga tingsrätter. En dylik bestämmelse fär inte användas 
som grund för att sammanslä tingsrätter med olika majoritetsspräk med följd att den 
tingsrätt vars majoritetsspräk är svenska biidar en avdelning i den nya tingsrätten. 
Folktinget ber justitieministeriet att ta in ett klart stadgande med detta innehäll i sitt 
förslag i den fortsatta beredningen. 

Folktinget understöder förslaget om att ändringar av tingsrätternas domkretsar avgörs genom 
statsrädsförordning. I överensstämmelse med detta anser Folktinget att ocksä beslut om 
svenskspräkiga avdelningar bör fattas av statsrädet. 

 

3 ) Tjänster vid svenskspräkiga avdelningar 
I 18 a § 3 mom. anges ännu att det vid de svenskspräkiga avdelningarna kan finnas tjänster med 
andra krav pä kunskaper i det andra inhemska spräket än vid tingsrätten i övrigt. 
Justitieministeriet har beslutsrätt när det gäller att inrätta tjänster vid dessa avdelningar. 
Domarna vid de svenskspräkiga avdelningarna skall ha fullständiga kunskaper i svenska, och 
för kansiipersonalens del skrivs spräkliga kompetenskrav in i separata bestämmelser. 
Nämndemännen skall kunna svenska tillräckligt väl för att delta i rättegängar där svenska mal 
behandlas. 
 

Folktinget är ense med arbetsgruppen om att man mäste utgä frän att domarna vid de 
svenskspräkiga avdelningarna har fullständiga kunskaper i svenska (märk att man i den nya 
spräklagstiftningen har övergätt tili att använda uttrycket utmärkta kunskaper). Enligt den nya 
spräkkompetenslagen skall myndigheterna kontrollera att tjänstemän eller annan personal som 
anställs har sädana spräkkunskaper som arbetsuppgifterna kräver. Domarförslagsnämnden bör 
alltsä beakta spräkkunskaperna som ett särskilt kompetenskrav ocksä när man bereder 
tillsättningen av övriga domartjänster. 
 

När det gäller nivan pä kanslipersonalens spräkkunskaper har arbetsgruppen inte kömmit med 
egentliga synpunkter. Folktinget konstaterar att det är nödvändigt att kanslipersonalen har 
goäafaktiska kunskaper i svenska för att kunna betjäna de rättssökande füllt ut bäde muntligen 
och skriftligen. Endast goda formella kunskaper är inte en garanti för att personalen har denna 
kompetens. Folktinget föreslär att justitieministeriet tar in ett klart stadgande med detta innehäll 
i sitt förslag i den fortsatta beredningen. 



 

 

 

Folktinget konstaterar liksom arbetsgruppen att de nämndemän som deltar i rättegängar där 
svenska och tväspräkiga mäl behandlas bör ha tillräckliga kunskaper i svenska. I allmänhet 
finns det dock alltför fä nämndemän som kan svenska tillräckligt väl. Enligt 7 § (581/1993) 
tingsrättslagen skall kommunfullmäktige väljä nämndemännen sä att de sä rättvist som möjligt 
representerar de spräkliga förhällandena i kommunen, men lagen ställer inga särskilda krav pä 
att nämndemännen skall ha kunskaper i det andra inhemska spräket. Folktinget anser att det här 
är en fräga som borde regieras i kommunernas spräkstadga. Folktinget har därtill i en separat 
skrivelse (21.5.2003) bett justitie-ministeriet uppmärksamgöra kommunerna pä att det behövs 
ett tillräckligt antal nämndemän som behärskar svenska. Skrivelsen bifogas detta utlätande. 
 

Folktinget konstaterar att antalet svenskspräkiga mäl är litet i dag. Däremot finns det mäl där 
flera eller största delen av parterna är finskspräkiga. Det här innebär att det 



 

 

fortsättningsvis máste finnas spráklig beredskap att handlägga mal pá tvá sprák ocksä utöver en 
eventuell avdelning. Krav pä att domare vid en dylik avdelning har utmärkta kunskaper i 
svenska fár inte heller ha som följd att spräkkunskapskraven för domare och andra jurister 
sänks överlag. 
 

Folktinget betonar vidare det viktiga i att de jurister som avlägger sin domstolspraktik vid 
tväspräkiga tingsrätter med finska som majoritetsspräk ocksá praktiserar vid de svenskspräkiga 
avdelningarna. 

 

4 ) Ekonomiska verkningar 
Folktinget konstaterar slutligen att det saknas en ekonomisk konsekvensbedömning i 
anknytning tili förslaget oin svenskspräkiga avdelningar. Förslaget kommer av alit att döma att 
bäde förutsätta iniensifierad spräkutbildning i svenska för domare och nyanställningar. Ett 
tillräckligt stort spräktillägg i lönerna för exempelvis domare som har utmärkta kunskaper i 
bäde finska och svenska är en fräga som bör övervägas i detta sammanhang. Folktinget 
uppmanar därför justitieministeriet att lägga fram noggranna uppgifter om anslagsbehovet i den 
fortsatta beredningen. 
 

Folktinget uppmanar justitieministeriet att beakta de ovan nämnda synpunkterna i den 
fortsatta beredningen. 
 

Helsingfors den 19 juni 2003 

Suomennos 

Svenska Finlands folkting 
 
 
 
 
OIKEUSMINISTERIÖ 
 
 

1/31/2003 22.5.2003 
 
 

Lausunto käräjäoikeuslain muuttamisesta 
 

Oikeusministeriö on pyytänyt Svenska Finlands folktingin lausuntoa käräjäoikeuslain muuttamista koskevista 

ehdotuksista. Ehdotukset on laatinut ministeriön työryhmä. Työryhmän tehtävänä on mm. ollut ehdottaa säännöksiä 

useammasta kuin yhdestä laamannin virasta samaan käräjäoikeuteen, mahdollisuudesta perustaa ruotsinkielisiä 

osastoja käräjäoikeuksiin, joissa suomi on enemmistön kieli sekä siitä, mikä viranomainen ratkaisisi 

käräjäoikeuksien tuomiopiirien muuttamista koskevat asiat. Svenska Finlands folkting (jäljempänä Folktinget) antaa 

seuraavan lausunnon. 
 

Folktinget toteaa tarvetta olleen sen lainsäädännön tarkistamiseen, joka säätelee väestön oikeutta oikeuspalvelujen 

saamiseen omalla kielellään, suomen tai ruotsin kielellä. Uusi kielilainsäädäntö, joka tulee voimaan tammikuussa 

2004, sisältää näitä oikeuksia täsmentäviä yksityiskohtaisia säännöksiä. Oikeusministeriö on tämän lisäksi 

tarkastellut tarvetta muuttaa käräjäoikeuslakia. Tämä on myönteinen aloite. Kokemukset nimittäin osoittavat, että 

asioiden käsittely ruotsin kielellä on ongelmallista monissa käräjäoikeuksissa, joissa ruotsi on vähemmistön kieli. 

Tämän vahvistaa mm. edellisen oikeusasiamiehen Lauri Lehtimajan esitys osapuolen oikeudesta käyttää 

äidinkieltään rikosoikeudenkäynnissä (24.4.1998). 

folktingsordförand
e 

sprákskyddssekretera
re 
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Folktinget esittää seuraavassa kannanottonsa työryhmän ehdotuksiin. 1) 

Useat laamannin virat samassa käräjäoikeudessa 

Lain 1 §:n samaan käräjäoikeuteen voidaan perustaa useampia kuin yksi laamannin virka. Tätä perustellaan sillä, 

että on edelleen tarvetta yhdistää käräjäoikeuksia käynnissä olevan käräjäoikeusuudistuk-sen puitteissa. 
 

Folktinget kiinnittää huomiota siihen, että työryhmä ei ole käsitellyt ehdotuksen mahdollisia kielellisiä seurauksia. 

Työryhmä ei siis ole kosketellut kysymystä siitä, tarkoitetaanko tällä myös sellaisten kaksikielisten 

käräjäoikeuksien, joilla on eri enemmistökieli, yhdistämistä. 

Folktinget ei kannata tällaista lainmuutosta, jos se samalla merkitsee käräjäoikeuksien määrän, joiden 

enemmistökieli on ruotsi, vähentämistä maassamme. Folktinget on kirjelmässä oikeusministeri Johannes Koskiselle 

(19.4.2002) todennut sillä olevan suuri kansallinen merkitys, että maassa on useita käräjäoikeuksia, joiden 

enemmistökieli on ruotsi. Tämä on välttämätön edellytys sille, että oikeuskulttuuri voisi säilyä ja pysyä 

elinvoimaisena myös ruotsin kielellä. 
 

Folktinget viittaa tällä keskusteluun, jota on käyty Paraisten käräjäoikeuden ja Turun käräjäoikeuden 

yhdistämisestä. Samalla Folktinget kiinnittää huomiota siihen, että oikeusministeriö puolsi kahden Pohjanmaalla 

olevan käräjäoikeuden, joiden enemmistökieli oli ruotsi, yhdistämistä, mikä johti Mustasaaren käräjäoikeuden 

perustamiseen 1.3.2003. Tämä on yhtenä esimerkkinä siitä, että oikeusministeriö on ansiokkaasti ottanut huomioon, 

että enemmistökielellä on merkitystä valmisteltaessa muutoksia käräjäoikeuksien tuomiopiireihin. 
 
 
2) Ruotsinkieliset osastot 

Lain 18 a §:n 3 momentin mukaan osastoja voidaan perustaa kaksikielisiin käräjäoikeuksiin, jotta turvataan suomen- 

ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada oikeudellisia palveluja samanlaisten perusteiden mukaan. Tällaisten 

osastojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää oikeusministeriö. 
 

Folktinget toteaa, ettei työryhmä ole myöskään tämän ehdotuksen yhteydessä ilmoittanut, onko tarkoituksena 

mahdollistaa kaksikielisten käräjäoikeuksien, joilla on eri enemmistökieli, yhdistäminen. Tämä merkitsisi 

käytännössä sitä, että käräjäoikeus, jonka enemmistökieli on ruotsi, muodostaisi osaston yhdistetyssä 

käräjäoikeudessa. Työryhmä ei ole myöskään selostanut mitä käräjäoikeuksia ehdotus itse asiassa koskisi. 
 

Folktingetin mielestä mahdollisuus ruotsinkielisten osastojen perustamiseen kaksikielisiin käräjäoikeuksiin on 

yleisesti ottaen kannatettavaa. Tämä voisi esim. koskea pääkaupunkiseudun käräjäoikeuksia. 

Folktinget korostaa kuitenkin, että ruotsinkielisiä osastoja tulisi harkita ainoastaan olemassa oleviin 

kaksikielisiin käräjäoikeuksiin. Tällaista säännöstä ei saa käyttää perusteena sellaisten käräjäoikeuksien 

yhdistämiseen, joilla on eri enemmistökieli, siten että se käräjäoikeus, jonka enemmistökieli on ruotsi, 

muodostaa osaston uudessa käräjäoikeudessa. Folktinget pyytää oikeusministeriötä ottamaan selkeän 

tämänsisältöisen säännöksen ehdotukseensa jatkovalmistelussa. 
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Folktinget kannattaa ehdotusta, jonka mukaan muutoksia käräjäoikeuksien tuomiopiireihin tehdään valtioneuvoston 

asetuksella. Tämän mukaisesti Folktinget katsoo, että valtioneuvoston tulee myös tehdä päätökset ruotsinkielisistä 

osastoista. 
 
 

3) Ruotsinkielisten osastojen virat 

Lain 18 a §:n 3 momentissa todetaan vielä, että ruotsinkielisissä osastoissa voi olla virkoja, joilla on eri 

kielitaitovaatimukset toisessa kotimaisessa kielessä kuin käräjäoikeudessa muutoin. Oikeusministeriöllä on virkojen 

perustamista koskeva päätösvalta näiden osastojen osalta. Ruotsinkielisten osastojen tuomareilla tulee olla ruotsin 

kielen täydellinen taito, ja kansliahenkilökunnan osalta kielitaitovaatimukset annetaan erillisissä säännöksissä. 

Lautamiesten tulee osata ruotsia riittävän hyvin, jotta he voivat osallistua oikeudenkäynteihin, joissa käsitellään 

ruotsinkielisiä juttuja. 
 

Folktinget on samaa mieltä työryhmän kanssa siitä, että lähtökohtana tulee olla ruotsinkielisten osastojen 

tuomareiden täydellinen ruotsin kielen taito (on syytä huomata, että uudessa kielilainsäädännössä on siirrytty 

käyttämään ilmaisua erinomainen taito). Uuden kielitaitoa koskevan lain mukaan viranomaisten tulee tarkistaa, että 

virkamiehillä ja muulla palkattavalla henMlökunnalla on työtehtävien vaatimuksia vastaava kielitaito. 

Tuomarinvalintalautakunnan tulee siis ottaa huomioon kielitaito erityisenä kelpoisuusehtona myös muiden 

tuomarinvirkojen täyttöä valmisteltaessa. 
 

Kansliahenkilökunnan kielitaidon tason osalta työryhmä ei ole esittänyt varsinaisia näkökohtia. Folktinget toteaa, 

että kansliahenkilökunnan ruotsin kielen todellinen hyvä taito on välttämätön, jotta se pystyisi täysin palvelemaan 

sekä suullisesti että kirjallisesti oikeutta hakevia. Ainoastaan hyvä muodollinen taito ei ole tae siitä, että 

henkilöstöllä olisi tämä pätevyys. Folktinget ehdottaa, että oikeusministeriö ottaisi tämän sisältöisen selkeän 

säännöksen ehdotukseensa jatkovalmistelussa. 
 

Folktinget toteaa työryhmän tapaan, että lautamiehillä, jotka osallistuvat ruotsin- ja kaksikielisiä juttuja käsitteleviin 

oikeudenkäynteihin tulee olla riittävä ruotsin kielen taito. Yleensä on kuitenkin liian vähän lautamiehiä, joilla on 

riittävän hyvä ruotsin kielen taito. Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 §:n kunnanvaltuuston tulee valita lautamiehet 

siten, että he mahdollisimman tasapuolisesti edustavat kunnan kielioloja, mutta laki ei aseta mitään erityisiä 

vaatimuksia sille, että lautamiehillä tulisi olla toisen kotimaisen kielen taito. Folktinget katsoo, että tämä asia tulisi 

säännellä kuntien kielisäännöissä. Lisäksi Folktinget on erillisessä kirjelmässä (21.5.2003) pyytänyt 

oikeusministeriötä kiinnittämään kuntien huomiota siihen, että ruotsia taitavia lautamiehiä tarvitaan riittävä määrä. 

Kirjelmä on tämän lausunnon liitteenä. 
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Folktinget toteaa ruotsinkielisten juttujen määrän olevan nykyisin pieni. Sen sijaan on juttuja, joissa useat tai suurin 

osa osapuolista on suomenkielisiä. Tämä merkitsee, että edelleenkin on oltava kielellinen valmius käsitellä juttuja 

kahdella kielellä myös mahdollisen osaston lisäksi. Vaatimus tällaisen osaston tuomarille asetettavasta 

erinomaisesta ruotsin kielen taidosta ei saa myöskään johtaa tuomarien ja muiden lakimiesten kielitaitovaatimusten 

yleiseen heikentämiseen. 
 

Folktinget korostaa edelleen sen merkitystä, että tuomioistuinharjoittelunsa kaksikielisissä tuomioistuimissa, joiden 

enemmistökieli on suomi, suorittavat lakimiehet harjoittelevat myös ruotsinkielisissä 

osastoissa. 
 
 

4) Taloudelliset vaikutukset 

Folktinget toteaa lopuksi, että ruotsinkielisiä osastoja koskevaan ehdotukseen liittyen ei ole taloudellisten 

vaikutusten arviointia. Ehdotus tulee kaikesta päätellen edellyttämään tuomarien kielikoulutuksen tehostamista 

ruotsin kielessä ja uuden henkilöstön palkkaamista. Palkkojen riittävän suuri kielilisä esim. tuomareille, joilla on 

erinomainen sekä suomen- että ruotsinkielen taito, on tässä yhteydessä harkittava asia. Folktinget kehottaa tämän 

vuoksi oikeusministeriötä esittämään tarkat tiedot määrärahatarpeesta jatkovalmistelussa. 
 

Folktinget kehottaa oikeusministeriötä ottamaan edellä mainitut näkökohdat huomioon jatkovalmistelussa. 
 
 
Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2003 

Henrik Lax 

puheenjohtaja 

Kristiina Beijar 

kieliturvasihtee

ri 
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Lausunnon antaja: Käräjäoikeustuomarit ry. 
 
Aika: Eduskunnan lakivaliokunnan kuuleminen 11.2.2005 
 
Lausunto: 
 
Laamannin virat yhdistämistilanteissa 
 
Esityksen ehdotukset siitä, että käräjäoikeudessa voi käräjäoikeuksien yhdistämistilanteessa olla useampi kuin 
yksi laamanni ja siitä, miten yhdistetyn käräjäoikeuden viraston päällikkönä toimivan laamannin virka täytetään, 
ovat kannatettavia. Ehdotettu säännös koskisi vain poikkeustilannetta, jossa virkoja järjestellään käräjäoikeuksien 
yhdistämisen yhteydessä. 
 
Voi arvella, että yhdistetyn työyhteisön toimivuuden kannalta ei aina olisi tuloksellista ja tarkoituksenmukaista, 
että mahdollisesti jo pitkään laamannina toiminut toisen yhdistetyn käräjäoikeuden aiempi päällikkötuomari 
joutuisi toimimaan viimeiset virkavuotensa virkanimikkeestä huolimatta tosiasiassa käräjätuomarin tehtäviä 
vastaavissa toimissa. Työyhteisön työskentelyilmapiirin turvaaminen ja inhimilliset tekijät puoltavat sitä, että 
yhdistämistilanteissa laamannilla olisi halutessaan mahdollisuus jäädä lakkautuspalkalle tai eläkkeelle. 
 
Nykyisin eräitä käräjäoikeuksien laamannivirkoja on jätetty täyttämättä vakinaisesti, koska vireillä on 
suunnitelmia yhdistää tämä käräjäoikeus tulevaisuudessa toiseen käräjäoikeuteen. Laamannin virkaa on saatettu 
hoidattaa määräaikaisena nimityksenä useiden vuosien ajan. Tuomarin viran - erityisesti päällikkötuomarin viran - 
täyttämistä tällä tavoin määräaikaisesti on useassa yhteydessä pidetty ongelmallisena tuomioistuimien 
riippumattomuuden kannalta. On tärkeää, että ehdotuksen voimaantulon jälkeen aiemmasta käytännöstä, jossa 
käräjäoikeuden laamannin virkoja on vuosienajaksi jätetty täyttämättä vakinaisena virkana, luovutaan. 
 
Käräjäoikeuden osastot 
 
Esityksen ehdotus siitä, että mahdollisuudesta perustaa osastoja käräjäoikeuteen säädetään laissa, on kannatettava. 
Kaikissa suurissa - ja monissa pienissäkin - käräjäoikeuksissa on osastojako jo toteutettu työjärjestysmääräyksellä. 
Perusteltua on, että osastojaon mahdollisuudesta säädetään laissa. 
 
Esityksen 18 a §:n 2 momentin mukaan työjärjestyksessä voidaan määrätä osaston perustamisesta eri 
lainkäyttöasioissa tarvittavan asiantuntemuksen ja käsittelyn sujuvuuden turvaamiseksi. On tärkeää ja 
kannatettavaa pyrkiä turvaamaan asiantuntemus ja käsittelyn sujuvuus. Käytännössä käräjäoikeuksien osastot on 
yleensä perustettu organisoimaan koko käräjäoikeuden toimintaa: osastojaolla on pyritty järjestämään 
käräjäoikeuden kokonaistoiminnot tuloksellisesti ja tasokkaasti. Osastoilla on käytännössä suuri merkitys 
esimerkiksi henkilöstöhallinnossa. Ehdotettu sanamuoto on siten liian suppea. Virke voisi kuulua esimerkiksi: 
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Osasto voidaan perustaa eri lainkäyttöasioissa tarvittavan asiantuntemuksen ja käsittelyn sujuvuuden 
turvaamiseksi tai kun perustaminen on muutoin käräjäoikeuden työskentelyn tuloksellisuuden ja tasokkuuden 
kannalta tarpeen. 
 
Esityksen 18 a §:n 3 momentin säännöksellä pyritään turvaamaan suomen-ja ruotsinkielisen väestön 
mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. Tavoite on kannatettava. 
Ehkä on kuitenkin syytä pohtia, mikä on virkkeen kolmen viimeisen sanan merkitys ja ovatko sanat lainkaan 
tarpeellisia. 
 
Valitettavasti on syytä epäillä, paranisivatko mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään, mikäli esityksen 
mukainen organisaatiouudistus toteutettaisiin. Esityksen perustelujen mukaan esityksellä ei ole suoranaisia 
taloudellisia vaikutuksia. Tämä viittaa siihen, että ei ole aikomustakaan perustaa uusia virkoja kaavailtuihin uusiin 
osastoihin. Siten kaavailtu organisaatiouudistus ei lisäisi kieliosaamista nykyisestä mitenkään, vaan enintään 
siirtäisi osaajia käräjäoikeuden sisällä. 
 
Todellinen ongelmahan on se, että tuomarin virkoihin - ja myös muihin käräjäoikeuden virkoihin -on vaikeaa 
saada ammatillisesti päteviä hakijoita, jotka puhuvat äidinkielenään tai muuten erityisen hyvin ruotsia. On vaikea 
uskoa, että esityksen mukainen organisaatiouudistus muuttaisi tätä ongelmallista tilannetta käytännössä. 
 
Äidinkielenään tai muuten erityisen hyvin ruotsia puhuvia päteviä hakijoita tuomarin virkoihin on saatavissa vain, 
mikäli tuomarin virka on taloudellisesti ja sisällöllisesti riittävän houkutteleva. Erityisellä palkan kielilisällä 
tilannetta voidaan hieman korjata, mutta palkan kielilisä ei voi olla niin suuri, että se muodostaa ongelman 
erikielisten työntekijöiden tasavertaisuudelle. Tuomarin peruspalkkauksen tulisi olla niin korkea, että tuomarin 
ammattiin tunnetaan kiinnostusta silloinkin, kun tarjolla on muitakin vaihtoehtoja - kuten kielitaitoisilla usein on. 
 
Esityksessä ehdotetaan, että kieliperusteisen osaston perustamisesta päättäisi oikeusministeriö. Ei ole 
tarkoituksenmukaista, että organisaatiossa olisi eri tavoin pemstettuja osastoja, toiset työjärjestyksessä ja toiset 
ministeriössä. Tuomioistuimen itsenäisyyden ja riippumattomuuden kannalta ei olisi hyväksi, että ministeriö 
päättäisi tuomioistuimen työn organisaatiosta. 
 
 

Käräjäoikeustuomarit ry. 
Kimmo Mikkola Käräjätuomari 
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Kirjeenne 3.2.2005 mukainen, 
 
Suomen Lautamiesliitto SLL ry 
Finlands Nämndemannaforbund rf 
puheenjohtaja Ilkka Hietaniemi 
 

puheenvuoro asiassa: Hallituksen esitys HE 230/2004 vp laiksi käräjäoikeuslain 

muuttamisesta 
 
 
 

Lautamiehen työtapaturmakäsittely. 
 
Olemme iloisia siitä, että syksyllä 2000 annettu kirjallinen esityksemme 
työtapaturmamenettelystä lautamiestehtävää hoidettaessa, on huomioitu käsiteltävässä 
lakiesityksessä. 
 
Lakiesityksessä mainitaan seuraavasti: 
" Korvausta suoritetaan siltä osalta kuin vahingoittuneella ei ole oikeutta 
tapaturmavakuutuslain mukaisiin korvauksiin muun lain mukaan." 
 
Tiedustelemme mitä tällaisia muita lakeja on? 
 
Tiedustelemme, kattaako esitetty lakiesitys, tapauksen jossa lautamies joutuu väkivallan 
kohteeksi työssään, vai onko tarkoitus että vahingon, tai tapaturman korvaus silloin jää 
tekijän suoritettavaksi? 
Jos näin on, katsomme, että olisi tarkoituksenmukaista, että Valtio kaikissa tapauksissa 
asettuisi takuumieheksi vahingonkorvauksen suorittamisesta. 
 
On ensisijaisen tärkeätä, että on olemassa selkeät ohjeet siitä, mikä taho huolehtii ja 
vastaa lautamiesten työtapaturmista johtuvien vahinkojen käsittelystä ja kenelle 
mahdolliset korvaushakemukset tulee osoittaa. 
 
Tiedottaminen tässä asiassa tulisi sisältää opastuksen sekä käräjäoikeuksien asiasta 
vastaaville että lautamiehille. 
 
 

Suomen Lautamiesliitto SLL ry 
Finland Nämndemannaforbund rf 
 
 

Ilkka Hietaniemi 
Puheenjohtaja 

Suomen lautamiehet ry 
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Eräpolku 5 
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LAUTAMIEHEN TAPATURMAKORVAUS 
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9.2.2005 

Suonien lautamiehet ry - Finlands nämndemän rf on vuodesta 1971 edustanut kihlakunnanoikeuden lautamiehiä ja 
vuodesta 1993 käräjäoikeuden lautamiehiä heidän etuisuuksiensa valvojana. Yhdistys teki esityksen 21.9.2004 
käräjäoikeuslain muuttamisesta niiltä osin kun se koskee lautamiehen tapaturmakorvauksia. Tässä kannanotossa 
lausumme esityksestä vain siltä osin kun se käsittelee lautamiesten tapaturmakorvausta. 
Nykyisen käytännön mukaan lautamies on tapaturmalainsäädännön ulkopuolella. Vain erikseen tehdyllä 
henkilökohtaisella anomuksella voi saada Valtiokonttorilta korvauksen. 

Vaikka tapahtumia on ollut vähän joiden perusteella lautamiehelle on tapaturman johdosta korvauksia 
myönnetty on perusteltua syytä muuttaa käräjäoikeuslakia nyt käsittelyssä olevan esityksen mukaisesti ainakin niiltä 
osin kun kyse on lautamiehen tapaturmakorvauksista. 

Esityksemme lähti liikkeelle Haminan oikeustalolla 31.8.2000 sattuneesta tapahtumasta jossa lautamies 
joutui oikeussalissa väkivallanteon kohteeksi ja verikontaktin perusteella kalliiseen lääkehoitoon. Koska voimassa 
olevaa työtapaturmalainsäädäntöä ei ollut, koitui korvauksien hakemisesta runsaasti turhaa työtä. 

Yleisen turvattomuuden lisääntyessä yhdistyksemme on ollut huolissaan lautamiesten turvallisuudesta 
istuntojen aikana ja niiden ulkopuolella. Koska vain muutamissa uusissa käräjätaloissa on istuntosaliin tulevien 
tarkastus asianmukaisella tasolla, niin ei voida turvallisin mielin katsoa tulevaisuuteen. On ajan kysymys kun 
häiriintynyt asiakas jälleen käyttäytyy väkivaltaisesti. 

Maaoikeuden istunnoissa lautamies liikkuu tehtävän aikana liikenteessä ja maastossa jossa perinteisen 
tapaturman vaara on suuri. On esiintynyt tapauksia joissa lautamiestä on uhkailtu tehtävään valmistauduttaessa tai 
sen jälkeen. Myös nämä tapaukset ovat toistaiseksi jääneet vain uhkauksen asteelle. 

 
Yhdistys katsoo, että tehty käräjäoikeuslain muutosesitys vastaa niitä vaatimuksia joita olemme asian 

vireillepanon yhteydessä korostaneet. 
Erityisen tärkeänä pidämme sitä, että lautamiestehtävässä sattuneesta tapaturmasta tai siinä saadusta 

ammattitaudista suoritetaan korvaus valtion varoista samojen perusteiden mukaan kuin tapaturmavakuutuslaissa 
(608/1948) säädetään työtapaturmasta. 
 
 

Hallituksen puheenjohtaja 
Herastuomari Liisa Temisevä 
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HE 230/2004 KÄRÄJÄOIKEUSLAIN MUUTTAMISESTA 
 
 

Yleistä 
 
Esityksen tarkoituksena on käräjäoikeuksien lukumäärän vähentäminen ja pienten käräjäoikeuksien liittäminen 
suurempiin yksikköihin. 
 
Käräjäoikeuksien lukumäärä on tällä hetkellä 61. Oikeusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelman 2006 - 2009 
sivulla 9 mainitaan, että tavoitteena on noin 50 käräjäoikeutta vuoteen 2010 mennessä. Tällä tavalla halutaan 
parantaa taloudellisuutta ja tuottavuutta. 
 
Suuri yksikkö ei kuitenkaan välttämättä ole tehokkain eikä taloudellisin, mikä ilmenee seuraavasta: 
 
Porvoon käräjäoikeudessa on neljä tuomaria, yksi käräjäviskaali, kaksi notaaria, 12 sihteeriä ja kolme 
haastemiestä. 31.1.2005 tuomiopiirin väestö oli 71.957. Suuruusjärjestyksessä Porvoon käräjäoikeus lienee 28. 
Oikeusministeriön tilastotiedot osoittavat, että Porvoon käräjäoikeuden tuottavuus- ja taloudellisuusluvut 
vuodesta toiseen ovat olleet maan parhaat. 
 
Useampi kuin yksi laamanni; 1 § 4 momentti 
 
Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että yksittäinen virkamies, eli tässä tapauksessa laamanni, ei voi eikä saa olla 
järkevän kehityksen esteenä. Muodollisesti asia voidaan ratkaista ehdotetulla tavalla. 
 
Näen kuitenkin jonkinlaisen vaaran siinä, että "kakkoslaamanni" ei sopeudu tilanteeseen vaan ryhtyy laittamaan 
"kapuloita rattaisiin". Omasta kokemuksesta tiedän, että kahden oikeuden yhdistämisessä on vaikeuksia 
erilaisista virastokulttuureista johtuen. Jos siihen vielä lisätään kapinoiva "kakkoslaamanni" apujoukkoineen, 
tilanne voi kehittyä erittäin vaikeaksi. 
 
Tämän vuoksi pidän ehdotettua kahden laamannin järjestelmää jossain määrin ongelmallisena. Mielestäni olisi 
ehkä syytä miettiä, voitaisiinko näissä tapauksissa harkita ennenaikaista eläkettä tai lakkautuspalkkaa. Mikäli 
"kakkoslaamanni" ei haluaisi tätä mahdollisuutta käyttää hyväkseen, hän olisi velvollinen sopeutumaan 
tilanteeseen. 
 
Lautamiesten tapaturmakorvaus: 12 a ja 12 b § 
 
Muutos on tervetullut eikä sen osalta ole huomauttamista. 
Käräjäoikeuden osastot; 18 a § 
 
Muutos tähtää erikoistumisen turvaamiseen sekä ilmeisesti ennen kaikkea ruotsinkielisen palvelun turvaamiseen 
tilanteessa, jossa ruotsinkielinen käräjäoikeus yhdistetään suomenkieliseen. Myös ruotsinkielisen osaston 
perustaminen esimerkiksi pääkaupunkiseudun suuriin käräjäoikeuksiin olisi ehkä omiaan parantamaan 
ruotsinkielisten asiakkaiden palvelua. 
 
Tässä yhteydessä haluan tuoda esiin epäilyni ruotsinkielisen palvelun parantamisesta ehdotetulla tavalla. En ole 
lainkaan varma siitä, onnistuuko palvelun turvaaminen tällä tavalla kun ruotsinkielinen käräjäoikeus yhdistetään 
suomenkieliseen käräjäoikeuteen. Kun ruotsinkielisen palvelun tuottaminen uskotaan erillisen osaston 
tehtäväksi, muille osastoille voi syntyä harhakuva siitä, ettei palvelun turvaaminen molemmilla kotimaisilla 
kielillä enää kuulu jokaisen virkamiehen velvollisuuksiin edes yleisellä tasolla. Asenne on väärä ja sisältää aidon 
riskin vähemmistökielen aseman heikkenemiselle etenkin suurissa yksiköissä. 
 
Pitäisikö harvat ruotsinkieliset käräjäoikeudet ainakin toistaiseksi jättää kieliperusteella yhdistämisten 
ulkopuolelle? 
 
Muut ehdotetut muutokset 
 
Muilta osin minulla ei ole huomauttamista. 
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OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO HE 230/2004 vp 

 
Oikeushallinto-O! 

Heikki Liljeroos 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS KÄRÄJÄOIKEUSLAIN MUUTTAMISESTA (HE 230/2004) 
ASIANTUNTIJAKUULEMISEN ARVIOINTIA 
 
1.     Osastojen perustaminen ns. kielellisellä perusteella 
 
 

Svenska Finlands Folktingetin lausunto: 
 
Folktingetin mielestä käräjäoikeuteen, jonka tuomiopiirin asukkaiden vähemmistö on ruotsinkielisiä, voidaan 
perustaa osasto kielellisin perustein. Sen sijaan sellainen tuomiopiirijaon muuttaminen, jonka tuloksena 
käräjäoikeus, jonka enemmistökieli on ruotsi, yhdistettäisiin käräjäoikeuteen, jonka enemmistökieli on suomi, on 
ristiriidassa perustuslain 17 §:n ja 122 §:n kanssa. 
 
Oikeusministeriö toteaa ensinnäkin, että osaston perustamisen kielellisellä perusteella tulee olla mahdollista sekä 
enemmistökieleltään, että vähemmistökieleltään ruotsinkieliseen/suomenkieliseen käräjäoikeuteen. Ei ole syytä 
lähteä tekemään erityisiä säännöksiä tässä suhteessa. Ministeriö myös katsoo, että esitetty uudistus ei ole millään 
tavalla ristiriidassa perustuslain 17 §:n säännösten kanssa. Ehdotetulla uudistuksella nimenomaan pyritään 
luomaan edellytykset ja parantamaan kansalaisten mahdollisuuksia saada myös oikeuspalvelulta omalla 
äidinkielellään. 
 
Lisäksi ministeriö kiinnittää huomiota siihen, että lausunnossa ennakoidaan ja arvioidaan mahdollisia 
tuomiopiirijärjestelyitä ja esitetään runsaasti spekulaatioita mahdollisten tuomiopiirijärjestelyiden vaikutuksista. 
Lausunnossa käytetään ilmaisuja "voivat pidemmän päälle joutua aivan yhtä eristyksiin", "kielitaitovaatimuksia 
saatetaan tulla käytännössä lieventämään", "on olemassa suuri vaara", "Liian suurilla ja keskitetyillä yksiköillä 
on taipumus pidemmän päälle heikentää palveluita yleensäkin ja kielellistä palvelua erityisesti yksityistä ihmistä 
ajatellen". 
 
Lisäksi lausunnossa todetaan, että "Valtion tulee siis pidättäytyä toimenpiteistä, jotka muuttavat väestörakennetta 
tuomiopiireissä." Tuomiopiirijärj estelyllä ei koskaan vaikuteta kuntien väestörakenteeseen. Siihen vaikuttavat 
aivan muut syyt, jotka eivät kuulu nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen piiriin. 
 
Hallituksen ja oikeusministeriön tarkoituksena on muodostaa suurempia käräjäoikeuksia, jolloin tavoitteena on 
luoda edellytyksiä resurssien uudelleenkohdentamiselle, vähentää pienempien yksiköiden haavoittuvuutta, luoda 
edellytyksiä tuomareiden erikoistumiselle, saada etuja toimintojen keskittämisellä jne. Tämä tavoite on varsin 
yleisesti hyväksytty myös tuomioistuinlaitoksen sisällä. Tavoitteena on, että maassamme olisi nykyisiä 
asiamääriä ja asioita varten noin 50 käräjäoikeutta nykyisen 61 asemasta. 
 
Käräjäoikeustuomarit ry:n lausunnossa epäillään, paranisivatko mahdollisuudet saada palveluita omalla 
kielellään, mikäli esityksen mukainen organisaatiouudistus toteutetaan, koska ei ole tarkoitus perustaa uusia 
virkoja kaavailtuihin osastoihin. Tämän johdosta ministeriö toteaa, että tavoitteena on nimenomaan organisaatio 
ym. järjestelyillä kohdentaa olemassa olevia resursseja tuomioistuinten kesken. On erittäin epätodennäköistä, 
että uusia tuomarinvirkoja voitaisiin perustaa tiukkojen valtiontalouden kehysten vallitessa vaan olemassa 
olevien resurssien kohdentaminen uudelleen on välttämätöntä. 
 
 

2.     Kahden laamannin mallista 
 
Lausunnonantajat ovat esittäneet epäilyjä kahden laamannin viran perustamisesta yhdistämistilanteessa. 
Erityisesti "kakkoslaamannin" motivaatiota on epäilty. On myös esitetty, että tuomiopiirijärjestelyitä ei pitäisi 
tehdä nopealla aikataululla koska merkittävä määrä käräjäoikeuksien laamanneja jää eläkkeelle varsin lyhyen 
ajan kuluessa. Yhdistämiset olisi luontevinta hoitaa silloin kun laamannin virat vapautuvat. Tämän johdosta 
todetaan, että kahden laamannin malli tullee käytännössä kysymykseen melko harvoin, (ks. käräjäoikeustuomarit 
ry:n lausunto) mutta sääntely olisi tarpeen organisatorisen keinovalikoiman lisäämiseksi. Uudistus loisi 
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edellytyksiä myös sille, että avoimeksi tulleita laamannin virkoja ei tarvitsisi yhdistämishankkeiden vireillä 
ollessa hoitaa pitkillä määräaikaismääräyksillä. Lisäksi on luonnollisesti aina mahdollista keskustella muista 
virkajärjestelyistä virkamies-ja eläkelainsäädännön puitteissa. 
 
On myös esitetty, että uudistus turha sen vuoksi, että n. 60 - 80 % laamanneista lähtee eläkkeelle seuraavien 3—
5 vuoden aikana. Tämän johdosta todetaan, että eläkeikä on nyt varsin joustava. Jotkut voivat lähteä eläkkeelle 
63 vuotiaana ja osa 68 vuotiaana. Lisäksi jokunen tuomari voi olla virassaan 70 ikävuoteen saakka. Virassa 
olevista laamanneista 9 on syntynyt vuosina 1941-1937. Ovat siis eläkeiässä jo nyt. Lisäksi 32 laamannia voi 
siirtyä eläkkeelle (63-68 vuotiaana) vuoden 2009 loppuun mennessä. Eli periaatteessa 2/3 nyt virassa olevista 
laamanneista voi vaihtua seuraavan viiden vuoden kuluessa. 
 
Vuosittain eläkkeelle siirtyvien määrää ei ole mahdollista täsmällisesti ennakoida. Eläkeprosentin lisäkertymällä 
on tavoiteltu sitä, että työssä viihdyttäisiin pitempään. Oletettavaa onkin, että eläkkeelle siirtyvien laamannien 
määrä noin viiden vuoden aikana jää alle 50 %:n Tuomiopiirijärjestelyiden lykkääminen tämän vuoksi olisi 
keinotekoinen ratkaisu, (joidenkin kannalta kyllä tarkoituksenmukainen) kun niukkenevat resurssit pitää 
kohdentaa oikein mahdollisimman pikaisesti. 
 
Laamanni Hämäläisen lausunnossa on kiinnitetty huomiota siihen, että esitys on puutteellinen, koska siinä ei ole 
mainittu siitä, mitä tapahtuu kun viraston päälliköksi nimitetty laamanni eroaa virastaan - tuleeko toinen 
laamanni hänen tilalleen automaattisesti. Tältä osin ministeriö viittaa esityksen siirtymäsäännökseen 3 
momenttiin, jonka mukaan kahden laamannin malli tulee kysymykseen vain yhdistetyn käräjäoikeuden 
laamannin virkaa ensimmäistä kertaa täytettäessä. Kun tällaisen käräjäoikeuden "päällikkölaamannin" virka 
tulee avoimeksi, se tulee normaalisti haettavaksi. 
 
 

3.     Notaarin kielitaitovaatimukset: 
 
Notaarien kielitaitovaatimuksista on säädetty vuoden 2004 alussa voimaan tulleen käräjäoikeuslain 4 a §:ssä. Ne 
ovat sopusoinnussa kielilain ja tuomareilta edellytettävien kielitaitovaatimusten kanssa. Nyt käsiteltävänä olevan 
hallituksen esityksen perusteluissa s. 12 on esitetty, että notaareita ei kohdennettaisi erikseen kielellisellä 
perusteella perustetulle osastolle. Notaareiden pitäisi voida perehtyä monipuolisesti koko käräjäoikeuden 
toimintaan. Käytännössä notaarin valintatilanteessa voidaan ja pitää antaa merkitystä notaariksi hakeutuvan 
tosiasialliselle kielitaidolle. Sehän on yksi rekrytointiperuste. 
Mikäli notaareita halutaan erityisesti kohdentaa "kieliosastolle" ja heiltä edellyttää samanlaisia 
kielitaitovaatimuksia kuin hallitusneuvos Paulina Tallrothin muistiossa 9.2.2005 on ehdotettu tuomareille, niin 
siitä tulisi säätää käräjäoikeuslaissa. 
 
 

4.     Kieliosastojen perustaminen oikeusministeriön päätöksellä 
 
Kieliosaston perustamisen tasosta näyttää käsitykset menevät ristiin. Käräjäoikeustuomarit katsovat, että päätös 
tulisi tehdä asianomaisen käräjäoikeuden työjärjestyksessä. Toisaalta käydyissä keskusteluissa on myös esitetty, 
että päätöksen tulisi tapahtua valtioneuvostossa. Ministeriön käsityksen mukaan hallituksen esityksen 
perusteluissa s. 11 on esitetty asianmukaiset perustelut sille, että päätöksen asiasta tekisi oikeusministeriö. Tämä 
varmistaisi yhdenmukaisten perusteiden käytön, eikä lisäisi byrokratiaa. Lisäksi ministeriö vastaa 
käräjäoikeuksien henkilöstörakenteen ja määrän kehittymisestä. Tällaisen osaston perustamisesta voidaan 
keskustella vuosittain tulosneuvotteluissa ja suunnitella toiminnan kehittämistä pitkäjänteisesti. Tämä olisi 
sopusoinnussa myös oikeushallinnon muiden periaatteiden ja käytännön kanssa. 
 
Lopuksi 
 
Muilta osin viitataan oikeusministeriön asiantuntijoiden eduskunnassa lakivaliokunnassa esittämiin seikkoihin 
sekä jaettuihin muistioihin. 
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Luonnos 26.5.2005 LAKIVALIOKUNNAN 

MIETINTÖ 5/2005 vp 
 
Hallituksen esitys laiksi käräjäoikeuslain muut-
tamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 16 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi käräjäoikeuslain muuttamisesta (HE 230/2004 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitusneuvos Heikki Liljeroos ja hallitusneuvos Paulina Tallroth, oikeusministeriö 

- laamanni Ilkka Lindström, Kemijärven käräjäoikeus 

- laamanni Charles Lindroos, Paraisten käräjäoikeus 

- laamanni Lars Karlsson, Porvoon käräjäoikeus 

- laamanni Erkki Hämäläinen, Turun käräjäoikeus 

- käräjätuomari Kimmo Mikkola, Käräjäoikeustuomarit ry 

- herastuomari Liisa Temisevä, Suomen Lautamiehet ry 

- puheenjohtaja Ilkka Hietaniemi, Suomen Lautamiesliitto SLL ry 

- hallituksen puheenjohtaja Bo-Sanfrid Höglund, Svenska Finlands folkting. 

HE 230/2004 vp Versio 0.1 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslakia. Lakia ehdotetaan täydennettäväksi 

säännöksillä siitä, että käräjäoikeudessa voi olla toimintayksikköinä osastoja. Osastoja voitaisiin 

perustaa lainkäyttöasioissa tarvittavan asiantuntemuksen edellyttämän erikoistumisen 
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turvaamiseksi. Osasto voitaisiin myös perustaa, jotta suomen- ja ruotsinkielinen väestö saisi 

oikeuspalveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. 

Lakiin otettaisiin säännökset laamannin virkojen järjestelystä käräjäoikeuksia yhdistettäessä. 

Laissa säädettäisiin lisäksi siitä, että lautamiestehtävän hoitamisessa sattuneesta tapaturmasta 

suoritetaan korvaus samojen perusteiden mukaan kuin työtapaturmasta tapaturmavakuutuslain 

mukaan. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on 

hyväksytty ja vahvistettu. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 
 
1. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta 
 

Yleistä. Hallituksen esityksen sisältämällä lakiehdotuksella pyritään tehostamaan käräjäoikeuksien 

toimintaa. Käräjäoikeuksien tulevia yhdistämisiä silmälläpitäen esitys sisältää myös ehdotuksen, 

jonka mukaan käräjäoikeudessa voisi kahden käräjäoikeuden yhdistämisen seurauksena olla kaksi 

laamannin virkaa, joista toiseen kuuluisi toimiminen viraston päällikkönä. Lakivaliokunta on jo 

aiemmin pitänyt perusteltuna pyrkimystä suurempiin käräjäoikeusyksiköihin (ks. La VL 18/2004 

vp). Tuolloin lakivaliokunta kiinnitti huomiota siihen, että työmäärien tasaamisen lisäksi 

suuremmat yksikkökoot mahdollistavat sen, että tuomarit ainakin jossain määrin voivat erikoistua 

tietyn tyyppisten asioiden käsittelyyn. Lakivaliokunta pitää näitä näkökohtia yhä merkityksellisinä. 

Valiokunta muistuttaa kuitenkin edelleen myös siitä, että käräjäoikeuksien tarjoamien 

oikeuspalvelujen tulee olla kaikkien kohtuullisesti saavutettavissa. Tämän vuoksi päätöksiä 

käräjäoikeuksien tuomiopiirien yhdistämisistä ei voida tehdä pelkästään saavutettavia 

kustannussäästöjä silmälläpitäen, vaan huomiota tulee aina kiinnittää myös niihin vaikutuksiin, 

joita päätöksillä on tuomioistuimissa asioivien mahdollisuuksiin kääntyä tuomioistuinlaitoksen 

puoleen. 

/ §. Pykälään lisätään uusi 4 momentti, jonka mukaan silloin, kun käräjäoikeudessa on useampi 

kuin yksi laamannin virka, yhteen näistä kuuluu toimiminen viraston päällikkönä. Tällöin 
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käräjäoikeuden päällikkönä toimivaan laamanniin sovelletaan, mitä laissa tai asetuksessa säädetään 

laamannista. 

Hallituksen esityksen perustelujen (s. 9/1) mukaan käräjäoikeuksia yhdistettäessä voi syntyä 

tilanteita, joissa yhdistettävien käräjäoikeuksien laamannien virat siirtyvät samaan käräjäoikeuteen. 

Tämän vuoksi on erityisellä lain säännöksellä tarpeen mahdollistaa se, että käräjäoikeudessa voi 

olla useampi kuin yksi laamannin virka. Perustelujen mukaan tällainen tilanne on poikkeuksellinen 

ja ohimenevä. 

Lakivaliokunta pitää ehdotusta perusteltuna etenkin sen vuoksi, että se mahdollistaa 

käräjäoikeuksien yhdistämisen suunnittelun riippumatta siitä sattumanvaraisesta seikasta, milloin 

jommankumman yhdistettävän käräjäoikeuden laamanni jää eläkkeelle. Samalla uudistuksella 

voidaan ainakin jossain määrin välttää niitä epäkohtia, joita avoimiksi tulleisiin laamannin 

virkoihin annettaviin pitkiin viranhoitomääräyksiin mm. tuomarin riippumattomuuden kannalta 

periaatteellisesti liittyy. Ehdotetun momentin sanamuodosta ei kuitenkaan ilmene, että kyseessä on 

käräjäoikeuksien yhdistämiseen liittyvä poikkeuksellinen tilanne. Tällainen käräjäoikeuden 

virkarakenteen eräänlainen välitila lakkaa viimeistään silloin, kun se laamanni, joka ei toimi 

viraston päällikkönä, siirtyy eläkkeelle. Säännöksen tarkoituksen toteuttamiseksi lakivaliokunta 

ehdottaa, että momenttia selvennetään sen tarkoitusta paremmin vastaavaksi. 

18 a §. Pykälän 1 momentin mukaan käräjäoikeudessa voi olla toimintayksikkönä osastoja. 

Tällainen osasto voidaan pykälän 2 momentin nojalla perustaa eri lainkäyttöasiois-sa tarvittavan 

asiantuntemuksen ja käsittelyn sujuvuuden turvaamiseksi. Tällöin osaston perustamisesta 

määrätään käräjäoikeuden työjärjestyksessä. 

Pykälän 3 momentin mukaan käräjäoikeuteen voidaan perustaa osasto myös sen 

turvaamiseksi, että virka-alueen suomen- ja ruotsinkielisellä väestöllä on mahdollisuudet saada 

palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. 

Perustuslain 17 §:n 2 momentin mukaan jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja 

muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada 

toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Pääasiallisesti tätä perustuslain sisältämää oikeutta 

toteutetaan kielilailla (423/2003), joka jo nyt sisältää säännökset tuomioistuimen käsittelykielestä 

muun muassa rikos-, riita-ja hakemusasioissa. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että 

käräjäoikeuteen kielellisillä perusteilla muodostettavien osastojen vuoksi tarvittavat uudet 

säännökset muun muassa käsittelykielestä ja tuomioistuimen työkielestä lisätään kyseiseen lakiin. 

Lakivaliokunnan mielestä henkilön oikeus käyttää tuomioistuimessa omassa asiassaan omaa 

kieltään on hänen oikeusturvansa kannalta olennainen kysymys. Tämän oikeuden toteutumista ei 
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sen vuoksi tule pyrkiä turvaamaan pelkästään käytettävää kieltä koskevin säännöksin vaan myös 

muunlaisilla lainsäädännöllisillä järjestelyillä, joilla voidaan edistää oikeutta oman kielen 

käyttämiseen. Tämän vuoksi lakivaliokunta tukee 
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ehdotusta siitä, että käräjäoikeuksiin voidaan perustaa erityisiä osastoja eri kieliryhmien 

yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi. Samalla valiokunta toisaalta muistuttaa siitä, että 

yksinomaan lainsäädännöllä ei kyetä turvaamaan sitä, että yksilön oikeus oman kielensä 

käyttämiseen myös tosiasiallisesti toteutuu (ks. myös LaVL 18/2004 vp). Lainsäädännön 

kehittämisen ohella on siksi myös tarpeen ylläpitää ja kehittää tuomareiden toisen kotimaisen 

kielen taitoa sekä koulutusta järjestämällä että riittävin palkkauksel-lisin kannustimin. 

Pykälän mukaan kielellisellä perusteella muodostettavan osaston perustamisesta päättäisi 

oikeusministeriö. Tätä on perusteltu (s. 11 /II) sillä, että ministeriölle uskottavalla päätösvallalla 

turvataan paitsi kieliryhmien yhdenvertainen kohtelu eri käräjäoikeuksien tuomiopiireissä myös 

järjestelyn tarpeellinen jatkuvuus. Esitetyt perustelut liittyvät kuitenkin kysymykseen, tulisiko 

päätösvalta asiassa antaa käräjäoikeudelle itselleen vai oikeusministeriölle. Koska kyse on 

päätöksistä, joilla merkittävällä tavalla vaikutetaan kielellisten perusoikeuksien tosiasialliseen 

toteutumiseen oikeudenkäynnissä, lakivaliokunta molemmista hallituksen esityksessä 

tarkastelluista vaihtoehdoista poiketen katsoo, että koko valtioneuvoston on syytä osallistua 

päätöksentekoon. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että päätöksen kielellisin perustein 

muodostettavasta osastosta tekee valtioneuvoston yleisistunto. 

Valiokunta ehdottaa jäljempänä erikseen säädettäväksi kielitaitovaatimuksista sellaiseen 

tuomarin virkaan, joka on sijoitettu momentin mukaiselle, kielellisin perustein muodostetulle 

osastolle. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että pykälän 3 momentin viimeinen virke poistetaan 

tarpeettomana. 

2. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta (Uusi lakiehdotus) 

12 §. Tuomareiden suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset. 

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 2 momentin 

mukaan tuomarin virkaan vaadittavista kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista säädetään 

tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa. Nämä kelpoisuusvaatimukset on äskettäin uudistettu 

(ks. LaVM 3/2003 vp — HE 103/2003 vp). 

Lakivaliokunta on edellä puoltanut ehdotusta, jonka mukaan käräjäoikeuteen voidaan 

perustaa erityinen osasto käräjäoikeuden virka-alueen suomen- ja ruotsinkielisen väestön 

kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Koska tarkoituksena on taata nimenomaan kielellisen 

vähemmistön oikeuksien toteutuminen, on tällaiselle osastolle sijoitettavien tuomarin virkojen 

suomen ja ruotsin kielen kelpoisuusvaatimuksista perusteltua säätää erikseen nimenomaan tätä 

tarkoitusta silmälläpitäen. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että näiden virkojen kohdalla virka-

alueen väestön vähemmistön kieltä koskevaksi kelpoisuusvaatimukseksi säädetään tämän kielen 

erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Koska perustettavan osaston tuomareiden tulee toisaalta 

pystyä käsittelemään asioita molemmilla kansalliskielillä, ehdotetaan samalla, että osastoon 
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sijoitettavien tuomarin virkojen kelpoisuusvaatimukseksi virka-alueen väestön enemmistön kielen 

osalta säädetään kyseisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. 

Valiokunta ehdottaa, että uusi momentti sijoitetaan lakiteknisesti pykälän 2 momentiksi, 

jolloin nykyisin 2 momenttina oleva viittaussäännös siirtyy 3 momentiksi. 

3. Laki kielilain muuttamisesta (Uusi lakiehdotus) 
 

16 a §. Asian käsittelykieltä koskevat poikkeukset eräissä tapauksissa. (Uusi) Käräjäoikeuteen 

voidaan edellä esitetyn mukaisesti käräjäoikeuslain 18 a §.n 3 momentin nojalla perustaa osasto 

virka-alueen väestön vähemmistön kielellisten oikeuksien turvaamiseksi käräjäoikeuden 

käsiteltäviin kuuluvissa asioissa. Asian käsittelykieli rikos-, riita- ja hakemusasioissa määräytyy 

kielilain 14—16 §:n mukaan. Näiden säännösten soveltaminen saattaisi kuitenkin johtaa siihen, 

että myös perustettavalla osastolla käsiteltävässä asiassa käytettäisiin käsittelykielenä mahdollisesti 

hyvinkin usein virka-alueen väestön enemmistön kieltä. Tällainen tilanne ei vastaisi osaston 

perustamisen tarkoitusta. Tämän vuoksi lakivaliokunta ehdottaa, että kielilakiin lisätään uusi 

pykälä, jonka mukaan käräjäoikeuslain 18 a §:n 3 momentin nojalla perustetulla osastolla 

käytetään asian käsittelykielenä kielilain 14—16 §:stä poiketen virka-alueen väestön vähemmistön 

kieltä. Toisaalta myös tällaisella kielellisin perustein muodostetulla käräjäoikeuden osastolla 

voidaan käsitellä asioita, joissa asianosaisten kielellisten oikeuksien huomioon ottaminen 

edellyttää virka-alueen väestön enemmistön kielen käyttämistä. Näiden tapausten huomioon 

ottamiseksi valiokunta ehdottaa pykälän pääsääntöä täydennettäväksi säännöksellä, jonka mukaan 

tuomioistuin voi asianosaisten oikeutta ja etua silmälläpitäen päättää virka-alueen väestön 

enemmistön kielen käyttämisestä. 

Valiokunta muistuttaa samalla siitä, että asian käsittelykielestä riippumatta muun muassa 

asianosaisella ja asiassa kuultavalla on oikeus kielilain 10 §:n nojalla käyttää myös käräjäoikeuden 

kielellisin perustein muodostetulla osastolla käsiteltävässä asiassa joko suomea tai ruotsia. 

18 §. Oikeus tulkkaukseen. Pykälän voimassa olevan 2 momentin mukaan asianosaisen, joka riita- 

tai hakemusasiassa haluaa tulkkausta, on huolehdittava tulkkauksesta itse ja omalla 

kustannuksellaan, jollei tuomioistuin asian laadun huomioon ottaen päätä toisin. Valiokunta on 

edellä ehdottanut, että lakiin lisätään säännös asian käsittelykielestä käräjäoikeuslain 18 a §:n 3 

momentin mukaisessa osastossa. Jotta kielilain nykyisin voimassa olevia periaatteita tulkkauksen 

kustantamisesta noudatettaisiin myös tällaisessa osastossa käsiteltävässä riita- tai hakemusasiassa, 

on tätä momenttia tarpeen täydentää viittauksella kyseisiin asioihin. 

20 §. Oikeus toimituskirjan ja muun asiakirjan käännökseen. Pykälän 2 momentin mukaan 

asianosaisen, joka kielilain 15 ja 16 §:ssä tarkoitetussa riita- tai hakemusasiassa haluaa 

käännöksen, on huolehdittava siitä itse ja omalla kustannuksellaan, jollei tuomioistuin asian laadun 
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huomioon ottaen päätä toisin. Valiokunta on edellä ehdottanut, että lakiin lisätään säännös asian 

käsittelykielestä käräjäoikeuslain 18 a §:n 3 momentin nojalla perustettavassa osastossa. Jotta 

kielilain nykyisin voimassa olevia periaatteita käännöksistä aiheutuvien kustannusten 

maksamisesta noudatettaisiin myös kyseisessä osastossa käsiteltävissä asioissa, tätä momenttia on 

tarpeen täydentää viittauksella kyseisiin asioihin. 

26 §. Valtion viranomaisen työkieli. Voimassa olevan pykälän mukaan valtion viranomainen 

käyttää työkielenään virka-alueen väestön enemmistön kieltä, jollei toisen kielen tai molempien 

kielten taikka erityisestä syystä vieraan kielen käyttäminen ole tarkoituksenmukaisempaa. 

Valiokunta on edellä ehdottanut, että käräjäoikeuslain 18 a §:n 3 momentin nojalla 

perustetulla osastolla asian käsittelykielenä on pääsääntöisesti virka-alueen väestön vähemmistön 

kieli. Osastolla toimivien tuomareiden ja muun henkilökunnan kielellisten valmiuksien 

ylläpitämiseksi on sen vuoksi perusteltua, että tällaisella osastolla käytetään myös työkielenä 

kyseistä vähemmistökieltä. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa pykälään lisättäväksi tätä 

tarkoittavan säännöksen. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna 

(Valiokunnan muutosehdotukset) ja että hyväksytään 

uusi 2. ja 3. lakiehdotus (Valiokunnan uudet 

lakiehdotukset). 

Valiokunnan muutosehdotukset 1. 

Laki 

käräjäoikeuslain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

kumotaan 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun käräjäoikeuslain (581/1993) 18 §:n 2 

momentti, 

muutetaan 18 §:n edellä oleva väliotsikko ja 21 §, sellaisena kuin niistä on 21 § osaksi laissa 

1182/2000, sekä 

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 549/1994 ja 210/2000, uusi 4 

momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi sekä lakiin uusi 12 a, 12 b ja 18 a § 

seuraavasti: 
 

1 § 
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Käräjäoikeuksien tuomiopiirejä yhdistämällä perustetussa käräjäoikeudessa voi 

yhdistämisen niin edellyttäessä tilapäisesti olla useampi kuin yksi laamannin virka. Tällöin yhteen 

niistä kuuluu toimiminen viraston päällikkönä. Mitä laissa tai asetuksessa säädetään laamannista, 

koskee tällaisessa käräjäoikeudessa päällikkönä toimivaa laamannia. 

12 aja 12 b § 

(Kuten HE) 
 
 

Käräjäoikeuden kanslia, istuntopaikka ja osastot 

18 § 

(Kuten HE) 
 

18 a § 

(1 ja 2 mom. kuten HE) 

Osasto voidaan perustaa myös, jotta turvataan virka-alueen suomen-ja ruotsinkielisen 

väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. Tässä 

momentissa tarkoitetun osaston perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtioneuvoston 

yleisistunto. (Poist.) 
 

21 § (Kuten 

HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
 
 
 
 
 
 

Valiokunnan uudet lakiehdotukset 

Laki 
tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

lisätään tuomareiden nimittämisestä 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (205/2000) 

12 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1202/2003, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti 

siirtyy 3 momentiksi seuraavasti: 
 

12 § 
 

Tuomareiden suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset 
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Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, käräjäoikeuslain (581/1993) 18 a §:n 3 

momentin nojalla perustetulle osastolle sijoitettuun tuomarin virkaan voidaan nimittää 11 §:n 

mukaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö, jolla on tuomioistuimen tuomiopiirin väestön 

enemmistön kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen erinomainen suullinen ja 

kirjallinen taito. (Uusi) 
 
 
 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 20 . 
 
 
 
 

3. 
Laki 

kielilain muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

muutetaan 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 18 §:n 2 momentti, 20 

§:n 2 momentti ja 26 § sekä 

lisätään lakiin uusi 16 a § seuraavasti: 

16 a § (Uusi) 

Asian käsittelykieltä koskevat poikkeukset eräissä tapauksissa 

Käräjäoikeuteen käräjäoikeuslain (581/1993) 18 a §:n 3 momentin nojalla perustetussa 

osastossa käytetään 14—16 §:ssä säädetyn estämättä asian käsittelykielenä käräjäoikeuden virka-

alueen väestön vähemmistön kieltä, jollei tuomioistuin asianosaisten oikeutta ja etua silmällä 

pitäen päätä virka-alueen väestön enemmistön kielen käyttämisestä. 
 
 

18 § 
 

Oikeus tulkkaukseen 
 
 

Asianosaisen, joka 15 ja 16 §:ssä tarkoitetussa taikka käräjäoikeuslain 18 a §:n 3 momentin 

nojalla perustetussa osastossa käsiteltävässä riita- tai hakemusasiassa haluaa tulkkausta, on 

huolehdittava tulkkauksesta itse ja omalla kustannuksellaan, jollei tuomioistuin asian laadun 

huomioon ottaen päätä toisin. 
 
 

20 § 
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Oikeus toimituskirjan ja muun asiakirjan käännökseen 
 
 

Asianosaisen, joka 15 ja 16 §:ssä tarkoitetussa taikka käräjäoikeuslain 18 a §:n 3 momentin 

nojalla perustetussa osastossa käsiteltävässä riita- tai hakemusasiassa haluaa käännöksen, on 

huolehdittava tästä itse ja omalla kustannuksellaan, jollei tuomioistuin asian laadun huomioon 

ottaen päätä toisin. 
Vakion viranomaisten työkieli 

Valtion viranomainen käyttää työkielenään virka-alueen väestön enemmistön kieltä, jollei 

toisen kielen tai molempien kielten taikka erityisestä syystä vieraan kielen käyttäminen ole 

tarkoituksenmukaisempaa. Käräjäoikeuteen käräjäoikeuslain 18 a §:n 3 momentin nojalla 

perustetussa osastossa käytetään työkielenä kuitenkin käräjäoikeuden virka-alueen väestön 

vähemmistön kieltä. 
 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 20 . 
Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2005 
 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax/vihr 
vpj.  Susanna Rahkonen /sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Lasse Hautala /kesk 
Tatja Karvonen /kesk 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 
Astrid Thor s I x  
Marja Tiura /kok 
Jan Vapaavuori /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 
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Luonnos 31.5.2005 LAKIVALIOKUNNAN 

MIETINTÖ 5/2005 vp 
 
Hallituksen esitys laiksi käräjäoikeuslain muut-
tamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 16 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt lakivaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi käräjäoikeuslain muuttamisesta (HE 230/2004 vp). 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitusneuvos Heikki Liljeroos ja hallitusneuvos Paulina Tallroth, oikeusministeriö 

- laamanni Ilkka Lindström, Kemijärven käräjäoikeus 

- laamanni Charles Lindroos, Paraisten käräjäoikeus 

- laamanni Lars Karlsson, Porvoon käräjäoikeus 

- laamanni Erkki Hämäläinen, Turun käräjäoikeus 

- hallituksen puheenjohtaja Bo-Sanfrid Höglund, Svenska Finlands folkting 

- käräjätuomari Kimmo Mikkola, Käräjäoikeustuomarit ry 

- herastuomari Liisa Temisevä, Suomen Lautamiehet ry 

- puheenjohtaja Ilkka Hietaniemi, Suomen Lautamiesliitto SLL ry. 

HE 230/2004 vp Versio 0.1 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslakia. Lakia ehdotetaan täydennettäväksi 

säännöksillä siitä, että käräjäoikeudessa voi olla toimintayksikköinä osastoja. Osastoja voitaisiin 

perustaa lainkäyttöasioissa tarvittavan asiantuntemuksen edellyttämän erikoistumisen 

turvaamiseksi. Osasto voitaisiin myös perustaa, jotta suomen- ja ruotsinkielinen väestö saisi 

oikeuspalveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. 

Lakiin otettaisiin säännökset laamannin virkojen järjestelystä käräjäoikeuksia yhdistettäessä. 

Laissa säädettäisiin lisäksi siitä, että lautamiestehtävän hoitamisessa sattuneesta tapaturmasta 

suoritetaan korvaus samojen perusteiden mukaan kuin työtapaturmasta tapaturmavakuutuslain 

mukaan. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on 

hyväksytty ja vahvistettu. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin. 
 
 
1. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta 
 

Yleistä. Hallituksen esityksen sisältämällä lakiehdotuksella pyritään tehostamaan käräjäoikeuksien 

toimintaa. Käräjäoikeuksien tulevia yhdistämisiä silmälläpitäen esitys sisältää myös ehdotuksen, 

jonka mukaan käräjäoikeudessa voisi kahden käräjäoikeuden yhdistämisen seurauksena olla kaksi 

laamannin virkaa, joista toiseen kuuluisi toimiminen viraston päällikkönä. 

Lakivaliokunta on aiemmin kiinnittänyt huomiota siihen, että suuremmissa kärä-

jäoikeusyksiköissä tuomarit voivat ainakin jossain määrin erikoistua tietyn tyyppisten juttujen 

käsittelyyn (ks. LaVL 18/2004 vp). Valiokunta huomauttaa tässä yhteydessä myös siitä, että 

erikoisalojen riittävää asiantuntemusta voidaan tämän lisäksi pyrkiä turvaamaan käräjäoikeuksien 

keskinäistä yhteistyötä kehittämällä ja tiivistämällä. Niin ikään käräjäoikeuksien yhteistyöllä 

voidaan vaikuttaa henkilöstövoimavarojen riittävyyteen myös muutoin. Valiokunnan saamien 

tietojen mukaan esimerkiksi Rovaniemen hovioikeuspiirissä on tuomareille annettu määräyksiä 

toiseen käräjäoikeuteen, kun on tarvittu vaikkapa vahvennettua kokoonpanoa. Valiokunta 

muistuttaa edelleen myös siitä, että käräjäoikeuksien tarjoamien oikeuspalvelujen tulee olla 
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kaikkien kohtuullisesti saavutettavissa. Tämän vuoksi päätöksiä käräjäoikeuksien tuomiopiirien 

yhdistämisistä ei voida tehdä pelkästään saavutettavia kustannussäästöjä silmälläpitäen, vaan 

huomiota tulee aina kiinnittää myös niihin vaikutuksiin, joita päätöksillä on tuomioistuimissa 

asioivien mahdollisuuksiin kääntyä tuomioistuinlaitoksen puoleen. Tuomiopiirejä yhdistettäessä 

palvelujen saatavuudesta tulee huolehtia esimerkiksi istuntopaikkoja koskevin järjestelyin. 

/ §. Pykälään lisätään uusi 4 momentti, jonka mukaan silloin, kun käräjäoikeudessa on useampi 

kuin yksi laamannin virka, yhteen näistä kuuluu toimiminen viraston päällikkönä. Tällöin 

käräjäoikeuden päällikkönä toimivaan laamanniin sovelletaan, mitä laissa tai asetuksessa säädetään 

laamannista. 

Hallituksen esityksen perustelujen (s. 9/1) mukaan käräjäoikeuksia yhdistettäessä voi 

syntyä tilanteita, joissa yhdistettävien käräjäoikeuksien laamannien virat siirtyvät samaan 

käräjäoikeuteen. Tämän vuoksi on erityisellä lain säännöksellä tarpeen mahdollistaa se, että 

käräjäoikeudessa voi olla useampi kuin yksi laamannin virka. Perustelujen mukaan tällainen 

tilanne on poikkeuksellinen ja ohimenevä. 

Valiokunnan saaman tiedon mukaan viiden seuraavan vuoden aikana periaatteessa noin 60-

80 prosenttia laamanneista voi lähteä eläkkeelle, mikä sinänsä voisi mahdollistaa yhdistämisten 

toteuttamisen. Koska eläkeikä on toisaalta nykyisin varsin jousta-va, eläkkeelle siirtyvien 

laamannien määrä ei kuitenkaan tulle olemaan näin suuri. Lakivaliokunta pitääkin ehdotusta 

perusteltuna etenkin sen vuoksi, että se mahdollistaa käräjäoikeuksien yhdistämisen suunnittelun 

riippumatta siitä sattumanvaraisesta seikasta, milloin jommankumman yhdistettävän 

käräjäoikeuden laamanni jää eläkkeelle. Samalla uudistuksella voidaan ainakin jossain määrin 

välttää niitä epäkohtia, joita avoimiksi tulleisiin laamannin virkoihin annettaviin pitkiin 

viranhoitomääräyksiin mm. tuomarin riippumattomuuden kannalta periaatteellisesti liittyy. 

Ehdotetun momentin sanamuodosta ei kuitenkaan ilmene, että kyseessä on käräjäoikeuksien 

yhdistämiseen liittyvä poikkeuksellinen tilanne. Tällainen käräjäoikeuden virkarakenteen 

eräänlainen välitila lakkaa viimeistään silloin, kun se laamanni, joka ei toimi viraston päällikkönä, 

siirtyy eläkkeelle. Lakivaliokunta ehdottaa, että momenttia selvennetään sen tarkoitusta paremmin 

vastaavaksi. 

18 a §. Pykälän / momentin mukaan käräjäoikeudessa voi olla toimintayksikkönä osastoja. 

Tällainen osasto voidaan pykälän 2 momentin nojalla perustaa eri lainkäyttöasiois-sa tarvittavan 

asiantuntemuksen ja käsittelyn sujuvuuden turvaamiseksi. Tällöin osaston perustamisesta 

määrätään käräjäoikeuden työjärjestyksessä. 
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Pykälän 3 momentin mukaan käräjäoikeuteen voidaan perustaa osasto myös sen 

turvaamiseksi, että virka-alueen suomen- ja ruotsinkielisellä väestöllä on mahdollisuudet saada 

palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. 

(Kappale poistettu) 

 

Lakivaliokunnan mielestä henkilön oikeus käyttää tuomioistuimessa omassa asiassaan omaa 

kieltään on hänen oikeusturvansa kannalta olennainen kysymys. Tämän oikeuden toteutumista ei 

tule pyrkiä turvaamaan pelkästään käytettävää kieltä koskevin säännöksin vaan myös muunlaisilla 

lainsäädännöllisillä järjestelyillä, joilla voidaan edistää oikeutta oman kielen käyttämiseen. Tämän 

vuoksi lakivaliokunta tukee ehdotusta siitä, että käräjäoikeuksiin voidaan perustaa erityisiä 

osastoja eri kieliryhmien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi. Samalla valiokunta toisaalta 

muistuttaa siitä, että yksinomaan lainsäädännöllä ei kyetä turvaamaan sitä, että yksilön oikeus 

oman kielensä käyttämiseen myös tosiasiallisesti toteutuu (ks. myös LaVL 18/2004 vp). 

Lainsäädännön kehittämisen ohella on siksi myös tarpeen ylläpitää ja kehittää tuomareiden toisen 

kotimaisen kielen taitoa sekä koulutusta järjestämällä että riittävin palkkauksellisin kannustimin. 

Pykälän mukaan kielellisellä perusteella muodostettavan osaston perustamisesta päättäisi 

oikeusministeriö. Tätä on perusteltu (s. 1 l/II) sillä, että ministeriölle uskottavalla päätösvallalla 

turvataan paitsi kieliryhmien yhdenvertainen kohtelu eri käräjäoikeuksien tuomiopiireissä myös 

järjestelyn tarpeellinen jatkuvuus. Esitetyt perustelut liittyvät kuitenkin kysymykseen, tulisiko 

päätösvalta asiassa antaa käräjäoikeudelle itselleen vai oikeusministeriölle. Koska kyse on 

päätöksistä, joilla merkittävällä tavalla vaikutetaan kielellisten perusoikeuksien tosiasialliseen 

toteutumiseen oikeudenkäynnissä, lakivaliokunta molemmista hallituksen esityksessä 

tarkastelluista vaihtoehdoista poiketen katsoo, että koko valtioneuvoston on syytä osallistua 

päätöksentekoon. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että päätöksen kielellisin perustein 

muodostettavasta osastosta tekee valtioneuvoston yleisistunto. 

Valiokunta ehdottaa jäljempänä erikseen säädettäväksi kielitaitovaatimuksista sellaiseen 

tuomarin virkaan, joka on sijoitettu momentin mukaiselle, kielellisin perustein muodostetulle 

osastolle. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että pykälän 3 momentin viimeinen virke poistetaan 

tarpeettomana. 

Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 12/1) kiinnitetään huomiota myös siihen, että 

pykälässä tarkoitettujen osastojen perustaminen edistäisi myös mahdollisuutta tuo-

mioistuinharjoitteluun ruotsin kielellä. Perusteluissa arvioidaan, että notaarin virkoja ei ilmeisesti 

kuitenkaan erikseen kohdennettaisi kielellisin perustein muodostetulle osastolle, jotta notaarit 

saisivat tuomioistuinharjoittelussa mahdollisimman monipuolisen kuvan koko käräjäoikeuden 
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toiminnasta. Valiokunnan mielestä tällainen lähtökohta vastaa yleisiä pyrkimyksiä kehittää 

tuomioistuinharjoittelua nykyistä koulutuksetlisem-maksi.1 

18 b §. (Uusi) Käräjäoikeudessa asian käsittelykieli rikos-, riita- ja hakemusasioissa määräytyy 

kielilain (423/2003) 14—16 §:n mukaan. Näiden säännösten soveltaminen saattaisi kuitenkin 

johtaa siihen, että myös perustettavalla osastolla käsiteltävässä asiassa käytettäisiin 

käsittelykielenä mahdollisesti hyvinkin usein virka-alueen väestön enemmistön kieltä. Tällainen 

tilanne ei vastaisi osaston perustamisen tarkoitusta. Tämän vuoksi lakivaliokunta ehdottaa, että 

lakiin lisätään uusi pykälä, jonka mukaan 1 8 a §:n 3 momentin nojalla perustetulla osastolla 

käytetään asian käsittelykielenä kielilain 14—16 §:stä poiketen virka-alueen väestön vähemmistön 

kieltä. Toisaalta myös tällaisella kielellisin perustein muodostetulla käräjäoikeuden osastolla 

voidaan käsitellä asioita, joissa asianosaisten kielellisten oikeuksien huomioon ottaminen 

edellyttää virka-alueen väestön enemmistön kielen käyttämistä. Näiden tapausten varalta 

valiokunta ehdottaa pykälän pääsääntöä täydennettäväksi säännöksellä, jonka mukaan 

tuomioistuin voi asianosaisten oikeutta ja etua silmälläpitäen päättää virka-alueen väestön 

enemmis- 
 
 
 
Ks. esim. Tuomarikoulutustyöryhmä 2:n mietintö Tuomarikoulutus, s. 19 (oikeusministeriön työryhmä-
mietintö 2004:2) ja Tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietintö, s. 350 (komiteanmietintö 2003:3). 

tön kielen käyttämisestä. Momentin toinen virke sisältää viittauksen kielilain tulkkausta sekä 

toimituskirjojen ja muiden asiakirjojen käännöksiä koskeviin säännöksiin, joita noudatetaan 

soveltuvin osin myös käräjäoikeuden kielellisin perustein muodostetulla 

osastolla. 

Valiokunta muistuttaa samalla siitä, että asian käsittelykielestä riippumatta muun muassa 

asianosaisella ja asiassa kuultavalla on oikeus kielilain 10 §:n nojalla käyttää myös käräjäoikeuden 

kielellisin perustein muodostetulla osastolla käsiteltävässä asiassa joko suomea tai ruotsia. 

18 c §. (Uusi) Kielilain voimassa olevan 26 §:n mukaan valtion viranomainen käyttää työkielenään 

virka-alueen väestön enemmistön kieltä, jollei toisen kielen tai molempien kielten taikka 

erityisestä syystä vieraan kielen käyttäminen ole tarkoituksenmukaisempaa. 

Valiokunta on edellä ehdottanut, että 18 a §:n 3 momentin nojalla perustetulla osastolla 

asian käsittelykielenä on pääsääntöisesti virka-alueen väestön vähemmistön kieli. Osastolla 

toimivien tuomareiden ja muun henkilökunnan kielellisten valmiuksien ylläpitämiseksi on sen 

vuoksi perusteltua, että tällaisella osastolla käytetään myös työkielenä kyseistä vähemmistökieltä. 

Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa lakiin lisättäväksi tätä tarkoittavan uuden pykälän. 
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Johtolause. Koska valiokunta on edellä ehdottanut lakiin lisättäväksi uuden 18 b i a 18 c §:n. on 

myös lakiehdotuksen johtolausetta tarkistettava. 
s 

2. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta (Uusi lakiehdotus) 

12 §. Tuomareiden suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset. 

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 2 momentin 

mukaan tuomarin virkaan vaadittavista kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista säädetään 

tuomareiden nimittämisestä annetussa laissa. Nämä kelpoisuusvaatimukset on äskettäin uudistettu 

(ks. LaVM 3/2003 vp — HE 103/2003 vp). 

Lakivaliokunta on edellä puoltanut ehdotusta, jonka mukaan käräjäoikeuteen voidaan 

perustaa erityinen osasto käräjäoikeuden virka-alueen suomen- ja ruotsinkielisen väestön 

kielellisten oikeuksien turvaamiseksi. Koska tarkoituksena on taata nimenomaan kielellisen 

vähemmistön oikeuksien toteutuminen, on tällaiselle osastolle sijoitettavien tuomarin virkojen 

suomen ja ruotsin kielen kelpoisuusvaatimuksista perusteltua säätää erikseen nimenomaan tätä 

tarkoitusta silmälläpitäen. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa, että näiden virkojen kohdalla virka-

alueen väestön vähemmistön kieltä koskevaksi kelpoisuusvaatimukseksi säädetään tämän kielen 

erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Koska perustettavan osaston tuomareiden tulee toisaalta 

pystyä käsittelemään asioita molemmilla kansalliskielillä, ehdotetaan samalla, että osastoon 

sijoitettavien tuomarin virkojen kelpoisuusvaatimukseksi virka-alueen väestön enemmistön kielen 

osalta säädetään kyseisen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. 

Valiokunta ehdottaa, että uusi momentti sijoitetaan lakiteknisesti pykälän 2 momentiksi, 

jolloin nykyisin 2 momenttina oleva viittaussäännös siirtyy 3 momentiksi. 

3. Laki kielilain muuttamisesta (Uusi lakiehdotus) 
 

16 a §. Valiokunta on edellä ehdottanut, että käräjäoikeuteen käräjäoikeuslain 18 a §:n 3 momentin 

nojalla perustetussa osastossa käytettävästä asian käsittelykielestä säädetään käräjäoikeuslain 18 b 

§:ssä. Jotta tämä asian käsittelykieltä koskeva erityistapaus ilme 
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nisi myös kielilaista, valiokunta ehdottaa lakiin lisättäväksi pykälän, joka sisältää asianomaisen 

viittaussäännöksen. 

26 §. Valtion viranomaisen työkieli. Voimassa olevan pykälän mukaan valtion viranomainen 

käyttää työkielenään virka-alueen väestön enemmistön kieltä, jollei toisen kielen tai molempien 

kielten taikka erityisestä syystä vieraan kielen käyttäminen ole tar-koituksenmukaisempaa. 

Valiokunta on edellä ehdottanut, että käräjäoikeuslain 18 a §:n 3 momentin nojalla 

perustetulla osastolla käytetään myös työkielenä virka-alueen väestön vähemmistön kieltä. Tästä 

säädetään käräjäoikeuslain 18 c §:ssä. Jotta tämä asian käsittelykieltä koskeva erityistapaus 

ilmenisi myös kielilaista, valiokunta ehdottaa, että pykälään lisätään asianomaisen 

viittaussäännöksen sisältävä uusi 2 momentti. 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, 

 

että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna 

(Valiokunnan muutosehdotukset) ja 

että hyväksytään uusi 2. ja 3. lakiehdotus (Va-

liokunnan uudet lakiehdotukset). 

Valiokunnan muutosehdotukset 1. 

Laki 
käräjäoikeuslain muuttamisesta 

 
 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

kumotaan 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun käräjäoikeuslain (581/1993) 18 §:n 2 

momentti, 

muutetaan 18 §:n edellä oleva väliotsikkoja 21 §, sellaisena kuin niistä on 21 § osaksi laissa 

1182/2000, sekä 

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 549/1994 ja 210/2000, uusi 4 

momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi sekä lakiin uusi 12 a, 12 b j a 18 a—

18c § seuraavasti: 
 

1 §  
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Käräjäoikeuksien tuomiopiirejä yhdistämällä perustetussa käräjäoikeudessa voi 

yhdistämisen niin edellyttäessä tilapäisesti olla useampi kuin yksi laamannin virka. Tällöin yhteen 

niistä kuuluu toimiminen viraston päällikkönä. Mitä laissa tai asetuksessa säädetään laamannista, 

koskee tällaisessa käräjäoikeudessa päällikkönä toimivaa laamannia. 
 
 
 
 

12 a j a 12 

b § (Kuten 

HE) 
 
 

Käräjäoikeuden kanslia, istuntopaikka ja osastot 

18 § (Kuten 

HE) 
 
 

1 8 a §  
 
(1 ja 2 mom. kuten HE) 

Osasto voidaan perustaa myös, jotta turvataan virka-alueen suomen- ja ruotsinkielisen 

väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan. Tässä 

momentissa tarkoitetun osaston perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtioneuvoston 

yleisistunto. (Poist.) 
 

18 b § (Uusi) 

Käräjäoikeuteen 18 a §:n 3 momentin nojalla perustetussa osastossa käytetään kielilain 

(423/2003) 14—16 §:ssä säädetyn estämättä asian käsittelykielenä käräjäoikeuden virka-alueen 

väestön vähemmistön kieltä, jollei tuomioistuin asianosaisten oikeutta ja etua silmällä pitäen 

päätä virka-alueen väestön enemmistön kielen käyttämisestä. Oikeudesta tulkkaukseen sekä 

toimituskirjan ja muun asiakirjan käännökseen on soveltuvin osin voimassa, mitä kielilain 18 

§:ssä sekä 20 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. 
 
 
 

18 c § (Uusi) 

Käräjäoikeuteen 18 a §:n 3 momentin nojalla perustetussa osastossa käytetään kielilain 26 

§:ssä säädetyn estämättä työkielenä käräjäoikeuden virka-alueen väestön vähemmistön kieltä. 
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21 § (Kuten 

HE) 
 

Voimaantulosäännös 

(Kuten HE) 
Valiokunnan uudet lakiehdotukset 
 
 
 

2. 
Laki 

tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

lisätään tuomareiden nimittämisestä 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (205/2000) 

12 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1202/2003, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti 

siirtyy 3 momentiksi seuraavasti: 
 

12 § 
 

Tuomareiden suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset 
 
 

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, käräjäoikeuslain (581/1993) 18 a §:n 3 

momentin nojalla perustetulle osastolle sijoitettuun tuomarin virkaan voidaan nimittää 11 §:n 

mukaiset kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö, jolla on tuomioistuimen tuomiopiirin väestön 

enemmistön kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä toisen kielen erinomainen suullinen ja 

kirjallinen taito. (Uusi) 
 
 
 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 20 

Laki kielilain 

muuttamisesta 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 

lisätään 6 päivänä kesäkuuta 2003 annettuun kielilakiin (423/2003) uusi 16 a § ja 26 §:ään 

uusi 2 momentti seuraavasti: 
 

16 a § (Uusi) 
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Asian käsittelykieltä koskevat poikkeukset eräissä tapauksissa 

Käräjäoikeuteen käräjäoikeuslain (581/1993) 18 a §:n 3 momentin nojalla perustetussa 

osastossa käsiteltävän asian käsittelykielestä säädetään mainitun lain 18 b §:ssä. 
 
 

26 § 
 

Valtion viranomaisten työkieli 
 
 

Käräjäoikeuteen käräjäoikeuslain 18 a §:n 3 momentin nojalla perustetussa osastossa 

käytettävästä työkielestä säädetään mainitun lain 18 c §:ssä. (Uusi) 
 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 20 . 
Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2005 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Tuija Brax/vihr 
vpj.  Susanna Rahkonen/sd 
jäs.   Esko Ahonen /kesk 

Lasse Hautala /kesk 
Tatja Karvonen /kesk 
Petri Neittaanmäki /kesk 
Heli Paasio /sd 
Lyly Rajala /kok 
Jukka Roos /sd 
Tero Rönni /sd 
Petri Salo /kok 
Pertti Salovaara /kesk 
Minna Sirnö /vas 
Timo Soini /ps 
Astrid Thors /r 
Marja Tiura /kok 
Jan Vapaavuori /kok. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Risto Eerola. 



HE 230/2004 vp 

 

 
Vastalause 

 
 

Perustelut 
 
Pidän lakiehdotuksia tarpeettomina ja katson, että valiokunnan olisi tullut ehdottaa niiden hylkäämistä. 
 
Mielestäni lakivaliokunnan mietinnössään esittämiä kielimuutoksia käräjäoikeuslakiin ei tarvita, vaan 
vähemmistökielelle, on se sitten suomi tai ruotsi, riittää oma osasto, jossa kieliongelmat hoidetaan sinänsä 
kattavan ja velvoittavan kielilain puitteissa. 
 

Käräjäoikeuslakiin ei ole syytä luoda de facto vain ruotsinkielisiä osastoja, koska se on kielilain 
kaksikielisyysideaa vastaan. 
 
Ehdotettu tuomareiden kielitaitovaatimuksista erikseen säätäminen on tarpeetonta, koska kielilaki riittää. 
 
Käräjäoikeuden työkieltä koskeva ehdotus on myös tarpeeton. Se lisäisi kieliongelmia yhteisiä asioita 
käsiteltäessä. Kielilain mukaan osaston työkieli tai käsittelykieli voi olla muu kuin päätöskieli. 
 
Kielilaki korostaa kaksikielisyyttä. Valiokunnan esityksessä de facto työkieleksi tulee ruotsi. Onko 
kaksikielisyys hyvä asia vain suomenkielisille, muttei motsinkielisille? Mantereelle ei tarvita 
"Ahvenanmaita" käräjäoikeuksien sisälle. 
 

Ehdotus 

Edellä olevan perusteella ehdotan, 

että lakiehdotukset hylätään. 

Helsingissä 31.5.2005 

Timo Soini /ps 


